
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  من الضفة الغربية% ٩٠نتنياهو ينفي تقارير عن خطة لالنسحاب من 
  عباس ينتظر بيان الرباعية للموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة: نمر حماد

   اندمجت بشكل كامل مع المشروع األمني الصهيونيفي الضفةسلطة الال جديد في المصالحة و: لحيةا
  األقصى رغم عراقيل االحتاللاألولى من رمضان في  يؤدون صالة الجمعة  مصلألف ١٥٠

  المبحوح المشتبه في تورطه في اغتيال "يليالعميل اإلسرائ"ألمانيا تفرج بكفالة عن 
  سعودي- قطري -صندوق استثماري إسرائيلي : "فاينانشال تايمز"

األفعى "يعلون يشبه باراك بـ
يربط " العمل"وحزب ... "اللعينة

  وجوده في الحكومة بإقالته منها
  

 ٣ص... 

 ١٨٨٠ ١٤/٨/٢٠١٠ سبتال
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    :السلطة
 ٤  الذهاب إلى المفاوضات مسألة وقت فحسب": الشرق األوسط"مسؤول فلسطيني لـ.٢
 ٥  عباس ينتظر بيان الرباعية للموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة: نمر حماد.٣
 ٥  المجلس التشريعي الفلسطيني يتلقى دعوة لزيارة البرلمان االسكتلندي.٤
 ٦  بنا تحقيق المصالحةإبعادنا فاتحة لحملة إسرائيلية طويلة ومطل :نواب القدس.٥
 ٦   السلطة عازمة على مواصلة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات: وزير االقتصاد الفلسطيني.٦

    
    :المقاومة

 ٧  يوني اندمجت بشكل كامل مع المشروع األمني الصهفي الضفةسلطة الال جديد في المصالحة و: الحية.٧
 ٧  مشعل يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان.٨

    
    :يسرائيلاإلالكيان 
 ٧  من الضفة الغربية% ٩٠نتنياهو ينفي تقارير عن خطة لالنسحاب من .٩
 ٨  غتيال جنرال سوريكتاب إسرائيلي يكشف تفاصيل قصف دير الزور وا.١٠
 ٩   ترجع التأخير في صفقة شاليط إلى خالفات داخل حماس"إسرائيل".١١
 ٩   االصطناعيةاألقمار تسعى الن تصبح قوة عظمى في مجال "إسرائيل": تقرير".١٢
١٠   قابلة لالنفجار٤٨نيي أوضاع فلسطي :وزير إسرائيلي.١٣
    

    :األرض، الشعب
١٠  األقصى رغم عراقيل االحتاللاألولى من رمضان في  يؤدون صالة الجمعة  مصلألف ١٤.١٥٠
١١  سيصمت على هدم األقصى" مأمن اهللا"من يسكت على تجريف مقبرة : بكيرات.١٥
١١  مصطفى البرغوثي والمطران حنا يدينان إغالق القدس.١٦
١١  قمع مناهضي جدار الفصل العنصري واالستيطان في الضفةياالحتالل .١٧
١٢   تغلق معابر قطاع غزة التجارية"إسرائيل".١٨
١٢  حذر من تفاقم األزمة المائية لسكان القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائيتسلطة المياه في غزة .١٩
١٢  ممنوعة في سجون االحتالل والفطور يقدم قبل سبع ساعات من المغرب" التراويح".٢٠
١٣   أمهات ست بينهن يةسرائيلاإلة فلسطينية في السجون  أسير٣٦: تقرير.٢١
١٣  هيئة األعمال اإلماراتية تسير رحلة عمرة للمعاقين في الضفة الغربية.٢٢
١٣   مع غزة"فك االرتباط" سنوات على خطة خمس: تقرير إخباري.٢٣
١٤  الباردمخيم نهر التحضير للبدء بالمبنى األول من الرزمة الثانية في .٢٤
   

