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  من الضفة وإجالء مستوطنين% 90 حل انتقالي يشمل .. للمفاوضاتنتنياهومشروع ": الحياة" .1

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو أعد :  محمد يونس–رام اهللا 
إعالن مبادئ «سطينيين في المفاوضات المباشرة يقوم على التوصل الى اتفاق مشروعاً لعرضه على الفل

ان المشروع يقوم على انسحاب » الحياة«وقالت المصادر لـ . 1993شبيه باتفاق اوسلو عام » جديد
 في المئة من الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، واجالء 90اسرائيلي من مساحة واسعة تصل حتى 

  . الف مستوطن من قلب الضفة الى الكتل االستيطانية50اكثر من 
واوضحت المصادر ان نتانياهو ابلغ مبعوثين غربيين التقاهم اخيراً ان الوضع الحالي غير مناسب 
للتوصل الى اتفاق سالم نهائي بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، لذلك فإنه سيقدم مشروعاً للتوصل 

واضافت المصادر ان نتانياهو يعتقد ان عرضه . للفلسطينيين» واسع ومغر«كنه الى اتفاق انتقالي جديد، ل
سيكون مغرياً للفلسطينيين ألنه يمنحهم مساحة واسعة من الضفة مع اخالء عدد كبير من المستوطنات، 
من دون ان يلزمهم بالتوقيع على انهاء الصراع او وقف مطالبهم بالجزء المتبقى من الضفة الغربية 

التي ترحب بأي انسحاب اسرائيلي » حماس«وقالت ان العرض يتكيف ايضا مع مواقف حركة . سوالقد
جديد ما لم يكن ملزماً باتفاق يتنازل بموجبه الفلسطينيون عن االجزاء المتبقية من االرض المحتلة عام 

1967.  
ى اقامة دولة وكان نتانياهو قدم في وقت سابق اقتراحاً للرئيس محمود عباس عبر وسطاء ينص عل

.  في المئة من مساحة الضفة، لكن الرئيس عباس رفضه60فلسطينية ذات حدود موقتة على اكثر من 
وقالت المصادر ان نتانياهو ادرك ان الجانب الفلسطيني سيرفض اي عرض التفاق نهائي يقل عن 

 الذي يشكل تقدما على مساحة الضفة كاملة مع تبادل اراضي، لذلك لجأ الى فكرة الحل االنتقالي الجديد
  . طريق الحل النهائي ويبقي المفاوضات قائمة

وتعتقد مصادر غربية في رام اهللا ان نتانياهو يسعى الى التوصل الى حل انتقالي موقت لكنه طويل بسبب 
القلق المتنامي في اوساط اليمين االسرائيلي من عودة فكرة حل الدولة الواحدة على جدول االعمال بعد 

  . ل الدولتينفشل ح
ولم يستبعد . وفي الجانب الفلسطيني يقول مسؤولون ان لديهم قلقاً من أن يتحول الحل الموقت الى نهائي

البعض ان تقبل القيادة الفلسطينية العرض االسرائيلي في حال ارتباطه بالحل النهائي ضمن جدول زمني 
ن من ان نتانياهو يعد الى حل موقت لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون انهم واثقو. معين للمفاوضات

وقال مسؤول رفيع ان أكثر ما يقلق الرئيس عباس . يتحول مع الزمن الى حل نهائي بقوة االمر الواقع
  .هو ان يتلقى عرضاً موقتاً وهو يدرك ان من يقف وراءه يسعى الى جعله نهائياً بقوة االمر الواقع

ئيلية بدأت بممارسة ضغط سياسي واقتصادي وسكاني ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الحكومة اإلسرا
  . على الفلسطينيين الجبارهم على الدخول في المفاوضات المباشرة، ومن ثم قبولهم العرض االسرائيلي
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في هذا الصدد، قال مسؤول رفيع ان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ابلغ رئيس الوزراء الفلسطيني 
خير ان جميع المطالب الحياتية للسلطة الفلسطينية ستتحقق فقط بعد استئناف سالم فياض في لقائهما اال

  .المفاوضات المباشرة
  13/8/2010، الحياة، لندن

  
  اهللا الثاني ويزور قطر لتوحيد الـموقف العربي إزاء المفاوضات  يلتقي مبارك وعبدعباس: أبو ردينة .2

ـ  قال نبيل أبو ردينة، الناطق ب      :عبد الرؤوف ارناؤوط     س محمود  إن لقاءي الرئي  ": األيام"لسان الرئاسة، ل
مصري حسني مبارك والعاهل األردني الـملك عبد اهللا الثاني، كـالً علـى             عباس، أمس، مع الرئيس ال    

مشاورات المستمرة مع األشقاء العرب، خاصـةً بعـد الجولـة           إطار ال " القاهرة، إنما يأتي في      حدة، في 
لسيناتور جورج ميتشل، والجهود المبذولة     ية السالم في الشرق األوسط ا     األخيرة للمبعوث األميركي لعمل   

متابعة لمبادرة السالم العربية، والرسالة التي وجهها العرب إلى الـرئيس األميركـي             بعد اجتماع لجنة ال   
  ".باراك أوباما حول متطلبات إطالق عملية السالم

ية عربية موحدة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية التطورات والتحرك وفق آل اللقاءات هي لتقييم: "وأضاف
وإقامة الدولة الفلسطينية، وهناك رؤية موحدة لكيفية مواجهة التحديات وتنسيق وتوافق كامل حول كيفية 

  ".التحرك الحالي وفي الـمرحلة القادمة
ث يتوجه اليوم إلى وأشار أبو ردينة إلى أن عباس سيواصل خالل األيام القليلة الـمقبلة جولته العربية حي

  .قطر
 13/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  مصادر فلسطينية ومصرية ترجح استضافة القاهرة المفاوضات المباشرة": الحياة" .3

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تستضيف القاهرة إطـالق المفاوضـات           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
إن المفاوضـات   " ل مصدر مصري موثوق به لـ الحياة      المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما قا     

  ".ستعقد في القاهرة في حال حضور الرئيس باراك أوباما ليشهد انطالقها
وكانت القاهرة مركزاً لمفاوضات مكثفة أجراها الرئيس حسني مبارك مع كل من الرئيس محمود عباس               

ضات وتوفير متطلباتهـا وفـرص عقـدها،        والعاهل األردني الملك عبداهللا الثاني تناولت مرجعية المفاو       
خصوصا أن مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم ديفيد هيل سيتـسلم الـرد الفلـسطيني فـي هـذا                

  .الخصوص األحد المقبل
عباس جـرى خاللهـا     الرئيس الفلسطيني محمود    وعقد الرئيس حسني مبارك في القاهرة أمس قمة مع          

لفلسطينية والجهود المكثفة الرامية الى تهيئة الظروف واألجواء        استعراض آخر التطورات على الساحة ا     
 اإلسرائيلية المباشرة على نحو يفـضي إلـى تحقيـق حـل             -الالزمة الستئناف المفاوضات الفلسطينية     

وأطلع الرئيس الفلسطيني مبارك على نتائج لقائـه األخيـر مـع المبعـوث              . الدولتين على أرض الواقع   
  .  في الشرق األوسط جورج ميتشلاألميركي الخاص للسالم

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة أنه كان من المفترض أن تعقد قمة ثالثية تجمع مبارك وعباس والعاهل                
إن " الحيـاة "وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لــ       ". األردني لكن مصر فضلت أن تكون اللقاءات ثنائية       
أبلغنـا األميـركيين    :  المفاوضات وزمانه، مـضيفة    األسبوع المقبل سيكون حاسماً في تحديد مكان عقد       

بضرورة تحديد مرجعية للمفاوضات، وطالبناهم بأن يكون إعالن اللجنة الرباعية الدولية في موسكو في              
الماضي هو المرجعية، إذ يتضمن وقف االستيطان ومرجعية إقامة الـدولتين الفلـسطينية             ) مارس(آذار  

ولفتت المصادر إلـى أن األميـركيين       ". 1967عام  ) يونيو( حزيران   واالسرائيلية على حدود الرابع من    
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كانوا منفتحين وأبدوا تفهماً للموقف الفلسطيني الذي يتطلب تثبيت إعالن الرباعية، أي أن تعيـد اللجنـة                 
  .وأشارت إلى أن هذا األمر ما زال يتطلب موافقة إسرائيلية. الرباعية إصدار بيان يتضمن تلك األمور

مصادر أن األميركيين طرحوا على الفلسطينيين اقتراحاًَ كمخـرج مناسـب، لكنهـا رفـضت               وكشفت ال 
، " عن ماهيته، واكتفت بالقول إن القيادة الفلسطينية ستستشير األطراف العربية قبل إعطاء ردها             اإلفصاح

التي سيقوم  الفتة إلى اللقاءات التي عقدها عباس مع كل من الرئيس المصري والعاهل األردني، والزيارة               
بها اليوم إلى قطر بصفتها رئيس المبادرة العربية، وكذلك اجتماع بالقيادة الفلسطينية، مـن اجـل حـسم             

  .األمر في خصوص خيار العودة إلى المفاوضات المباشرة
أن المحادثات تناولت الصيغة الفلسطينية المطلوبة للعودة الـى         "  لكن مصادر فلسطينية أكدت لـ الحياة      و

 مباشرة مع اإلسرائيليين، في إشارة إلى إعالن الرباعية الذي صدر فـي موسـكو فـي آذار                  مفاوضات
  .وقالت إن األسبوع المقبل سيكون حاسماً في تحديد مكان عقد المفاوضات وزمانه. الماضي) مارس(

  13/8/2010الحياة، لندن، 
  

  "ترزح تحت االحتالل" وهي هنية يؤكد تمسك حكومته بالمقاومة ويطالب المسلمين بعدم زيارة القدس .4
أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس على تمسك :  أشرف الهور-غزة 

حكومته والشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لتحرير األرض والمقدسات، وقال ان المؤشرات تدل على 
  .قوة الموقف الفلسطيني، وفشل المخططات اإلسرائيلية

وال هنية هذه خالل استقباله وفدين ماليزيين األربعاء، األول من مؤسسات المجتمع المدني جاءت أق
  .اإلسالمية الماليزية، واآلخر من الهالل األحمر الماليزي اللذين يزوران القطاع لدعم مشاريع إنسانية

سالمي للقضية وأكد هنية خالل لقائه وفد مؤسسات المجتمع المدني اإلسالمية على العمق العربي واإل
  .'سلخها عن أمتيها العربية واإلسالمية وتقزيمها'الفلسطينية، رافضاً محاوالت لـ 

يمنح المحتل شرعية '، وقال ان ذلك 'وهي ترزح تحت االحتالل'وشدد على ضرورة عدم زيارة القدس 
س االتحاد العالمي ، مطالباً علماء المسلمين كافة بااللتزام بفتوى الشيخ يوسف القرضاوي رئي'واعترافا

  .لعلماء المسلمين بحرمة زيارة القدس وهي تحت االحتالل
يشار إلى أن الوفد ضم عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس التجمع اآلسيوي لعلماء المسلمين 
. الشيخ عبد الغني شمس الدين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعددا من أعضاء البرلمان الماليزي

 34 متضامنا منهم 67قدم هنية شكره لوفد الهالل األحمر الماليزي الذي يزور غزة حاليا بوفد يضم و
يرفع من الروح المعنوية للمواطن 'طبيباً، لما يقدمه ألهالي القطاع من دعم طبي ونفسي، معتبراً أن ذلك 

  .زيفي نهاية اللقاء سلم هنية الوفد رسالة لرئيس الوزراء المالي .'الفلسطيني
  13/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تستعد إلدارة معبر رفح الفلسطينيةقوات حرس الرئاسة: مصادر فلسطينية .5

كشفت مصادر فلسطينية في مكتب الرئاسة بمدينة رام اهللا امـس أن قـوات حـرس                : عالء المشهراوي 
إن هناك  “رية، وقالت   الرئاسة تستعد إلدارة معبر رفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المص           

اتصاالت مكثفة يجريها مكتب الرئيس محمود عباس مع المراقبين األوروبيين الذين غادروا المعبر إبان              
  .”2007على قطاع غزة في يونيو ” حماس“سيطرة حركة 

ان هناك استعدادات لدى حرس الرئاسة للعودة الى معبر رفح الحـدودي إلدارتـه              “وأوضحت المصادر   
 إسـرائيلي  الى ما كانت عليه في السابق، بالعمل المشترك مع المراقبين األوروبين كشرط           موراأل وإعادة

ان هناك قوات مراقبة فلسطينية متواجدة حاليا في األراضي المصرية          “لفتح المعبر بصورة دائمة، وقالت      
  .”ومستعدة لتسلم المعبر في أي وقت
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 أوروبي مصري للعودة الى تسليم معبر رفح لقوات          نهائيا عن اتفاق فلسطيني    اإلعالنورجحت المصادر   
 إلدارة المعبر بحلول سبتمبر المقبل، وفق اتفاقية معبـر          ناألوروبييحرس الرئاسة الفلسطينية والمراقبين     

 والتي تنص علـى     2005رفح التي وقعها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية اإلدارة األميركية عام           
ية اإلدارة والمراقبين األوروبيين اإلشراف على حركة عبور الفلسطينيين ودخـول           تسلم السلطة الفلسطين  

  .البضائع الى قطاع غزة
وتوقعت المصادر قيام وفد أوروبي رفيع المستوى بزيارة الى معبر رفح، بهدف عقد لقاءات موسعة مع                

هـام عملهـم بموافقـة      الجانبين المصري والفلسطيني لبحث ترتيبات عودة المراقبين مرة أخرى لتسلم م          
، وقالت إنه عقب نهاية رمضان المبارك، سيبدأ العد التنازلي لعودة المراقبين األوروبيين             ”حماس“حركة  

  .لمراقبة العمل على معبر رفح
 13/8/2010االتحاد أبو ظبي، 

  
  تتحدى بها الضغوطلالسلطة ستعود للمفاوضات المباشرة ألنها ال تمتلك أي قوة : خريشة .6

 أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن السلطة :غربيةالضفة ال
الفلسطينية ال تملك أوراق قوة إذا ما قررت الولوج بمفاوضات مباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي، وأنها 

  .ستعود للمفاوضات دون تلبية أي من مطالبها وشروطها
إلى أن رئيس السلطة محمود عباس حاول رمي الكرة "":السبيل"وأشار خريشة في تصريح خاص بـ

بملعب الدول العربية، التي ردت الكرة لملعبه، وعجزت أن تقول ال للمفاوضات مع االحتالل، وهم 
  ".يدركون جيدا مدى العجز الفلسطيني في هذا الملف

 نتيجة لعدم السلطة ستعود للمفاوضات المباشرة دون أن يتم تلبية أي من شروطها، وهذا: "وأضاف
امتالكها أي عنصر قوة يمكن أن تتحدى به الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية واألوروبية، فأصبحت 

  ".السلطة كمن وقف على شجرة وبحاجة لمن ينزلها عنها
وربط خريشة تمسك السلطة بخيار المفاوضات بحرصها على استمرار الدعم المالي المقدم لها من 

لقد نجح األمريكيون واألوروبيون بتقييد السلطة بقضية المساعدات المالية، : "أوروبا وأمريكا، حيث قال
  ..!".فأصبحت تقدم التنازالت لتستلم الراتب في آخر الشهر

ولفت خريشة إلى أن الدول العربية التي أعطت الضوء األخضر للفلسطينيين للبدء بمفاوضات مباشرة 
عرب يريدون التخلص من القضية الفلسطينية بأي شكل، أخذت قرارها من قبل الرباعية الدولية، فال

  .حسب قوله. ويخلون مسؤوليتهم عن القدس، ويدعون فلسطين للفلسطينيين
عثمان .من جانبه، قال المحلل السياسي والمحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د

ط الفلسطينيين ال يعول عليه، فالسلطة إن الرد الفلسطيني على الرفض اإلسرائيلي لشرو: "عثمان
  ".دون التزام بتلبية شروطها.. الفلسطينية تقع تحت ضغوط ال تستطيع تحملها، وسترضخ بالنهاية

 13/8/2010السبيل، عّمان، 
  

   سيبقى في يد مصر ولن ينقل لقطرشاليطملف : البردويل .7
حماس، اعتزام الوسيط األلماني في صالح البردويل، القيادي في حركة .دنفى :  صالح النعامي- غزة

صفقة تبادل األسرى بين حركته وإسرائيل، نقل الملف من رعاية مصر إلى رعاية قطر، مؤكدا عدم 
  ."ألنها ذات خبرة ودراية كاملة به"إمكانية نقل الملف من مصر 

س لم يسمه،  اإلخباري اإلسرائيلي قد نقل تصريحات نسبها إلى قيادي في حركة حما"واال"وكان موقع 
أكد فيها أن الوسيط األلماني اتهم المصريين بالمماطلة وتعطيل صفقة تبادل األسرى، وهو ما جعله 
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عازما على نقل ملف الصفقة من مصر إلى قطر التي عرضت قبل ذلك إدارة المفاوضات في ملف 
  .صفقة تبادل األسرى
هذه التطورات في هذه القضية، وكل ما ليس لدينا أي علم بمثل ": "الشرق األوسط"وقال البردويل لـ

