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ـ   ..ياهو لن يستطيع تقديم شئ لعباس     نتن: أبو مرزوق  .2 خـالل العـامين    " إسـرائيل "ب  ضوأمريكا لن تغ
  القادمين

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
تقديم أي شئ للرئيس الفلسطيني محمود عباس الن ذلك سيعني انهيار تحالفه نتانياهو لن يستطيع 

   .اليميني
نحن نعرف أن اإلدارة األميركية خالل العامين ": "القبس "ـوقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة ل

 اإلسرائيليين سواء بسبب انتخابات الكونجرس أو الترتيب لوالية جديدة إلغضابالقادمين لن تسعى 
موجهاً انتقادات لقيام الوزراء العرب بإعطاء غطاء ألبو مازن لبدء المفاوضات المباشرة . رئيس اوبامالل

  .مع اإلسرائيليين، معتبراً انه من المؤسف إن يجتمع تسعة وزراء عرب لينفذوا ما يطلب أميركيا
  أميركيفيتو 

لتي قام بها األمين العام للجامعة  المصالحة كانت قد قاربت على التحقق، خاصة بعد الجهود اأنوأضاف 
العربية عمرو موسى بعد االستماع إلى مبادرة إسماعيل هنية، لكن الفيتو األميركي جاء ليجهض هذه 

مشيرا إلى ان جميع األطراف تعلم أن األمر معتم للغاية فالواليات . الجهود ورجعنا إلى نقطة الصفر
اس، وتريد موقفا فلسطينيا ضعيفا وطرفا فلسطينيا ينفذ المتحدة ال تريد تفاوضا في ظل الوحدة مع حم

مطالبها بدون مناقشة أو حوار وان يقدم الجانب الفلسطيني التفاوض المباشر مع إسرائيل على الوحدة 
  . والمصالحة الفلسطينية الداخلية

تمت تجاه وأوضح أبو مرزوق أن الرئيس الفلسطيني أعطى موقفا ايجابيا لموسى لكن االعتراضات التي 
المصالحة جعلته يتراجع من جديد مما سبب إحباطا شديدا لدينا واعتقد أن تحميل الطرفين مسؤولية 

  .عرقلة المصالحة أمر يدعو لألسف
  ثقة عباس باالميركيين 

 أن مشكلة الرئيس الفلسطيني أنه يستمر فى منح الثقة للواليات  الىوأشار نائب رئيس المكتب السياسي
مع الي نصائحها وأحيانا ألوامرها، ولذا فلن يكون هناك حل للخالف الفلسطيني إال إذا أراد المتحدة ويست

االميركان الحل وصرحوا بذلك البو مازن ، مؤكدا أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد المصالحة فعليها 
تها األمنية أن تصم آذانها عن الرؤية األميركية وتعمل على كسر الحصار عن غزة وتوقف إجراءا

بمالحقة أعضاء حماس فى الضفة الغربية بما يسهل العودة للتفاهمات التي تم التوقيع عليها سواء مكة أو 
  .القاهرة 

 نتيجة واقصر طريق إلىوأكد أن الطريق الذي اختاره أبو مازن يضرب الوحدة الوطنية ولن يصل فيه 
  .مجتمع الفلسطيني بوحدة وطنيةللوصول لألهداف الفلسطينية هو مواجهة الضغوط على ال

  الدور المصري
وحول الورقة المصرية للمصالحة أوضح أن المشكلة تكمن هو حدوث بعض التغيرات فيها حول نقاط 
سبق وأن تم االتفاق عليها، كما تم حذف بعض العبارات الهامة حول الصالحيات األمنية واعتقد ان 

هناك تغير ولكن إذا استمر : ية بفتح معبر رفح قالوحول سماح السلطات المصر. موقف حماس سليما
الحال كما هو عليه فهناك سلبيات لم تتغير؛ فجوهر القضية أن الحصار ما زال مستمرا و أن ما يحتاجه 
القطاع من مواد وأدوات ال يدخل إال عن طريق معبر كرم سالم الذي تشرف عليه إسرائيل ، وليس 

 تدخل غزة ولكن ال توجد قائمة شرائية داخل غزة ونريد فتحا التية هناك من تغيير سوى توسيع القائم
 فتح المعبر بشكل كامل إلىكامال للمعبر وسياسة جديدة للعبور بين مصر وقطاع غزة فنحن بحاجة 

وشامل وان يكون عنوانا لكسر الحصار وان ال يكون هناك اى إشارة من بعيد او قريب بان الطريقة 
 من حق القطاع إن: وأردف قائال .  الحصار على غزة فيا مع غزة كمصر تساهم التي يتم التعامل به

 يتعامل بحرية عن طريق الخط البحري والجوى الن فصل قطاع غزة عن الضفة وسجن مليون أن
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 إلف كيلو متر يضع مسئوليات رسمية على الدول العربية ونشكر العالم الحر على 27ونصف فى
تحويل مسار السفن الى ميناء اشدود اإلسرائيلي او العريش المصري ال محاولته كسر الحصار ولكن 

  . يلبى الحاجة الفلسطينية
  تهويد القدس والموقف العربي

وانتقد أبو مرزوق المواقف الرسمية العربية من عمليات تهويد القدس وقال أن القمة العربية قررت مبالغ 
 القدس وهناك أوامر بهدم البيوت وسحب فيكارثى مالية لكن لألسف لم يدفع منها ونحن أمام موقف 

هويات من آالف المقدسيين وهناك المخططات المتعلقة بالقدس الكبرى وسيصحو العرب ذات يوم 
  .وسيجدون المدينة المقدسة قد خلت من العرب 

  12/8/2010القبس، الكويت، 
  

  اضرين من جامعة النجاح محثمانيةمعتقل لمناسبة رمضان والسلطة تطلق 100حكومة هنية تطلق  .3
 8 سجين فيما أفرجت السلطة الفلسطينية عن 100أفرجت الحكومة المقالة أمس عن : حامد جاد -غزة

  .محاضرين من جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعد مضي عدة أيام على اعتقالهم
ده امس مع وأعلن وزير العدل لدى الحكومة المقالة محمد فرج الغول خالل مؤتمر صحافي مشترك عق

وزير الداخلية فتحي حماد في مدينة غزة أن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أفرج عن العدد 
المذكور كمكرمة بمناسبة حلول شهر رمضان مبينا أن المفرج عنهم تعهدوا أال يعودوا إلى اإلجرام 

  .مجددا
طة الفلسطينية في رام اهللا لإلفراج واكد الغول خلو السجون في غزة من السجناء السياسيين، داعيا السل

  .عن المعتقلين السياسيين لديها
 20من جهته لفت وزير الداخلية المقالة فتحي حماد إلى أنه من بين الحاصلين على مكرمة اإلفراج 

معتقال أمنيا، من المتورطين جزئياً في التعاون مع االحتالل مشددا على ان من سيعود منهم الى ارتكاب 
  .ستكون عقوبته مضاعفة أي جرم 

وأوضح أن كافة المفرج عنهم قضوا نحو ثلثي المدة المحددة لهم داخل السجن ومن بينهم من ينتمي إلى 
  .حركة فتح، مؤكدا أن اعتقالهم لم يكن على خلفيات سياسية وإنما الرتكابهم أعماال جنائية وأخرى أمنية

اج عن كافة المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من وطالب حماد الحكومة الفلسطينية في الضفة باإلفر
  .أجل الوصول إلى المصالحة 

 محاضرين من جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعد عدة أيام 8الى ذلك أفرجت السلطة الفلسطينية عن 
 أن على اعتقالهم حيث أكد تيسير فتوح المفتش العام لمراكز اإلصالح والتأهيل لسجون السلطة الفلسطينية

  . محاضرين من جامعة النجاح الوطنية8جهاز المخابرات أطلق سراح 
ونفي فتوح نفيا قاطعا أن يكون اي من المحاضرين قد تعرض للتعذيب او انتهاك لحقوقه القانونية 

  .واالنسانية داخل السجون الفلسطينية
  12/8/2010الغد، عمان، 

  
  ات والخيار المتبقي إصدار بيان للرباعيةميتشل قدم أفكارا جديدة النطالق المفاوض: عريقات .4

كشف الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لـ : غزة ـ أشرف الهور
أن المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل عرض على الرئيس محمود عباس ' القدس العربي'

دف إلى انطالق عملية المفاوضات، وقال ان الخيار أفكارا تقوم القيادة الفلسطينية اآلن بدراستها، ته
النطالق عملية السالم يتجه نحو إصدار الرباعية الدولية بيانا يدعو الطرفين لبدء عملية التفاوض على 

  .أسس واضحة
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ان ميتشل الذي التقى بالرئيس عباس مساء الثالثاء عرض أفكارا ' القدس العربي'وقال عريقات لـ 
  .، مشيرا إلى أنه تتم دراسة هذه األفكار اآلن قبل الرد عليها'المفاوضاتتهدف إلى انطالق 

ووفق عريقات فإنه لم يعد هناك خيار أمام انطالق المفاوضات المباشرة سوى إصدار اللجنة الرباعية 
الدولية لعملية السالم بياناً يطالب األطراف ببدء المفاوضات، بعد أن رفضت إسرائيل فكرة االجتماع 

  .الثي لوضع أسس المفاوضاتالث
وأشار إلى أن الرئيس عباس طلب من ميتشل أن يتضمن بيان اللجنة النقاط التي أوردت في بياناتها عقب 

مارس الماضي، وكذلك في اجتماعها بنيويورك، واللذين يتضمنان / اذار19اجتماعها في موسكو في 
  .يطانإقامة دولة فلسطينية، ووقف األعمال االستفزازية واالست

ألي عملية مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، ' تضع الركائز'وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تريد أن 
مجدداً تأكيده على أن مفتاح بدء المحادثات المباشرة موجود بيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

ستيطان والقبول بمرجعية حل نتنياهو، من خالل التزامه بمتطلبات عملية السالم من خالل وقف اال
  .الدولتين

  .'ستنطلق عملية السالم فوراً وتبدأ المفاوضات المباشرة'وأكد أنه عندها 
أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ' القدس العربي'إلى ذلك فقد كشف عريقات لـ 

لمفاوضات، ليتم خالله عرض الرسالة الفلسطينية في حال وصول رسالة من اللجنة الرباعية تدعو لبدء ا
  .ومناقشتها للخروج بقرار فلسطيني

كذلك أشار عريقات إلى أن الرئيس عباس سيقوم بجولة عربية قريباً، لبحث ذات الموضوع مع الرؤساء 
  .والمسؤولين العرب

  12/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "إسرائيل" تنتظر موافقة والسلطة" إعالن للرباعية"أميركا منفتحة على ": الحياة" .5
ان الجانب االميركي أبدى انفتاحاًَ " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  محمد يونس-رام اهللا 

على االقتراح الفلسطيني في شأن إعالن اللجنة الرباعية مرجعية المفاوضات على اساس بيانها الصادر 
سطينية تنتظر موافقة اسرائيل على هذا االقتراح الماضي، موضحة ان السلطة الفل) مارس( آذار 19في 

  . تمهيداً إلطالق المفاوضات الشهر المقبل
، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد ان اإلدارة "فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة " الحياة"وقال لـ 

ميركيين يحاولون األ"األميركية تجري اتصاالت حالياً مع كل األطراف، خصوصا العرب، الفتاً الى ان 
لكنه اعرب عن اطمئنانه الى الموقف العربي، خصوصاً موقف مصر ". استخدام العرب للضغط علينا

، الفتاً "متفهمة لموقفنا الذي نريده وهو أن يكون أساس المفاوضات بيان اللجنة الرباعية"التي قال انها 
  . إلى أن فكرة اللقاء الثالثي تأكيد لهذا األمر

تشل حاول خالل زيارته األخيرة للمنطقة أن يأخذ من الفلسطينيين موعداً لبدء المفاوضات وكشف ان مي
لم يرد : "المباشرة، مشيرا الى ان الفلسطينيين تمسكوا بضرورة وجود مرجعية للتفاوض، وقال
  ".األميركيون علينا واكتفوا بالقول إنهم متفهمون لموقفنا، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من االتصاالت

  12/8/2010الحياة، لندن، 
  

  الجامعة العربية تنتظر الرد األميركي على شروط لجنة مبادرة السالم العربية: محمد صبيح .6
 قال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح إن الجامعة تنتظر :القاهرة

أجل البدء في المفاوضات المباشرة بين الرد األميركي على شروط لجنة مبادرة السالم العربية من 
  .الفلسطينيين وإسرائيل
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المفاوضات المباشرة من دون مرجعية أو سقف زمني ومع "وشدد صبيح في تصريحات له أمس على ان 
الرد "ولفت صبيح الى ان ". بقاء االستيطان هي عبارة عن مفاوضات من أجل العالقات العامة

ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد الحديث والكالم واإلعالن اإلسرائيلي معروف تماماً، ألن ر
  ".عن السالم وهو يمارس الحرب ويدق طبولها في غزة ولبنان والقدس

  12/8/2010الحياة، لندن، 
  

  لتحسين ظروف حياة األسرى" إسرائيل"على بالضغط محمد الغول يطالب  .7
سرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة طالب محمد فرج الغول وزير األ: QNA –غزة 

المؤسسات الحقوقية والصليب األحمر الدولي بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لتحسين ظروف حياة 
وعدم القيام بأية إجراءات , ومراعاة حرمة شهر رمضان الفضيل لدى المسلمين, األسرى الفلسطينيين

رى عبادتهم، وإدخال األغراض التي يحتاجونها في رمضان استفزازية من شأنها أن تعكر على األس
  .وخاصة التمور

إن هذا الشهر الفضيل يطل علينا في ظروف صعبة يحياها الشعب : وقال الغول في بيان له أمس
الفلسطيني عامة وأسرانا خاصة، حيث تتعمد سلطات االحتالل تضييق الخناق عليهم وسلبهم كافة حقوقهم 

صفو استقبال هذا الشهر المبارك، الذي يتفرغ فيه األسرى للعبادة والدعاء بأن يفرج المشروعة وتعكير 
  .اهللا الكرب

  12/8/2010العرب،الدوحة، 
  

   اعتصاماً ضد انقطاع الكهرباءتفّض في غزةشرطة الحكومة  .8
نظمتـه  فضت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة بالقوة اعتصاماً              : غزة

 من أنصارها وقيادييها بجروح ورضوض بين       21، ما أدى الى اصابة      "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "
ونددت قوى وفصائل ومؤسسات حقوقية ومدنية باعتداء الشرطة على المعتصمين ليل           . طفيفة ومتوسطة 

  . األربعاء في حديقة الجندي المجهول غرب مدينة غزة بالضرب-الثلثاء 
  12/8/2010ندن، الحياة، ل

  
  "حماس" من كوادر أربعة عسكرية تابعة للسلطة تقرر سجن محكمة: رام اهللا .9

أصدرت محكمة عسكرية، تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، أحكاماً بالسجن بحق : رام اهللا
رسة التحريض مما"، وذلك بتهمة "حماس"أربعة شبان من الخليل وبيت لحم، من المحسوبين على حركة 

  ".واإلخالل بالقوانين الفلسطينية
وحكمت المحكمة على الشاب عادل محمد حمدان من قرية الشواورة إلى الشرق من بيت لحم بالسجن 
لمدة أربعة أشهر، وكان معتقال منذ كانون ثاني الماضي وقد أفرج عنه في نيسان الماضي بكفالة عدلية 

  .وأعيد اعتقاله ليمثل أمام المحكمة
ومصعب مصطفى صبيح الهور )  عاما30ً(كما حكم على الشاب أحمد إسماعيل عبد الرحمن غنيمات 

وهما من بلدة صوريف قضاء الخليل وعلى الشاب نعمان احمد الدرابيع من بلدة دورا )  عاما24ً(
  .بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر لكل واحد منهم، وهم معتقلون منذ كانون الثاني من هذا العام

  .إن األحكام صدرت على خلفية انتماء المحكومين األربعة للحركة" حماس"وقالت حركة 
  12/8/2010قدس برس 
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  بإيران ما تخشاه  يعطل المصالحة وليس في عالقة حماسعباس: حمدانأسامة  .10
نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن يكون رئيس كتلة فتح وعضو لجنتها المركزية : بيروت
األحمد قد طرح عليه أفكارا تنتظر إجابات بشأن المصالحة، وأكد أن موقف حماس واضح عزام 

  .وصريح ويقوم على أساس إيجاد توافق فلسطيني ـ فلسطيني يكون جزءا من المصالحة
حديث عزام األحمد عن أنه قدم له اقتراحات " قدس برس"واستغرب حمدان في تصريحات خاصة لـ 