   :ثقافة
 ١٤ ١٩٤٨معرض في مكتبة اإلسكندرية يوثق ويستعرض أحداث نكبة .٢٥
   

   :عربي، إسالمي
١٤   سعودي- قطري -ي إسرائيلي صندوق استثمار: "فاينانشال تايمز".٢٦
١٥   سفير فلسطين في محاضرة نظمتها جمعية تدعم الصهيونيةةمنظمة جنوب أفريقية تستنكر مشارك.٢٧
١٥   أي ضغوط تمارس على الفلسطينيين ليست في مصلحة السالم: صبيح.٢٨
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١٦  يدين سياسة اإلبعاد اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين" التعاون الخليجي".٢٩
١٦  ة القدس مليون دوالر في مدين٣٠بيت مال القدس يعتزم استثمار .٣٠
١٦  ي األديان السماوية إفطار رمضاني لممثلإلى "سرائيلإ"لم يدع سفير  تركيالحزب العدالة والتنمية .٣١
١٧    فوق تركيا"هيرون" تتحكم بصور طائرات "إسرائيل".٣٢
١٧  اتفاقيات مع األونروا لدعم مشاريع تنموية بالضفة وغزةثالثمؤسسة القذافي توقّع .٣٣
   

   :دولي
١٨  المبحوح المشتبه في تورطه في اغتيال "العميل اإلسرائيلي" بكفالة عن ألمانيا تفرج.٣٤
١٨   للخارجية الفرنسية على رفع مستوى مفوضية فلسطين إلى بعثةتحتج" إسرائيل" :مصادر فرنسية.٣٥
١٨  واشنطن إهمال دور الرباعيةباريس تأخذ على : "الشرق األوسط"مصادر فرنسية لـ.٣٦
١٩   حدود الدولة الفلسطينية٦٧ أراضي الـ: باريس.٣٧
١٩  وباماتغيير شكل المفاوضات قد يأتي بنتائج عكسية أل: ميلر.٣٨
٢٠  "إسرائيل" فناناً ايرلندياً يقاطعون ٣٩.١٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠    عريب الرنتاوي"... المفاوضات المباشرة"على مرمى حجر من .٤٠
٢١  نقوال ناصر... عباس بين المستحيل وغير الممكنبين.٤١
٢٣  يوسف اللداويمصطفى . د... نتنياهو قلق على إرث بيغن.٤٢
٢٥  إليوت أبرامز... عدو عدوي.٤٣
٢٨  ألوف بن... هذا هو الموجود.٤٤
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  مة بإقالته منهايربط وجوده في الحكو" العمل"وحزب "... األفعى اللعينة"يعلون يشبه باراك بـ .١

الصراعات الشخصية المتصاعدة بين الوزراء من جهة وجنراالت الجيش من : نظير مجلي - تل أبيب
، تزعزع )الموساد(جهة ثانية، والخالفات الناشئة بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الخارجية 

وقالت . واسعة ضدها في اإلعالمأركان حكومة بنيامين نتنياهو وتهدد استقرارها، وتثير موجة انتقادات 
  .مصادر سياسية إن الشروخ باتت عميقة داخل الحكومة وتحدث خلال من الصعب إصالحه بين وزرائها

وهناك قضيتان انفجرتا في األيام األخيرة، األولى فجرها النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الشؤون 
د باراك، على خلفية إفادة األخير أمام لجنة التحقيق االستراتيجية، موشيه يعلون، ضد وزير الدفاع، إيهو

 التركية خالل السيطرة على سفن أسطول "مرمرة"الحكومية في العدوان اإلسرائيلي الدموي على السفينة 
  . مدنيين أتراك٩الحرية، والذي راح ضحيته 

ل خالل حلقة سياسية بيتية فقد هاجم يعلون باراك على إلقائه المسؤولية على الجيش الذي نفذ العملية، فقا
مع عدد من نشطاء حزب الليكود، إن باراك تصرف كاألفعى اللعينة، فعقر الجيش الذي يتولى قيادته 