نتنياهو، وحتى ) بنيامين(نعلمه أن الصفقة مجمدة بشكل كامل بعدما عطلها رئيس الوزراء الصهيوني 
ال نعتقد بصحة هذه األخبار، فهي ال أساس لها من  ":وأضاف. "اللحظة لم نبلغ بأي تحركات جديدة

جحا أن يكون الهدف منه محاولة ممارسة الضغوط ، مر"الصحة، ومن المحتمل أن يكون خبرا مدسوسا
  .على مصر لتضغط بدورها على الفصائل الفلسطينية لصالح الجانب اإلسرائيلي

: ، متسائال"واال" كما جاء في تقرير "تعنت المصريين"وأوضح البردويل أن حركته ال تفهم المقصود بـ
وشدد على أن . "يلي أم مع الطرف الفلسطيني؟هل هو التعنت مع الوسيط األلماني أم مع الطرف اإلسرائ"

حركته ال ترى في الدور المصري مصدرا إلعاقة إتمام الصفقة، متهما الحكومة اإلسرائيلية بتعطيل 
واستبعد البردويل أن تتجه حماس لنقل ملف الصفقة من . الصفقة ألكثر من مرة وتجميدها في النهاية
  .لخبرة التي بات يتمتع بها الجانب المصري في هذه القضيةالقاهرة ألي عاصمة عربية أخرى، نظرا ل

على صعيد آخر حذر البردويل من مغبة موافقة قيادة السلطة على استئناف المفاوضات المباشرة، مشددا 
تثبيت وقائع سرقة األراضي والمياه وتهويد القدس من قبل سلطات "على أنها تهدف باألساس إلى 

هذه المفاوضات تسعى إلى انتزاع اعتراف بيهودية إسرائيل من منظمة ": ضافوأ. "االحتالل اإلسرائيلي
التحرير الفلسطينية ولخلق غطاء جديد لسرقة األراضي في الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل وطرد 

واعتبر القيادي في حركة حماس المفاوضات المباشرة بمثابة . "48الفلسطينيين في األراضي المحتلة 
  .ة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا رفض حماس مثل هذه المفاوضاتوصفة فاشل

وعلى الصعيد الداخلي، رفض البردويل االتهامات التي وجهتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي 
اتهمت حماس بتفريق اعتصام احتجاجي على استمرار أزمة الكهرباء بالقوة، وعدم اكتراثها بتواصل هذه 

.. ليعلم الجميع أننا لسنا طرفا في قطع الكهرباء عن قطاع غزة بل نحن الضحية": بردويلوقال ال. األزمة
) في رام اهللا(فياض ) سالم(وال يحق ألحد أن يجلدنا في ظل معرفته سبب المشكلة المتمثلة في حكومة 

  ."التي ال تعطي غزة حصتها من الكهرباء
الحكومة في رام اهللا وليس على الحكومة في قطاع ودعا البردويل الجبهة الشعبية إلى االحتجاج على 

غزة، نافيا علمه بحيثيات وتفاصيل تفريق االعتصام الذي نظمته الجبهة الشعبية مساء يوم الثالثاء 
  .الماضي

  13/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  المفاوضات ستنتهي إلى طريق مسدود: في غزة" الديمقراطية"ندوة سياسية لـ .8
 في  نظمتالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،، أن غزة من 12/8/2010س برس، قدنشرت وكالة 

المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إلى "ندوة سياسية بعنوان  قاعة بلدية بيت الهيا شمال قطاع غزة،
فيصل أبو .شارك فيها كالً من صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ود" ؟...أين
، وعضو مجلسها الثوري، وخالد البطش عضو القيادة "فتح" عضو المجلس التشريعي عن حركة شهال

  .السياسية في حركة الجهاد اإلسالمي
وأكد زيدان أن المفاوضات غير المباشرة وصلت إلى طريق مسدود ولم تحقق أي تقدم، ومع ذلك 

النتقال إلى المفاوضات المباشرة دون تتواصل الضغوط األمريكية واإلسرائيلية على الجانب الفلسطيني ل
توفر أسس ألي عملية سياسية جادة تستند لقرارات الشرعية الدولية وبرقابة دولية وسقف زمني محدد 

  .ووقف االستيطان بالضفة الفلسطينية والقدس المحتلة ورفع الحصار عن القطاع
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اف الحوار الوطني الشامل تحت مضمون ودعا زيدان إلى إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الستئن
الورقة المصرية للمصالحة، لمواجهة الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على شعبنا، ووضع 

  .حد للقضايا الحياتية والخدماتية والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني
ة بتفويض السلطة الفلسطينية بإجراء من ناحيته انتقد خالد البطش الموقف السلبي للجنة المتابعة العربي

  .المفاوضات المباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي واصفاً الموقف بالمتخاذل
وأوضح البطش أن المفاوضات بحاجة إلى موازين قوى وهي مختلة لصالح االحتالل اإلسرائيلي، واصفاً 

  .الموقف اإلسرائيلي بالمراوغ بأنه مضيعة للوقت
ة الجهاد اإلسالمي للمفاوضات، داعيا إلى استمرار المقاومة والنضال ضد وجدد المتحدث رفض حرك

  .كما دعا البطش إلى تضافر الجهود بين الفصائل والقوى الفلسطينية إلنهاء االنقسام. االحتالل
فيصل أبو شهال حركة حماس مسؤولية استمرار االنقسام لعدم توقيعها على الورقة .من ناحيته حمل د

صالحة، داعياً إلى إنهاء االنقسام ألن تلك الحالة المأساوية لم يستفد أحد منها سوى االحتالل المصرية للم
  .كما حملها مسؤولية تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية والقضايا الحياتية في القطاع. اإلسرائيلي

لعدم التزامها بوقف كما حمل أبو شهال حكومة نتنياهو المسؤولية عن فشل المفاوضات غير المباشرة 
االستيطان في الضفة والقدس، مشيراً إلى أن السلطة ال تملك خيارات جديدة سوى التفاوض مع الجانب 
اإلسرائيلي، معتبرا أن المفاوضات بحاجة إلى تصويب، بتحديد مرجعية دولية وسقف زمني محدد 

  .1967طينية على حدود وبرقابة دولية لتلك المفاوضات لتحقق نتائجها بإعالن الدولة الفلس
 من غزة نقال عن سمير حمتو ووكاالت أن الديمقراطية دعت 13/8/2010الدستور، عمان، وجاء في 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس إلى رفض المفاوضات المباشرة ما لم تتحقق عدة 
مرجعية ورقابة دولية، وسقف زمني، شروط أساسية لنجاحها أهمها الوقف الكامل لالستيطان، وتوفر 

  .وفك الحصار عن غزة
وناشدت الدول ". العبث"نسخة عنه العودة للمفاوضات بـ" الدستور"ووصفت الجبهة في بيان تلقت 

  .العربية رفض المفاوضات المباشرة دون توفر مرجعيات دولية
  

  " لجنة تيركل"تشكيل " إسرائيل" حكومة على يجب يكن لم :بشاي .9
إلياهو بشاي إنه لم يكن يجب على حكومة " اإلسرائيلي"قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية : )أ.ب.د(
لتقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية، وأنه كان ينبغي التحقيق مع " لجنة تيركل"تشكيل " إسرائيل"

  .من خالل األسطول " إسرائيل" "استفزوا"األتراك الذين أعتبر أنهم 
" بكهياله" "صحيفة اليهود المتشددين دينياً"عن بشاي قوله للصحيفة الحريدية " اإلسرائيلية"ة ونقلت اإلذاع

" إسرائيل"كان ينبغي التحقيق مع األتراك الذين نظموا هذا االستفزاز، وبمجرد تشكيل اللجنة أقرت "إنه 
دولية، لكن في " تحقيق"ة غاية تشكيل اللجنة كان منع تشكيل لجن"وأضاف أن  " .عملياً بادعاءات األتراك

  ". نهاية المطاف شكلنا لجنة داخلية واضطررنا إلى الموافقة على لجنة دولية
  13/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  في الحرم القدسي خالل صالة الجمعة يعلن عن تواجده مع الشرطة أهارونوفيتش": يديعوت" .10

" تقديرات" يتسحاق أهارونوفيتش عما أسماها "اإلسرائيلي"عبر وزير ما يسمى األمن الداخلي : )وكاالت(
 والقدس، وأن ينتقل هذا التصعيد إلى بقية 48إزاء تصعيد أمني خالل شهر رمضان بين فلسطينيي ال 

الوضع قابل "االلكتروني، أمس، عن أهارونوفيتش قوله إن " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع . الضفة 
  " .لالشتعال أكثر من أي وقت مضى
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" الشاباك"ارونوفيتش تعليمات لتفادي التصعيد بينها إبعاد محرضين محتملين بالتعاون مع وأصدر أه
ونشر واسع لقوات الشرطة لمنع احتكاكات بين المصلين العرب واليهود في الحرم القدسي والحرم 

وذكر الموقع أن الشرطة أجرت تدريبات مؤخرا تحاكي سيناريو اندالع . اإلبراهيمي في الخليل 
وأعلن أهارونوفيتش أنه سيتواجد مع قوات الشرطة في منطقة الحرم القدسي خالل صالة . جهات موا

  .الجمعة اليوم 
أن شرطة االحتالل أنهت استعداداتها لالنتشار في محيط الحرم القدسي " يديعوت أحرونوت"وذكرت 

على دخول المصلين والبلدة القديمة خالل صالة الجمعة األولى من رمضان وذلك لفرض قيود مقررة 
  .حيث لن يسمح للرجال من دون سن الخمسين دخول الحرم 

  13/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   حزب العمل اإلسرائيلي لإلطاحة بباراكلرئاسة مرشحين ثالثة .11
أعلن ثالثة من القادة البارزين في حزب العمل اإلسرائيلي عن نيتهم التنافس على رئاسة  :تل أبيب

  .تمكنوا من اإلطاحة برئيسه الحالي وزير الدفاع، إيهود باراكحزبهم، بعد أن ي
وزير العمل والرفاه يتسحاق هيرتسوغ، ووزير شؤون األقليات أبشاي برافرمان، وعضو : والثالثة هم

وما يجمع بين ثالثتهم أنهم كانوا من أنصار باراك، وانقلبوا ضده، بسبب . الكنيست، شيلي حايموفتش
وهم يتوقعون أن . وابتعاده عن مبادئ الحزب االقتصادية واالجتماعية، وحتى السياسيةسياسته االنفرادية 

يستقيل من رئاسة الحزب في نهاية الدورة، بعد أن فشل في االنتخابات األخيرة، وبعد أن أجمعت 
  .استطالعات الرأي على أن استمراره في قيادة الحزب ستؤدي إلى انتهائه

  13/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   تمس بالتدريب العسكريالجنراالتحرب ": يديعوت" .12
أمس عن أن الجنرال يوآف غاالنت، قائد اللواء الجنوبي » يديعوت أحرونوت«كشفت صحيفة : تل أبيب

، الثالثاء الماضي ليشارك كمراقب )الحدود مع لبنان( ، توجه إلى المنطقة الشمالية  اإلسرائيليفي الجيش
  .ريت في المنطقةفي التدريبات التي أج

فحص قدرات الجيش على نقل قوات وعتاد من الجنوب «وكانت هذه التدريبات قد جرت تحت عنوان 
وفي حينه، أثيرت تخوفات في لبنان وسورية من خطر أن . »والمركز إلى الشمال في الحاالت الطارئة

وعندما عاد غاالنت من . اتكون هذه التدريبات مجرد غطاء لعدوان إسرائيلي حربي عليهما أو على أيهم
هذه التدريبات قبل بدايتها، اعتقدوا أنه ألغى مشاركته فيها على خلفية الفضيحة المذكورة المرتبطة 

  . باسمه
فقد حضر في . إال أنه تبين أن عودة غاالنت نجمت عن معركة أخرى لم تعرف بها الصحف اإلسرائيلية

وعندما علم بوجوده قائد . ستمع منه إلى شرح عنهاالسادسة صباحا والتقى أحد قادة التدريبات لي
التدريبات الجنرال يشاي بار، الذي تسود بينه وبين غاالنت عالقات سيئة، أوقف التدريبات وأعلن أنه لن 

ولم تفد كل المحاوالت إلقناعه بتغيير موقفه، فاضطر غاالنت إلى . يستأنفها إال إذا غادر غاالنت المكان
  .المغادرة
، »حرب الجنراالت تمس بالتدريب العسكري«: لصحيفة، التي نشرت الخبر تحت عنوان صارخوقالت ا

: وأضافت. إن هذه الفضيحة الجديدة تدل على مدى التوتر العصبي الذي يسود قيادة الجيش هذه األيام
س فهنالك معسكرات متحاربة داخل الجيش على خلفية التناف. في الجيش ينكرون هذا، ولكنه الحقيقة«

وهذه . حول منصب رئيس األركان، وهي مقسمة إلى فرق تؤيد هذا المرشح أو ذاك وتحارب من أجله
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الصورة تنشأ وتؤثر في التدريبات وفي الترشيحات لمختلف المناصب وحتى في إعطاء رأي يفترض أنه 
  .»مهني في مختلف القضايا العسكرية

  13/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   التكتم على أسلحتها الذرية"إسرائيل" بإمكانلم يعد : "معاريف" .13
 عقود 5العبرية أمس أنه حان الوقت إلسرائيل أن تبادر بعد ” معاريف“ذكرت صحيفة : عبدالرحيم حسين

من بنائها برنامجاً للسالح الذري، باإلعالن عن وضع سالحها النووي الذي لم تعترف به طيلة تلك 
ية التي لم يسبق لها مثيل خالل السنوات القليلة الماضية، ستجعل من المدة، مشددة على أن المساعي الدول

  . العسير المحافظة بعد اآلن على سياسة الغموض النووي اإلسرائيلي
وتابعت الصحيفة العبرية، أن الوضع سيصل إلى نقطة الغليان السنة المقبلة بسبب االهتمام المتزايد بشأن 

  . هاتبرنامج إسرائيل الذري من قبل عدة ج
وقالت معاريف، إنه في منتصف سبتمبر المقبل، سيصدر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو 
. بطلب من أكثرية أعضاء الوكالة، تقريراً لم يسبق له مثيل عن التقدم نحو ضم إسرائيل إلى المعاهدة

الصفقة اإلسرائيلية : ر األكثر خفاءالس“وفي أكتوبر المقبل، سيصدر المؤرخ اليهودي افنير كوهين كتابه 
، الذي فصل الخطوات التي خطتها حكومات ”إسرائيل والقنبلة“، وهو كتاب يأتي بعد كتابه ”مع القنبلة

ويتوقع أن يكشف كتاب كوهين عن تفصيالت تحرج . 1967إسرائيل المتعاقبة لتطوير سالح ذري منذ 
  .إسرائيل وتلقي ضوءاً آخر على قدراتها الذرية

 خطوات يجب على إسرائيل أن تخطوها في األمد 3وأضافت الصحيفة، في ضوء كل هذا، توجد 
األولى إنه يجب عليها أن تكون صريحة فيما يتعلق بمقدار ترسانتها الذرية، ثم التزامها : القريب

وكما حدث مع قوى ذرية . الوضوح بشأن قدرات السيطرة والرقابة عليها، إضافة إلى وسائل أمنها
، سيمكن هذا إسرائيل من إرضاء المجتمع الدولي )الهند والباكستان(خرى ليست أعضاء في المعاهدة أ

كما ينبغي على إسرائيل التأكيد على أنها تعمل في برنامج مدني وتوقيع الضمانات . عن برنامجها الذري
ات دولية تبحث فيها قضية كما ينبغي عليها تغيير سياستها وأن تشارك في حلق. الدولية مع الوكالة الذرية

  .نزع السالح الذري ومنع انتشاره
  13/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   بتجارب نووية"اسرائيل" االمريكية تملك ادلة عن قيام االستخبارات: "الجارديان" .14

اختارت صحيفة الجارديان ان تبرز خبرا، وهو عبارة عن رد احد كبار اكاديميي بريطانيا البروفسور 
 دومبي على رسالة احد القراء وجهها الى الصحيفة يوم االربعاء حول عدم وجود اثباتات عن نورمان

  .قيام اسرائيل بتجارب نووية
ويقول دومبي وهو استاذ في جامعة ساسكس البريطانية ان موجه الرسالة ليس محقا بالقول انه ليس من 

شيرا الى ان وكالة االستخبارات المركزية معلومات موثقة حول قيام اسرائيل بهذا النوع من التجارب، م
 جاء فيه انه 1979 السرية عن احد التقارير الذي يعود لعام 2004االمريكية سي آي ايه رفعت في عام 