أنا متفاجئ بتصريحات عزام األحمد، خصوصاً وأن رسالة : "ن حماس، وقالللمصالحة تنتظر إجابة م
وكنت قد تحدثت معه في . شفوية وصلتني منه قبل أيام بأنه يرغب في لقاء آخر معي ولم أمانع في ذلك

  ".جملة األفكار حول المصالحة، وطرحنا مجموعة من األفكار وعد بطرحها على محمود عباس
موقف حماس من المصالحة واضح، وقد تحدثنا عن : " من المصالحة، وقالوجدد حمدان موقف حماس

 فلسطيني يكون جزءا أساسياً من المصالحة، وهذا ما رفضه محمود عباس، فإذا نجح -تفاهم فلسطيني 
 الفلسطيني فإنه يكون قد قدم خيراً للمصالحة الفلسطينية -األحمد في إقناع عباس بالتفاهم الفلسطيني 

فلسطيني، أما إذا فشل في ذلك فإنه يؤكد أن عباس غير قادر على التخلص من الضغوط وللشعب ال
وفي كل األحوال فعزام األحمد لم يطرح أفكارا تنتظر إجابة، وأنا أتعجب أن . األمريكية واإلسرائيلية

  .، كما قال"يطلق هذه التصريحات بعد شهر من اللقاء
ن راسخة وعلى أسس صحيحة، فيما يرفض محمود المصالحة من طرف حماس قدمت لتكو: "وأضاف

عباس هذه المصالحة حتى اآلن وهو يبحث فقط عن غطاء لتبرير ما سيقدم عليه من تنازالت مع 
  . ال أكثر وال أقل، وبالتالي من يعطل المصالحة هو محمود عباس وليست حماس االحتالل الصهيوني

لصواريخ من سيناء، وأكد احترام حماس للسيادة على صعيد آخر؛ نفى حمدان أي صلة لحماس بإطالق ا
من يطلق االتهامات بأن حماس تستخدم سيناء إلطالق الصواريخ على االحتالل، غير : "المصرية، وقال

صادق، وهو أول من يعرف بأن حماس لم تكن في يوم من األيام تتدخل في شؤون أي دولة، وأنها لم 
امات لتبرير استمرار الحصار ولتبرير فشل جهود المصالحة وإنما هي اته. تسئ ألي دولة أساءت لها

  . ولتبرير فشل جهود إتمام صفقة األسرى، والحقيقة أن تبرير هذا الفشل ال يكون باتهام حماس
الذي يعمل في خدمة إسرائيل ومشروعها : "ورفض حمدان الحديث عن أن حماس ورقة بيد إيران، وقال

لق اتهامات من هذا القبيل، عالقتنا بإيران كسائر عالقاتنا بمختلف لضرب المقاومة ال يجوز له أن يط
باقي دول العالم، وهي عالقات واضحة وصريحة مع دولة تدعم الشعب الفلسطيني، وليس في عالقتنا 

  ."بإيران ما نخشى بشأنه، والذين يجب أن يخجلوا هم أصحاب العالقة مع إسرائيل
  11/8/2010قدس برس، 

  
   اإليراني يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشقجيةرالخاوزير  . 11

 الفصائل  منوشهر متقي الذي يزرو دمشق حالياًاإليرانيوزير الخارجية التقى :  حميديإبراهيم -دمشق 
اجتماع مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد الفلسطينية في دمشق، وبدا لقاءاته ب

 شلح وحضور نائبه عبدا هللا العام رمضان أمينهاد من الجهاد االسالمي برئاسة  لقاء مع وفأعقبه ،مشعل
 أوضاع في المنطقة حيث استفسر متقي عن األوضاع إن اللقاء تناول "الحياة"زياد نخالة الذي قال لـ

رار استم" أكد اإليراني الوزير إنوقال . " الفلسطينية ورؤية الجهاد لذلك والمصالحة الفلسطينيةاألراضي
الدعم للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه ومحاولة التصدي للسياسات الخارجية التي تستهدف 

 للشعب إستراتيجية حدود، وهي دولة حليفة أية مع المقاومة ودعمها من دون إيران إن":وزاد . "المنطقة
  ."إسرائيلالفلسطيني والمنطقة في مواجهة 

 أمينها برئاسة "الجبهة الديمقراطية"ثلو باقي الفصائل بما فيها كما عقد متقي اجتماعاً موسعاً حضره مم
 ماهر الطاهر مسؤول الخارج في "الحياة"وقال لـ. العام نايف حواتمة التي لم تمثل في اللقاء مع واليتي
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  طالل ناجي الحديث" القيادة العامة-الشعبية " الفصائل كلفت األمين العام المساعد لـإن "الجبهة الشعبية"
لن " باعتبارها وإسرائيلباسم الحاضرين، فتناول الوضع الفلسطيني والمفاوضات المباشرة بين السلطة 

كما جدد التمسك . وإسرائيلية أميركية طريق مسدود ألنها استؤنفت ألسباب إلى شيء وستصل أيتحقق 
ات والضغوطات  ضد العقوبإيران جانب إلى نالفلسطينييبالمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني ووقوف 

 دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إيرانجدد في اللقاء استمرار " متقي إنوزاد الطاهر . "الخارجية
 أن تطور مهم وهو إلى أشاركما . األميركيةمبدئية وقضية حق لشعب مظلوم على رغم الضغوطات 

  ."ل المقاومة ومن يدعمها لم تعد قادرة على التصرف بعربدة كما كانت سابقاً ذلك بفضإسرائيل
  12/8/2010الحياة، لندن، 

  
   تقنص جنديا إسرائيليا على حدود غزة"الدين صالح ألوية" . 12

في  ، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية أمس "ألوية الناصر صالح الدين "قالت: رام اهللا - غزة
لية خاصة توغلت على بيان، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من قنص جندي ضمن قوات إسرائي

هذه العملية جاءت ردا "وأضافت األلوية أن  .أطراف بلدة بيت الهيا، شمال قطاع غزة صباح أمس
  ".للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وكافة األراضي الفلسطينية وتأكيدا على خيار المقاومة

طلقت قذيفة محلية على دورية وفي سياق متصل، أعلنت األلوية، في بيان آخر لها، أن عناصرها أ
  .إسرائيلية اقتربت من السياج الفاصل مع القطاع الليلة قبل الماضية

من جهته، قال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، لإلذاعة اإلسرائيلية، إن قوة إسرائيلية تعرضت خالل 
 دون وقوع إصابات تمشيط لها بمحاذاة السياج األمني المحيط بقطاع غزة إلطالق قذيفة مضادة للدروع

  .أو أضرار
  12/8/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
   باستخدام القوة لتفريق اعتصام لها للتنديد بأزمة الكهرباءالحكومة في غزة تتهم "الشعبية" . 13

نسخة منه بشدة إقدام " القدس العربي"أدانت الجبهة الشعبية في بيان لها تلقت  : أشرف الهور-غزة 
 االعتصام جاء للتنديد إنمع االعتصام الذي نظمته ليل الثالثاء، خاصة أنها قالت شرطة حماس على ق

 ."طالت كل مناحي الحياة وفاقمت معاناة وآالم المواطنين في غزة"باستمرار أزمة الكهرباء في غزة التي 
جبهة إصابة العديد من قيادات وكوادر وعناصر ال"وأكدت الجبهة أن اعتداء أفراد الشرطة أدى إلى 

وذكرت أن االعتداء تم على المعتصمين رغم حرصها  ."والجماهير المحتشدة وكذلك اعتقال عدد آخر
التواصل مع قيادة حركة حماس وسلطتها في غزة لتجنب مثل هذه الحماقة وحتى ال تتوسع دائرة  "على

  ."التوتر في العالقات الوطنية الفلسطينية
لشعبية جميل مزهر أن اعتداء عناصر شرطة حماس على واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة ا

، الفتاً إلى أن االعتداء 'يدلل بوضوح على عدم اكتراث هذه األجهزة بهموم الناس ومعاناتهم"المعتصمين 
استمرارا لمسلسل قمع الحريات العامة وتكميم األفواه ومنع الناس من حقهم في التعبير عن آرائهم 'يمثل 
 على العالقات الوطنية، مشيراً إلى أن الجبهة أجرت "سيؤثر بالسلب"ن االعتداء وحذر من أ ."بحرية

  .اتصاالت عدة مع حكومة حماس لتالفي حدوث االحتكاك أثناء االعتصام
  12/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تضّيع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني المفاوضات: الجهاد . 14

ن المفاوضات تعرض مصالح الشعب الفلسطيني للخطر حذرت حركة الجهاد اإلسالمي من أ: غزة
استمرار "وقالت الحركة في بيان لها بمناسبة حلول شهر رمضان .وتسهم في تضييع الحقوق الفلسطينية
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المفاوضات والتسابق نحو إرضاء اإلدارة األمريكية لتحقيق مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية من خالل 
ذم األمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع جوهر الدعوة للمصالحة والوحدة، توسيع دائرة االنقسام والتشر

محملة العرب والمسلمين كامل المسؤولية تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة من تواصل خنق غزة 
وتسارع لوتيرة االستيطان في الضفة والقدس، مطالبة بمواقف جادة تعمل على رفع الحصار ودعم 

  .ي وتعزيز صموده مقاومة الشعب الفلسطين
أبناء الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية إلى التضامن والتالحم فيما بينهم " الجهاد"ودعت 

وإعالء قيم التسامح والتكافل والوحدة، وتناسي الخالفات ورص الصفوف واإلقبال على الصوم بنية 
تقلين السياسيين ووقف المالحقات األمنية كما جددت الحركة مطالبتها بإطالق سراح المع .تحقيق التقوى

والسياسية والتخلي عن تلك السياسات القمعية في الضفة وما نتج عنها من إغالق للمؤسسات الخيرية 
  .الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني

  11/8/2010قدس برس، 
  

   تعزي بضحايا فيضانات باكستان وتطالب بسرعة التدخل لنجدة المنكوبينحماس .15
قدس " في تصريح أدلى مكتوب وصل  حماسال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركةق: دمشق
نتابع ببالغ القلق الكارثة التي حلت بأشقائنا الباكستانيين جراء السيول الجارفة، التي : "نسخة منه" برس

  ". دمرت مئات القرى وأدت إلى وفاة وإصابة اآلالف وتشريد الماليين
الت الضحايا وإلى الشعب الباكستاني ومسؤولية بأحر التعازي، ونسأل اهللا أن نتقدم إلى عائ: "وأضاف

يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمد الجرحى والمصابين بأسباب الشفاء 
  ".العاجل

 وطالب ". بتكثيف التحرك لنجدة إخواننا في الباكستان"وناشد القيادي في حركة حماس األمة اإلسالمية 
بمحاصرة تداعيات الكارثة التي تتهدد قطاع  "واإلغاثةالمجتمع الدولي عبر مؤسساته السياسية واإلنسانية 

، منوهاً في هذا السياق بالخطر الذي يمثله االنهيار المحتمل للسدود في مدينة "واسع من أبناء الباكستان
  . الخطر المحدقكوت، والذي سيضع أهالي وممتلكات منطقة مظفر قار في دائرة

 11/8/2010قدس برس، 
  

  "صحيحة ومتناسبة وأخالقية"عملية  "أسطول الحرية"يعّد الهجوم على أشكينازي  .16
أعلن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكينازي لدى إدالئه :  أسعد تلحمي–الناصرة 

اإلسرائيلية للتحقيق في الهجوم الدموي على األسطول، إنه يتحمل » لجنة تيركل«بإفادته أمس أمام 
أسطول «شخصياً المسؤولية عن كل العمليات التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي، معتبراً عملية اعتراض 

  . »صحيحة ومتناسبة وأخالقية«عملية » الحرية
تحلوا «الضحية ال المعتدي، انهم وأضاف أشكينازي مدافعاً عن أفراد الوحدة التي نفذت العملية وكأنهم 
وأنا فخور بأن هؤالء هم ... ببرود أعصاب وشجاعة وأخالق عالية طبقاً لقيم الجيش اإلسرائيلي

مع بدء عملية االستيالء على السفن، وفي الظروف التي نشأت وواجهها الجنود، فإنهم «: وتابع. »جنودنا
بعد «: وقال. ي عندما شعروا أن حياتهم في خطر، ولجأوا إلى سالحهم الشخص»تصرفوا في شكل رائع

إطالق جنودنا النار كان ... أن نزل الجندي األول إلى متن السفينة، أطلقت النيران على الجندي الثاني
  .»أطلقوا النار على من يجب وليس على من ال يجب... مبرراً

لذين كانوا على متن السفينة قبل وتابع ان الجيش أخطأ حين لم يستعد إلطالق نار دقيق على الناشطين ا
. »كان يجب شّل حركة كل من يمنع اإلنزال«: وأضاف. إنزال الجنود من المروحية إلى متن السفينة

 ناشطاً، 15 – 10الذي ارتكبته أنا أيضاً هو أننا اعتقدنا أن على متن السفينة «ورأى أن الخطأ المركزي 
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هنا ...  جنديا15ًق وعندها خالل دقيقة يمكننا إنزال وأنه عندما نلقي قنابل صوتية سيخلون الطري
كان علينا إطالق النار في ... أخطأنا، كان علينا أن نالئم الظروف ونحشد أكبر قوة خالل وقت قصير

شكل دقيق من أجل شل من يحاول منعنا من إنزال الجنود، ما كان من شأنه تقليل حجم الخطر على حياة 
وأضاف ان استخالص هذه العبرة يتمثل في أنه في حال . »الرئيسة مما حصلهذه هي العبرة ... جنودنا

لن يكون من مفر من استخدام «اضطر الجيش اإلسرائيلي إلى مواجهة سيناريو مماثل في المستقبل فإنه 
  .»القناصة لمنع المس بالجنود اإلسرائيليين من جانب ركاب السفينة

جيش مسؤولية فشل العملية، لكنه لمح إلى مسؤولية المستوى ولم يتطرق اشكينازي إلى تحميل باراك ال
السياسي بعرضه أمام اللجنة فيلماً قصيراً أعده الجيش تضمن رسالة بعث بها اشكينازي إلى المستوى 

  .السياسي طلب منه فيها استنفاد كل االحتماالت قبل اقرار الخيار العسكري
الستخباراتية الناقصة التي توافرت لدى الجيش عن ورداً على مالحظة عضو اللجنة عن المعلومات ا

لكننا مع ذلك لم ... كنا نعرف الصلة بين هذه المنظمة وحركة حماس«: المنظمة التركية، قال اشكينازي
المعلومات االستخباراتية التي توافرت لدينا عن المنظمة، لم تكن بحجم المعلومات ... نقم بدرسها بعمق

هاد اإلسالمي ألن المنظمة التركية لم تكن في رأس اولوياتنا وليست معرفة المتوافرة عن حماس والج
لنا ... كمنظمة إرهابية، فهي منظمة في تركيا التي ال تعتبر دولة عدو، وأرجو أيضاً أن ال تكون كذلك

أنا شخصياً كنت ضيفاً عند نظيري . عالقات عسكرية معها حافظنا عليها حتى خالل األزمة الحالية
، قبل ان يطلب الخوض في التفصيل عن المعلومات »كي قبل أسبوعين من حادث قافلة السفنالتر

  .االستخباراتية في الجزء المغلق من اإلفادة
حيال تعاظم قوة حماس وسعيها الى تهريب أسلحة «للحصار قائالً إنه » األهمية األمنية«وتحدث عن 

ر البحر، يجب علينا منع وصول أموال إلى القطاع ووسائل قتالية نوعية إلى القطاع بكميات كبيرة عب
مسار بحري مفتوح ... نحن نعرقل في شكل جدي عملية تعاظم قوة حماس... لتمويل دواليب اإلرهاب

  .»إلى القطاع يعاظم التهديد علينا
  12/8/2010، الحياة، لندن

  
  شرنتنياهو أكّد لميتشل رفضه شروط عباس للتفاوض المبا: "معاريف"و" هآرتس" .17

، أن ميتشل عرض على )12/8(، الصادرة اليوم الخميس "معاريف"و" هآرتس"أفادت صحيفتا : الناصرة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو خالل اجتماعهما أمس، صيغة جديدة للشروط الفلسطينية 

ناف العملية المرتبطة بانتقال تل أبيب ورام اهللا إلى المفاوضات المباشرة، حيث نصت على استئ
للعام ) مارس(، الصادر في آذار "الرباعية الدولية"التفاوضية بين الجانبين على أساس بيان لجنة 