باراك تصرف بشكل انفرادي في قيادة هذا الهجوم، ولم يتح ألحد "وأضاف . بحكم منصبه كوزير للدفاع
  ."ها على الجنودأن يتدخل في األمر، واليوم يتهرب من المسؤولية ويلقي ب
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وامتدح يعلون إفادة نتنياهو أمام اللجنة، التي قال فيها إن الوزراء السبعة الذين أقروا العملية لم يبحثوا 
في األبعاد االستراتيجية للهجوم أو في البدائل الممكنة، وتركز بحثهم حول التبعات اإلعالمية فقط، وأن 

في غياب نتنياهو في كندا، توليت مهمة "وقال . عن العمليةوزير الدفاع هو الذي يتحمل كامل المسؤولية 
القائم بأعمال رئيس الحكومة، لكن تصرفات باراك الفردية جعلتني قائما بأعمال رئيس الوزراء اسما 

  ."وليس فعليا
 غضبا شديدا في صفوف حزب العمل الذي "يديعوت أحرونوت"وأثار نشر أقوال يعلون هذه في صحيفة 

 وتوجه المدير العام للحزب، شيري فايتسمان، إلى نتنياهو طالبا إقالة يعلون كونه يعترف .يقوده باراك
، "تصريحاته السامة ضد باراك"بأنه لم يمارس دوره كقائم بأعمال رئيس الحكومة، وأن يوبخه علنا على 

دعوة وهدد ب. وأن يعطي درسا للوزراء الذين ال يفهمون معنى المسؤولية الجماعية في الحكومة
مؤسسات الحزب إلى االنعقاد والبحث في االنسحاب من االئتالف الحكومي في حالة عدم تجاوب 

  .نتنياهو
لديكم مشكالت "ورد عليه رئيس كتل االئتالف في الكنيست، زئيف ألكين، وهو من الليكود بالنصيحة 

 العمل هم أكثر من وتذكر أن نواب ووزراء حزب. كثيرة أهم في حزب العمل، أقترح أن تنشغلوا بها
  ."يهاجم الحكومة، فأين المسؤولية الجماعية التي تتحدث عنها؟

واستغلت المعارضة هذه القضية لتهاجم الحكومة، فقال النائب نحمان شاي من حزب كديما، إن هذه 
. وتدفع الجمهور إلى اليأس واإلحباط. القضية تدل مرة أخرى على أنه ال توجد قيادة في إسرائيل

راء، بمن فيهم رئيس الحكومة، منشغلون في التهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية على اآلخرين، فالوز
  ."كأننا في حديقة حيوانات"و

وأضاف النائب شلومو ملال من الحزب نفسه أن الحكومة تفقد مصداقيتها وتزعزعها خالفات شديدة لم 
 جهة ثانية، هاجم العاملون في وزارة الخارجية من. وتنبأ بسقوطها في القريب. يعد ممكنا التستر عليها

  . لكسر إضرابهم"الموساد"رئيس الوزراء، نتنياهو، على استخدامه جهاز 
وكان العاملون في الخارجية المضربون عن العمل جزئيا منذ ثالثة شهور، مطالبين بزيادة في األجور 

 غدا إلى اليونان، وسعوا لتأجيلها أو وتحسين شروط العمل، قد رفضوا إجراء ترتيبات لزيارة نتنياهو
 في اليونان لترتيب "الموساد"لكن نتنياهو لجأ لعمالء . استخدامها ورقة ضغط للتجاوب مع مطالبهم

نقل حقل التدريبات العسكرية (الزيارة، بدعوى أنها زيارة حيوية جدا هدفها عقد سلسلة اتفاقيات أمنية 
وردا على هذا . تأجيلها سيلحق ضررا بالمصالح األمنية اإلسرائيليةو) اإلسرائيلية من تركيا إلى اليونان

الذي يعمل في الخارج من خالل السفارات أو (القرار، أعلن العاملون في الخارجية مقاطعة هذا الجهاز 
  ).بالتنسيق الكامل معها

  ١٤/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  اوضات مسألة وقت فحسبالذهاب إلى المف": الشرق األوسط"مسؤول فلسطيني لـ .٢