 وردت تقارير عن حالة تأهب خالل اجراء البحرية في جنوب 1979ايلول من عام / وفي شهر سبتمبر"
 سبتمبر االقتراب من قاعدة سايمونزتاون البحرية، 23لى  ا17افريقيا تمارين عسكرية، كما منع من 

  ". من الشهر نفسه23 الى 21ووضعت قاعدة سالدانا في حالة تأهب قصوى من 
اجراء اسرائيل تجارب نووية قد "ويشير التقرير حسبما يقول االستاذ الجامعي في الجارديان الى ان 

ئيل الى تطوير ترسانة اسلحتها بشكل تدخل اليها تكون له جدوى لناحية ما يمكن ان يشكل حاجة السرا
التفنية النووية بدرجة تكتيكية محدودة تمكنها من استخدامها في الميدان، وهو امر ال يمكن ان يتحقق 
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وبالرغم من عدم القدرة على "ويختم االكاديمي بالقول انه  ".دون اجراء تجارب على ما تم تصميمه
لتجارب، لكن الوقائع المعلن عنها تشير الى ان هناك اسبابا كثيرة تدعو الجزم بأن اسرائيل اجرت هذه ا

  ".جديا العتبار ان اسرائيل نفذت تجاربها
  13/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   تهاجم إيران بجرثومة إلكترونية مطورة "إسرائيل": خبراء أمريكيون .15

النترنت األمريكيون أن تكون تلك االنفجارات األخيرة زعم خبراء االتصاالت وا :أحمد محسن-واشنطن
التى شهدتها منشآت صناعية متطورة نسبيا فى إيران السيما نتيجة تالعب من خارج ايران بأجهزة 

وقال اولئك الخبراء ان . الكمبيوتر التي تستخدم في مجال التشغيل والتحكم بالوحدات الصناعية االيرانية
لمصنع الجديد للبتروكيماويات بجنوب ايران يقف في مقدمة الترجيحات بانه كان االنفجار الذي وقع في ا

في مقدمة االهداف التي نالت منها القرصنة االلكترونية لنظام التحكم في المصنع الذي أقيم بمنطقة ميناء 
  . كيلومتر من طهران في الرابع من هذا الشهر وبعد أسبوع واحد من افتتاحه1200عسلوية على بعد 

األمريكي إن باالمكان فور اختراق " جلوبال سيبر سيكيوريتي"وقال فرانك بولدوين الباحث في معهد 
أجهزة الكمبيوتر بوحدة التحكم االلكتروني بالمصنع اغالق مسارات وفتح أخرى على نحو يربك عمليات 

  .التشغيل ويهدد بحدوث كوارث في مثل تلك المجاالت الصناعية الحساسة
وين في معرض تصريحات أدلى بها في واشنطن وكشف خاللها عن وجود ما وصفه بحرب وقال بولد

الكترونية من شأنها اختراق اجهزة " جرثومة"الكترونية بين اسرائيل وايران ان االسرائيليين طوروا 
الجرثومة الجديدة ليست لديها قدرات "وشرح ذلك بقوله . الكمبيوتر في محطات الطاقة بصفة خاصة

ة فحسب ولكنها تتيح ايضا امكانية تغيير شفرات التشغيل وتحويل مسارات األوامر االلكترونية تجسسي
  ".عند اعطائها

وقد صممت في البدء الستهداف ". ستكسنت"الجرثومة تسمى في أوساط العاملين بهذا المجال "وتابع 
ين بهذا المجال انها من اجهزة سيمنز للتحكم وتحويل المعلومات والشائع في صفوف القراصنة والعامل

تطوير الموساد االسرائيلي الذي اسس مؤخرا جهازا خاصا لشن الحرب في الفضاء االلكتروني ضد 
  ".المصانع والمعامل االيرانية السيما تلك ذات الطبيعة المتطورة نسبيا

  13/8/2010، الشرق، الدوحة
  

  لدبابات تشبه معركة وادي السلوقي مناورة ل:  توسع تدريباتها في الجوالن"إسرائيل": "يديعوت" .16
االلكتروني، أمس، ان الجيش اإلسرائيلي » يديعوت احرونوت«ذكر المراسل العسكري لموقع صحيفة 

قام هذا العام بتوسيع حجم التدريبات في حقول الرماية في هضبة الجوالن السورية المحتلة، رغم عدم 
  . وجود توقعات بحرب قريبة

كيز يتم على تدريب ألوية االحتياط التي كان يتم تدريبها في جنوب فلسطين وقال المراسل ان التر
هذا ينبع من األهمية والحاجة للتعامل مع «ونقل عن ضابط في قيادة الجبهة الشمالية قوله إن . المحتلة

ونحن نعد لهم حقل ألعاب . خصائص قائمة فقط هنا، وتسمح بالتعامل مع ما هو متوقع في ميدان المعركة
  . »مع عناصر تحد، يتوقع أن يصطدموا بها إذا نشبت الحرب مع السوريين

تتمثل في فتح » 603الكتيبة «وبحسب المناورات التي تجري، كانت المهمة المركزية لقوات الهندسة من 
ولم تكن المهمة بسيطة، فالقتال متواصل، وبقي الجنود في الدبابات . »75الكتيبة «مسار حركة لدبابات 

  .  ساعة، وجابهوا عوائق حركة، وفي األساس األلغام وإطالق صواريخ ضد الدروع72ل طوا
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وتحدث نائب قائد اللواء السابع المدرع المقدم أمير أفشتاين عن المناورة الكتائبية المزدوجة التي جرت 
ويجبر القوات التدريب كان مكثفا جدا، وهو يشبه ميدان قتال «وقال إن . هذا األسبوع في الهضبة المحتلة

  . »على العمل بشكل دقيق وصائب عملياتيا
وبحسب كالمه، فإن المناورة ركزت في األساس على المزج بين عمل قوات الهندسة وقوات المدرعات 

  . معا مع قوات اإلسناد
  13/8/2010، السفير، بيروت

  
     يز في الداخل يرفض اإلفطار على مائدة بيرالعليارئيس لجنة المتابعة  .17

رفض رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل السيد محمد : يق عبد الفتاحتوف
وجاء .  زيدان، هذا األسبوع، دعوة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس لتناول طعام اإلفطار على مائدته

 ليوم الثالثاء طار رمضان على مائدة بيرسفأن الدعوة لرئيس المتابعة كانت تتضمن دعوته لتناول إ
.  وبعث السيد زيدان برسالة ردا على الدعوة عرض فيها أسباب رفضه القبول. 17/08/2010الموافق 

وقال زيدان في رسالته إن رفضه الدعوة يأتي احتجاجا على سياسات المؤسسة اإلسرائيلية العنصرية 
 تأتي لتذكر الناس باآلخرين وقال في رسالته إن لشهر رمضان دالالت ومعاني. تجاه المواطنين العرب

ومعاناتهم ومؤازرتهم، وفي الوقت نفسه تقوم المؤسسة اإلسرائيلية بتصعيد ممارساتها العنصرية ضد 
المواطنين العرب، وكانت آخرها عمليات الهدم المتكررة في النقب واالعتداء على قيادات الجماهير 

واعتبر زيدان أن هذا .   في القدس، وغيرهاالعربية، ومنها قرية العراقيب وتجريف مقبرة مأمن اهللا
  ".  أضعف اإليمان احتجاجا على هذه السياسات وحفظا لكرامتنا"الموقف يعتبر 

  13/8/2010، 48موقع عرب
  

   العالمية لتفهم آالم الفلسطينيين وعدالة قضيتهمالكنائسالمطران حنا يدعو  .18
ساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، في مكتبه بمدينة  استقبل المطران عطااهللا حنا، رئيس أ:القدس المحتلة

وبحسب  ".مسيحيون من أجل السالم والدفاع عن حقوق اإلنسان"القدس المحتلة، وفدا ألمانيا من مؤسسة 
، ناقش الوثيقة التي أصدرها رجال 12/8بيان صدر عن مكتب المطران، فإن اللقاء الذي تم يوم الخميس 

والتي أكدت حق الفلسطينيين بكافة أديانهم بأرضهم " وثيقة حق"عنوان دين مسيحيين فلسطينيين تحت 
  .وطالبت الكنائس العالمية بالتحرك بهذا االتجاه. التاريخية وأماكن عبادتهم

إنما هي تعبير عن انتماء المسيحيين الفلسطينيين لوطنهم "وشدد المطران حنا، على أن هذه الوثيقة 
ثيقة تخاطب العالم من منطلقات إيمانية أخالقية عن معاناة شعبنا وشعبهم وقضيته العادلة، إنها و

وتأكيد أن قضية فلسطين هي قضية شعب ) وحده(دون إبراز البعد المسيحي ..  وضرورة رفع الظلم عنه
  ".واحد بمسلميه ومسيحييه وال يقبل القسمة على اثنين

وإنما "ن فيما يتعلق بآالم الشعب الفلسطيني وأكد المطران حنا على أن المسيحيين الفلسطينيين غير حياديي
الكنائس  "داعياً".  لشعبنا وهذا واجبنا وجزء أساسي من رسالتنا الرعوية الرسوليةنحن منحازون كلياً

  ".المسيحية العالمية لتفهم هذه الوثيقة وااللتفات الى آالمنا ومعاناتنا في ظل االحتالل
  12/8/2010قدس برس، 

  
  "مزيفة" "مأمن اهللا"القبور التي هدمت في مقبرة : القدسي بلدية االحتالل ق .19

قبور مزيفة " "مأمن اهللا"زعمت بلدية االحتالل قي القدس أن القبور التي أزالتها في مقبرة : )وكاالت(
  ".بنيت بهدف االستحواذ على أرض حكومية
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 مسلمة خضعت أزالت قبوراًونفت الحركة اإلسالمية تماما ادعاءات البلدية، مؤكدة أن سلطات االحتالل 
وقال محمد أبو عطا، .  للتجديد في مقبرة مأمن اهللا الموجودة منذ قرون عدة وسط حديقة واسعةحديثاً

، إن جرافات االحتالل أزالت اإلسالميةالمتحدث باسم مؤسسة األقصى للوقف والتراث التابعة للحركة 
كل القبور التي تم ترميمها "وأوضح أن ".  اهللا قبر من مقبرة مأمن300خالل األيام األربعة األخيرة 

  ".وبناؤها تحتوي على جثث، نحن متأكدون من ذلك مئة بالمئة
  13/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
   بدون قيود األقصى بالدخول إلى المسجد وسكان شرقي القدس48فلسطينيي فقط ل تسمح" إسرائيل" .20

 48 تفرض أي قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي  أنها لنأمس "إسرائيل"أعلنت : االتحاد، وكاالت
 صالة الجمعة األولى من شهر ألداءالقدس إلى الحرم القدسي الشريف في القدس اليوم  وسكان شرقي

رمضان المبارك، وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن اآلالف من رجال شرطة لواء القدس وحرس الحدود 
قة البلدة القديمة وفي أماكن أخرى من القدس، لكن لن يتم سينتشرون في محيط المسجد األقصى وأز

 عاما وللنساء 50فرض أي قيود إال على سكان الضفة الغربية حيث سيسمح فقط للرجال فوق سن الـ 
 بالدخول بتصاريح  بالدخول بشكل حر، في حين يسمح للرجال وللنساء األصغر سنا45ًفوق سن الـ 

  .خاصة
  13/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  عكرمة صبري ينتقد دعوة السلطة للمواطنين العرب لزيارة المدينة المقدسة .21

طالب الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس المحتلة المفتي السابق للديار 
رب  بالكف عن مطالبة المواطنين الع"القدس العربي"الفلسطينية السلطة الفلسطينية خالل حديثه مع 

 للدول إحراجهذا " مع السجان، مضيفا  زيارة السجين ال تعني تطبيعاًأنوالمسلمين بزيارة القدس بذريعة 
 وليس زيارة القدس اإلسرائيلي االحتالل إنهاءنحن نقول لجميع العرب والمسلمين العمل على . العربية

   ."اإلسرائيليفي ظل االحتالل 
 محمود الهباش المواطنين . التي يتوالها داألوقافزارة وحول حث السلطة الفلسطينية من خالل و

 زيارة السجين ليس تطبيعا مع السجان قال صبري أنالعرب من خارج فلسطين على زيارة القدس بحجة 
 بإنهاء القدس يكون إنقاذ.  القدس يكون بدعم مؤسساتهافإنقاذ. أصالًهذا قول غير عملي، ويتعذر تطبيقه "

  ." وليس بزيارتها تحت االحتاللاإلسرائيلياالحتالل 
 يخشى أن ال يجدوا بأنه بعد تحريرها إال المصري لمعارضي زيارة القدس األوقافوحول ما قاله وزير 

 نوع من التشاؤم نحن موجودون ومحافظون اهذ "وقتها ما يزورونه في المدينة المقدسة قال صبري
، نحن نعتبر أصالًالحتالل ال نقر به وال نعترف به  تغيير يقوم به اأي شاء اهللا ونقول بان إنومرابطون 
  ." غير شرعي وغير قانونيإسرائيليكل تغيير 

  13/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "دعاية إسرائيلية" عن تسهيالت تجارية مع غزة الحديث: ول فلسطينيؤمس .22
 قالت "إسرائيل" أن ، أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 13/8/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

 . ستقوم بإدخال تسهيالت في الحركة التجارية لقطاع غزة بمناسبة حلول شهر رمضانإنهايوم أمس 
 شمال )ايريز(بيت حانون ووفق ما أدعته السلطات اإلسرائيلية في مكتب التنسيق واالرتباط في معبر 

يح خاصة تمكنهم من التنقل بين  من قطاع غزة تصار فلسطينياً تاجرا50ًقطاع غزة فإنه سيتم منح 
وذكرت أنه سيتم إدخال تسهيالت أخرى .  بغية إدخال المزيد من البضائع إلى القطاع"إسرائيل"القطاع و
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قريبا على الحركة التجارية مع قطاع غزة منها زيادة أصناف البضائع المسموح بإدخالها إلى القطاع 
  . شاحنة يوميا300ً حواليوتوسيع معبر كرم أبو سالم لتمكين عبور 

 من  فقط، وأن أياً عن إدخال تسهيالت يعد إعالمياً"إسرائيل"لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أن حديث 
وطالبوا بإنهاء الحصار بشكل كامل، من خالل إعادة  .آثار الحصار المفروض على السكان لم يتغير

م إعادة أعمار غزة، الفتين إلى أن معظم عمل المعابر كما كانت قبل الحصار، وإدخال المواد الخام، لتت
  .المواد المسوح بدخولها استهالكية

 معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة بشكل جزئي، إلدخال كميات من البضائع "إسرائيل"وفتحت 
 سمحت بإدخال عشرات "إسرائيل" إنوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .والسلع

لة المواد الغذائية والمساعدات، إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي الشاحنات بالمحم
  .والسوالر الصناعي المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء

ول العالقات العامة في الغرفة التجارية ؤ مس، أنغزة من 12/8/2010قدس برس، وذكرت وكالة 
عالن الدولة العبرية عن إدخال سلسلة  من إ12/8 ماهر الطباع استخف يوم الخميس .لقطاع غزة د

هذا كذب ": "قدس برس"وقال الطباع لوكالة  .تسهيالت تجارية لقطاع غزة بمناسبة حلول شهر رمضان
  ". على األرض حقيقياًومجرد دعاية إعالمية ال تحمل تغييراً
سلطات اإلسرائيلية منذ  إذ تسمح ال جديداً ال يعد أمراً تاجرا50ً لـ ونبه الضباع إلى أن إصدار التصاريح

  .شهرين بمنح تصاريح لتجار من غزة وفق معايير خاصة تحددها بنفسها ولم يطرأ أي تغيير عليها
  

   أيامعشرة بدون مياه منذ الزيتونسكان في حي : غزة .23
 يعيش سكان منطقة تونس في حي الزيتون بمدينة غزة منذ عشرة أيام بدون مياه وسط وعود من :غزة

واضطر سكان المنطقة والتي يقدر عدد سكانها  .ولة عن قطاع المياه في المدينةؤة المسقبل بلدية غز
باآلالف للحصول على المياه من خالل تعبئة بعض األواني المنزلية من آبار محلية أو مناطق مجاورة، 

  .وسط حالة صعبة جداً
ة أن مشكلة هذه المنطقة هو وقال المهندس راغب عطاهللا مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غز

إن فرق الصيانة تعمل منذ بدء ": "قدس برس"وأضاف عطاهللا لوكالة  .عطال بئر المياه المغذي للمنطقة
  .، واعدا سكان المنطقة بحل المشكلة خالل ثالثة أيام"المشكلة على إصالح هذا العطل في البئر

  12/8/2010قدس برس، 
  

  وإثارتها دولياً" أسرى العزل"ية تشكيل لجنة لمتابعة قض: رام اهللا .24
 أعلن عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عن  تشكيل لجنة :رام اهللا