، 1967الماضي، والذي اقترح إقامة دولة فلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي المحتلّة عام 
ية بحسب البيان، تجميد أعمال في أعقاب مفاوضات تستمر عامين، في حين يتوجب على الدولة العبر

  .وتجنب هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية" بشكل تام"البناء في المستوطنات 
، "محاولة لطرح شروط فلسطينية مسبقة عن طريق الباب الخلفي"من جانبه، اعتبر نتنياهو هذه الصيغة 

  .ه الشروط، وفق المصادرلهذ" القاطع"وفق تعبيره، مؤكّداً للمبعوث األمريكي على رفضه 
  12/8/2010قدس برس، 

  
   يبحث قضيتي فساد تخصان نتنياهو وباراك االسرائيلية الدولةمراقب": فمعاري" .18

اإلسرائيلية، أمس، عن أن مراقب الدولة ميخائيل لندنشتراوس، » معاريف«كشفت صحيفة : تل أبيب
 على فساد إداري ومالي لدى كل من يحقق منذ أكثر من شهرين في قضيتين يشتبه في أنهما تنطويان

ومع أن الحديث يدور حاليا عن . رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائبه وزير الدفاع، إيهود باراك
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وهذا القلق ينعكس على . تحقيقات أولية لم يثبت فيها الفساد، إال أن مجرد التحقيق يثير قلق الرجلين
  .تصرفاتهما

 منصبا في منزله 38هو، يحقق لندنشتراوس، في التعيينات التي شملت في القضية التي تتعلق بنتنيا
على سبيل المثال، عين نتنياهو . وحسب الصحيفة، هناك أمور غريبة ومستهجنة في التعيينات. ومكتبه

رئيسا لمكتبه وهو منصب مهم يحتاج إلى شخص قوي وأمين وخبير في شؤون اإلدارة . نتان ايشل
وتقتصر مؤهالته على إدارة . ال يتقن اللغة اإلنجليزية وعديم التجربة السياسيةبينما ايشل . السياسية

وأهم ميزاته أنه يحافظ على خط اتصال مباشر مع زوجة نتنياهو، يخبرها . صحيفة مقربة من نتنياهو
  .أوال بأول عدة مرات في اليوم عما يدور في مكتب زوجها

 كان تصرفه عندما سلم بناته الثالث إدارة شركته الخاصة أما باراك، فإن مراقب الدولة يحقق فيما إذا
 مليون دوالر 1.5ففي حينه حول لهن مبلغا يقارب . ، مالئما مع أحكام القانون»باراك محدودة الضمان«

ورأى المراقب أن .  ألف دوالر، أجرا على تقديمه االستشارة لمدة نصف السنة800وسحب لحسابه نحو 
وكتب تقريرا انتقاديا، وطلب من باراك التعقيب .  وأن له رائحة غير مريحةاألمر يحتاج إلى تحقيق

  .عليه
  12/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  المسلمين بحلول رمضان" يهنئ"نتنياهو  .19

للمسلمين بحلول شهر " تهانيه"بنيامين نتنياهو، أمس، " اإلسرائيلي"قدم رئيس الوزراء : )ب.ف .أ (
وقال نتنياهو في . مع الفلسطينيين" السالم"اء مفاوضات مباشرة من أجل رمضان مؤكداً رغبته بإجر

نأمل في بدء حوار مباشر مع . أتمنى شهر رمضان سعيداً لمسلمي العالم أجمع "رسالة مسجلة 
وأعلن جيش " . الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاقات مع جيراننا العرب تفضي إلى العيش المشترك بسالم

ه عما أسماها تدابير للتخفيف من القيود المفروضة على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة االحتالل من جانب
  .  رمضان 

  12/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   الفلسطينيةوالسلطة" إسرائيل"المقبلة بين بيريز يقترح أن تكون بلغاريا مقرا للمفاوضات  .20
ن ثقته في إمكان استئناف المفاوضات شمعون بيريز، أمس، من صوفيا ع" اإلسرائيلي"أعرب الرئيس 
، مقترحاً أن تكون بلغاريا مقراً للمفاوضات "في أسرع وقت ممكن"والسلطة " إسرائيل"المباشرة بين 

جاءت تصريحات بيريز في أعقاب اللقاء الذي عقده مع نظيره البلغاري . والسلطة " إسرائيل"المقبلة بين 
 إلى احتمال أن تكون بلغاريا بدأت بالفعل لعب دور الوسيط، وفي إشارة. جيورجي بارفانوف في صوفيا 

أن تكون زيارته لصوفيا جاءت بعد شهر من زيارة عباس " قبيل المصادفة"قال بيريز إنه ليس من 
  .للعاصمة البلغارية 

  12/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   ينقل تدريباته العسكرية من تركيا إلى اليوناناإلسرائيليالجيش  .21
نقل الجيش اإلسرائيلي تدريباته العسكرية، التي جرت حتى ما قبل شهرين في األراضي : يبتل أب

وستكون هذه التدريبات مشتركة مع الجيش اليوناني أو . والسماء التركية، إلى اليونان، بشكل رسمي
  .مستقلة تقتصر على سالح الجو اإلسرائيلي

ى مشتركة بين إسرائيل واليونان اشتملت على الماضي تم الكشف عن تدريبات أخر) أيار(وفي مايو 
لكن النشر حاليا . فحص إمكانيات الطيران لمسافات طويلة، وتزويد الطائرات بالوقود وهي في الجو
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وأن رئيس الوزراء . يشير إلى أن البلدين وقعا على اتفاق رسمي إلجراء التدريبات المشتركة والمستقلة
) تموز(ى االتفاق خالل زيارته األخيرة إلسرائيل في نهاية يوليو اليوناني، جورج باباندريو، وقع عل

  .الماضي
وجاء هذا التطور بعد أن يئست إسرائيل من تحسين العالقات مع تركيا في وقت قريب، علما بأن الغالبية 

  . الساحقة للتدريبات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة جرت على أراضي تركيا وفي سمائها
  12/8/2010، ط، لندنالشرق األوس

  
  قد تهاجم إيران في غضون عام ومن دون موافقة أمريكية" إسرائيل": تقارير أمريكية .22

ربما تهاجم إيران في غضون عام، وحتى من " إسرائيل"كشفت تقارير أمريكية أن :  وكاالت-واشنطن 
 هو الحل الوحيد دون الحصول على ضوء أخضر من واشنطن للقيام بهذا، وذلك إذا ما رأت أن الهجوم

  .لوقف المسيرة النووية اإليرانية 
هناك إجماعا "أن " أتالنتك" من مجلة 2010أيلول /وكتب جيفري غولدبرج في مقال ينشر في عدد سبتمبر

وبنى " يوليو القادم/تعتزم شن هجوم قبل تموز" إسرائيل"أن % 50يؤيد أن احتماالت تتجاوز نسبتها 
" إسرائيل" من صناع القرار السابقين والحاليين في 40 مع أكثر من جولدبرج تقييمه على محادثات

بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين األمريكيين " اإلسرائيلي"مع رئيس الوزراء " نقاشاً مطوالً"تضمنت 
  .والعرب 

 لقناعة تنتظر ما سيفعل الرئيس األمريكي باراك أوباما، وإذا ما توصلت " إسرائيل"وأشار الكاتب إلى أن 
" إسرائيلية"كاملة أنه لن يشن، تحت أي ظروف، هجوما على إيران، فإن العد التنازلي لعملية عسكرية 

  .      من جانب واحد سيبدأ 
  12/8/2010الدستور،عمان، 

  
  واستنفار غير مسبوق..  مفاجئة على الحدود مع لبنانإسرائيليةتدريبات  .23

ات اإلسرائيلية المتواصلة للجيش اللبناني منذ مواجهات على وقع التهديد:  ليال أبو رحال- بيروت
العديسة األسبوع الماضي، وآخرها أمس، حيث إعالن مسؤول الجيش اإلسرائيلي قراره بتغيير أسلوب 

، شهدت »قوة ماكرة«في الحفاظ على االستقرار إلى » عامل مساعد«تعامله مع الجيش اللبناني من 
  .هوزية إسرائيلية عسكرية غير مسبوقةالحدود قبالة جنوب لبنان أمس ج

وتأتي الوتيرة المتصاعدة الستعدادات الجيش اإلسرائيلي والتدريبات المفاجئة التي بدأها أمس وتستمر 
اليوم في المنطقة الشمالية حيث تتم تعبئتها بمعدات وآليات عسكرية، بعد مرور أسبوع واحد على 

مع مكتبها » الشرق األوسط«يونيفيل، في اتصال أجرته اشتباكات العديسة، وفي حين رفضت قيادة ال
اإلعالمي، التعليق على االستنفار اإلسرائيلي المفاجئ قبالة الحدود اللبنانية، قال ممثل األمين العام لألمم 

علينا أن نعمل بجد جميعا، اليونيفيل، أنا والحكومة اللبنانية، واإلسرائيليون «: المتحدة مايكل ويليامز
  .، في إشارة إلى االشتباكات التي شهدتها بلدة العديسة»لتجنب حوادث مماثلة في المستقبلأيضا، 

  12/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   لمظاهرات ضد إقامة مدينة روابييخططونالمستوطنون  .24
أعلنت جماعات يهودية متطرفة، نيتها تنظيم مظاهرات احتجاجية، على إقامة مدينة روابي، : رام اهللا

ل مجموعة من المستوطنين لوسائل إعالم إسرائيلية إنهم ينوون تنظيم مظاهرة احتجاجية قبالة موقع وقا
وهذا ليس أول احتجاج من نوعه . والعمل على منع شق طرق لها) الخميس(إقامة مدينة روابي اليوم 

  .وكان المستوطنون في مرات سابقة اقتحموا المدينة وطردوا العمال منها
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نون في المستوطنات القريبة من المدينة الفلسطينية الجاري العمل على إنشائها، بيانا جاء ووزع المستوط
إن إقرار شق أي شارع يصل لمدينة روابي يهدد مستوطنة بنيامين وإنه يقسم المستوطنة إلى «فيه 

  .»قسمين، شرقي وغربي
ي إلى حدوث اختناقات ويدعي نشطاء يمينيون أن المدينة الجديدة ستشكل خطرا على األمن وستؤد

مرورية وتلوث في البيئة، ويتلقى هؤالء دعما من عضو الكنيست اليميني زفولون أورليف، الذي يقول 
إن الحلول بالنسبة للضائقة السكنية لدى الفلسطينيين يجب أن تكمن في إنشاء أحياء جديدة مبنية على 

  .أساس البنى التحتية القائمة، وليس في إقامة مدينة جديدة
  12/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  يطالبون بتجريد زعبي من منصبها في الكنسيت اإلسرائيلياليمين نواب  .25

شن نواب اليمين اإلسرائيلي المتطرف أمس األربعاء هجوما الذعا على النائب :  حسن مواسي-الناصرة 
عم النواب ان زعبي حنين زعبي، داعين إلى إبعادها وإقصائها من منصبها كعضو في الكنيست، ويز

وهم يحملون العصي " مرمرة" التركية على متن سفينة IHHكانت متواجدة بالقرب من نشطاء منظمة 
  ".ناشطين مسلحين"والقضبان الحديدية، حيث وصفهم الشريط بـ

ويظهر الشريط مقطع تظهر فيه زعبي تجادل جنودا من الجيش اإلسرائيلي بشأن نقل الجرحى الذين 
  .ص الجيش اإلسرائيليأصيبوا برصا

  12/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  االحتالل يجّرم الضحية بدالً من محاسبة المجرم : الزعبي ترد على حملة التزوير اإلسرائيلية .26
 في تعليقها على حملة التزوير الجديدة التي أطلقها جيش االحتالل، قالت الزعبي :امجد سمحان -رام اهللا 

ية بحد ذاتها، لم يبق سوى أن يتهموني بأني أنا من قتلت الشهداء األتراك هذه هي السخر«: »لسفير«لـ
  . »التسعة، ما يجري هو محاوالت جديدة للتحريض ضدنا، ولفت األنظار عن الجريمة الحقيقية

وطالبت الزعبي المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية بإلزام الجيش بنشر تسجيالت الفيديو الكاملة التي 
ه لكشف الحقيقة الكاملة للجريمة التي ارتكبت بحق المتضامنين المشاركين في األسطول، والتي بحوزت

  . أسفرت عن استشهاد تسعة ناشطين وإصابة العشرات
لم أر «: لمواجهة اإلسرائيليين قالت الزعبي» مرمرة«وحول علمها بنوايا واستعدادات ناشطي السفينة 

مسافرين في الدفاع عن أنفسهم أمام عدوان وقرصنة في عرض ذلك بأم عيني، لكن األهم هو حق ال
ال يوجد ما يستحق أن أكون على علم به «، مشيرة إلى أنه »البحر، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي

سوى حيثيات عدوان الجيش اإلسرائيلي على السفينة، والذي أدى إلى قتل تسعة ناشطين سياسيين لم 
  . » المساهمة في كسر الحصار اإلجرامي على غزةيعتدوا على احد، وأرادوا

واعتبرت الزعبي أن نشر الشريط يهدف إلى تحريض المجتمع اإلسرائيلي ضدها وضد النواب العرب، 
لن يجدي نفعا، ولن يثنيني عن مواصلة مسيرتي لفضح الجريمة التي ارتكبت على «مشيرة إلى أن ذلك 

  . »متن مرمرة
  12/8/2010، السفير، بيروت

  
   يكتشفون عملة نادرة قرب الحدود مع لبنان إسرائيليونعلماء آثار  .27

أفاد علماء آثار إسرائيليون إنهم اكتشفوا أثقل عملة ذهبية في اسرائيل وأكثرها قيمة :  ي ب أ-تل أبيب 
عن بيان صادر عن إدارة اآلثار أن وزن العملة الذهبية " هآرتس"ونقلت صحيفة  .قرب الحدود مع لبنان
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 حزيران الماضي في موقع تل كديش قرب 22 سنة، وعثر عليها في 2200 غراماً وعمرها 28غ يبل
  .واوضحت أن حجم العملة هو ستة أضعاف حجم معظم العمالت من تلك المنطقة. الحدود اللبنانية

طورية وقال مدير قسم العمالت في إدارة اآلثار دونالد أريال إن تاريخ العملة الذهبية يعود إلى اإلمبرا
واضاف أن الصورة على العملة قد تمثل الملكة . السلوقية في العراق وقد سكها البطالمة المصريون

كليوباترا األولى، زوجة بطليموس الخامس، وهي ثانية عملة بطليمية يعثر عليها في إسرائيل، وكان 
  .وزن األولى غرامين فقط

  12/8/2010، النهار، بيروت
  

  التعّهد بوقف اقتحام مدن الضفة خالل رمضانالجيش اإلسرائيلي ينفى  .28
في الجيش اإلسرائيلي أن يكون هناك أي تعهد للسلطة " اإلدارة المدنية"نفى رئيس ما يسمى : الناصرة

الفلسطينية بوقف عمليات االقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية خالل شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى 
  .عملياتدواع أمنية تستوجب شن مثل هذه ال

في الجيش، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعالم " اإلدارة المدنية"وقال يؤاف موردخي قائد 
، مشيراً إلى أن الجيش لن "لم يتعهد الجيش بعدم اقتحام المدن الفلسطينية خالل شهر رمضان: "عبرية

  ".رات أمنية ساخنةإنذا"يتأخر عن تنفيذ عملياته داخل القرى والمدن الفلسطينية إذا كان هناك 
ومدى خطورتها في الضفة الغربية، موضحاً أن أجهزة األمن " حماس"ورفض موردخي تقييم قوة حركة 

اتخذت خالل السنوات الثالثة الماضية خطوات عملية عززت من قدرتها والتي فرضت "الفلسطينية 
" حماس"إلى أن حركة ، مشيراً "سيطرتها وحققت األمن في الضفة مما جعل الوضع في الضفة أفضل

مع أجهزة األمن " لكن وجود جيش االحتالل والتنسيق القائم"حاولت قبل عامين إحداث انتفاضة 
  . الفلسطينية حال دون ذلك، حسب قوله

  11/8/2010قدس برس، 
  

  االمريكية االكثر تطورا في العالم " 35-اف" تقرر ابتياع طائرة الشبح "اسرائيل"": يديعوت" .29
 صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية، في عددها الصادر اليوم ان االجهزة االمنية ذكرت: القدس

االسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بابتياع الطائرة المقاتلة االكثر تطورا في العالم وهي طائرة الشبح 
   . 35_ االمريكية الصنع من طراز اف 