مهنية لبلورة خطة إلثارة قضايا األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، والذين يقبعون في غرف 
ستعمل على متابعة قضاياهم "راً إلى أن اللجنة معزولة عن األسرى والعالم، على مستوى دولي، مشي

وهمومهم والبحث في كيفية إنهاء هذا الملف وإخراج أسرى العزل من عزلهم على أقل تقدير إن لم يكن 
وقال قراقع، الذي كان يتحدث خالل ورشة عمل حول أسرى العزل عقدت األربعاء في قاعة ". تحريرهم

إن ما يمر به األسرى المعزولون عقاب مضاعف : " وزارة األسرىالغرفة التجارية برام اهللا دعت لها
  ".بحكم الظروف التي يعيشونها بشكل يومي

  12/8/2010قدس برس، 
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  مضان يجدد معاناة األسيرات في السجون اإلسرائيليةرشهر  .25
  كل المنظمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا"األسرى للدراسات"ناشد مركز :  ضياء الكحلوت-غزة 

األسرى والمرأة بضرورة تسليط الضوء على معاناة األسيرات عامة واألمهات البعيدات عن أطفالهن 
  .خاصة في شهر رمضان المبارك، والذي يجدد آالم ومعاناة األسيرات األمهات

 عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية "األسرى للدراسات"وقال األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز 
إن األسيرات في رمضان يعشن أقسى الظروف الحياتية لكثرة التفكير في األبناء فمن ": ةواإلسالمي

يرعاهم؟ ومن يقوم بإعداد السحور والفطور لهم؟ ومن يؤمن لهم احتياجاتهم؟ وكيف يمضون لحظات 
  ."رمضان بعيدا عن أمهاتهم؟

  13/8/2010العرب، الدوحة، 
  

  خاص بهن" يناد إعالم" تشكيل يناقشنإعالميات : غزة .26
 أوصت إعالميات وممثالت عن مؤسسات إعالمية وكتل إعالمية بأهمية إيجاد دور حقيقي :غزة

إنهاء قضية االنقسام السياسي، وخلق صوت وحدوي لإلعالميات، وتغير النظرة النمطية "لإلعالميات في 
ميات، ومناقشه القضايا إلى المرأة في وسائل اإلعالم، واالهتمام بالجوانب الترفيهية والنفسية لإلعال

  ".الثقافية واالجتماعية  الخاصة بهن
بالتعاون ملتقى إعالميات الجنوب في مدينة غزة " فلسطينيات"جاء ذلك خالل ورشه عمل نظمتها مؤسسة 

  .ضمن إطار مشروع منتدى اإلعالميات الفلسطيني والممول من الصندوق الوطني للديمقراطية
لبيسي خالل اللقاء عن حاجة اإلعالميات إلى ناد خاص بهن في ظل وجود وتحدثت اإلعالمية ماجدة الب

منتديات وملتقيات لإلعالم تعمل تحت مظالت حزبية، وذلك للتباحث بقضايا اإلعالميات وتدريب 
  .الطالبات وصقل قدراتهن، ونسج عالقات مشتركه إضافة إلى اهتمام النادي بالجانب النفسي والترفيهي

  12/8/2010قدس برس، 
  

   بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكريالسلطةهيئة حقوقية تطالب  .27
 بوقف عرض المدنيين على القضاء "ديوان المظالم" طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان :الخليل

صاحب االختصاص "العسكري التابع للسلطة الفلسطينية، وإحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المدني 
إنها تنظر : نسخة منه" قدس برس"وقالت في بيانٍ مكتوب، وصل  ".لنظر في تلك القضايااألصيل في ا

بقلق بالغ الستمرار توقيف وعرض المواطنين المدنيين على القضاء العسكري وإصدار أحكام بحقهم، 
ثامن والتي كان آخرها األحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة، المنعقدة في مدينة الخليل في ال

وطالبت بإلغاء جميع األحكام التي صدرت بحق المتهمين، والعمل على اإلفراج  .من الشهر الجاري
  ".مع التأكيد على أنه قد صدر بحقهم أحكام قضائية تقضي باإلفراج عنهم ولم تنفذ في حينه"عنهم، 

  12/8/2010قدس برس، 
  

  "سطول الحريةأ"تخليداً لذكرى شهداء  في العالم" فانوس"غزة تصنع أكبر  .28
أطلقت أسرة مسجد سعد بن معاذ بالتعاون مع جهاز العمل الجماهيري في حي :  ميسرة شعبان-غزة 

" فانوس الحرية"الدرج شرق مدينة غزة مساء أول من أمس، أكبر فانوس رمضاني في العالم يحمل اسم 
، نتيجة "فانوس الحرية"وأشعل مولد كهربائي أضواء  .التركي" أسطول الحرية" لذكرى شهداء تخليداً

انقطاع التيار الكهربائي وسط إطالق األلعاب النارية، وبحضور عدد كبير من قيادة العمل الوطني 
  .واإلسالمي وعدد من وجهاء واعيان المنطقة، وأبناء وأطفال حي الدرج شرق مدينة غزة
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 5,5لعالمية بعد أن بلغ طوله لألرقام القياسية ا" غينيتس"ومن المتوقع أن يدخل فانوس الحرية موسوعة 
الفانوس "وقال المشرف على صناعة الفانوس الرمضاني مؤمن حجازي إن  . مترين2,5أمتار وبعرض 

 أمتار، أي أنه 3,5سيدخل موسوعة غينيتس، ألن الفانوس الحالي الموجود في غينيتس يبلغ طوله نحو 
  ."مترين تقريبا2ًاصغر من فانوسه بمعدل 

  13/8/2010، ، بيروتالمستقبل
  

  األراضي الفلسطينية المحتلةفي علماء اآلثار يكتشفون قطعة نقد ذهبية عمرها ألفي عام  .29
 من علماء اآلثار الذين  أعلنت دائرة اآلثار اإلسرائيلية يوم الخميس أن فريقاً.):أ.ب.د( –تل أبيب 

 عام، هي األثقل 2200لـ ، تمكنوا من اكتشاف عملة ذهبية نادرة يرجع تاريخها "إسرائيل"يعملون في 
  .األراضي الفلسطينية المحتلةواألكبر قيمة بين نظيراتها التي تم اكتشافها حتى اآلن في 

 عام اإلسكندريةي عثر عليها في منطقة تل قادش على الحدود الشمالية مع لبنان، تم سكها في توالعملة ال
  .جة اإلمبراطور بطليموس الثاني فيالدلفوس قبل الميالد وتحمل اسم أرسينوي الثانية فيالدلفوس زو191

 عن الوفرة تعبيراً -ويصور وجه العملة أرسينوي الثانية فيما يظهر الجانب المقابل قرنين متداخلين
 وهي بذلك تعادل ستة أضعاف أثقل العمالت  غراما28ًتزن العملة . تزينهما شرائح اللحم - والخصوبة

  .األراضي الفلسطينية المحتلة الذهبية القديمة التي عثر عليها في
  12/8/2010القدس، القدس، 

 
   إفطارهم على معبر بيت حانونيتناولون" المهد"مبعدو  .30

وجد مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة في اليوم األول من رمـضان المبـارك فرصـة                 : غزة، القاهرة 
" . إيرز"قرب حاجز بيت حانون     للتذكير بمعاناتهم المستمرة منذ تسعة أعوام، فتداعوا إلى إفطار جماعي           

أراد المبعدون من وراء إفطارهم في العراء وأمام أعين جنود االحتالل أن يؤكدوا تمسكهم بالعودة إلـى                 
ودعا فهمي كنعان أحد كبار المبعدين إلى غزة األمم المتحدة ومؤسسات           . أسرهم وعائالتهم في بيت لحم      

   .حقوق اإلنسان كافة، بإنهاء معاناة المبعدين
 جامعة الدول العربية سياسة اإلبعاد ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن قضية المبعـدين سـتكون               حيث رفضت 

أيلـول  /سـبتمبر 16ضمن مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين الذي سيصدر عن مجلس الجامعة في             
  .المقبل 

يسة المهد كشفوا فيها    األمين العام للجامعة عمرو موسى تلقى رسالة مناشدة من مبعدي كن          "مشيراً إلى أن    
 موسى رسالة إلى رئيس هيئة الصليب األحمر        لذالك وجه " . عن مدى معاناتهم وأسرهم منذ تسع سنوات      

  .الدولي في القاهرة كالوس شبرايرمان ودعاه للتدخل في وضع حد إلجراءات االحتالل 
  13/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  متخصصة بالعمود الفقري ة إلجراء عمليات جراحيغزةوفد طبي ألماني في  .31

 طبياً ألمانيا وصل إلى قطاع غزة لغرض إجراء أعلنت مصادر فلسطينية، أمس، أن وفداً: ).أ.ب.د(
عن المستشار الطبي " وفا"ونقلت وكالة . عمليات متخصصة بالعمود الفقري لسكان القطاع المحاصر
رأسه الجراح المعروف سمير كزكز، وأنه للسفارة الفلسطينية في القاهرة حسام طوقان أن الوفد الطبي ي

وأوضح طوقان أن دخول الوفد الطبي األلماني يرافقه وفد إعالمي . دخل غزة عبر األراضي المصرية
  وأضاف أن . جرى بفضل تنسيق أجراه السفير الفلسطيني في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة
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ري عمليات جراحية لمدة عشرة أيام في المستشفى الوفد مزود باألجهزة والمعدات الالزمة وأنه سيج
  .األوروبي بغزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة في السلطة

  13/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "أسطول الحرية"تحمل اسم بطولة كروية  يقيم " في أوروباالفلسطينيينتجّمع األطباء  ":ألمانيا .32
تجمع األطباء "، بمبادرة من "أسطول الحرية"ت اسم  أقيم في ألمانيا مؤخراً، بطولة كروية حمل:برلين

، ضمن خطتّه لتعزيز أطر التواصل االجتماعي بين أبناء الجالية الفلسطينية في "الفلسطينيين في أوروبا
وشارك في البطولة، التي القت ترحيباً وتفاعالً جماهيرياً، خمس فرق من األطباء الفلسطينيين  .الشتات

لطب المقيمين هناك، حيث اتخذّ كل فريق اسماً ألحد مخيمات الالجئين في مواطن في ألمانيا وطلبة ا
، تعبيراً عن وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف "الوحدات والنيرب وجنين وشاتيال والشاطئ"الشتات، كـ
ركين والتي ضمت مشا" كاسل"وأشار تجمع األطباء، إلى أن البطولة التي أقيمت في مدينة  .أماكن تواجده

من مختلف المقاطعات األلمانية، قد القت حضوراً جماهيرياً واسعاً من قبل أبناء وأسر الجالية الفلسطينية 
  .، كما قال"عرس وطني فلسطيني"التي تعاملت مع هذا الحدث على أساس أنه 

  12/8/2010قدس برس، 
  

   ومحاصرتها لبنان تحويل بعض المخيمات الى نهر بارد جديدمصلحةهل من : أبو فاعور .33
اع اننا ال نريد لموضوع حقوق الفلسطينيين أن يكون محور صر         "أكد وزير الدولة وائل أبو فاعور       : م.س

داخلي بين اللبنانيين وعامالً لالنقسام، إنما نريد مناقشته بعقل بارد من دون إثارة غبار االنقسامات ومن                 
هل من مصلحة لبنان تحويل بعض المخيمات الى نهر بارد          : "، متسائالً "دون مزايدات وادعاءات البعض   

  ".هلي واألمن الداخلي؟جديد أو محاصرتها وتضييق الخناق على الفلسطينيين بما يمس السلم األ
كالم أبو فاعور جاء خالل رعايته أمس طاولة الحوار المستديرة التي نظمتها المؤسسات األهلية العاملـة          

حقوق الفلسطينيين في لبنان بين نصوص القـوانين المقترحـة والحقـوق            "في الوسط الفلسطيني بعنوان     
زاب والكتل البرلمانية، وذلك في مركز بيت أطفـال         ، لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من األح      "الفعلية

  .الصمود في مخيم مار الياس، بحضور فاعليات لبنانية وفلسطينية
اللقاء يأتي في ذكرى استشهاد مخيم تل الزعتر الذي استـشهد فيـه آالف              " مدير المركز قاسم عينا      وقال

ن في لبنان مـا زالـوا يعـانون مـن التمييـز             الفلسطينيي"، الفتاً الى أن     "الفلسطينيين واللبنانيين الشرفاء  
  ".العنصري

أننا في مقدمة المدافعين عن حـق العـودة، إال أن           "ليلى العلي   " النجدة االجتماعية "وأكدت مديرة جمعية    
العديد ما زال يربط الحقوق والقوانين المقدمة بالتوطين، والبعض تحدث عن مقايضة السالح بـالحقوق               

وق الفلسطينيين في لبنان واعتبر ما يقدم مساومات والبعض تحدث عن التفرقـة             والبعض أنكر بالتمام حق   
بين المخيمات وسكان المدن وعن تنافس سلبي سيحصل بين اللبنانيين والفلسطينيين إذا ما تم إقرار حـق                 

  ".العمل
، إذ أنه   الشعب الفلسطيني في لبنان قد مّل اللقاءات وورش العمل والتصريحات         "ولفت أبو فاعور الى أن      

  ".على المستوى العملي لم يتحقق أي شيء، وال يبدو أن هناك أفقاً متاحة لتسوية الوضع الفلسطيني
الرهان اللبناني يجب أن يكون على عائدات إعطاء الحقوق لالجئين الفلسطينيين لهـا نتيجـة               "ورأى إن   

  ".ين وكل اللبنانيينمخاوف ديموغرافية وسياسية، ال سيما وأن التوطين هو محل رفض الفلسطيني
لكون النقاش اللبناني اليوم قاصراً عن إدراك حجم المخاطر على الفلسطينيين واللبنانيين والعتقاد             "وأسف  

البعض أنه أكثر حرصاً على لبنان من الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح اللذين آمنـا بـضرورة                 
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أال مبـرر لهـذا النقـاش      "، مؤكـداً    "قتصاد الوطني االستفادة من اليد العاملة الفلسطينية في النهوض باال       
  ".حول حق العمل" المحموم"

لقد أخرج الفلسطيني نفسه بالكامل من الصراع اللبناني الداخلي ووقف خلـف الدولـة              : "وقال أبو فاعور  
 اللبنانية والجيش في اقتحام مخيم نهر البارد، فأمن تغطية سياسية وشعبية، ولكننا اليـوم بنقاشـنا نعيـد                 

  ".استدعاء الفلسطيني الى صراعنا الداخلي
اللقاء الديموقراطي لم يطرح اقتراحاته في أي توقيت سياسي وال ألي هدف سياسي كمـا               "وشدد على أن    

 وقـد   6 أشـهر أو     5 آذار وهذا خاطئ، إذ أن القوانين موجودة منذ          14قيل عن محاولة لشرخ صفوف      
  ".طني الحرالتيار الو"و" حزب اهللا"أثارت تبايناً بين 

ضرورة وضع معالجة شاملة وجذرية للملف الفلسطيني مـن الـسالح الـى العالقـات اللبنانيـة                 "وأكد  
  ".الفلسطينية، بما يحفظ كرامة وأمن الشعبين

مناقشة الموضوع بعقل بارد من دون إثارة غبار االنقسامات الداخليـة اللبنانيـة ومـن دون                "ودعا الى   
  ". بأنه األكثر حرصاً على مصلحة من يمثلمزايدات ومن دون ادعاء البعض

الحقوق الفلسطينية لكانت ُأقرت منذ     "وتحدث سهيل الناطور باسم المؤسسات األهلية الفلسطينية، فرأى إن          
القوانين المقدمة اليـوم تعبـر عـن        "، مشيراً الى أن     "زمن لو تم اإليفاء بالتزامات لبنان الدولية والعربية       

تي يطالب بها الفلسطينيون، ولكن مسؤولية الدولة اللبنانية تحديد تعريـف لالجـئ             المضامين الحقيقية ال  
  ". آالف ال هوية لهم5الفلسطيني وفق اعتباراتها، إذ هناك فلسطينيون مسجلون باإلحصاء وخارجه ونحو 

، "تنانطالب بأن نكون مثلنا مثل كل عربي مقيم في لبنان، نتمتع بكل الحقوق مع حفاظنا على هوي                : "وقال
متحدثاً عن الفرق بين التوطين والتجنيس، إذ أن الفلسطيني ال يمكن أن يتوطن في أي مكان، ونحن نقول                  

  ".ال للتوطين وال للتجنيس
القانون وحده ال يكفي وأن القرارات التطبيقية والمراسيم إما تفرغه من مـضمونه أو تؤكـد                "ورأى إن   

داً مالياً لالقتصاد اللبناني، وهم يريدون بالتالي العـيش بـشكل           الفلسطينيين باتوا مور  "، معتبراً إن    "عليه
  .إنساني وبحقوق متساوية في العمل والضمانات وغيرها

  13/8/2010، المستقبل، بيروت
  

   بعدم الوصول الشتباك مع اإلسرائيليين"اليونيفيل" مع إجراءاتاتخذنا : الجيش اللبناني .34
، »لن يتكرر ] مواجهات العيدسة [أن حادث الجنوب    « جان قهوجي     العماد  اللبناني اكد قائد الجيش  : بيروت
بعدم » اليونيفيل«، وانه اتخذ اجراءات بالتعاون مع       »ليس لدى الجيش نية لشن حرب على اسرائيل       «وان  

  .الوصول الى اشتباك مع االسرائيليين
  13/8/2010، الراي، الكويت

  
   المقبلة القليلة في األشهر بين في المنطقة حرباندالعقوات الدولية تستبعد ال .35

حفل إفطار على شرف فاعليات منطقة صور، تحدث فيه القائـد           ” يونيفيل“أقامت قوات الطوارئ الدولية     
ال حرب في المستقبل في هذه المنطقة خالل األشهر         “: العام لهذه القوات الجنرال البرتو اسارتا الذي قال       

، وأنا مرتاح اللتزامهم هذا، وواثق من أنهـم         1701م بالقرار القليلة المقبلة وكل األطراف أعلنوا التزامه     
ـ       ،”يريدون االستقرار والسالم   وعلى امتداد الخط   ” يونيفيل”ووصف اسارتا الوضع في منطقة عمليات ال

  .”طبيعي وهادئ جدا“األزرق بأنه 
  13/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  بسجناء فلسطينيين عن صفقة تبادل اسرائيلي يتحدثسيف االسالم القذافي  .36
تحدث سيف االسالم نجل الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس عن صـفقة مـع              : )ا ف ب  ( - طرابلس

اسرائيل الطالق سراح سجناء فلسطينيين مقابل اسرائيلي افرج عنه بعد ان امضى خمسة اشهر سـجينا                
  .في ليبيا

نا واخواتنا في فلسطين مـن تـرك        من االفضل اطالق سراح مساجين من بين اخوت       "وقال سيف االسالم    
  ".سيكون هناك اعالن في االيام القادمة"موضحا انه " اسرائيلي في سجوننا

واكد سيف االسالم على هامش توقيع سلسلة اتفاقات مع وكالة االمم المتحدة لغوث وتـشغيل الالجئـين                 
اسوسا اسرائيليا وخاصة باسم    االسرائيليون ال يرسلون ج   . حداد لم يكن جاسوسا   "ان  ) اونروا(الفلسطينيين  

  ".كان في مهمة ثقافية"انه  و".يهودي على جوازه
يمكن ان اكون انتهازيا لكن هدفي كان فعل        "مضيفا  " اننا استفدنا من هذه العملية    "لكن نجل القذافي اوضح     

  ".الخير
  13/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   في القدس التهجير القسريسياسةالجامعة العربية تستهجن  .37

جددت جامعة الدول العربية إدانتها ورفضها لسياسة اإلبعاد التي تنتهجها سلطات           :  القاهرة -محمد عادل   
االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لقـضية المبعـدين الفلـسطينيين،               

  .وترفض سياسة اإلبعاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني
عة العربية في بيان لها أمس أن ما تطبقه إسرائيل من إجراءات وتـسنه مـن قـرارات                  واعتبرت الجام 

 والقرار الخاص بإبعاد النواب المقدسيين      1650وأوامر عسكرية وآخرها األمر العسكري العنصري رقم        
المنتخبين هو تنفيذ لسياسة التهجير القسري المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في األراضي الفلـسطينية              
المحتلة وانتهاك صارخ من سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمواثيق واالتفاقيات الدولية وخاصـة اتفاقيـة              

 بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب، والتـي تحظـر علـى دولـة               1949جنيف الرابعة لسنة    
  .االحتالل إبعاد المدنيين عن أرضهم بشكل فردي أو جماعي

 رسالة إلى كالوس شبرايرمان      عمرو موسى  مين العام للجامعة العربية   وقال إنه وفي ضوء ذلك وجه األ      
رئيس بعثة الصليب األحمر الدولي في القاهرة تضمنت الدعوة للتدخل لوضع حد لإلجراءات التعـسفية               
والقوانين العنصرية المتواصلة التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلـسطيني             

  . فيها جميع قرارات الشرعية والقوانين واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسانوالتي تنتهك
وأوضح البيان أن قضية المبعدين ستكون أحد العناصر األساس التي سيتضمنها مشروع القرار الخـاص               

  المقرر 134بقضية فلسطين الذي سيصدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية              
 سبتمبر المقبل، الفتا إلى أن األمين العام للجامعة وجه رسالة إلى وزير شؤون األسـرى                16عقدها في   

والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن كما سبق أن طرح موضوع اإلبعاد مـع جـورج                 
  ." يوليو الماضي18ميتشل المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط خالل زيارته للقاهرة في 

  13/8/201، عكاظ، جدة
  

  الضغوط األميركية على الفلسطينيين ستؤدي إلى نتائج عكسية: الجامعة العربية .38
حذرت الجامعة العربية من أن أي ضغوط أميركية على الجانـب الفلـسطيني لالنتقـال الـى                 : القاهرة

ام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي     وقال األمين الع  . »ستؤدي الى نتائج عكسية   «المفاوضات المباشرة   
أي ضغط على الجانب الفلسطيني من اإلدارة األميركية سيؤدي         «العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن       
، ولفت الى أن اإلدارة االميركية تخطئ كثيراً إذا اعتقـدت أن            »الى نتائج عكسية وسيحدث فوضى كبيرة     
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الضغط أو التهديد إلى مفاوضات مباشرة ال تفضي إلـى          الرئيس الفلسطيني عباس يمكن أن يذهب تحت        
  .شيء

وذكر صبيح أن الضغوط األميركية على الرئيس عباس ليست سراً، إذ أعلن عنها الرئيس بنفسه وعبـر                 
. عن خشيته من أن يتحول هذا الغضب األميركي إلى تهديد وليس مجرد ضغط على الجانب الفلـسطيني                

  . »وضة جملة وتفصيالًمرف«وأكد صبيح أن هذه الضغوط 
كيف يستطيع الفلسطينيون الذهاب إلى مفاوضات ال تفضي إلى نتـائج إيجابيـة ومـن دون                «: وتساءل

كل المفاوضات التي أجرتها حركات التحرير في العالم كانـت لهـا مرجعيـة              «، مؤكداً أن    »مرجعيات
العربيـة، ألنهـم يريـدون      وهذا ما ذهب إليه العرب من خالل مبادرة السالم          . وسقف زمني ومحددات  

الرسالة العربية لإلدارة األميركيـة     «وأضاف ان   . »الحفاظ على عملية السالم في المنطقة وعلى حقوقهم       
  .»أوضحت ماذا يريد العرب

  13/8/2010، الحياة، لندن
  

  "أسطول الحرية" بشأن خاصاًتركيا ستجري تحقيقاً  .39
خاصة لتحقق في األحداث التـي أحاطـت بالعـدوان          أعلنت تركيا، أمس، أنها شكلت لجنتها ال      : )أ.ب.د(
أيار الماضي والذي كان يسعى إلى توصـيل        / مايو 31على أسطول الحرية بقيادة تركيا في       " اإلسرائيلي"

وتتجمع اللجنة التي سيكون مقرها مكتب رئيس الوزراء مواد من عـدة وزارات             . المساعدات إلى غزة      
هائي للجنة التحقيق التي شكلتها األمم المتحدة في وقت سـابق مـن             وسوف يتم تقديم تقريرها الن    . مختلفة

  .الشهرالحالي
  13/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" استبعد حصول مواجهة عسكرية مع :متكي .40

 -حذر وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي من مغبة أي هجـوم أمريكـي              :  ستار ناصر  -طهران  
متكـي للـصحافيين فـي طهـران إن أي حـرب سـتكلف األمـريكيين                على بالده، وقال    " إسرائيلي"
الكثير من الخسائر، وشدد على أن أية مواجهة محتملة لن تكون محدودة في مكان واحـد                " اإلسرائيليين"و

وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة ال تساعد من االساس أن يقـوم الكيـان                 . أو منطقة معينة    
ى إيران ألن أمريكا والكيان الصهيوني يدركان تماماً أن دخولهم في نزاع مـع              الصهيوني بشن هجوم عل   

  .إيران لن يكون محدوداً وإنما سيكون واسع النطاق 
ستتكبد خسائر جسيمة، وأشار الى أن الخسائر والهزيمـة التـي سـتلحق             " إسرائيل"وأكد متكي بثقة أن     

  .بأمريكا لن تقارن بالعراق أو أفغانستان 
  13/8/2010، الشارقةالخليج، 

  
   غزة الى تصلالعربيقافلة البرلمان  .41

 وصل وفد من أعضاء البرلمان العربي امس من أمام مقر جامعة الدول العربيـة قطـاع                 : قنا -عواصم
غزة، مصطحبا قافلة إغاثة تتضمن أدوات ومعدات وأجهزة طبية لدعم أهالي غزة المحاصرين من قبـل                

فد تسعة نواب عربا، من بينهم الدكتورة عائشة المنـاعي عميـد كليـة              ويضم الو . االحتالل اإلسرائيلي 
الدراسات اإلسالمية بجامعة قطر وعضو البرلمان العربي، والجزائري الدكتور عبد القـادر الـسماري              
رئيس لجنة تسيير قوافل البرلمان العربي إلى غزة، والمصري اللواء سعد الجمال نائب رئـيس اللجنـة                 

السورية الدكتورة فادية ديب، والليبـي البـشير رجـب          : قافلة، وكل من أعضاء اللجنة    والمنسق العام لل  
وكان المستشار طلعت حامد األمين العام المساعد لشؤون البرلمان العربي صرح قبيل انطـالق              . الطوير
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ي سـتتوالى    تمثل بداية للقوافل الت    - التي تم التنسيق بشأنها مع السلطات المصرية       -القافلة بأن هذه القافلة   
وأوضح أن القافلة الثانية سـتكون فـي شـهر          . على غزة خالل األشهر المقبلة من جانب الدول العربية        

أكتوبر القادم، وستكون خاصة بمستلزمات المدارس كما ستليها قافلة شتوية،الفتا إلى أن هـذه القوافـل                
كسر الحصار المفروض علـى     هدفها التأكيد على رسالة البرلمان العربي وهي ضرورة تكثيف الجهود ل          

قطاع غزة وتسليط األضواء للرأي العام على ما يعانيه الشعب الفلسطيني المحاصر من قبـل االحـتالل                 
  .اإلسرائيلي

 13/8/2010، الوطن،الدوحة
 

  ؟"إسرائيل"لماذا ال عالقات مع : "الشرق األوسط" في واشنطن لـالسودانممثل جنوب  .42
يكيل غاتكوث، ممثل جنوب السودان فـي واشـنطن، إن الدولـة            قال أز :  محمد علي صالح   - واشنطن

الجديدة في جنوب السودان، التي يتوقع تأسيسها، حسب نتيجة استفتاء السنة المقبلة، تقدر على تأسـيس                 
فلمـاذا نحـن    . توجد عالقات دبلوماسية لبعض الدول العربية مع إسرائيل       «: وقال. عالقات مع إسرائيل  

  .»ال؟
سيقيم الجنوب  «: ، استغرب من كثرة السؤال عن هذا الموضوع، وقال        »الشرق األوسط «وفي مقابلة مع    

  .»ونحن ال نعادي أحدا. المستقل عالقات مع كل دول العالم
  13/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   تركي لدعم حزب اللّه_تعاون إيراني :  اإليطالية" سيراديلالكوريري "صحيفة  .43

اإليطاليـة، أن جهـازي االسـتخبارات التركيـة         » يري ديلال سـيرا   كور«ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق 
واإليرانية اتفقا على العمل معاً لتزويد حزب اهللا أسلحة متطورة عبر األراضي التركية، على أن تتكفـل                 

  .أنقرة بحماية القوافل، وصوالً إلى سوريا، ومن ثم تنقل إلى لبنان
ـ    الطريـق  «، غويدو أولمبيو، تقريراً بعنوان      »رهابشؤون االستخبارات واإل  «وكتب مراسل الصحيفة ل

الصواريخ، الوسائل القتالية المتطورة، قد تشق طريقهـا مـن          «، ذكر فيه أن     »التركي لتسليح حزب اهللا   
حزب اهللا الواثق من قوته ووزنه الـسياسي،        «، مشيراً إلى أن     »إيران عبر تركيا وسوريا إلى حزب اهللا      

سائل القتالية، وهو قريباً سيجد قناة جديدة لنقل السالح، والجهـة التـي             يبحث عن مزيد من السالح والو     
  .»ستعبد الطريق أمامه هي المحور السري المكون من الحرس الثوري اإليراني واألتراك

اإليرانيين يريدون بناء قناة مشابهة لتلك التي ُأقيمت في السودان، وكانت تهدف إلـى              «وقال أولمبيو إن    
وحالياً فإن اإليرانيين ورئيس االسـتخبارات التركـي الجديـد          . في قطاع غزة  » حماس) حركة(تسليح  

أضـاف أن   . »يريدون إيجاد قناة نقل سالح مشابهة، بين إيران وتركيا وسوريا، وصـوالً إلـى لبنـان               
 التركية، في ضوء المخاطر األمنية التي قد تـسببها،          -العواصم الغربية تفحص بقلق العالقة اإليرانية       «

وخاصة أن أجهزة االستخبارات التركية هي من أفضل األجهزة االستخبارية في المنطقة، وتعرف جيـداً               
كذلك فإن اإليرانيين ليسوا    . واقع الشرق األوسط وكيف تتحرك في محاور خفية للتهريب غير المشروع          

قليمـي لتزويـد    طهران تحتاج إلى تركيا، ال إليجاد تواصل إ       «وكتب يقول إن    . »أقل جودة من األتراك   
حزب اهللا السالح وحسب، بل أيضاً لمتابعة الجالية اإليرانية في المنفى التي جعلت من إسطنبول عاصمة                

  .»لها، وهذه فرصة ال يمكن آيات اهللا أن يفوتوها
  13/8/2010، االخبار، بيروت
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  "مأمن اهللا" هدم مقبرة يستنكراتحاد األطباء العرب  .44
كرت لجنة القدس باتحاد األطباء العرب قيام سلطات االحتالل بهـدم عـشرات             استن": الخليج "-القاهرة  

في القدس المحتلة، والتي تضم رفات عدد من الصحابة والعلماء وشخصيات           " مأمن اهللا "المقابر في مقبرة    
وحذرت اللجنة في بيان، أمس، من سياسات االحتالل التدميرية لكل ما هو إسالمي وعربي              . بارزة دينية
القدس في إطار مخطط تهويد المدينة، مطالبة الدول العربية واإلسالمية أن تقوم بدورها في الـدفاع                في  

  .عن المقدسات ومواجهة مخططات التهويد 
 13/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  التليفزيون التونسي يطرد قائد فرقته الموسيقية بسبب عزفه في إيالت .45

ات والمعارضة في تونس على مغنين أقاموا حفلة موسـيقية فـي             توسعت الحملة التي تشنها النقاب     :تونس
وأفـاد مـصدر فـي نقابـة        . إيالت تلبية لدعوة من يهود تونسيين هاجروا إلى الدولة العبرية منذ عقود           

الموسيقيين أن ثالثة مغنين هم محسن الشريف وسليم البكوش وعبد الوهاب الحناشي شاركوا في إقامـة                
  .كبير من أعضاء الجالية اليهودية التونسية في فلسطينالحفلة التي حضرها عدد 

وأوضح المصدر أن مشاركة المغنين الثالثة في الحفلة، التي اكتشفها التونسيون عبر صور تم بثها على                
، أثارت موجة استنكار واسعة في جميع األوساط فتهاطلت البيانات والعرائض المطالبـة             "فايسبوك"شبكة  

ثة وبادرت نقابة الموسيقيين بطرد محسن الشريف من صفوفها، وكانت النقطة التي            بمحاكمة المغنين الثال  
  .أفاضت الكأس هتافه في ختام الحفلة بحياة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي هذا السياق دان حزب المعارضة الرئيس الحزب الديموقراطي التقدمي إحياء المغنين الثالثة حفلـة               
تنكرا لواجب المؤازرة األخوية للشعب الفلسطيني وطعنة لكفاحه مـن          "و" جريمة"معتبرا إياها   في إيالت،   

  ".أجل حريته واستعادة وطنه المحتل
  13/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  عباس بدا إيجابيا للغاية في االنتقال للمفاوضات المباشرة: ميتشل .46

ألميركي إلى الشرق األوسط، السيناتور جورج ميتشل       عرض المبعوث الرئاسي ا   : نظير مجلي : تل أبيب 
، )أبو مـازن  (على رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو اقتراح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس            

لتحريك عملية السالم، الذي يقضي باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس أن تكون مرجعيـة هـذه                
، )الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحـدة       (ة الدولية   المفاوضات بيان اللجنة الرباعي   