 االرجح على هذا القرار نهائيا في اواخر واضافت الصحيفة ان وزير الحرب ايهود براك سيصادق على
  . االسبوع الحالي على ان يحال القرار الى المجلس الوزاري المصغر للشؤون االمنية والسياسية القراره 

قد زارت قبل بضعة اشهر احدى المنشآت السرية " خيرة طياري سالح الجو"وقالت ان مجموعة من 
 الطياريون االسرائيليون على استخدام منظومات الطائرة التابعة لسالح الجوي االمريكي حيث تدرب

  . المذكورة بواسطة جهاز محاكاة 
 علما بان المرحلة االولى من هذه 2015ومن المتوقع ان تتسلم اسرائيل طائرة الشبح االولى في عام 

  .الصفقة تشمل عشرين طائرة من هذا الطراز 
  12/8/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   تتفاقم في غزة بسبب نقص الوقودباءالكهرأزمة  .30

حذر نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في : غزة
وقال  . عن العمل في حال لم يتم ضخ كميات مناسبة من الوقود الصناعي الالزم لتشغيلهاالقطاع مجدداً

هددة بالتوقف عن العمل صباح الجمعة إذا ما تم المحطة م"عبيد في تصريحات صحافية، أمس، إن 
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 في الوقت ذاته على أن الكميات ما تزال مقلصة ولم يطرأ أي ، مشدداً"إدخال أي كميات من السوالر
 المسؤولية الكاملة عن إبقاء األزمة ألنها )رام اهللا(وحمل عبيد وزارة المالية في السلطة .تغيير عليها

وأوضح . "رات إلنهاء هذه األزمة، كما أنها ال تستجيب إطالقًا لجهود حلهاترفض وتعيق تطبيق أي مباد"
 نتيجة استمرار تقليص  منذ أربعة أشهر تقريباً%50عبيد أن نسبة العجز في الطاقة الكهربائية بلغت 

وشدد على التزام شركة توزيع . إمدادات الوقود إلى المحطة والذي ال يفي إال بتشغيل مولد واحد
  .ء بجباية األموال المستحقة وإرسالها إلى وزارة المالية في رام اهللالكهربا

  12/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   بهدم منازل في األغوار الفلسطينيةالتهديداتتجدد  .31
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أمس األربعاء، أن سلطات االحتالل سلّمت :  يوسف الشايب-رام اهللا 

محافظة ب إلخالء منزليهما في منطقة الفارسية باألغوار اغمة إخطاراًالشقيقين علي وحسين زهدي در
  . للهدم بحجة البناء من دون ترخيص وأمهلتهما مدة يومين تمهيداً،طوباس شمال الضفة الغربية

  12/8/2010الغد، عّمان، 
  

  مستوطنون يقتحمون كنيساً أثرياً في أريحا .32
األثري الواقع في منطقة " كنيس نعران"ن أمس موقع اقتحم عشرات المستوطني: قنا -القدس المحتلة 

الديوك الفوقا شمال غرب أريحا ألداء الصالة عنوة، وقام جيش االحتالل بإخالئهم بالقوة خشية وقوع 
  .مواجهات مع الفلسطينيين المجاورين للموقع

 الكنيس إن وقال المختار سليمان الزايد عمدة عشيرة الزايد والتي تقطن على تلة تطل على موقع
محاوالت المستوطنين المستمرة للصالة عنوة في موقع الكنيس األثري تشكل مصدر خوف وإرباك 
ألفراد العشيرة، خاصة أن البعض منهم يدخلون من بين مضارب وخيام العشيرة، مما يقلق األطفال 

  .نينوالنساء ال سيما في ساعات الليل ودعا إلى التدخل لحماية األطفال والنساء والمس
  12/8/2010العرب، الدوحة، 

  
   في نابلسمستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسفال .33

اقتحم مستوطنون متطرفون فجر أمس األربعاء مقام قبر يوسف شرق مدينة :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 مستوطن اقتحموا المقام تحت حراسة جنود 200وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن أكثر من  .نابلس

  .الل، وأدوا شعائر وطقوس دينية داخله قبل مغادرته في ساعات الصباح الباكرجيش االحت
  12/8/2010الغد، عّمان، 

  
  زيارة العرب والمسلمين إلى القدس المحتلة تحمل تطبيعاً: الشيخ صبري .34

قال خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة : الدين  نادية سعد-عمان 
زيارة العرب والمسلمين من الدول العربية واإلسالمية إلى "دس المحتلة الشيخ عكرمة صبري إن الق

من القدس المحتلة أن " الغد"وأضاف الشيخ صبري إلى  ".القدس المحتلة تحمل تطبيعاً، وال بد من منعها
نحن بحاجة ماسة دعم مدينة القدس المحتلة ليس بالضرورة أن يكون من خالل الزيارات إليها، وإنما "

  ".إلى دعم المؤسسات الصحية والتعليمية واإلسكانية والشبابية في هذه المدينة المقدسة
وأكد  ،"لسنا مع التطبيع، ولكن لسنا مع منع الزيارة المطلقة أو مع فتح الزيارة بشكل مطلق"وتابع قائالً 

  ". القدس المحتلة تعتبر تطبيعاًزيارة من يحمل الجنسية من الدول العربية واإلسالمية إلى"على أن 
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الحريصين والمحبين لمدينة القدس أن يعملوا على تحريرها من االحتالل اإلسرائيلي، وأن "وطالب 
غياب المطالبة بتحرير القدس في "، منتقداً "يطالبوا األنظمة والحكومات في العالم العربي واإلسالمي بذلك

  ". شرعيته من خالل الحث على زيارة القدساآلونة األخيرة، وكأن االحتالل بدأ يأخذ
  12/8/2010الغد، عّمان، 

  
  أوالده ضم "إسرائيل" مع مقدسي ترفض  ينظمون وقفات احتجاج تضامناًوألمانعرب  .35

 بيته في إلىلم يزل المواطن المقدسي فراس المراغي صاحب قضية المطالبة بالحق في العودة : برلين
 ويلتحف السماء األرض في موقعه يفترش في مسقط رأسه، صامداًسلوان بصحبة عائلته للعيش هناك 

  . في برلين"إسرائيل" سفارة أمام
 في أشهر على رفض تسجيل ابنته المولودة قبل ثمانية  عن الطعام احتجاجاًوإضرابهوكانت قضية فراس 

 الرأي العام طأوسابرلين في بطاقة هويته لتكتسب الحق في العيش في القدس مع ذويها، قد تفاعلت في 
  . الجاليات العربية والفلسطينية في برلينأوساط وبين ألمانيافي 

 وقفات احتجاج وتضامن في الموقع المذكور واأللمانيةوقد نظمت بدعوة من مختلف الجاليات العربية 
  . ليس وحده في مطلبه العادل هذابأنه المواطن الفلسطيني وللقول أزرلشد 

  12/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  إلبراز قضية األسرى الفلسطينيين" الهاي" تدعو لقوافل بحرية إلى حقوقيةهيئة  .36
، إلى تسيير رحالت برية وأساطيل "الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية" دعت :رام اهللا

هم داخل ، بهدف تدويل قضية األسرى وإبراز معانات"الهاي"بحرية إلى محكمة الجنايات الدولية في 
نسخة منه، أن " قدس برس"أكّدت الحركة، في بيان صحفي تلقت  و.السجون والمعتقالت اإلسرائيلية

توجه ذوي األسرى المعتقلين في سجون االحتالل وأهالي الشهداء منهم، إلى محكمة الجنايات الدولية 
ؤولين اإلسرائيليين، من شأنه من القادة والمس" مجرمي الحرب"إلبراز معاناة أبناءهم والمطالبة بمحاكمة 

  .، وفق رأيه"يزعزع ثقة الكيان الصهيوني بقوته ويسهل تدويل قضية األسرى"أن 
  11/8/2010قدس برس، 

  
  شهداء هم من الشبابمن ال% 72.2الضفة والقطاع ومن سكان % 29.4الشباب يشكلون  .37

فلسطينية، عشية اليوم العالمي استعرض جهاز اإلحصاء، أمس، أوضاع الشباب في األراضي ال: رام اهللا
" اإلحصاء"وقالت القائم بأعمال رئيس اإلحصاء عال عوض، في تقرير لـ .للشباب الذي يصادف، اليوم

، هم ضمن الفئة 2010من السكان في األرض الفلسطينية منتصف العام % 29.4 صدر أمس، إن
في الفئة العمرية % 59.2ة، وسن) 19-15(في الفئة العمرية % 40.8، منهم ) سنة29-15(العمرية 

  . أنثى100 لكل 104.4سنة، وبلغت نسبة الذكور بين الشباب ) 20-29(
 تشير إلى أن إجمالي 2010وأوضحت أن تقديرات عدد السكان في األرض الفلسطينية منتصف العام 

 فتي  ماليين، ويظهر التوزيع العمري للسكان أن الشعب الفلسطيني هو شعب4عدد السكان بلغ نحو 
حيث إن الهرم السكاني هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب، ما يعني أنه ولسنوات طويلة قادمة سيبقى 

  .المجتمع فتياً
من إجمالي عقود الزواج المسجلة لإلناث كانت % 92.2  أن2008وتشير بيانات الزواج والطالق للعام 

ن نسبة وقوعات الطالق للذكور في للذكور، وتظهر أ% 81.5مقابل ما نسبته )  سنة29-15(في العمر 
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% 77.6، مقابل 2008من إجمالي وقوعات الطالق للعام % 55.9بلغت )  سنة29-15(الفئة العمرية 
  ). سنة29-15(لإلناث 

تساهم بنسبة )  سنة29-25(وحول الشباب والخصوبة، تظهر البيانات أن اإلناث في الفئة العمرية 
تقرير أن الخصوبة في الوبين  .الفئة العمرية األعلى مساهمةًمن معدل الخصوبة الكلية وهي % 26.5

األراضي الفلسطينية تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول األخرى، ولكن 
 فاستناداً إلى النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،هنالك دالئل تؤكد على أن الخصوبة بدأت في االنخفاض

 مولود في العام 4.6، طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية حيث بلغ 2007ساكن والمنشآت، والم
، أما على مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل 1997 مواليد في العام 6 مقابل 2007

 4.1، حيث بلغ )2007-1997(الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة 
، أما في قطاع غزة فقد بلغ 1997 مولودا في العام 5.6 في الضفة الغربية مقابل 2007د في العام مولو
  .1997 مولود في العام 6.9 مقارنة 2007 مولود في العام 5.2

من الشباب % 54.4  أن حوالي2009وبخصوص الشباب والتعليم، تظهر اإلحصاءات المتوفرة لعام 
 29-15(كما تشير اإلحصاءات إلى أن معدالت التسرب لفئة الشباب  .ملتحقون بالتعليم)  سنة15-29(

  ).لإلناث% 25للذكور و% 32.8% (29بلغت ) سنة
بواقع % 87.9 أن نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب بلغت 2009كما أوضحت البيانات لعام 

 على 2004للعام % 47.6في قطاع غزة، مقارنة مع % 88.6 في الضفة الغربية، مقابل% 87.4
من % 46.7بيانات إلى أن الأما بخصوص استخدام اإلنترنت فتشير  .مستوى األراضي الفلسطينية

، 2009في قطاع غزة في العام % 42.8في الضفة الغربية و% 49.2الشباب يستخدمون اإلنترنت بواقع 
ول امتالك البريد اإللكتروني، فقد بلغت نسبة الشباب الذين وح .2004في العام % 20.3مقارنة مع 

في قطاع غزة في العام % 27.9في الضفة الغربية، و% 36بواقع % 32.9يمتلكون بريد إلكتروني 
  .2004 من الشباب الذين يمتلكون بريدا إلكترونيا في العام 14.3، مقارنة مع 2009

، %63.2 تبلغ  نقاالًانات أن نسبة الشباب الذين يمتلكون هاتفاًأما فيما يتعلق بالهاتف النقال فتظهر البي
في % 34.9، مقارنة مع 2009في قطاع غزة في العام % 57في الضفة الغربية، مقابل % 67بواقع 
  .2004العام 

من الشباب غير المتزوجين يمارسون عادة % 17.6 أن 2006وتظهر بيانات مسح صحة األسرة 
مقارنة مع % 20.5الشباب في الضفة الغربية الذين يمارسون عادة التدخين إلى التدخين، وترتفع نسبة 

من الشباب يعانون من مرض % 2وبالنسبة لألمراض المزمنة، فإن %. 12.5نظرائهم في قطاع غزة 
  .مزمن واحد على األقل

%) 32.2(، بأن ثلث الشباب 2010وتفيد بيانات اإلحصاء حول الشباب والعمل خالل الربع األول 
من الشباب نشيطون اقتصادياً % 33.1 إلى أن 2010وتشير بيانات الربع األول لعام  .يعانون من البطالة

  ).في قطاع غزة% 29.6في الضفة الغربية و% 35.3(بواقع 
من الشهداء خالل انتفاضة األقصى هم من % 72.2وحول الشباب واالنتفاضة، توضح البيانات أن 

في قطاع غزة، مع العلم أن العدد الكلي لشهداء % 72.7الضفة الغربية وفي % 69.7الشباب بواقع 
 شهيداً في قطاع غزة، 5,015 ، منهم31/12/2009 شهيداً حتى 7,235األراضي الفلسطينية بلغ 

 شهيداً في 1,522( سنة 29-15 في الفئة العمرية 5,222شهيداً في الضفة الغربية، منهم  2,183و
  ). شهيداً في قطاع غزة3,647الضفة الغربية، و

  11/8/2010 الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركز 
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   تكّرم الطلبة الفلسطينيين الناجحين في صيدا وبعلبك"أشد: "لبنان .38

 الطلبة الناجحين في الشهادات الرسمية في منطقة " أشد–اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "كرم 
، برعاية مجلس أمناء الجامعة، وحضور رئيس مجلس "دونجامعة صي"صيدا، خالل مهرجان أقيم في 

 محمد الخطيب، رئيس اتحاد الشباب في لبنان يوسف احمد، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية . داألمناء
  .  وحشد من الفاعلياتاألونروا اللبنانية ومديري ومعلمي مدارس واألحزاب
 الناجحين في نالفلسطينيي الجليل في بعلبك، الطلبة  والمركز الثقافي الفلسطيني في مخيم"أشد"كما كرم 

الشهادات الرسمية في قاعة المركز الثقافي في مخيم الجليل، برعاية رئيس بلدية بعلبك هاشم عثمان 
  . وحضور النائب محمد كامل رفاعي وممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد

  12/8/2010السفير، بيروت، 
  

  توثيق لعمارة القدس بصور نادرة. .."الحرم القدسي الشريف" .39
، من "الحرم القدسي الشريف"عن دار الكتاب العربي، بيروت، صدر كتاب :   رحاب لؤي-القاهرة 

 خالد عزب، والباحثة شيماء السايح، ويقع .إعداد مدير إدارة اإلعالم في مكتبة اإلسكندرية في مصر د
نه المعماري بالتفصيل، وبما يتضمنه من لوحات  لعمارة الحرم، بتكوي صفحة، كما يعد سجال83ًفي 

وصور ملونة نادرة لتلك األبنية، هذا إلى جانب احتوائه على عدد هائل من صور الرحالة الذين حرصوا 
على زيارة مدينة القدس في فترات زمنية مختلفة، وسجلوا مشاهداتهم في رحالتهم التي يزخر بها التراث 

  .العربي واإلسالمي
  12/8/2010كويت، الراي، ال

  
  "إسرائيل" مع بجرم التعامل" منظمة التحرير" عاماً لعميد سابق في 20السجن : لبنان .40

جرمت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل، زيـاد خليـل                 
يـدها بمعلومـات     ومخابراتها والتجسس لـصالحها وتزو     2004السعدي بجرم التعامل مع إسرائيل عام       

وقضى الحكم بوضع السعدي في األشـغال        .واحداثيات عن مواقع عسكرية وشخصيات سياسية وحزبية      
  . سنة وتجريده من حقوقه المدنية، فيما قضى الحكم غيابياً بحق جورج حبيب الحداد باالعدام20الشاقة 

اصب فـي المنظمـة، نـال       والسعدي عميد طيار سابق في منظمة التحرير الفلسطينية وقد شغل عدة من           
 أيار عـام    21 وأوقف في مطار بيروت أثناء عودته الى لبنان في           1990اللجوء السياسي في ألمانيا عام      

2009.  
  12/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  معرض الكتاب العربي واإلسالمي في بلدية صيدا: "روابي القدس"بمبادرة من 