 الفلسطيني، بقيام   –الماضي، ويؤكد التسوية الدائمة للصراع اإلسرائيلي       ) آذار( مارس   19الذي صدر في    
 ووقف االستيطان مع تفسيرات الفلـسطينيين       1967الدولة الفلسطينية في المستقبل على أساس حدود عام         

 وحرص على تأكيد أن اإلدارة األميركية لم تبحث في          ،قتراحهم من دون تحديد للموقف األميركي منها      ال
لكنه أكد له أن الرئيس عباس بدا إيجابيا للغاية في االنتقال للمفاوضـات المباشـرة،             . االقتراح الفلسطيني 

 إنه مـستعد السـتئناف      وأنه يفتش عن حلول تجعل هذه المفاوضات ذات ضمانات للنجاح، وأنه قال له            
  .المفاوضات المباشرة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي فورا، إذا وافق على هذه المرجعية

إن مـصادر فلـسطينية     " هآرتس"وقال ميتشل إن عباس يطرح اقتراحه على هذا النحو، وقالت صحيفة            
ومع ذلك اكتفـى    . سا له أكدت لها هذا النبأ وأن ميتشل لم يرفض اقتراح عباس، ولكنه أيضا لم يبد متحم              

  .بالقول إنه سينقل تفاصيله إلى الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون
13/8/2010، الشرق األوسط، لندن  
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   المباشرة باتجاه استئناف المفاوضاتحقق تقدماًي ميتشل :كيةيمرالمتحدث باسم الخارجية األ .47
 المتحدث باسم الخارجية االميركية فيليب كراولي قال ان          قال :نباءووكاالت األ  - محمد دلبح    -واشنطن  
 بعـد لقـاء المبعـوث        المباشرة  حققا تقدما باتجاه استئناف المفاوضات      اإلسرائيلي - الفلسطيني   الجانبين

االميركي الى الشرق االوسط جورج ميتشل بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس و رئيس الوزراء               
" جيدا ومثمـرا  "وقالت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ان ميتشل عقد لقاء          .  نتنياهو االسرائيلي بنيامين 

كما التقى ميتشل وزير    . مع عباس في رام اهللا    " جدي وايجابي "مع نتنياهو في القدس المحتلة ، غداة لقاء         
  .الدفاع االسرائيلي ايهود باراك

 وإسرائيل التي يرعاها ميتشيل قد وصلت إلـى         ونفى كراولي أن تكون المحادثات بين السلطة الفلسطينية       
طريق مسدود ، وقال كراولي انه ال يزال يلزم العمل لتحديد كيفية تقدم المفاوضات قبل االتفـاق علـى                   

انا اكيد انه ستجري مشاورات في الجانبين الفلسطيني واالسـرائيلي خـالل االيـام              "واضاف  . استئنافها
  .يفيد هيل بقي في المنطقة للتشاور مع الطرفين بعد مغادرة ميتشل، مضيفا ان نائب ميتشل د" المقبلة

نعمل على بعض التفاصيل المحددة واذا تمكنا من حلها ، نعتقد اننا سنتغلب على ما تبقـى                 "وقال كراولي   
واضاف ان هذه التفاصيل تشمل اين ومتى ستستأنف المفاوضات المباشرة ومـن سيـشارك              ". من تردد 

ا نفكر كذلك في كيف ستتطور المفاوضات ، وما هي توقعاتنا بشأن الجدول الزمني وما               ولكنن"وقال  . فيها
  ".هي االنجازات التي نأمل تحقيقها خالل هذه المرحلة االولى من التفاوض

، مشيرا الى ان هيالري كلينتـون ستتـشاور مـع           " نحن نعمل اذا على حل كل هذه التفاصيل       "واضاف  
اذا "وأضاف كرولـي    . التي يتوقع ان يصدر عنها بيان يؤيد مباحثات السالم         نظرائها في اللجنة الرباعية   

كان صدور بيان من اللجنة الرباعية سيساعد في تشجيع الجانبين على المضي قدما فأعتقد جازما ان هذا                 
 سـبوع لى المفاوضات المباشرة مما كنا األ     إقرب  أنحن نعتقد اننا    "، مضيفا   " أمر ستؤيده الواليات المتحدة   

  ".الماضي
13/8/2010، الدستور، عّمان  

  
  لقوى الكبرى تعد إطار عمل لمحادثات السالم بالشرق األوسطا: كاثرين آشتون .48

أبلغت كاترين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فـي االتحـاد األوروبـي            :  دوجالس هاملتون  - القدس
 بيان لتحديد األساس لمحادثـات      وزراء خارجية االتحاد يوم الخميس أن القوى الكبرى تعمل على إعداد          

  .سالم مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين
وقالت في رسالة اطلعت عليها رويترز ان البيان سيصدر االسبوع القادم اذا اتفق الطرفان على استئناف                

  .المحادثات المباشرة وستنطلق المفاوضات في اغسطس اب
من "واضافت  . من قبول الدخول في محادثات مباشرة     " عباس قريب للغاية  "وقالت اشتون في الرسالة ان      

حيث المبدأ يتوقع أن يكون عباس في وضع يسمح له باعطاء رد قاطع بحلول يوم االحـد أو منتـصف                    
  ".االسبوع القادم

يتوقع أن تساعد الرئيس عباس على حشد دعم كاف في الداخل           "وقالت اشتون ان مبادرة اللجنة الرباعية       
  ". محادثات مباشرةوالخارج للدخول في

 مـارس  19وأوضحت رسالة اشتون أن تلك الشروط التي تضمنها بيان اللجنة الصادر من موسكو فـي        
  ".الذي سيصدر بالتزامن مع اعالن انطالق المحادثات المباشرة"اذار ستشكل األساس لبيانها 

13/8/2010، وكالة رويترز لألنباء  
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  تقرير أولي للتحقيق األممي في أيلول .49
، أمس، على عقد لقاء، في مطلع أيلـول         »أسطول الحرية «اتفق أعضاء لجنة التحقيق الدولية في مجزرة        

  . المقبل، قبل تقديم تقرير أولي حول الحادث في منتصف الشهر المقبل
وكان أعضاء لجنة التحقيق الدولية، التي يرأسها رئيس وزراء نيوزيلندا األسبق جيفري بـالمر، وتـضم                

يا السابق الفارو أوريبي، وممثال عن تركيا، وآخر عن إسرائيل، قد التقوا بـاألمين العـام                رئيس كولومب 
  . »طبيعة المهمة التي كلفهم بها«لألمم المتحدة بان كي مون حيث ناقشوا معه 

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم األمين العام للمنظمة الدولية إن أعضاء اللجنة بدأوا مناقـشات                 
كما التقوا بموظفين في أجهزة األمم المتحدة لمناقشة الترتيبات         .  كيفية المضي قدما في مهامهم     جدية حول 

  . »التعاون الجيد في جو إيجابي«اإلدارية وما تحتاجه اللجنة من إمكانات، مضيفاً أن المناقشات سادها 
13/8/2010، السفير، بيروت  

  
  يرانإ حال نشوب صراع مع  في"سرائيلإ"ـ لنكون موالينس: الرئيس الروماني .50

  قـال   الرئيس الروماني تريان باسيسكو    ، أن )أ ب (، نقالً عن وكالة     13/8/2010،  النهار، بيروت  ذكرت
لدى استقباله الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس الذي يزور بوخارست حاليا، إن بالده سـتكون مواليـة                

  . رانيإطلسي في حال نشوب صراع مع  وحلف شمال األ"سرائيلإ"ـل
" إسرائيل " باسيسكو، دعا أيضاً   أن: )ا.ب  .د   ( نقالً عن وكالة   ،13/8/2010،   الخليج، الشارقة  وأضافت

  .إلى استئناف المحادثات مع السلطة الفلسطينية وسوريا من دون شروط 
  

  "2أسطول الحرية " جمعية سويسرية تدعم 220 .51
ـ  جمعية أهلية وحزب ونقابة سويسرية دعمها      220أعلنت  : برن عبر مشاركتها في   " 2أسطول الحرية   " ل

، المزمع إبحاره نحو قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهود             )السفينة السويسرية (إحدى سفنه   
  .كسر الحصار عن قطاع غزة والمستمر للسنة الخامسة على التوالي

إن أحزاباً سياسية لهـا  : "السويسرية أنور غربي في تصريحٍ صحفي    " الحقوق للجميع "وقال رئيس جمعية    
  ". ناشطًاً، األمر الذي فاجأنا بهذا االهتمام450وزنها في سويسرا أعلنت دعمها لألسطول بمشاركة 

وفي السياق ذاته، قال غربي إن أعضاء برلمانيين سويسريين كانوا قد دعوا إلى تنظيم رحالت جوية إلى                 
  .غزة ضمن الجهود لكسر الحصار عنه

 المدني السويسري ُيظهر تجاوباً كبيراً في كل فعاليات كسر الحصار، بما فيهـا رغبـة              وقال إن المجتمع  
اآلالف بالمشاركة على متن ذلك األسطول أو السفينة السويسرية، بما فيها شخـصيات رياضـية وفنيـة          

  .معروفة
12/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  المالي وغراندي يحذر من العجز األونروا توقع ثالث اتفاقيات مع مؤسسة القذافي  .52

 وقعت مؤسسة القذافي إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في الشرق األوسط وشمال            : وكاالت -طرابلس  
أفريقيا مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين ثالث إتفاقيات إضافةً لإلتفاقيتين اللتين              

 1250 مليون دوالر لبنـاء      50ا منحت مؤسسة القذافي االونروا       آب في عمان والذي بموجه     9وقعتا في   
   .2009بيتا دمرها جيش االحتالل اثناء عملية الرصاص المصبوب بغزة يناير 

وتتعلق اإلتفاقيات الثالث بانشاء عيادة صحية متنقلة في الضفة الغربية و برنامج دعم لمدرسة بني سهيال                
 معال في غزة من     4,800 عائلة وحوالي    800لدعم  "  صغير تمويل"في جنوب غزة اضافة الى مشروع       

  . خالل مشاريع صغيرة ستمكن تلك العائالت من دعم أنفسهم
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 مليون 50 مليون دوالر وتأتي في أعقاب توقيع إتفاقيتين سابقتين لتوفير       1.6وتبلغ قيمة اإلتفاقيات الثالث     
  . لبرنامج اإلطعام في شهر رمضان دوالر 500,000دوالر لتمويل بناء منازل جديدة في غزة و 

اإلتفاقيات الجديـدة   " من جهته اكد السيد فليبوغراندي مفوض االونروا الذي يزور الجماهيرية الليبية ان           
مهمة جداً في مساعدتنا على توفير التعليم المالئم ألطفال غزة ومساعدة المرضى في الـضفة الغربيـة                 

بسبب الجدار الفاصل إضافةً إلى مساعدة أصـحاب األعمـال          ليعاينهم األطباء على الرغم من المشاكل       
  ".الصغيرة الجسورين في غزة

 مليون دوالر في تمويل بـرامج األونـروا التعليمـة           84وأشار جراندي أيضاً إلى العجز المحدق بقيمة        
والصحية األساسية مناشدا المانحين العرب بالسير على النهج الذي تقدمه مؤسسة القـذافي مـن خـالل                 

  .رغبتها في دعم برنامج مدارس األونروا
في حال عدم إقدام المزيد من المانحين على مساعدتنا لسد العجز المالي فستكون األونروا              " واكد جراندي   

وبكل أسف مجبرة على إغالق مدارس وعيادات في غزة ومناطق أخرى وستكون السنة القادمـة أكثـر                 
  .حسب قوله" صعوبةً 

12/8/2010وكالة سما،   
  

  سرائيلياً يشتبه في تورطه باغتيال المبحوحإلمانيا أبولندا تسلم  .53
سلمت بولندا امس اوري برودسكي الذي يعتقد انه عميل في المخابرات االسـرائيلية             :  ا ف ب   -وارسو  

الى المانيا التي تشتبه في اشتراكه في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبـي كمـا                   
  . ونقل اوري برودسكي بالطائرة بعد ظهر امس الى المانيا. البولنديةاعلنت الشرطة 

منطقيـا  "ونقلت وكالة االنباء البولندية عن المتحدث باسم الشرطة البولندية ماريوس سوكولوفسكي قوله             
  ". يجب ان يكون وصل بالفعل الى المانيا

لمانيا سوى على التهمة    أان يحاكم في    واوضح الخبير في قانون العقوبات الدولي كي بيتارز انه ال يمكن            
  . التي تم تسليمه على اساسها وهي تزوير اوراق رسمية

13/8/2010، الدستور، عّمان  
  

   غزة لدعم الشعب الفلسطيني قطاعيزوروفد طبي اسكتلندي  .54
شر اآد وفد طبي اسكتلندي يزور القطاع برئاسة الدآتور دينيس روتوفيتش مدير مؤسسة أدنبرا للدعم المبا
تضامن اعضاء الوفد مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لسياسة الحصار التي طالت آافة مناحي الحياة، 

وطالب جميع الجهات بالعمل لفتح المعابر ورفع الحصار بشكل آامل عن أهالي القطاع حتى يحيوا آباقي 
 استعراض الوضع والتقى الوفد مع ممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية حيث تم. شعوب العالم بحرية

  .الصحي جراء الحصار والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تجاوز الصعوبات التي تواجهها
 13/8/2010، الدوحة الوطن،

  
  من الشباب بسبب االرتفاع القياسي في نسبة البطالة" جيل ضائع: "تقرير دولي .55

 العام الماضي قارب  مستوي قياسياًحذر مكتب العمل الدولي يوم الخميس من أن نسبة البطالة التي بلغت
وفي  ". من الشبابجيال ضائعاً" قد تولد  عاما24ً و15 مليون عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 81

البطالة التي تطال الشباب في العالم ارتفعت إلى حد لم تبلغه من قبل ويتوقع  "أنتقريره أوضح المكتب 
 إلى 2007 عام %11.9 نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت من وأشار التقرير أن ".2010أن تزداد عام 

 العام الجاري قبل أن تنخفض %13.1ويتوقع أن ترتفع النسبة بشكل طفيف إلى  .العام الماضي% 13
  . العام المقبل حسب تقديرات المنظمة12.7مجددا إلى 
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 7.8ب التي ازدادت بنحو وحذر المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا من أن بطالة الشبا
من الشباب الذين خرجوا من سوق العمل وفقدوا " جيال ضائعا" قد تخلق 2007مليون شخص منذ عام 

  ". في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمةأمل أي
 من %28 مليون شاب أي ما يعادل 152 لم يتمكن نحو 2008أوضح المكتب الدولي أنه خالل عام و

في هذه الفئة من األعمار من الخروج من الفقر رغم عملهم حيث كانوا يكسبون أقل من القوة العاملة 
 من سكان الدول الصناعية وخصوصا %45وأشار إلى أن ارتفاع البطالة طال  . دوالر في اليوم1.25
  .%18بلغ أما الواليات المتحدة فقد ارتفعت نسبة بطالة الشباب لت".استونيا والتفيا وليتوانيا وأسبانيا"في 

  12/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  ؟اإلسرائيليينلماذا أغضب فيدان  .56
  سمير صالحة

  ..المثير أنه
 في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تعلن استعدادها لتليين مواقفها وتبديل سياساتها فـي التعامـل مـع                    -

  ..المطالب التركية في موضوع االعتداء على أسطول الحرية
 وفي الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوزارية اإلسرائيلية المصغرة تعلن تأييدها لمطلب التحقيق الـدولي                -

الذي أصرت عليه األمم المتحدة بعد رفض إسرائيلي قاطع بهذا االتجاه، سبقه تصعيد وتحد مباشر مـن                 
  .. شرعية الهجومخالل إجراء تحقيق عسكري داخلي ثم تشكيل لجنة منفصلة برئاسة تيركل لدراسة

 وفي الوقت الذي كان اإلعالم اإلسرائيلي يتحدث فيه عن اقتراب موعد إعادة الـسفن التركيـة التـي                   -
  ..شاركت في أسطول الحرية واحتجزت في إسرائيل

 وفي الوقت الذي كانت أنقرة ترحب فيه بالدعم الغربي والعربي لمواقفها ومطالبهـا حيـال العـدوان                  -
خطوة مهمة لتصحيح الظلـم     "طول الحرية، والتراجع اإلسرائيلي األخير ألنه سيشكل        اإلسرائيلي على أس  

  ..على سفينة المساعدات كما قالت الحكومة التركية" الذي واجهته تركيا خالل الهجوم
 وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لمناقشة األسباب التي دفعت حكومة نتنياهو إلى تبديل مواقفها وتليـين                  -

هل ستقود المواقف والتصريحات    : املها مع المطالب التركية، ومحاولة اإلجابة على االستفسار       أسلوب تع 
  ..اإلسرائيلية األخيرة لعودة المياه إلى مجاريها بين أنقرة وتل أبيب؟