وسان حفل افتتاح معرض الكتاب العربي واإلسـالمي        رعى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم س      : صيدا
في قاعة المعارض الكبرى في بلدية صيدا، بمشاركة رئيس         " روابي القدس "السابع والذي نظمته مؤسسة     

بلدية صيدا محمد السعودي، والمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، والمسؤول السياسي              
 حمود، وعدد من مسؤولي فصائل منظمة التحرير وتحالف القـوى           للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام    

  .الفلسطينية
 أن الشعب الفلسطيني سينتصر على اإلحتالل الصهيوني وسننتـصر           فيها ألقى المفتي سوسان كلمة وأكد    

معه بإذن اهللا وبوحدة الموقف والسالح والقرار الذي يوصلنا لى الهدف ولكن في النهاية هنـاك هـدف                  
نرفض تماما التوطين واعتقد أن الـشعب الفلـسطيني ال يريـد أن             : وقال. عودة إلى فلسطين  واحد هو ال  
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يتخلى عن هويته وأرضه وترابه وتاريخه وتراثه ومدنه وقدسه وأقصاه ومقدساته وأمالكه في فلـسطين               
  .مهما كانت المغريات

ع كلمة فلسطين ال أستطيع     وعندما أسم . ان معرض الكتاب في بلدية صيدا مفخرة للمدينة       : وقال السعودي 
من هنا فإن أحدا من أبناء الـشعب        . ففلسطين عاشت مأساة وال تزال    . أن اردد فقط أن فلسطين في قلبنا      

  . الفلسطيني ال يريد التوطين بل العودة إلى أرضه وتراب وطنه
ضيوف ولنـا   الشعب الفلسطيني في لبنان     : "وقال. ونوه علي بركة بالمعرض واصفا اياه بانه انجاز كبير        

. حقوق كأخوة وعلينا واجبات، مؤكدا باسم القوى الفلسطينية ان ليس لدينا اي أطماع، نحن نحب لبنـان                
اقـرار الحقـوق المدنيـة      "، داعيـا الـى      "ولكن حبنا لفلسطين اكبر وليس لنا أي مشروع سوى العودة         
  .واالجتماعية ألنها ال تتعارض مع هذه العودة ورفض التوطين

نؤيد منح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية واالجتماعية ونتعاون مع القـوى اللبنانيـة             : ودوقال بسام حم  
السياسية منها والبرلمانية والشعبية وندفع باتجاه ان يقر مجلس النواب تشريعات تؤكد حقـوق الـشعب                

  ".الفلسطيني وسنبقى نناضل الى ان نصل الى تلك الحقوق
لشيخ علي اليوسف فرأى ان هناك جناح خاص للقضية الفلسطينية          ا" روابي القدس "وتحدث رئيس مؤسسة    

وقال ان اختيار شهر رمـضان      . ساهمت به مؤسسة القدس الدولية وتابث ومؤسسة الدراسات االسالمية        
المبارك الفتتاح المعرض النه مليء بالخيرات والبركات ومنها الحركة الثقافية والعلمية، ونحث النـاس              

  .ابعلى اللجوء الى الكت
  12/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  استئناف المفاوضات المباشرة  في جهودللبحثقمة ثالثية في القاهرة  .41

 تعقد في القاهرة اليوم قمة ثالثية تجمع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل             : القاهرة – القدس المحتلة 
ول الجهود المبذولة السـتئناف     األردني الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس تتركز ح         

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، فيما تنتظر الجامعة الرد األميركي على رسـالة لجنـة              
  .المبادرة العربية للسالم التي تحمل شروط استئناف المفاوضات المباشرة

ركي على الرسالة التي بعثت      ذكر مسؤول بارز في جامعة الدول العربية أن الجامعة تنتظر الرد األمي            و
بها لجنة المبادرة العربية للسالم في اجتماعها األخير والتي وافقت على المفاوضات المباشرة مع الجانب               

  .اإلسرائيلي وتركت للرئيس الفلسطيني اختيار الوقت والظروف المناسبة لبدئها
 صبيح إن الجامعـة تنتظـر الـرد         وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد         

األميركي على شروط لجنة مبادرة السالم العربية من أجل البـدء فـي المفاوضـات المباشـرة بـين                   
  .الفلسطينيين وإسرائيل

المفاوضات المباشرة من دون مرجعية أو سـقف زمنـي          «وشدد صبيح في تصريحات له أمس على ان         
الجامعة العربية  «وأضاف ان   . » أجل العالقات العامة   ومع بقاء االستيطان هي عبارة عن مفاوضات من       

تدعم الرئيس الفلسطيني في موقفه تماماً بأن تكون لهذه المفاوضات محدداتها التي ذكرت فـي الرسـالة                 
ولفت . »التي وجهتها لجنة مبادرة السالم العربية إلى الرئيس األميركي المتحمس جداً لمفاوضات مباشرة            

سرائيلي معروف تماماً، ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانيـاهو يريـد            الرد اإل «صبيح الى ان    
  .»الحديث والكالم واإلعالن عن السالم وهو يمارس الحرب ويدق طبولها في غزة ولبنان والقدس

  12/8/2010، الحياة، لندن
  

   في ظل التهديدات اإلسرائيليةالتطوراتي كاألسد يبحث مع مت .42



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1878:         العدد       12/8/2010الخميس  :التاريخ

أكدت سوريا وإيران، أمس، دعمهما للبنان في وجـه االعتـداءات اإلسـرائيلية،              : زياد حيدر  -دمشق  
  . وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية في أسرع وقت ممكن تحظى بدعم الشعب العراقي

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السوري بشار األسد لوزير الخارجية اإليرانيـة منوشـهر متكـي فـي                  
على مغادرة كبير مستشاري مرشد الثورة اإليرانية للشؤون الدوليـة علـي اكبـر              الالذقية، بعد ساعات    

  . واليتي لدمشق
آخر تطورات األوضاع في الشرق     «واستعرض الطرفان، بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم،         

 على دعـم    األوسط، وخصوصا في لبنان عقب االعتداء اإلسرائيلي على السيادة اللبنانية، حيث تم التأكيد            
  . »لبنان في وجه تلك االعتداءات

الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيـف الجهـود          «وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول       
لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة هناك، وخصوصاً موضوع تهويد القدس وطرد الفلسطينيين مـن              

رغام إسرائيل على رفع حصارها غير اإلنساني عـن قطـاع           أراضيهم، وأهمية االستمرار في العمل إل     
  . »غزة

کما التقى متكي قيادات فلسطينية في مقر السفارة اإليرانية في دمشق، بينها رئـيس المكتـب الـسياسي                  
  . لحركة حماس خالد مشعل واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح 

  12/8/2010، السفير، بيروت
 

   البضائع إلى غزةلتهريب نفقاً 17 ضبط :مصر .43
.  نفقاً في مدينة رفح لتهريب البضائع الى قطاع غـزة          17ذكر مصدر أمني مصري انه تم ضبط        : رفح

وأضاف ان حملة أمنية استهدفت المنطقة الحدودية في رفح الحدودية مع قطاع غزة ليل اول من أمـس                  
 وصادرت كميات كبيرة من الحديد واالسـمنت         فتحة نفق لتهريب البضائع إلى قطاع غزة       17وضبطت  

  .المعدة للتهريب يجرى حصرها من دون توقيف المتورطين الذين فروا قبل وصول الحملة
 فتحات ألنفاق تهريب في منطقة خالية من السكان بمحيط منطقة صـالح الـدين،               7وتابع انه تم ضبط     

 فتحـات  8كما ضبط على مقربة منها . تشمال معبر رفح، وضبط إلى جوارها كمية من الحديد واالسمن   
كما ضـبطت فتحتـا أنفـاق فـي منطقـة           . أخرى ألنفاق تهريب عثر إلى جوارها على حديد وأسمنت        

  .الصرصورية الحدودية فى رفح
 12/8/2010، الحياة، لندن

 
  على التوالي72فتح معبر رفح البري، لليوم تمصر  .44

 على التوالي، وقامت بفتحه في أول أيام شهر         72يوم  واصلت مصر فتح معبر رفح البري، لل      : حاتم البلك 
رمضان المبارك، في االتجاهين، وذلك لعبور المرضى والطالب والمعتمرين العائدين مـن األراضـي              
الحجازية، وإدخال المساعدات اإلنسانية المقدمة من نقابة األطباء المصرية ولجنة اإلغاثة التابعة لنقابـة              

  . ت المقدمة من دولة اإلمارات وقطر وليبيا وبعض الدول العربية واألجنبيةاألطباء العرب والمساعدا
وصرح مصدر أمني مصري رفيع، أن مصر ستواصل فتح معبر رفح في االتجاهين، وأنه سيفح أبوابه                
طبقا لمواعيد شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء قبل اإلفطار، ومن               

  . نة وحتى منتصف الليل بعد اإلفطارالساعة الثام
 ألف فلسطيني من االتجاهين منذ فتح المعبر، حيث عبر باألمس أكثر من ألفـى               57عبر أكثر من    حيث  

 معتمرا من السعودية، فيما ال يزال المعبر        175فلسطيني من جميع الفئات، وقد عبر وفد ماليزي، وعاد          
  . ة من مصر إلى غزة مع أول يوم في الشهر الكريميعمل بكثافة نظرا لكثرة الراغبين في العود

 12/8/2010، المصريون، القاهرة
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  فلسطينفيلم تركي جديد عن  .45
، منتجة فـيلم    »بانا فيلم «، مؤخّراً، تقريراً صحافياً أفاد أن شركة        »خبر تورك «نشرت الصحيفة التركية    

أسـطول  «لتي ارتكبتها إسرائيل بحق     ، أضافت إلى السيناريو وقائع المجزرة ا      »فلسطين: وادي الذئاب «
وتم تعديل السيناريو بناء على رغبة      . ، والتي ذهب ضحيتها تسعة قتلى أتراك وعشرات الجرحى        »الحرية

وذكـرت الـشركة، التـي أنتجـت        . فنانين مشاركين في العمل وكتّاب السيناريو في تسجيل هذا الحدث         
يتنـاول الممارسـات الوحـشية إلسـرائيل ضـد          «ا  ، أن فيلمها هذ   »وادي الذئاب «المسلسل التلفزيوني   

أضاف تقرير الصحيفة التركية أن الممثـل نجـاتي         . »الفلسطينيين عامة، وضد قطاع غزة وأهله خاصة      
عرضته شاشات عربية عـدة قبـل       (شاشماز، الذي مثّل دور مراد علمدار في المسلسل المذكور أعاله           

رد اعتبـار   «جوم على قافلة الحرية، ألن في ذلك، برأيه،         ، كان من المتحمسين إلضافة واقعة اله      )أشهر
، علماً بأن السيناريو كان جاهزا      »أورفا«و» هتاي«ويصور الفيلم في المدينتين التركيتين      . »لشهداء تركيا 

  .  قبل الهجوم اإلسرائيلي
 12/8/2010، السفير، بيروت

  
  ات المباشرة بأسرع وقت ممكننواصل العمل عن كثب مع الجانبين لبدء المحادث: كلينتون .46

قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ان المبعوث األميركي الخاص للـسالم فـي الـشرق                
بنيامين نتنياهو في مسعى    " اإلسرائيلي"مع رئيس الوزراء    " جيدا ومثمرا "عقد لقاء    األوسط، جورج ميتشل  

ت ان ميتشل ونتنياهو التقيا لمدة تقارب الـساعتين         وأضاف. إلطالق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين    
. عبـاس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود      بعد ان أجرى ميتشل محادثات في الضفة الغربية مع          

  ."نواصل العمل عن كثب مع الجانبين لبدء المحادثات المباشرة بأسرع وقت ممكن"وقالت 
ية فيليب كراولي الثالثاء أن واشنطن تتشاور مع اللجنـة          وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريك     

وقال إن هيالري تـشاورت خـالل       . الرباعية للشرق األوسط بشأن سبل استئناف المفاوضات المباشرة         
األيام الماضية مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية روسـيا سـيرغي الفـروف                  

نسعى إلـى معرفـة     "وقال كراولي   . زراء بريطانيا السابق توني بلير      والممثل الخاص للرباعية رئيس و    
وحول احتمال إصدار اللجنـة بيانـا يـدعو         " . كيف يمكن تشجيع الطرفين على بدء مفاوضات مباشرة       

لو كان بيان الرباعية سيساعد الطرفين على التقدم، بالطبع، سـتدعم           "للمفاوضات المباشرة، قال كراولي     
  " . هذا األمرالواليات المتحدة

  12/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  األوسط  أشهر لتحقيق اختراق في ملف الشرقثالثة من " دبلوماسيةنافذة": مصدر فرنسي .47
إن » الشرق األوسط «تقول مصادر فرنسية رسمية عالية المستوى تحدثت إليها         : ميشال أبو نجم  : باريس

المنطقة ويتعين االستفادة منها وعـدم تـضييع هـذه          ستفتح في   » نافذة دبلوماسية «باريس تعتبر أن ثمة     
وتـستند  . في ملف المفاوضات والسالم في الشرق األوسط      » شيء ما «الفرصة الجديدة ومحاولة تحقيق     

 تيقن فرنسا من أن المفاوضات المباشرة بـين الفلـسطينيين            منها  عوامل أساسية  3القراءة الفرنسية إلى    
 وترى باريس أن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس سـيذهب إلـى              .واإلسرائيليين ستعاود سريعا جدا   

أمام أبـو مـازن إال      » ال خيار آخر حقيقيا   «المفاوضات المباشرة بسبب اإللحاح األميركي وباعتبار أن        
  .االستجابة لدعوة الرئيس أوباما
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ـ         » سيكون لسورية مصلحة  «ترى باريس أنه    و رائيل في أن تستأنف هي مفاوضاتها غير المباشرة مع إس
  . وهو ما يحتاج إلى وسيط

أن نافذة الثالثة أشهر الدبلوماسية قائمة، من المنظور الفرنسي حتى االنتخابـات النـصفية              وترى باريس   
  . األميركية في نوفمبر التي ال يمكن الجزم بالجهة التي ستكسبها

  12/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "أسطول الحرية"في حادثة رائيليين ال اتهامات ستوجه إلى اإلس: األمم المتحدة .48
قال الناطق باسم األمانة العامة لألمم المتحدة مارتن نـسيركي إن           :  الوكاالت – طارق فتحي    -نيويورك  

وفيما بدا أنه تراجع جديد لصالح عدم توجيـه   . »ال تنوي تحديد المسؤولية الجنائية ألفراد معينين      «اللجنة  
المهمة األساسية هـي مراجعـة      « ألية إسرائيليين، قال نسيركي إن       اتهامات أو تحديد مسؤوليات جنائية    

التحقيقات التي تجريها السلطات اإلسرائيلية والتركية وإصدار توصيات بشان كيفية تجنـب مثـل هـذه                
ستقدم تقرير مبدئي منتصف سبتمبر المقبل، على أن تنهـي          «وأوضح أن اللجنة    . »الحوادث في المستقبل  
    .2011اير عملها في منتصف فبر

  12/8/2010، البيان، دبي
  

  "أسطول الحرية"للكشف عن مالبسات حادثة  التعاون الكامل ضروري: فرنسا .49
شددت فرنسا امس على ضرورة ان يتمكن الفريق المكلف من قبل االمم المتحـدة  : باريس ـ مراد مراد 

 وقالـت ان تتعـاون جميـع        من اداء مهمته بكل شفافية واستقاللية،     " اسطول الحرية "التحقيق في قضية    
االطراف المعنية معه إللقاء الضوء كامال على مالبسات حادث اعتداء القوات االسرائيلية المسلحة علـى   

  . اتراك9الماضي الذي ادى الى مصرع تسعة اشخاص ) مايو(قافلة ناشطي السالم في آخر ايار 
  12/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  ا من زيارة إيالت رضوخاً لطلب إسرائيلي رعاياهتحذيرواشنطن تتراجع عن  .50

تراجعت الواليات المتحدة، عن نص البيان التحذيري الذي حثّت من خالله رعاياها على عدم : الناصرة
التوجه إلى مدينة إيالت اإلسرائيلية، في أعقاب عملية سقوط الصواريخ التي استهدفتها والمنطقة الساحلية 

أقدمت وزارة الخارجية في  و. العقبة األردنية، بداية األسبوع الماضيالمحيطة بها؛ بما فيها مدينة
، "تجنّب اإلشارة إلى إيالت بعينها"، على تعديل نص البيان الذي )11/8(واشنطن، اليوم األربعاء 

إنه يتعين على األمريكيين المتواجدين في جنوب إسرائيل، أن يعوا المخاطر وينصاعوا "موضحاً 
  .، بحسب ما أوردت المصادر العبرية"درة عن السلطاتللتوجيهات الصا

 11/8/2010قدس برس، 
  

  بعد عشرين عاماً يخيل إلينا أن الحرب عادت :الفلسطينيون في لبنان .51
  فتحي كليب 

 اعطت االجابات عن الكثير من االسـئلة        15/6/2010الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ        
ويمكن النظر الى تلك الجلسة على انها مرآة        . السياسية اللبنانية والفلسطينية  المطروحة في معظم االوساط     

تشكل اللبنة  " هواجس"لنظرة بعض اللبنانيين الى الفلسطينيين والى حقوقهم االنسانية وترجمة هذه النظرة            
دة الرئيسة لكل الحمالت التي توصف من قبل الفلسطينيين بأنها حمالت تحريض تتحول دائماً الـى مـا                

سجالية في مختلف االوساط المحلية اللبنانية والفلسطينية سرعان ما تنتقل الى الشارع لتأخذ ابعادا اكثـر                
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خطورة سواء في فهم بعض اللبنانيين ونظرتهم الى الملف الفلسطيني في لبنان او في التعـاطي اليـومي     
  . بين اللبنانيين والفلسطينيين

أموراً في غاية الخطـورة، والتوقـف       " شديدة التطرف "ف سياسية   لقد ابرزت الجلسة وما تبعها من مواق      
وإذا كان من حق النواب والقوى      . عندها، بهدف معالجتها، بات ضرورة لدى الفلسطينيين واللبنانيين معا        

السياسية اتخاذ المواقف التي تنسجم وواقعها الديموغرافي والطائفي، غير ان ليس من حق هؤالء بنـاء                
ومن المفيد هنا نقاش بعض     . ناد الى معطيات ووقائع ليست موجودة إال في أذهان أصحابها         مواقفهم باالست 

  : العناوين خدمة لمصلحة مشتركة بالوصول الى حل يراعي مصلحة الطرفين
   عدد الفلسطينيين في لبنان-اوال

.  الجئـاً  425,640، بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المـسجلين        2009وفقا إلحصاءات وكالة الغوث لعام      
بينما وصل الرقم عند بعض النواب اللبنـانيين الـى          ). 226,533(نصف هذا العدد يقيم داخل المخيمات       

والرقم في هذه الحالة هو موقف بحد ذاته للتأكيد على عدم قدرة لبنان على تحمـل                .  الف فلسطيني  600
  .اعباء هذا العدد الكبير من الفلسطينيين

فهناك قسم كبير منهم حـصلوا علـى        . لمقيمين في لبنان هو اقل من ذلك بكثير       إن العدد الفعلي لالجئين ا    
وهنـاك  .  ألف فلسطيني  100 و 70الجنسية اللبنانية يراوح عددهم، وفقا لما تقوله الرابطة المارونية، بين           

. أعداد أخرى جرى شطب قيودهم من سجالت االمن العام اللبناني بعد حصولهم على جنـسيات أخـرى                
ر غادروا لبنان مع تأسيس السلطة الفلسطينية ليصل الرقم الفعلي لعدد الفلسطينيين المقيمين في              وعدد كبي 

  . لبنان بشكل فعلي الى ما دون النصف
إن هذه األرقام ورغم انها معروفة للجميع، اال ان البعض ما زال مصرا على الذهاب بعيدا في تصوراته                  

ه الديموغرافية والطائفية، ال يستطيع تحمل هـذا العـدد مـن            ليصل الى نتيجة مفادها ان لبنان، بتركيبت      
وبالتالي فان االصرار على تضخيم عدد الفلسطينيين ال يمكن ان يفسر اال في سياق الموقف               . الفلسطينيين

  .العام لهؤالء ونظرتهم المريبة الى الفلسطينيين بشكل عام
   التوطين -ثانياً

اد الفلسطينيين في لبنان، يصبح التساؤل مشروعا عن عالقـة عـدد            باالستناد الى النقطة السابقة عن اعد     
. الفلسطينيين بالتوطين وكأن امر الموافقة على التوطين مرتبط بالعدد حصرا ال بأسباب سياسية ووطنيـة  

وحتى هذه اللحظة لم يتحدث احد كيف يمكن الحقوق االنسانية ان تكون مقدمة للتوطين إذا ما كان هناك                  
 فعلية في رفض هذا المشروع، اال اذا كان بعض الساسة اللبنانيين غير مؤمنين بأن هنـاك                 ارادة ورغبة 

  . اجماعا لبنانيا على رفض التوطين
لكن الصحيح ايضا ان مثل هـذه       . نحن ال نضيف جديدا ان قلنا ان ثمة مخاطر حقيقية تتهدد حق العودة            

لتاريخ مليء بمشاريع انهارت تحت ضـغط       المخاطر ليست بالشيء الجديد، وعمرها من عمر النكبة، وا        
ولـيس  . الموقف الصلب لالجئين في رفضهم لمشاريع التهجير والتوطين، وفي تمسكهم بحقهم في العودة            

من الحكمة استحضار مشاريع انهارت امام كل قضية خالفية لتتحول هاجساً لـدى الـبعض وبطريقـة                 
  .مستفزة في معظم األحيان
ومنها ما هو محسوب في خانة الممانعة والـصمود، ال تـرى فـي الوجـود                ان بعض القوى اللبنانية،     

الفلسطيني في لبنان سوى خطر يجب مواجهته بأية طريقة، لذلك تـسعى جاهـدة لطـرح تـصوراتها                  
وافكارها للتخلص من هذا الوجود، تحت شعارات رفض التوطين، كما حصل في احـد نقاشـات لجنـة                  

  .ات التي تفاخر بعروبتها باتت تجاهر في عدائها للفلسطينيينحتى ان بعض االصو. االدارة والعدل
   تملك الفلسطينيين-ثالثاً

  : هناك ثالثة انواع من التملك للفلسطينيين في لبنان
  ).226,533(الفلسطينيون المقيمون في المخيمات الرسمية وعددهم ) 1
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والدولة اللبنانية اضافة   " االونروا"الفلسطينيون المقيمون في تجمعات غير معترف بها رسميا من قبل           ) 2
  ).25600(الى عدد ليس كبيرا يقيم في تجمعات هامشية 

  ).173,507. (الفلسطينيون المقيمون في مبان سكنية) 3
) 12(يقيمون فـي    ) 226,533(منهم  ) 425,640( (بالتدقيق يتبين لنا ان عدد الفلسطينيين في لبنان هو          

 اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع وبيروت وجبل           مخيما رسميا تتوزع على المحافظات    
 متـرا مربعـا، فيمـا يقـيم خـارج المخيمـات             1,510,986لبنان، على مساحة جغرافية تبلغ حوالى       

)199,107 .(  
وفي هـذه الحالـة     . ان النقاش الدائر حاليا بشأن قانون التملك يتعلق بالفلسطينيين خارج اطار المخيمات           

، وهو العدد الذي يحتاج الـى سـكن خـارج           173,507 =25600 – 199,107:  احتساب التالي  يمكن
  . المخيمات

، فـإن   ")االونروا"احصاءات  (واذا افترضنا ان معدل افراد االسرة الفلسطينية ال يزيد عن خمسة أشخاص           
شقة العاديـة    منزال، ولما كانت ال    39,821.4 = 5÷ 199,107: الالجئين خارج المخيمات يحتاجون الى    

 3,9821,4المؤلفة من غرفتين وقاعة استقبال ومطبخ ال تتجاوز المئة متر مربع، تكون الحصة العقارية               
 من اجمـالي مـساحة لبنـان البالغـة     2 كلم40 متراً مربعاً أي ما يعادل   3,982,140 = 100× منزال  

 سكنية في المدن اللبنانية الرئيسة      واذا افترضنا، وهذا صحيح، ان هذا العدد يقيم في ابنية         (،  2 كلم 10452
فان المساحة المطلوبة بشكل فعلي تنخفض الى ما دون النصف اذا ما اخذنا في االعتبار ان كثيـرا مـن        
المباني يسكنها فلسطينيون مثل مدينة صيدا، وادي الزينة، طرابلس وغيرها، وبالتـالي فـان المـساحة                

  ). قبل مجموعة من العائالت وليس عائلة واحدةالمخصصة لشقة سكنية واحدة تصبح مستخدمة من 
اذا كان تملك الفلسطينيين مقدمة للتوطين فلماذا لم يوطن الفلسطينيون عندما كان            : السؤال المشروع اليوم  

يحق لهم ان يتملكوا منذ النكبة؟ فما تملكه الفلسطينيون من مساحات خالل الفترة السابقة كان مخصـصا                 
ركزت هنا المساحات السكنية في المناطق المحيطة بالمخيمـات، بـدليل ان            الغراض السكن والعيش وت   

اكثر المتضررين من قانون التملك الجديد هم عامة الشعب الفقير ولـيس االغنيـاء الـذي يخططـون                  
وليس صحيحا ان يبرر البعض رفضه بذريعة ان هنـاك مـؤامرة    . لالستيالء على لبنان كما ذكر احدهم     

فالجميع يعلم ان مشاريع التوطين لها اكثر من باب ليس منها الطريقة المعتمـدة              ! اندولية مقبلة على لبن   
  . حاليا في المواجهة

ان مواجهة التوطين ال يمكن ان تتم بإجراءات احترازية تجعل من الفلسطيني المقيم فـي لبنـان وكأنـه                   
قييدات التي تمنع امكان حدوث     فالقانون القديم تضمن مجموعة من الت     . منبوذ اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا   

وقد حصل فعال ان تمتع الفلسطينيون بميزات هذا القانون، لكن هذا لـم يقـد الـى                 ". التوطين السياسي "
تكريس أي مشروع توطيني من عشرات المشاريع التي طرحت سابقا، بل ان من قاوم هذه المشاريع هم                 

اجانـب وعـرب    ( ما تملكه االجانب في لبنان       واكبر دليل على ذلك ان نسبة     . الفلسطينيون وليس غيرهم  
 في المئة من مساحة لبنان أي ادنى بكثير         1,5حتى لحظة اقرار القانون الحالي لم تزد عن         ) وفلسطينيين

  .من نسبة المساحة التي كان مسموحا بتملكها
ني هـو   المسألة ال تحتاج لمعركة مصيرية ولصراع اقطاب واصطفافات طائفية، فكل ما يريده الفلـسطي             

واذا كانت جميع اساليب الضغط ضد      . تملك شقة بعيدا عن بازارات التوطين المشرعة في وجهه كل يوم          
 لبناني لمسألة   –الفلسطينيين دائما ما تبرر بشعار رفض التوطين، فقد بتنا بحاجة لتعريف موحد فلسطيني              

 بخصوصية الوضـع اللبنـاني      فاللبنانيون يتوافقون على رفض التوطين، ويدعمون موقفهم هذا       . التوطين
، لكنهم ال يتوحدون في المقابـل علـى سياسـة    )بالبعد الطائفي السياسي(سياسيا واقتصاديا وديموغرافيا  
  . المسيحي حول هذه المسألة–معينة بدليل االنقسام االسالمي 

   وكالة الغوث-رابعاً
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ي اغاثة الالجئـين وفقـا لقـرار        ال نكشف جديدا عندما نقول ان وكالة الغوث تتحمل مسؤولية رئيسية ف           
تأسيسها، لكن الجديد اليوم هو زج هذه المنظمة الدولية وتحميلها منفردة مسؤولية االوضاع الصعبة التي               

في صندوق خاص بالتنسيق مـع الدولـة لتحاشـي          " االونروا"فأحدهم اقترح مساهمة    . يعيشها الالجئون 
تشف ان توقيت طرح مسألة الحقوق االنسانية له عالقـة          تحميل الخزينة اللبنانية اعباء اضافية، وآخر اك      

  . وان هناك مشروعاً دولياً اللغاء هذه المنظمة" االونروا"بالعجز المالي في موازنة 
وتمتد طواحين االفكار والتخيالت لتصل الى استنتاج مفاده ان المجتمع الدولي وحده المعنـي بمعالجـة                

يين، وان لبنان غير معني بتوفير اية حقوق لهم واي كـالم عـن              االوضاع االقتصادية لالجئين الفلسطين   
  . الحقوق، كما ذكر رئيس كتلة التغيير واالصالح ميشال عون، هو فقط من باب التسهيالت

تشكو من عجز مالي كبير، وهي ليست المرة االولـى التـي            " االونروا"ال نذيع سرا ان قلنا ان موازنة        
ـ    تعاني فيها الموازنة من عجز، ب      منذ تأسيسها وحتى اليوم هي سمة العجز       " االونروا"ل ان السمة العامة ل

لكن هذا العجز، لم يكن سببا للقول ان هناك مؤامرة دولية لرمي مسؤولية اغاثة الالجئين علـى                 . المالي
بل ان الالجئين انفسهم هم من اجبر وكالة الغوث في كثير من االحيان على              . الدول المضيفة ومنها لبنان   

ـ           ، في وقت لم تكلـف      "االونروا"التراجع عن سياسات رأى فيها الالجئون خروجا عن الوظيفة المحددة ل
  . الدول العربية المضيفة نفسها عناء االستفسار عما يحدث من تغييرات داخل هذه المنظمة الدولية

 التي يجـب علـى      يختلف في السياق العام عن الخدمات     " االونروا"ان الحديث عن الخدمات التي تقدمها       
ولكل منهمـا   . وكالة الغوث والدولة اللبنانية   : فلالجئين الفلسطينيين في لبنان مرجعيتان    . الدولة ان تقرها  

بل ان بعض الخدمات هي حصرا      . وظائفها الخاصة بها، وال يجوز بالتالي الخلط بين هذه الخدمات وتلك          
الي فإن الحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه        وبالت. من مسؤولية الدولة اللبنانية كحق التملك والعمل      

الالجئين وان كان صحيحا في بعض جوانبه، اال انه دائما ما يطرح في سياق اعفاء الدولة اللبنانية مـن                   
  . مسؤولياتها
  خالصة

بعد مرور اكثر من عشرين عاما على انتهاء الحرب االهلية ودخول لبنان مرحلة السلم االهلي، يبدو ان                 
فمـن تـابع    . قة الفلسطينية اللبنانية ما زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطـرفين              العال

وسائل االعالم اللبنانية في طرحها لقضية الحقوق االنسانية يخيل له ان الحرب قد عـادت بـأكثر مـن                   
ابها السياسي تجاه   صورة، نتيجة المواقف الحادة من قبل اطراف لبنانية يفترض، نظريا، انها غيرت خط            

الفلسطينيين، كما فعل الفلسطينيون بانفتاحهم على الجميع، بل ان اإلنطباع العام لدى الفلسطينيين اليـوم،               
هو ان صورتهم في نظر البعض انهم اعداء للبنانيين، نتيجة خطابات التحريض اليومي التي ال وظيفـة                 

 الواحدة، واال كيف نفسر ان رفض اقرار الحقـوق          سياسية لها اال االستثمار الشعبي على مستوى الطائفة       
االنسانية جاء من قبل المسيحيين، وهم المعنيون بالدرجة االولى باالنفتاح والتعاون المشارك بينهم وبـين            

وهنا ال يفيد الفلسطينيين الحديث عن دعم المقاومة وصناعة امجاد وهمية في وقت يـشعر               . الفلسطينيين
  .رار الحقوق االنسانية يوازي الخطر االسرائيليفيه اللبناني ان خطر اق

  12/8/2010، النهار، بيروت
  

  في الرواية الفلسطينية" ما ال ُيَصّدق"ما ُيَصّدق و  .52
  عريب الرنتاوي

في الرواية الفلسطينية حول مسار ميتشيل وجهوده الراميـة         " ما ال يمكن تصديقه   "ثمة ما يمكن تصديقه و    
  .تقريب إلى المفاوضات المباشرةمن محادثات ال" األطراف"نقل 

نحن نصدق مثالً ، أن السلطة ليست متحمسة للمفاوضات المباشرة ، وأنها ال تريد االنتقال إلى موائـدها                  
من دون أن تضمن وقف االستيطان واعتماد مرجعيات وجداول زمنية واضحة لهذه المفاوضات ، حتـى           
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الممتد بامتداد عقدين من الزمان ، ولكـي ال تجـد           " مسلسل المفاوضات العبثية المشؤوم ذاته    "ال يتكرر   
  .السلطة نفسها عارية من مطالبها وشروطها للمرة الثانية في غضون أشهر ست

بيد أننا ال نصدق ، وكثيرون غيرنا ال يصدقون ، بأن هذا الموقف سيظل على حاله ، فبعد كل جولة من                     
ية ويضعف استمساك السلطة بمطالبها ـ شروطها  جوالت ميتشيل في المنطقة ، تتراخى القبضة الفلسطين