وجدنا أنفسنا أمام توتر جديد فجره هذه المرة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك الذي              .. في هذا الوقت  
من تولي هاقان فيدان لمنصب رئيس المخابرات التركيـة،         "بر أمام محازبيه من اليهود عن قلقه        وقف يع 

ألنه قريب من إيران وقد يسلمها وثائق مهمة عن إسرائيل والتعاون األمني التركي اإلسرائيلي، مما يهدد                
  ".أمن الدولة العبرية

ائيلي في أنقرة غابي ليفي وسلمته رسـالة        ورغم أن الخارجية التركية استدعت على الفور السفير اإلسر        
احتجاج شديدة اللهجة، وطالبته بتوضيحات عاجلة وفورية لهذه الحملة اإلسرائيلية األخيرة على الـرئيس              

ورغم أنها ليست المرة األولى التي يستدعى فيها السفير اإلسـرائيلي إلـى             .. الجديد للمخابرات التركية  
حتجاجات من هذا النوع، فهو يردد أنه نصف تركي ويتفهم مـا يقولـه              وزارة الخارجية التركية ليسلم ا    

األتراك وال يزعجه إطالقا الظهور أمام عدسات الكاميرا على هذا النحو، فإن أسـباب هـذا التـصعيد                  
بالمقارنة مع وزير الخارجية ليبرمان، يـستحق التوقـف         " المعتدل"اإلسرائيلي الجديد الذي يقوده باراك      

حليل أسبابه وأبعاده والنتائج التي قد يقود إليها في مسار العالقات المتدهورة أصال بـين               عنده مطوال وت  
  .البلدين

صـديقا  "، لكنه يعتبر رئيس جهاز مخابراتهـا       "صديق وحليف إستراتيجي كبير   "باراك يصف تركيا بأنها     
ليها عن عنادها حيـال     وتل أبيب تريد تحسين عالقاتها مع أنقرة فتعلن تراجعها عن تصلبها وتخ           ". إليران
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المطالب التركية في موضوع أسطول الحرية، لكنها تتمسك برأيها في صعوبة التعاون واالنفتـاح علـى                
  .حكومة العدالة والتنمية، وتعلن عدم الثقة في رئيس جهاز مخابراتها الجديد

  
ـ                شيزوفرانيا الـذي   الحرب النفسية التي لجأت إليها تل أبيب هذه المرة لعبة رخيصة جدا سببها مرض ال

تعاني منه في عالقتها مع األتراك، فهي ترتدي ثوب التمسك بتركيا شريكا وحليفا في سـاعات النهـار،                  
لكنها عندما يحل الظالم تتخلى عن كل ما تقوله وترتدي لباسا آخر تقول فيه إنها ال تريد أن ترى حكومة                    

  .حديد مسار العالقات التركية اإلسرائيليةالعدالة والتنمية في الجهة التي تجلس أمامها للتفاوض وت
لماذا هذا الهجوم المباشر على الرئيس الجديد للمخابرات التركية فيدان المؤتمن األول اليوم على أسـرار                

  العالقات التركية اإلسرائيلية؟
قـد  ما الذي يقصده باراك عندما يقول إننا نخشى على أسرارنا مع تركيا؟ وما هي نوعية األسرار التي                  

  يكشف عنها األتراك لإليرانيين وتهدد أمن واستقرار إسرائيل على هذا النحو المخيف؟
هل حقا أن ما يقلق إسرائيل هو احتماالت تسريب معلومات عسكرية تتعلق بالقدرات اإلسـرائيلية إلـى                 

نتهـا  طهران؟ وما قيمة وأهمية هذه المعلومات التي قد تكشفها أنقرة إليران وهي تعرف موقعهـا ومكا               
  ودورها في الحلف الغربي، وتدرك معنى ذلك وانعكاساته على عالقاتها اإلستراتيجية بأميركا وأوروبا؟

لنتفق أوال على أن اختيار شاب في منتصف العمر لهذا المنصب الحساس له مبرراته وأسـبابه، ففيـدان           
 أوغلو وسـاهم فـي إعـداد    كان منذ البداية ضمن الحلقة األقرب إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود    

الملفات وخطط العمل واإلستراتيجيات األمنية واإلنمائية، وشارك في أكثر من هيئة وحلقة نقاش وجلسات              
عمل دولية ضمن الوفود الرسمية التركية، بينها قمة األمن النووي في أميركا وهيئـة إعـداد االتفاقيـة                  

  .تمانها على أهم أسرار الدولة التركيةالنووية الثالثية بين تركيا وإيران والبرازيل الئ
وهو رغم تجربته الميدانية المحدودة في هذا الحقل، نجح في ترك أثر إيجابي بالغ لدى أردوغـان مـن                   
خالل النتاج الفكري واألكاديمي، حيث كتب أكثر من بحث ودراسة عن ضرورة إطالق حمالت التغيير               

  .والتحديث في عمل جهاز المخابرات التركي
ذا صدر قرار التكليف لهذه الشخصية التي ستتولى قيادة عمليات التغيير والتحديث وإعـادة برمجـة                وهك

أولويات هذا الجهاز من خالل شخصية يعرفها أردوغان عن قرب وتعاون معها في الـسنوات الـثالث                 
  .األخيرة وسلمها مسؤولية أكثر من ملف أمني وسياسي وإستراتيجي

ق إسرائيل وأغضبها إلى جانب كل هذه النقاط التي أشرنا إليهـا أعـاله، هـو                ما فهمناه أيضا أن ما أقل     
استعداد جهاز المخابرات التركي بقيادة فيدان للكشف عن نشاطات الموساد داخـل األراضـي التركيـة                
وعمليات هذا الجهاز في تجنيد األتراك والعرب واإلفشاء بعمليات تجسس وجمع معلومات كثيرة نفـذها               

  .كتشفها جهاز المخابرات التركي في السنوات األخيرةالموساد وا
بصورة أوضح، المؤشرات تؤكد أن ما يقلق تل أبيب أن الرئيس الجديـد للمخـابرات التركيـة يـستعد                   
إلطالق حملة اصطياد ومطاردة وتنظيف شامل تطال نشاطات المخابرات اإلسرائيلية داخـل األراضـي            

  .راجع في العالقاتالتركية، مما سيعني قمة التفجير والت
تفجيرات جديدة من هذا النوع في مسار العالقات التركية اإلسرائيلية ستكون الـضربة األكثـر إيالمـا                 

وهي لذلك نراها تتحرك بكل     . إلسرائيل بعد عمليات االصطياد الرائعة التي تنفذها أجهزة األمن اللبنانية         
  .تحرش واستفزاز على هذا النحواتجاه لقطع الطريق على عمليات من هذا النوع بتصعيد و

الموساد اإلسرائيلي الذي صنف نفسه األقوى واألكفأ بين أجهزة المخابرات العالمية يتلقى كل يوم ضربة               
بعد أخرى، أهمها حفالت الصيد التي تنظمها أجهزة األمن اللبنانية على شرفه رغم طاقاتهـا وقـدراتها                 

  .المتواضعة
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لعيار الثقيل وهي تضييق الحصار عليه فـي األراضـي التركيـة            وهو عرضة هذه المرة لضربة من ا      
الشاسعة التي كان طيلة العقود الماضية يستغلها ويستثمرها ال للتعاون مـع األجهـزة التركيـة وتبـادل         
الخبرات والخدمات معها فقط، بل كجسر عبور لتجنيد عمالء محليين وأجانب في أرض وافرة غنيـة ال                 

وروبية، حيث تتوافر النوعيات الكثيرة ومـن مختلـف االنتمـاءات والميـول          تقل قيمة عن العواصم األ    
  .الجاهزة للتعاون معه بعدما رخصت أثمانها وفقدت كل ما تملكه من كرامة وشرف ووطنية

عشرات الملفات والحاالت المعلن عنها حتى اآلن تؤكد أن الموساد اإلسرائيلي كان وما يزال يستفيد من                
  . التركي إلى أبعد الحدود، وأن عمالء وجواسيس كثرا قدموا له خدمات ال تقدر بثمنالمخزون واالحتياط

إسرائيل تشعر اليوم أن الطبخة التي وضعتها على نار هادئة قبل عقود طويلة تكاد تحترق على مـرأى                  
  .ومسمع أمهر طهاتها بسبب عناد أردوغان وتصلب داود أوغلو

ستراتيجية للموساد اإلسرائيلي يصول ويجول فيها كما يحلو له         فتركيا كانت حتى األمس القريب محطة إ      
ينفذ داخلها أهم عملياته، يجند فيها أبرز العمالء ويعقد فيها أهم الصفقات، لكن اإلسرائيليين اكتشفوا أنهم                

  .لن يتمكنوا بعد اآلن من االستمرار في لعب ورقة األراضي التركية إلى ما ال نهاية
ه بالتعليمات والصالحيات المطلقة لقطع الطريق على اإلسرائيليين، تذكرنا بما قالـه            اختيار فيدان وتزويد  

أردوغان عشية مهاجمة أسطول الحرية عندما حذر حكومة نتنياهو من أنها ستدفع ثمن فعلتها هذه، وأنها                
  .تعرف أن أنقرة قادرة على فعل ذلك

للمطالب التركية والتعامـل معهـا بجديـة،    تعنت إسرائيل طيلة الشهرين الماضيين في رفض االستجابة      
أغضب حكومة العدالة والتنمية ودفعها لكبس الزر في توجيه ضربات مباشرة وغير مباشـرة لحكومـة                
نتنياهو طيلة هذه الفترة، ويبدو أن أكثرها إيالما لم يظهر إلى العلن بعد، ولن تتراجـع تركيـا عنـه إال                     

  .اتها وأساليبها في التعامل مع أنقرة بأسرع ما يمكنعندما تتراجع تل أبيب عن مواقفها وسياس
حكومة نتنياهو التي تسعى لتصوير األمور كأنها تسير بشكل طبيعي، وأنها ما زالت رغـم كـل شـيء             

هناك ما يقلقها حتما    .. الشريك اإلستراتيجي صاحب الحق في التحرك والتصرف كما يحلو له مع األتراك           
جيات، وهي مسألة أبعد وأهم من موضوع الترويج الحتمـاالت تـسريب            ويقودها إلى بعثرة متجر الزجا    

  !معلومات عسكرية سرية حول قدرات وبنية الجيش اإلسرائيلي إلى إيران
وما يدور يتجاوز ما نشرته قبل أسابيع صحيفة صنداي تايمز البريطانية نقال عن مصادر أمنية إسرائيلية                

ق أردوغان محطة اسـتخبارية إسـرائيلية قائمـة علـى           أن هناك مخاوف جدية لدى إسرائيل من إغال       
  .األراضي التركية، تعتبر مهمة جدا بالنسبة إلسرائيل في مواجهة إيران

ما يجري إعالن مكشوف للحرب على فيدان، والحرب عليه تعني إعالن الحرب علـى أردوغـان فـي                  
 بقائها على قيد الحياة داخل      أحسن األحوال، فهو الذي يحاول قطع شرايين وأوردة أهم أجهزتها ومصدر          

  .تركيا
وتصريحات باراك إشارة واضحة إلى أن المنازلة بين الموساد وجهاز المخابرات التركية باتت واقعة ال               
محالة، لكن ما ال نعرفه حتى الساعة هو حجم المواجهة ورقعتها الجغرافية، وبالتالي انعكاسـاتها علـى                 

  .رب ثانياالجانبين أوال وعلى عالقاتهما مع الغ
الخيار الذي قدمه وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان عن ضرورة إسقاط العدالة والتنمية وإبعادها عـن               

 رد تركـي عاجـل      -كمـا يبـدو   -الحكم في تركيا إلنقاذ العالقات من األزمات التي تعاني منها، رافقه            
 النهج واألسلوب واإلسـتراتيجيات     وبالبريد السريع والمضمون يقول إن أنقرة لن تكتفي بعد اآلن بتغيير          

  .في إسرائيل، بل هي متمسكة بتغيير أصحاب القرار الذين يقودون اللعبة اليوم
بعد هذه الساعة ورغم كل محاوالت الترميم والتلميع، نرى أن ما قد يوقف تأزم العالقات بين أنقرة وتل                  

 واألقرب إلى المخرج األنـسب هـو       أبيب هو انسحاب أو تراجع أو سقوط إحدى الحكومتين في البلدين،          
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حكومة إسرائيلية جديدة تقول عكس ما تقوله حكومة نتنياهو وتكون جاهزة لوضع األصابع تحت حجـر                
  .السلم اإلقليمي للمساهمة في رفعه عن حق

سياسات تركية من هذا النوع تدغدغ مشاعر العرب والعالم اإلسالمي، وتكسب تركيا عمومـا وحـزب                
ة خصوصا، المزيد من الشعبية التي ستسهم في دفع العالقات العربية التركية أميـاال إلـى                العدالة والتنمي 

  .والدم التركي الذي سال فوق مياه شرق البحر المتوسط يكتب فصال جديدا في تاريخ المنطقة. األمام
  11/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   في مواجهة التهويد الفلسطينيةالقرى  .57

  علي بدوان
ءت أحداث قرية العراقيب الفلسطينية في منطقة النقب، لتكـشف وعلـى المـأل مجـدداً، المـساعي                  جا

، 1948اإلسرائيلية الصهيونية المتواصلة لتهويد ما تبقى من األرض الفلسطينية المحتلة داخل حدود العام              
  .وتحديداً في منطقتي الجليل في الشمال، والنقب في الجنوب

وجود السكاني العربي وحشره في نقاط جغرافية وعلى مساحات محدودة، وترك           وذلك في سياق خلخلة ال    
المساحات الواسعة من األرض لعمليات التهويد واالستيطان، ومصادرة الجيش اإلسرائيلي لما تبقى مـن              

  .األراضي العربية
تطوير النقـب   «وقد ترافقت هذه الخطوة الصهيونية، مع مصادقة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لما يسمى             

 ألف يهودي في منطقتي النقب والجليل، في مشروع عرضه سلفان           300، على مخطط لتوطين     »والجليل
  .شالوم النائب األول لرئيس وزراء االحتالل ووزير تطوير النقب

حيث عمل على صياغة الخطة مسؤولون كبار على مدى عدة أشهر، بغرض تحقيق ثالثة أمور، أولهـا                 
اليهود في الجليل والنقب، وثانيها دعم النقاط االستيطانية التهويدية التي أقيمت في تلك             توطين المزيد من    

  .المناطق، وثالثها إقامة نقاط إضافية يسكنها المتدينون اليهود
 مبنى الستيعاب السكان الجدد، ثم تبدأ عمليـة بنـاء الوحـدات             150وحسب المخطط، سيقام في البداية      

ذلك مباشرة، وكذلك دعم النقاط الموجودة أصالً بإمدادها باألموال والميزانيات،          االستيطانية الخاصة بعد    
  . نقطة استيطانية جديدة20إلقامة 

من قبـل سـلطات االحـتالل       » القرى غير المعترف بها   «وتعتبر قرية العراقيب من القرى المسماة بـ        
يني من بدو النقب، ويعيش فـي        ألف مواطن عربي فلسط    100اإلسرائيلية، حيث يقطن تلك القرية قرابة       

  . نسمة4500 نسمة، وفي أكبرها أكثر من 500أصغرها 
يعني بالنسبة للدولة الصهيونية، أنها بال اسـم وال عنـوان وال حـق              » قرية غير معترف بها   «إن تعبير   

انتخاب لسلطة محلية، وبال شوارع وال كهرباء وال مؤسسات وال خدمات، مـع نقـص فـي صـفوف                   
  .تدائية الالزمة داخل القرى ودون مدرسة ثانوية واحدةالمدارس االب

وترفض سلطات التخطيط الرسمية اإلسرائيلية إقرار خارطة هيكلية لها، كما ترفض إقامة سلطة محليـة               
تشرف على البناء والترخيص والتخطيط فيها، وتقديم الخدمات التحتية لها، ولذلك ال توجد لجنة محليـة                

  .خص البناءللتخطيط والبناء تمنح ر
وكانت سلطات االحتالل قد أقرت عدم االعتراف بالبناء غير المرخص، في اللحظة التي سنت فيها قانون                

، وطبقته بشكل تراجعي وقسري على واقع القرى الموجودة أصالً قبل قيـام             1965التخطيط والبناء عام    
  .الفلسطينيالدولة الصهيونية، على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي 

ويشار إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية لم تدخر جهداً، ولم تترك درباً أو أسلوباً من أساليب العمـل                  
، وذلـك لـدفع     »القرى غير المعترف بها   «ومن الضغوط، إال وجربته مع سكان هذه القرى المسماة بـ           

  .الستيطانسكانها وأصحابها األصليين لمغادرتها، وتركها لعصابات التهويد وا
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وتختبئ سلطات االحتالل وراء قوانين البناء والترخيص في عملية هدم البيوت، تحت حجة أنهـا غيـر                 
والحديث يدور هنا عن عشرات اآلالف من بيوت عرب النقب، التي صدرت بحقهـا أوامـر                ! مرخصة