 االلتزام بمطلبي   -، وما عجزت السلطة ، ومن خلفها النظام العربي بمجمله ، عن انتزاعه من إسرائيل                
 واشنطن أو الرباعية علـى      - نراها اليوم ، تبحث عنه لدى طرف ثالث          -وقف االستيطان والمرجعيات    

بين وجوهري ، خاصة حين يتعلق األمر بإسرائيل التي ال تحتـرم             والفارق من األمرين     -سبيل المثال   
  .عهودها ومواثيقها ، فما بالك بوعود اآلخرين وتعهداتهم

 وعربيـة ، لالنـضمام إلـى مائـدة          - أوروبيـة    -نحن نصدق أن السلطة تتعرض لضغوط أمريكية        
  . بالضبطالمفاوضات المباشرة ، وأحيانا من دون قيد أو شرط ، كما تطالب إسرائيل

، بل ونجزم بأن السلطة تبالغ في تصوير حجـم هـذه            " الضغوط غير المسبوقة  "بيد أننا ال نصدق حكاية      
ضغوط ال قبل لبشر    "بعد أن تحدث عن     " أيوب الفلسطيني "الضغوط لغرض في نفس يعقوب ، الذي صار         

أبـو  "علـى رأس  " المقاطعة" هدم ، علماً بأننا لم نشاهد في األخبار إقدام الدبابات اإلسرائيلية على       " عليها
ثم أن كل مـن     ". القرار المستقل "و" المقاطعه"سيد  " أبو عمار " حين كان    2002كما فعلت في العام     " مازن

تابع تجربة المفاوضات في السنوات العشر األخيرة ، بمقدوره أن يتأكد ويؤكد أن ضغوط هذه األيـام ،                  
 ، فلماذا كل هذه المبالغات ، ولماذا هذا العزف    2000عام  قياسا بضغوط كامب ديفيد     " نزهة قصيرة "تبدو  

إلى غير ما   " تنوء بحملها الجبال  "اليومي ، غير المتقطع ، على نغمة الضغوطات غير المسبوقة ، والتي             
  .هنالك

ال قبل  "في ظني أن المبالغة في حديث الضغوطات ، والتركيز المفرط على أنها غير مسبوقة والقول أن                 
، ليست في واقع الحال سوى خطوة على طريق إعـداد الـرأي العـام الفلـسطيني أوالً ،                   " البشر عليه 

والعربي في المقام الثاني ، للحظة الهبوط االضطراري الوشيك عن قمة الشجرة ، وأن كل هذه الترويج                 
لحكاية الضغوط ، ليس في واقع الحال ، سوى فصل من مسرحية سترفع الـستارة عنهـا ، وسـيظهر                    

  ".مائدة المفاوضات حياة"عبون بعدها متحلّقين حول الال
قرار استئناف المفاوضات المباشرة ، متخذّ من قبل ، ولو كانت السلطة ال تريدها قوالً وفعالً ، وال تنوي                   

ـ    - السلطة   -الذهاب إليها إال بشروطها ومطالبها ، لما توجهت          ، " طلب استشارة " إلى الجامعة العربية ب
لكن . الموقف في رام اهللا ، وتذهب به إلى القاهرة طالبة دعم وتأييد العرب ، كل العرب               بل كانت ستتخذ    

السلطة التي قررت المضي على طريق غير نافذ وذي اتجاه واحد ، تجد نفسها مضطرة للبحـث عـن                   
 بهـذه   ، بدأتها باالجتماع الوزاري العربي في القاهرة ، وأنهتها        " شبكات األمان "و" المظالت"و" التغطيات"
مع ميتشيل ، ونقول محسومة سلفاً ، ألن السلطة قررت سلفاً عدم استخدام أي              " المواجهة المحسومة سلفاً  "

اللتين سحبتا من التداول ، وثبت أن تلويح        " حّل السلطة "و" استقالة الرئيس "من أوراقها ، بما فيها ورقتي       
التـي  " الراعـي والـذئب   "ادة إنتاج لحكاية    السلطة بهما ، لم يكن يوما باألمر الجدي ، بل استذكار وإع           

  ".األونروا"قرأناها صغاراً في مدارس 
لهذه األسباب مجتمعة ، ال يبدو الشارع الفلسطيني متفاعالً مع قيادته ، وتبدو ردة فعله اليوم ، مغايرة لما                   

ن مـا يمكـن     للتمييز بي " عبقرية خاصة " ، المسألة ال تحتاج إلى       2002 و   2000كانت عليه في العامين     
تصديقه وما ال يمكن تصديقه في الرواية الفلسطينية ، فالمكتوب يقرأ من عنوانه ، وعنوان هذا المكتوب                 

  .قرأناه مرات ومرات ، إلى أن حفظناه عن ظهر قلب
  12/8/2010، الدستور، عّمان
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  إلى الواجهة" خطة ألون"كي تعيد " خطر الجبهة الشرقية" تضخّم "إسرائيل" .53
  حتأنطوان شل

الحظ السياسي اإلسرائيلي اليساري المخضرم أوري أفنيري أن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين              ?
، والتي كانـت قـد      "الجبهة الشرقية "جديدة اسمها   " فزاعة"نتانياهو بدأ في اآلونة األخيرة يلوح كثيراً بـ         
مفهـوم اسـتراتيجي فـي      ، وجاءت لتسويغ    1967) يونيو(رأت النور للمرة األولى إثر حرب حزيران        

، ذلـك   "حدود إسرائيل األمنية  "فحواه أن نهر األردن يجب أن يكون جزءاً من          " نظرية األمن اإلسرائيلية  "
خطـة  "، وفقاً لما ورد في حينه في ما عرف باسـم            "حدوداً يمكن الدفاع عنها   "أنه يضمن للدولة العبرية     

إسرائيل، وكذلك منطقة غوش عتصيون وجـزء       التي اقترحت أن يظل غور األردن في يد         " (يغئال ألون 
  ).من جبل الخليل والقدس الموحدة

ولدى العودة إلى آخر خطابات نتانياهو يمكن العثور على ما لفت أفنيري إليه في سياق الخطـاب الـذي                   
كليـة األمـن    "، في حفلة تخـريج دورة       2010) يوليو( تموز   27ألقاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يوم      

السالم مستنداً  "لجعل  " ضرورة قصوى "في القدس، والذي أكد فيه، ضمن أشياء أخرى، أن هناك           " القومي
وال يعتبر تأكيد نتانياهو هذا جديداً كل الجدة، بل إنه استمرار ألول خطاب سياسي ألقاه فـي                 ". إلى األمن 

نصبه، وأعلن فيـه    ، بعد شهرين من توليه رسمياً مهمات م       2009) أبريل(، في نيسان    "بار إيالن "جامعة  
وهذا ما نوه به، مثالً، رئيس هيئة األركان العامة السابق الجنرال           . إقامة دولة فلسطينية  " تأييده المشروط "

الذي يشغل حالياً منصب النائب األول لرئيس الحكومة ووزيـر الـشؤون            ) ليكود(احتياط موشيه يعلون    
ذاته، كما اتضح الحقاً، تحوالً مهماً فـي سياسـة          االستراتيجية، بالقول إن الخطاب إياه عكس في الوقت         

  .إسرائيل يتمثل في العودة إلى المفاهيم اإلسرائيلية التقليدية المعتمدة على األمن مفتاحاً لتحقيق سالم دائم
إقرار الـرئيس األميركـي بـاراك       " إنجاز"لكن الجديد، بالنسبة الى نتانياهو وإسرائيل عموماً، يكمن في          

إلسـرائيل متطلبـات أمنيـة      "آخر لقاء جمع بينهما في تموز الفائت، بصريح العبارة، أن           أوباما، خالل   
ولهذا السبب فإننـا ملتزمـون      ... خاصة، بالنظر إلى حجمها وتاريخها وموقعها والمخاطر التي تواجهها        

: موز بالقول  ت 11، ما حدا بنتانياهو إلى إجمال هذا اللقاء خالل جلسة حكومته المنعقدة يوم              "بأمن إسرائيل 
وقـد  . إن التحالف األميركي اإلسرائيلي راسخ وثابت ويحظى بدعم اإلدارة األميركية والشعب األميركي "

وأضاف أنه خرج بانطباع    ". جسدت زيارتي للواليات المتحدة قوة وصمود هذه الصلة غير القابلة للفصم          
  ". لدولة إسرائيل ويتفهمهايصغي إلى الحاجات األمنية الخاصة) األميركي(أن الرئيس "مؤداه 

 تنطلق من إدراك حقيقة ما يعـرض        - بحسب رؤية نتانياهو   -"أسس األمن " تموز فإن    17وطبقاً لخطاب   
عنصران قويان في المعادلـة الراهنـة       "تضافر  ) 1993(إسرائيل إلى الخطر، ذلك أنه منذ اتفاق أوسلو         

العنصر األول هو صـعود إيـران       :  معهما ويجب أن تأخذهما أي معاهدة سلمية في االعتبار وتتجاوب        
  ".وتوابعها، والعنصر الثاني صعود مفهوم حرب الصواريخ والقذائف

يجب علينا تحقيق تسويات سلمية تقدم الحلول لكل من هذه التهديدات إذ إننا ال نريد العـودة                 : "وتابع قائالً 
 إيرانية إلى الشمال مـن أراضـينا        إلى ما جرى سواء عند إخالئنا لبنان حيث كانت النتيجة نشوء قاعدة           

وإطالق الكثير من القذائف الصاروخية عليها والتعاظم العسكري داخل هذا الجيب، أو ما جرى في غزة                
حيث نشأ جيب إيراني جنوبي مع إطالق الكثير من القذائف الصاروخية على إسرائيل وثمة تسلّح بوتيرة                

 الصواريخ والقـذائف والوسـائل القتاليـة األخـرى أو           وبالتالي يجب علينا ضمان عدم تغلغل     . متزايدة
كما أضيف إلـى    . العناصر اإلرهابية إلى أي مناطق يطلب من إسرائيل إخالؤها ضمن التسوية السلمية           

هذه التهديدات المحتملة عنصر ثالث توارى عن األنظار خالل العقد األخير منذ هزيمة صدام حسين في                
ال أقول إنها سوف تتكون حتمـاً لكـن أؤكـد           . ف بالجبهة الشرقية مجدداً   العراق وهو عدم تكون ما يعر     

ضرورة أن نضمن في إطار اتفاقات سلمية واقعية، وحرصاً على حاجاتنا األمنية الواقعية، وجود تدابير               
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فضالً عن أخذ احتمال حدوث تغير داخلي فـي نظـام           ... أمنية ميدانية تقدم الحلول لمجمل هذه المخاطر      
  ".كما خبرنا ذلك في الماضي، في الحسبان أيضاًالحكم، 

، وخالل خطاب له أمـام اجتمـاع الـسفراء          2009تجدر اإلشارة إلى أنه في األسبوع األخير من عام          
اإلسرائيليين، شرح نتانياهو موقفه إزاء الترتيبات األمنية الفعالة التي ينبغي تطبيقها في حال التوصل إلى               

وفي إطار ذلك أكد أنه ومن أجل الحفاظ على بقاء الضفة الغربية منطقـة              . نتسوية سلمية مع الفلسطينيي   
منزوعة السالح ال بد للجيش اإلسرائيلي من االحتفاظ بوجود عسكري على امتداد نقـاط الـدخول مـن                  

. الشرق، وذلك بغية إحباط عمليات التسلل والتهريب التي يمكن أن تغرق المنطقة باألسـلحة والـذخيرة               
  .عملية أكد نتانياهو لسفرائه أهمية منطقة غور األردن الحاسمة بالنسبة الى أمن إسرائيلومن ناحية 

ويمكن القول إنه بذلك واصل تقاليد مديدة األعوام لرؤساء حكومات إسرائيليين رأوا في غور األردن خط                
ـ          . الدفاع المتقدم لدولة إسرائيل    ست، فـي  وكان إسحاق رابين استعرض في آخر خطاب لـه أمـام الكني
، قبل شهر واحد من اغتياله، رؤيته في ما يتعلـق بالحـدود             1995) أكتوبر(الخامس من تشرين األول     

حدود األمـن   "وأضاف أن   . 1967المستقبلية، معلناً أن إسرائيل لن تعود إلى خطوط الرابع من حزيران            
ويبدو أن رابين لـم     ". فهومللدفاع عن دولة إسرائيل ستقام في غور األردن وفق التفسير األوسع لهذا الم            

يقصد الدفاع عن إسرائيل على امتداد المسار الضيق لنهر األردن ذاته، وإنما خطط الستغالل المنحدرات               
فـي  " هآرتس"وفي مقابلة أدلى بها إلى صحيفة       . الشرقية لسلسلة الجبال المطلة على منطقة غور األردن       

ئيل على منطقة غـور األردن مـن مرتفعـات     أكد أرئيل شارون وجوب سيطرة إسرا2005 نيسان   14
  .الجبال المطلة عليها

على رغم ذلك، يعتقد أحد أكثر المقربين من رئيس الحكومة، وهو دوري غولـد، الـذي شـغل سـابقاً                    
مناصب رسمية عدة منها مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المتحدة ومستشار سياسي لنتانياهو، أن مستقبل        

  :هذا األمر راجع، برأيه، إلى ثالثة أسباب. الجدل العام المتعلق بالعملية السياسيةغور األردن أغفل في 
 في الماضي وحين تحدث خبراء االستراتيجيا العسكريون عن أهمية غور األردن كانت إسرائيل ما               -أوالً

ات زالت في حالة حرب مع األردن، وبالتالي كان فحوى التخوف هو تطور جبهة شرقية تنضم إليها قـو                 
أما اآلن ونظراً إلى أن هناك معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن، وأن العراق لم يعد يشكل قوة                 . عراقية

، فقد كان هنـاك مـن ادعـى أن          2003عسكرية منذ أن احتل على يد األميركيين والبريطانيين في عام           
  .إسرائيل لم تعد بحاجة إلى منطقة غور األردن

 في المئـة    97فيها رؤساء حكومات إسرائيليون تقديم تنازالت تصل إلى          في اللحظة التي عرض      -ثانياً
من مساحة الضفة الغربية، توقف هؤالء عن التحدث عن منطقة غور األردن التي تشكل وحدها ما بـين                  

 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت أي وجهة نظر سياسية تتحدث              40 في المئة و   33
تقف في تناقض مع خطط ومشاريع السالم، والتي استندت إلى فرصها في القبول لدى              عن االحتفاظ بها    

  .الجانب الفلسطيني، أكثر من استنادها إلى الحاجات الحيوية ألمن إسرائيل
 في الخطاب العام في شأن هذا الموضوع، كان االعتبار المركزي المتعلق بأي انسحاب واسع فـي           -ثالثاً

وطنات الكبيرة والكتل االستيطانية، مثل أرئيل، غفعات زئيف، معاليـه أدومـيم            الضفة الغربية هو المست   
، تطلعت الحدود التي رسمت في اتفاقيات       )2005(وبعد تنفيذ خطة االنفصال عن غزة       . وغوش عتصيون 

أما متطلبـات   . وخطط السالم المختلفة إلى إدخال أقصى عدد من المستوطنين إلى أدنى حد من األرض             
مـن  ) قـسام (منية فقد أهملت، أو إنها استندت إلى الفرضية القائلة بأنه إذا أطلقت صواريخ              إسرائيل األ 

داخل الضفة الغربية فسيكون في وسع الجيش اإلسرائيلي السيطرة مجدداً على أراضي الـضفة الغربيـة        
ـ ) 2006صيف  (لكن هذه الفرضية سقطت عقب حرب لبنان الثانية         . كلها خالل ساعات معدودة    ة وعملي

اللتين برهنتا على التعقيدات والـصعوبات الكامنـة فـي          ) 2009شتاء  (في غزة   " الرصاص المصبوب "
  .عمليات عسكرية داخل مناطق مأهولة، وبخاصة إذا أضفنا إلى ذلك تقارير من نوع تقرير غولدستون
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 خطـورة   وفي قراءة غولد، بات واضحاً اآلن لدى الجمهور اإلسرائيلي أن الخطأ االسـتراتيجي األشـد              
من إنـشاء   " حماس"، والذي مكن حركة     )محور صالح الدين  (لالنفصال كان التخلي عن محور فيالدلفي       

 2006 و 2005وفي الفترة بين عامي     . شبكة أنفاق وتهريب ترسانة أسلحة ضخمة إلى داخل قطاع غزة         
صـواريخ غـراد     في المئة، كما أطلقت للمرة األولى        500ازداد إطالق الصواريخ على إسرائيل بنسبة       