  .الهدم، وهدمت المئات من هذه البيوت بالفعل، وهو ما حل مؤخراً في قرية العراقيب
قانون «األكذوبة المسمى   /  القانون 2004ومن المفارقات التاريخية أن الحكومة اإلسرائيلية أصدرت عام         

، والمقصود هنا طرد عرب النقب أصحاب األرض األصليين، من خـالل هـدم البيـوت                »طرد الغزاة 
  .وحرث الزرع وترحيلهم إلى تجمعات التوطين القسري

رة الزراعة والبيئة اإلسرائيلية سنوياً بحرث المحاصيل الزراعيـة         وباإلضافة إلى هدم البيوت، تقوم وزا     
للبدو العرب الفلسطينيين في النقب، ورشها بالمواد الكيماوية بهدف إبادة الزرع، ناهيك عـن األضـرار                

  .الالحقة للبشر الذين يستنشقون المواد الكيماوية السامة
ى، ترك المياه العادمة مـن الـصرف الـصحي    ومن األساليب التي تمارس ضد أهل النقب في هذه القر     

  .القادمة من مستوطنات يهودية مجاورة، تسيل وتمر من بين بيوت بعض هذه القرى
كما هو الحال في قرى أم بطين التي تعاني األمرين جراء مرور مياه الصرف الصحي العادمة القادمـة                  

واء ملوثاً، جراء هذه الميـاه التـي        من مستوطنات جبل الخليل، وكذلك قرية قصر السر التي تستنشق ه          
تسيل من مدينة ديمونا المجاورة وتمر من بين بيوت القرية، األمر الذي يؤدي إلى حاالت مرض كثيـرة                

  .بين أطفال هذه القرى ونقل الحشرات لألمراض المعدية
تـوطين القـسري   وال بد من التذكير أن الوعي العام بدأ يتطور منذ سنوات التسعينات، إدراكاً لمخاطر ال           

وتهجير البدو العرب الفلسطينيين من قراهم وأرضهم، وهذا ما جعل مهمة المؤسسة اإلسرائيلية األمنيـة               
والعسكرية والسياسية أكثر صعوبة، ولكن التحول الكبير بدأ مع تأسيس عدد من الجمعيـات والهيئـات                

    .لنقب لألرض واإلنسانالناشطة، منها المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها، ومؤسسة ا
إن حمالت التضامن مع العرب الفلسطينيين في الجليل والنقب، لمواجهة حمالت الطرد وتهويد األرض،              
يفترض أن تنتقل نحو مستويات متقدمة من الدعم واإلسناد، فالشعب الفلسطيني هناك يقف كـالطود فـي                 

قوة الحضور، حيث تـستند الدولـة   مواجهة االحتالل في ظل ظروف صعبة، وفي ظل اختالل هائل في         
  .العبرية الصهيونية إلى جبروت القوة العسكرية في الضغط على أبناء النقب والجليل

ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني الذي استطاع البقاء والثبات على مدى اثنين وستين عاماً داخل حـدود                 
قى من األرض هناك، ويواصل اآلن      ، حافظ على مساحات ال بأس بها مما تب        1948فلسطين المحتلة عام    

صموده الجبار متمسكاً بأرضه التاريخية وبحقوقه الوطنية، ومتضامناً مع باقي شعبه في الضفة الغربيـة               
  .وقطاع غزة والقدس والشتات

  13/8/2010، البيان، دبي
  

  الصباح الذي يلي مهاجمة ايران .58
  زئيف معوز

الهجوم اإلسرائيلي الممكن على إيران بـرد الجماعـة         يتعلق أحد الجوانب التي هي أقل بحثا في قضية          
ينبغي أن نأخذ في الحساب سيناريو معقوال وهو إمكان ضغط دولي كثيف على إسرائيل يـشتمل      . الدولية

، لتنـزع الـسالح الـذري       )مع فرض أن يتم الهجوم بغير موافقة الواليات المتحدة        (على ضغط أمريكي    
 منع نشر السالح الذري وتجعل منشآتها الذرية تحت رقابة الوكالـة            المنسوب إليها، او تنضم الى ميثاق     

  .الدولية للطاقة الذرية
يصبح هذا السيناريو أقل خيالية بإزاء قرار لجنة تجديد الميثاق في حزيران، الذي تناول إسـرائيل، وال                 

 دولة يـرى أنهـا   إن هجوم. سيما بإزاء تغير موقف الواليات المتحدة من قضية السالح الذري في العالم 
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تملك سالحا ذريا خارج ميثاق منع نشر السالح الذري، على دولة أخرى حتى لو كانت هذه تطمح الـى                   
  .امتالك سالح ذري، سيستقبل بتنديد مطلق شامل

إن تلك القلة من بين الباحثين في سياسة إسرائيل األمنية، والذين يعتقدون مثلي أن على إسرائيل التوصل                 
 تجريد الشرق األوسط من سالح اإلبادة الجماعية، يرون هذا الـسيناريو وضـعا غيـر                إلى اتفاق على  

  . مطلوب إذا لم نشأ المبالغة
إذا ثبتت إسرائيل للضغط فقد تجد نفسها في عزلة قد تشتمل على حظر الوسائل القتالية والمعدات والمواد                 

ئيل للضغط فستضطر إلى التخلي عـن       وإذا رضخت إسرا  . ثنائية االستعمال للحاجات العسكرية والمدنية    
يشتمل على  (ورقة مساومة إستراتيجية قد تفضي إلى نظام أمني إقليمي يشتمل على نزع صادق للسالح               

  ). نظم تفتيش ورقامة إقليمية ذات مستوى صدق أعلى مما في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فال براهين على أن هذه الـسياسة       .  أساسها يتبين مرة بعد أخرى أن سياسة إسرائيل الذرية مخطورة من         

فهي لم تمنع الهجمات على التجمعات السكنية في حرب الخلـيج          . أحرزت حتى واحدا من أهدافها المعلنة     
واتفاقـات  . ال يمكن القضاء على االنتفاضة بالتهديد الـذري       . وفي حرب لبنان الثانية وال من غزة أيضا       

 فيها لقدرة إسرائيل الذرية أي دور تضائل بقـدر كبيـر التهديـد              السالم مع مصر واألردن التي لم يكن      
واألهم أنه كلما بدأ شخص ما في الشرق األوسط يطور سالحا ذريا، نكف نحن عـن                . التقليدي إلسرائيل 

  .  اإليرانية–اإليمان بالردع الذري ونهب للقضاء على القوة المحتملة العربية 
درة إسرائيل الذرية كانت حافزا ونموذجا أيضا لمحاوالت تطوير         يوجد غير قليل من الشهادات على أن ق       

سالح ذري عند عدد من دول المنطقة وأنها حفزت على تطوير قدرات كيماوية وبيولوجية في سـورية                 
إسرائيل باالمتناع عن   " أقنعت"إذا فشل الهجوم اإلسرائيلي، أو إذا       . وعراق صدام حسين وفي مصر أيضا     

  .  قدرة ذرية فان دوال أخرى في المنطقة قد تسير على أثرهاالهجوم وأحرزت إيران
المعـضلة التـي تواجـه      . أصبح واقع أن يكون الشرق األوسط مالكا للسالح الذري معقوال أكثر فأكثر           

فإمـا أن يكـون     : إسرائيل في أمد أبعد هي االختيار بين شرق أوسط ذري وشرق أوسط منزوع السالح             
  . كون ألي دولة في المنطقةسالح ذري للجميع وأما أال ي

ينبغي أن نـزن مبـادرة      . إن االحتمالية التي تزداد لسيناريو يوم الغد تقتضي تأمال جديدا للسياسة الذرية           
أن تقود  ) إسرائيل(تستطيع  . إسرائيلية إلى تجريد الشرق األوسط تجريدا كامال من سالح اإلبادة الجماعية          

.  بدل نزع للسالح من جانب واحد على أثر ضغط دولـي           –ها  مسيرة تنشئ نظاما أمنيا بشروط مريحة ل      
  .ليس األفق الذري بعيدا جدا، حان وقت أن نزن ماذا سنجد وراءه

   "هآرتس"
  13/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
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  رضوان زيادة 
التغيـرات االجتماعيـة بـالنمو      قليلة هي الدراسات التي تركز على ما يسمى عالقـة التحـوالت و            ? 

االقتصادي، وتبدو هنا المقارنة حاسمة بين الواليات المتحدة والصين من هذا المنظار، فالـصين كقـوة                
  .صاعدة تطمح لمنافسة الواليات المتحدة على موقع القوة العظمى الوحيدة في العالم

 تأثير القوى االجتماعية الصاعدة داخل      ومن هنا تكتسب الدراسات المستقبلية بعداً حاسماً لجهة النظر في         
  .كل بلد مستقبل هذا البلد ونموه االقتصادي

في البداية ال بد من أن نسجل مالحظتين أراهما على غاية كبيرة من األهمية، األولى أن معظم األرقـام                   
مـد  واالحصاءات االقتصادية عن الصين تأتينا من مراكز الدراسات واألبحـاث األميركيـة والتـي تعت              

التضخيم في شكل عام لهدفين األول تضخيم الخطر اآلتي من الصين، والثاني إبقاء البعد التنافسي داخل                
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المجتمع األميركي وهو عامل مهم وحاسم للغاية في الحفاظ على إنتاجية عالية لدى المجتمع األميركـي                
  .كما فعلت سابقاً مع االتحاد السوفياتي

ت أكثر من المجتمع الياباني، على رغم أن معدل الدخل بقي نفسه على             فهو يعمل اآلن بزيادة خمس ساعا     
ما كان عليه قبل خمس سنوات؛ والمالحظة الثانية هي أهمية النسبة والتناسـب هنـا وانعكاسـها علـى           
اإلنتاجية والتنافسية، فعدد سكان الصين يفوق عدد سكان الواليات المتحدة ببليون نسمة تقريباً، وبالتـالي               

يات المتحدة حققت تقريباً نمواً متوازناً بين مختلف والياتها الخمسين مع تفاوت ضـعبف وتـوازن                فالوال
أيضاً بين مختلف أقلياتها اإلثنية والعرقية واللغوية مع تفاوت أيضاً، في حين ما زالت التنمية في الصين                 

األعلى وبين الواليات الداخلية    غير متوازنة تماماً بين الواليات الساحلية األغنى والتي تحقق نسب النمو            
التي ما زالت تعتبر جزءاً من العالم النامي األكثر فقراً واألرقام هنا ذات داللة، فنصيب الفرد من الناتج                  

 ألفاً في الواليات المتحدة أي مـا        40 دوالر، في مقابل أكثر من       3000المحلي اإلجمالي في الصين هو      
. وأكثر من نصف الصينيين يعيشون فـي األريـاف        . دة واليابان يساوي عشر نظيره في الواليات المتح     

وتحتاج . ويعاني الشطر األكبر من شح مياه الشفة، ويفتقرون الى الرعاية الصحية األولية، والتعليم الجيد             
وال تتعدى وتيرة توسع حركـة      . الصين الى ثالثة عقود لتقليص عدد الفالحين والريفيين الى ربع السكان          

ومن المستبعد أن تصبح الصين قوة عظمى فعلية، في وقت يعيش مئات            . داً في المئة، سنوياً   التمدين واح 
  .ماليين الريفيين الفقراء على هامش الحداثة

وبالتالي تصبح أرقام من مثل ازدياد عدد مستخدمي االنترنت في الصين على عـددهم فـي الواليـات                  
شرات بكل تأكيد على النمو لكنها مـن دون داللـة           المتحدة، وتفوق عدد راكبي السيارات أيضاً وهي مؤ       

  .على المنافسة أو القدرة على البروز كقوة عظمى
فإذا عدنا إلى الفكرة الرئيسية للمقال وهي عالقة التغييرات االجتماعية بالنمو االقتصادي لوجدنا أن هناك               

 كانت عليه قبل خمسين عاماً تقريبـاً        تحوالً كبيراً في التركيبة السكانية للواليات المتحدة اآلن مقارنة كما         
 في المئـة  46، إذ تفيد االحصاءات أن نسبة البيض ستنخفض إلى 2050واألهم ما ستكون عليه في عام     

 في المئة   29 في المئة، وسترتفع نسبة األميركيين من ذوي األصول االسبانية إلى            67عما هي عليه اآلن     
 فـي  5 في المئة وسيزيد اآلسيويون مـن  13 السود بنسبتهم  في المئة، وسيحتفظ14عما هي عليه اليوم  

 في المئة، وعلى رغم أن      2 في المئة إلى     1 في المئة أما الهنود األميركيون فسيرتفعون من         13المئة إلى   
 في المئة إال أن قوة العمل ستبقى        19 في المئة إلى     12قوة العمل ستنخفض بسبب ارتفاع الشيخوخة من        

أي سيحافظ المجتمع األميركي على إنتاجية عالية وشباب حيوي، فـي حـين ينحـو                في المئة    58فوق  
 في المئة من السكان في سن فوق الـستين، فـي            17ويتوقع أن يكون    . المجتمع الصيني الى الشيخوخة   

 في المئة ومع تأثير سياسة االبن الواحد سيكون المجتمع الـصيني            35، وسترتفع النسبة إلى فوق      2020
رماً وال يتميز بالتنافسية والحيوية، سيرتفع مستوى المعيشة للصينين بكل تأكيد لكنه لن يتـصف               تقريباً ه 

بالحيوية واإلنتاجية العالية كما هي عليه الحال في الواليات المتحدة، فشيخوخة الـسكان ترفـع تكـاليف      
  .الرعاية الصحية ودور المسنين، وتقلص معدالت االدخار واالستثمار

  
 سنة، وسـيرتفع ناتجهـا المحلـي        73خر سيزداد متوسط عمر الصينيين عما هو عليه اآلن          بمعنى أو بآ  

) استناداً الى احـصاءات مختلفـة     ( ضعفاً كي تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم          80اإلجمالي ما يقارب    
 وأول دولة في ما يتعلق بالتصدير حيث ستتفوق على ألمانيا، هذا إذا حافظ اقتصاد الـصين علـى نمـو                 

  . في المئة8نسبته 
فإذا أخذنا المؤشرات األخرى في االعتبار وهي محافظة الصين على نسبة النمو نفسها وبـروز طبقـة                 
وسطى منتجة واستهالكية وارتفاع مستوى دخلها فإن رغباتها السياسية وتناقضات األيديولوجية الرسمية            

ة االختالفات اإلثنية الكامنـة واللغويـة       ستظهر أكثر مما يهدد باستقرار وحدة المجتمع وتماسكة مع غلب         
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العميقة التي ال تجد تعبيراً لها اليوم، وبالتالي ستظهر التناقضات في شكل يفتت الـصين ويمنعهـا مـن                   
. فالصين لم تعد شيوعية، وليست ديموقراطيـة ليبراليـة        . محافظتها على استمرارها األيديولوجي الهش    

 للصينيين ولكن بعد فترة ستظهر االحتياجات الرئيسية األخـرى          والسعي نحو الثروة يعد المحرك الوحيد     
فالحزب الشيوعي يمسك بالسلطة من طريق أداء       . على السطح، مما سيعصف بالتوافق السياسي الداخلي      

ولن يكون يسيراً على الحزب الحاكم إنكار حـق الطبقـة           . اقتصادي مرضٍ، وبواسطة قمع المعارضين    
وتخشى النخب الصينية الحاكمة االضـطرار الـى        .  في المشاركة السياسية   "الصاعدة"الوسطى المدينية   

  .مماشاة مطالب االنتقال الى نظام ديموقراطي، والحركات االنفصالية االثنية
 أمة، وإنما هي إمبراطورية متعددة القوميات يقيم في شطر واسع منها، في التيبيت              –فالصين ليست دولة    

ومخاطر تذرر وحدة أراضي الصين     . وإقليم كسينجيانغ، أقليات انفصالية   الذي يعادل ثلث مساحة الصين      
وفي وسع خـصوم بكـين   . يحمل بكين على صرف بعض قدراتها العسكرية واألمنية للدفاع عن وحدتها   

  .تأجيج التوترات االثنية وتقييد نفوذ الصين من هذا الطريق
فيديرالية عبر بناء المؤسسات الديموقراطيـة      وعلى خالف الواليات المتحدة، التي حافظت على وحدتها ال        

  .وازداد التزام األميركيين بها فإن االتجاه في الصين ينحو نحواً عكسياً تماماً
إذا ستصبح الصين قوة إقليمية وكبرى ربما، لكنها لن تمتلك المقومات كي تصبح قوة عظمى حتى تقـوم                  

إن مقومات تفتتها أكثر بكثير من مقومات اسـتمرار         بعدد من التحوالت الرئيسية داخلها فإذا قامت بذلك ف        
  ?.وحدتها وهو التناقض الرئيسي الذي يحكم النمو الصيني اليوم

  كاتب سوري* ???
 13/8/2010الحياة، لندن، 
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