وال حاجة لخيال واسع من أجل إدراك ما سيحدث إذا ما تخلت إسرائيل عن منطقة               . على مدينة عسقالن  
وعلى سـبيل المثـال فـإن       . للضفة الغربية " محور فيالدلفي "غور األردن، والتي يمكن اعتبارها بمثابة       

لتي يمكن إطالقها باتجـاه     ا" 7سام  "إسرائيل لم تضطر حتى اآلن إلى مواجهة صواريخ كتف من طراز            
، وذلك نظراً الى صعوبة تهريب مثل هذه الصواريخ إلـى           )اللد(طائرات تحلق فوق مطار بن غوريون       

كـذلك فـإن إسـرائيل ال       . داخل الضفة الغربية طالما كان الجيش اإلسرائيلي يسيطر على غور األردن          
يتسببوا بإطالة أمد القتال كما حصل في       وأن  " حماس"تواجه متطوعين إسالميين يمكنهم أن يساندوا قوات        

  .العراق وأفغانستان أو الصومال، وذلك ألن في استطاعة إسرائيل منع دخول مثل هؤالء المتطوعين
ورد أنه في الوقت    ) الشاباك(واستعاد غولد أنه في التقرير السنوي األخير لجهاز األمن العام اإلسرائيلي            

إلرهاب ضد إسرائيل، فإن األمر الذي شذّ عن هذا االتجاه تمثل في            الذي انحسر فيه في شكل عام تهديد ا       
وال شك في أن هذه المجموعـات كانـت         . في قطاع غزة  " الجهاد العالمي "الضلوع المتزايد لمجموعات    

  .ستفعل الشيء نفسه في الضفة الغربية أيضاً فيما لو توافرت لها اإلمكانية لذلك
 إسرائيل البقاء في الضفة الغربية إذا كان الجيش األردنـي يقـوم             لكن لماذا يتعين على   : ويتساءل غولد 

واضح أن انســـــحاب إسرائيل مـن      : ويجيب! من العراق وسورية؟  " القاعدة"بإحباط تسلل خاليا    
غور األردن سيـــفهم لدى منظمات اإلرهاب العالمية كفتح لألبواب المؤدية إلـى الـضفة الغربيـة                

 والوسائل القتالية عبر الحدود إلى درجـة        jpg.سلحة من مجرى نهر األردن    وستزداد عمليات تهريب األ   
سيكون من الصعب على الجيش األردني مواجهتها، ومثل هذا األمر من شأنه أن يضر أيضاً باسـتقرار                 

فضالً عن ذلك فان أحداً ال يمكنه أن يتكهن اآلن بتأثير عراق مستقبلي يخضع لنفوذ إيران بعـد                  . األردن
  .القوات األميركية على كل من األردن وإسرائيلانسحاب 

الحدود التي يمكـن    "قبل أكثر من أربعين عاماً، وحين لخص يغئال ألون خطته لـ            : وإجماالً يؤكد غولد  
قال إنه إذا كانت إسرائيل معنية ببقاء المناطق التي تنسحب منها منزوعة السالح فإنه يتعين               " الدفاع عنها 

، إال إن مبادئها مـا زالـت فـي          1967ومع أن ألون كتب خطته في عام        . ألردنعليها االحتفاظ بغور ا   
  ?.الوقت الحالي ذات صلة أكثر من أي وقت مضى

  12/8/2010، الحياة، لندن
  

  لبنان على حافة هاوية أخرى: ال جديد .54
  بشير موسى نافع

ئيلية للحدود، يعيش لبنان    وسط االبتهاج العربي برد الجيش اللبناني الحاسم على محاولة االختراق اإلسرا          
أجواء توتر وقلق، ال تقلل منها الزيارة الثنائية غير المسبوقة للعاهل السعودي، الملك عبد اهللا، والرئيس                

  . السوري بشار األسد
مصدر األزمة هذه المرة التوقعات المتضافرة بأن القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس              

تقف المحكمة الدولية، بالطبع، خلـف أجـواء التـأزم          . التهام لعناصر من حزب اهللا    الحريري سيوجه ا  
، ولكن األمور هذه المرة تختلف قلـيالً، أو تختلـف           2005اللبناني منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية في        

  . بدرجة تهدد استقرار لبنان الهش ألمد ال يمكن تحديده
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ضحاً أن اغتيال الرئيس الحريري لم يكن مجرد حادث اغتيال آخر           منذ اللحظة األولى لذيوع النبأ، كان وا      
في البلد الذي شهد سلسلة من حوادث االغتيال السياسي الكبيرة منذ اندالع الحرب األهلية في منتـصف                 

  . السبعينات
ما أثار الدهشة واالستغراب أن اغتيال الرئيس الحريري جاء في مرحلة ظن اللبنانيون فيها أن سـنوات                 

بهم األهلية باتت وراء ظهورهم، وأن الدولة والسلم األهلي قادران على تجاوز األزمـات الـسياسية                حر
ولكن لبنان، كما هو دائماً منذ خمسينات القرن العشرين، يلعب بإرادته أحياناً وبغير إرادته فـي    . الطارئة

ضه في الكثير من الحـاالت      أغلب األحيان دور مرآة توازنات القوى العربية واإلقليمية، وتجري على أر          
تصفية حسابات تحوالت هذه الموازين، مرة في صورة رمزية ومرات في صـورة ملموسـة وباهظـة                 

  . التكاليف
لبنانياً، قتل الرئيس الحريري بعد فترة قصيرة من تخليه عن رئاسة الحكومة اللبنانية، بفعل خالفات بينه                

  . هم في الشأن اللبنانيوبين سورية، التي كانت تلعب الدور األبرز واأل
ولكن تلك الخالفات لم تكن قاطعة ونهائية، وربما عادت في أغلبها إلى خالفات الحريري مع بعض مـن          

وقتل الحريري بعد أقل مـن      . حلفاء سورية في لبنان أكثر منها إلى موقف مناهض كلية للدور السوري           
ف العربي الثالثي، الذي جمع مصر وسـورية        عام على االحتالل األمريكي للعراق، محطة النهاية للتحال       

األول، انـدفاع أمريكـي     : والسعودية منذ منتصف التسعينات، وتطور االحتالل في اتجاهين متناقـضين         
أهوج لتوكيد اإلرادة والسيطرة في المشرق ومحاولة إعادة رسم خارطة المنطقـة الـسياسية والثقافيـة؛                

د القلق األمريكي تجاه القدرة علـى تحقيـق أهـداف احـتالل             والثاني، انفجار المقاومة العراقية وتصاع    
  . العراق

أما دولياً، وعلى األقل فيما يتعلق بالشأن اللبناني، فقد واكبت حادثة االغتيال صدور قرار مجلس األمن،                
لم يكن ثمـة    . الداعي النسحاب سورية من لبنان، القرار الذي تبنته كل من فرنسا شيراك وأمريكا بوش             

 المناخ اللبناني، والعربي المشرقي، أن الحريري يسعى إلى تعهد دور كبيـر، دور أكبـر مـن           شك، في 
مساحة لبنان وشؤونه، في وقت كان الصراع على المشرق قد وصل واحدة من ذرواته القصوى؛ وهـو                 

  . ما يفتح مقتله على احتماالت تتجاوز حدود لبنان
ت الكبرى التي عصفت بالمشرق العربي اإلسالمي       ألي سبب قتل الحريري، وفي صلة بأي من التطورا        

في مطلع القرن؟ سؤال يصعب أن يجد إجابة سريعة وسهلة، حتى بعد صدور القرار الظنـي للمحكمـة                  
ثمة عدد من األحداث التي شـهدها تـاريخ المـشرق العربـي             . الدولية، إن كان لهذا القرار أن يصدر      

  . على السياق التاريخي من فك الغموض الذي أحاط بهااإلسالمي الحديث، لم يستطع تأثيرها البالغ 
بين هذه األحداث، مثالً، مقتل الملك العراقي الشاب غازي في حادث غريب لسيارته بحديقة قصره فـي                 

، وبينها أيضاً محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر في         1952، وبينها حادثة حريق القاهرة في يناير      1938
يعتبر مقتل غازي بداية العد التنازلي النهيار النظام الملكـي          . قل غموضاً اليوم  ، التي تعتبر ربما أ    1954

في العراق؛ بينما أشر حريق القاهرة إلى الفوضى وانهيار أسس الحكم، وتبعه إطاحـة حكومـة الوفـد                  
ر وإعالن حالة الطوارئ، مما أوقع البالد في أجواء أزمة متفاقمة، وفرت المناخ النقالب الضباط األحرا              

في يوليو من العام نفسه، االنقالب الذي وضع نهاية للنظام الملكي وأدخل مصر في حقبة تاريخية جديدة                 
  . كلية

أما محاولة اغتيال عبد الناصر، فكانت المناسبة التي أطلقت الصدام المريـر بـين الدولـة الجمهوريـة                  
ربية الحديثة مع التيـار اإلسـالمي       واإلخوان المسلمين، الذي يعتبر الصدام التأسيسي لصراع الدولة الع        

  . السياسي
. وقد تنتهي حادثة اغتيال الرئيس الحريري إلى مثل هذه القائمة من الحوادث الغامضة، وبالغـة التـأثير                

خالل شهور قليلة من اغتيال الحريري، تركت القوات السورية لبنان وسط انقسام لبناني وعربـي غيـر                 
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وقد التقت إرادات   . نان قبل ثالثين عاماً بمباركة عربية، ودولية ربما       مسبوق، القوات التي كانت دخلت لب     
لبنانية وعربية وغربية لتضمن تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الحريري، ليتبعها تشكيل محكمة دولية               

خالل المرحلة األولى من عمل لجنة التحقيق، وفي ظل رئاسة األلماني ديتلف ميلـيس، اتجهـت                . كذلك
  . تهام نحو سوريةأصابع اال

لـم يخفـق    . ولكن ميليس كان محققاً خفيف الوزن، يفتقد أدنى متطلبات معرفة ثقافة المنطقة وتقاليـدها             
ميليس في إثبات اتهاماته لسورية وحسب، بل وفتح قاعات وملفات لجنة التحقيق لعدد ملموس من شهود                

شطرنج الصغير، ومن تعهدوا مـشاريع      الزور، المدفوعين وغير المدفوعين، من قبلوا لعب دور حجر ال         
ولكن اتهام سورية، الذي لم يصدر رسمياً مطلقاً، لم يكن خارج السياق، علـى              . الشهرة والثراء الخاصة  

أية حال، فقد كانت سورية آنذاك هدفاً لضغوط دولية وإقليمية هائلة، ذات صلة مباشرة بالصراع المحتدم                
  . على المشرق ومستقبله

ام سورية سرعان ما تضاءلت، وبدا أن التحقيق الدولي أصبح أكثر احترافاً بعد أن غـادر                بيد أن لغة اته   
وهنا أيضاً كان ثمة سياق جديد يولد؛ فقد أخفق المشروع األمريكي في العراق، تراجعت              . ميليس موقعه 

ضـافت  الضغوط الدولية على سورية، وحقق حلفاء سورية في لبنان وفلسطين انتصارين كبيرين، بينما أ             
  . دمشق لحلقة حلفائها الصغيرة تقارباً استراتيجياً مع الجارة الكبيرة تركيا

إن كانت الدولة العبرية رأت في انقسام ما بعد االغتيال فرصة لها، فإن هزيمتها فـي لبنـان وانهيـار                    
حيط وحتى خصوم سورية في لبنان والم     . حظوظ حلفائها في السلطة الفلسطينية، حول الفرصة إلى كارثة        

العربي، سرعان ما أخذوا في إحصاء الخسائر، بعد أن عادت سورية إلى لبنان في موقع أقوى بكثير مما                  
ولكن تراجع االتهامات لسورية ال يعني أن لجنة التحقيق الدولية نفضت يـدها             . سبق انسحاب قواتها منه   

مر، حتى انطلقت تـسريبات     من ملف االغتيال؛ فما أن خرجت سورية من دائرة االتهام، أو هكذا بدا األ             
ولكن هذه التسريبات ال تعني أن تـساؤالت        . من كل حدب وصوب، توجه أصابع اتهام جديدة لحزب اهللا         

  . االغتيال باتت أيسر مناالً
فكيف يمكن أن تقوم عناصر من حزب اهللا باغتيال الحريري وهو الذي لعب دوراً بارزاً خالل سـنوات                  

طاء العربي واللبناني للمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي؟ ولكن، إن لم يكن           رئاسته للحكومة في توفير الغ    
حزب اهللا هو المسؤول، وأن ليس ثمة أدلة ضد سورية من البداية، فمن هو المسؤول حقـاً؟ هـل هـي                     

  عناصر إسالمية متطرفة، أم الدولة العبرية، صاحب المصلحة األوضح؟ 
ية للتحقيق في الدور اإلسرائيلي؟ وأية لجنة تحقيق دولية هي تلك،          ألم يقدم السيد حسن نصر اهللا قرائن كاف       

التي لم تجد منذ تشكيلها سوى سورية أو حزب اهللا لتحقق في دوريهما؟ هل وقع الجميع في الخطأ عندما                   
ظنوا أن لجنة التحقيق بعد ميليس أصبحت أكثر مهنية، وهل أن اللجنة قد تشكلت اصالً على أساس مـن                   

جهة واحدة محل اتهام، سورية أو أحد حلفائها؟ السؤال األكبر، بالطبع، هـو لمـاذا قتـل                 فرضية وجود   
  . الحريري، واإلجابة على هذا السؤال على األرجح كفيلة باإلجابة على سؤال من قتل الحريري

ـ             . هذه أسئلة الحقيقة، إن صح التعبير      د ولكن مسألة لبنان اآلن، وأجواء األزمة التي تخيم عليـه، لـم تع
ليس من الصعب رؤية زيارة األسد وعبـد        . الحقيقة القضائية، بل الحسابات السياسية واحتماالت تفاقمها      

اهللا المشتركة وغير المسبوقة للبنان في سياق محاصرة مناخ التأزم، الناجم عن اقتراب صـدور القـرار                 
ن نتائجها الملموسة ما زالـت      ولكن الزيارة لم تصل إلى نتائج ملموسة بعد، أو أ         . الظني للمحكمة الدولية  

  . مؤجلة
صدور القرار الظني في سبتمبر المقبل، حامالً اتهامات لعناصر من حزب اهللا، سيلقي لبنان والمـشرق                

ولكـن  . العربي اإلسالمي في خضم تداعيات ليس من السهل حساب أبعادها وما يمكن أن تـصل إليـه                
اف إصدار القرار الظني للمحكمة الدولية لن يكـون         موافقة السعودية على لعب دور ما في تأجيل أو إيق         
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السعودية، كمـا دول المنطقـة      . بال ثمن؛ هذا إن رأت السعودية أن مثل هذه الخطوة تصب في صالحها            
  . جميعاً، ليست مؤسسة خيرية، وللسعودية أصدقاء وحلفاء وخصوم، ال يخفون

حالف الحـزب مـع سـورية وإيـران قابـل           بيد أن حزب اهللا ليس قوة هينة كذلك، وبينما ال يبدو أن ت            
وربما تعتبر صورة الحـزب     . للتزعزع، فإن الحزب يتمتع بوزن جماهيري كبير، داخل لبنان وخارجه         

فوق هذه التعقيدات جميعـاً، ثمـة       . الجماهيرية مصدر قلقه الرئيسي وهو يواجه احتماالت القرار الظني        
يه، يتعلق بالعالقات الشيعية السنية فـي هـذا المـشرق           تعقيد ال يبدو أن أحداً يود حتى مجرد اإلشارة إل         

  . المثقل باألعباء
فبعد الكارثة التي أوقعتها قوى التشيع السياسي في العراق بالعالقات الشيعية السنية، يعتبـر حـزب اهللا                 

فإلى أي حد سـيتمكن     . محل اإلجماع الوحيد واألبرز لمسلمي المشرق وعربه، بكافة طوائفهم ومعتقداتهم         
  ذا اإلجماع من الصمود في مواجهة القرار الظني وعواقبه؟ ه

وبالنظر إلى الغموض الثقيل الذي يحيط بحادثة اغتيال الحريري، البد أن يرى المسؤول عن االغتيـال                
وبالنظر إلى عواقب الحادثة المستمرة، البد أن يعتبر شريراً بـالغ           . باعتباره شريراً بالغ الذكاء والتدبير    

  .في اغتيال الحريري، ليس ثمة من فوز وال من فاز.  التقديرالغباء وسوء
 12/8/2010، مجلة العصر
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