. وصف مسؤول فلسطيني رفيع الوضع الفلسطيني بأنه صعب بل في غاية الصعوبة: علي الصالح-لندن
 ليس أكثر من مسألة "إسرائيل"إن انطالق المفاوضات المباشرة مع " الشرق األوسط"وقال المصدر لـ

ل فإنه يجري اآلن البحث عن وحسب المسؤو. وقت رغم التعنت اإلسرائيلي ورفض أي مطالب فلسطينية
مخرج يحفظ ماء الوجه ال سيما للطرف الفلسطيني، الذي ال يزال متمسكا بضرورة الحصول على 
ضمانات ولو كانت على نحو بيان من اللجنة الرباعية يؤكد ما جاء في بيانها الذي صدر في موسكو في 

  . المفاوضات آذار الماضي، على أن يصدر هذا البيان بعد استئناف/ مارس١٩
إن الرئيس محمود عباس يتعرض لضغوط أميركية وغير : "وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه

أميركية، غير مسبوقة وغير محتملة، إلرغامه على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة، رغم أن 
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و مازن أي أوراق ووفق المسؤول فإنه ليس لدى أب". الطرف اإلسرائيلي يرفض إلزام نفسه بأي شيء
ليس ". تخلوا عنه"يمكن أن يلعب بها، فحتى الورقة العربية لم تعد موجودة وإن العرب حسب المسؤول 

هذا فحسب بل إن حركة فتح ال تقوم بدورها بحشد حركة جماهيرية للوقوف إلى جانب الرئيس أبو مازن 
والكل .. في الميدان لوحده) أبو مازن(وبالتالي يقول هذا المسؤول إن الرجل . وإعطائه مبررا ليقول ال

ويرى المسؤول أن على الجانب الفلسطيني أن يذهب . ينتظر تحركا في االتجاه الخطأ كي ينقضوا عليه
إلى هذه المفاوضات على األقل مسلحا بمبادرة وفق رؤيته للحل تأخذ بعين االعتبار كل التطورات منذ 

  .جانب اإلسرائيلي وحتى اآلن، وال يدع الميدان لل٢٠٠٠عام 
، ثم يتبعه بيان من اللجنة الرباعية يؤكد ما ويؤكد المسؤول الفلسطيني أن إطالق المفاوضات سيكون أوالً

  .جاء في بيان موسكو
  ١٤/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  عباس ينتظر بيان الرباعية للموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة: نمر حماد .٣

 للجنة الرباعية   أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس محمود عباس ينتظر بياناً         .): ب.ف.أ( –رام اهللا   
مـن  : "، وقال نمر حماد، المستشار الـسياسي لعبـاس        "التخاذ القرار المناسب من المفاوضات المباشرة     "

فـي  المفترض أن تجتمع الرباعية أو أن تصدر بيانا لدعوة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى الدخول               
  ".المفاوضات المباشرة

 أوضح حمـاد أن آشـتون قالـت إن          ،وبخصوص بيان وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون       
الرباعية تقوم بصياغة بيان الدعوة للمفاوضات ونأمل أن يتضمن البيان بعض البنود المهمة الواردة فـي                

االنفـراج بموضـوع المفاوضـات       "وأضاف أن  .بيان الرباعية السابق والذي صدر في مارس الماضي       
المباشرة حصل بعد لقاء المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل األخير مـع                
الرئيس عباس حيث أبدت اإلدارة األميركية استعدادا لخيار إصدار بيان من الرباعية لتـشجيع الجـانبين                

لبنا البنود التي نرى أنها تخدم الدخول في مفاوضـات          نحن بدورنا ط  : "وتابع ".على المفاوضات المباشرة  
سيلتقي الرئيس عباس غدا األحد وربما يحمل اإلجابـة         "، مشيراً إلى أن ديفيد هيل مساعد ميتشل         "مباشرة

  ". األميركية على بيان الدعوة من الرباعية
  ١٤/٨/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  برلمان االسكتلنديالمجلس التشريعي الفلسطيني يتلقى دعوة لزيارة ال .٤

 وقد جاءت الدعوة. تلقى المجلس التشريعي الفلسطيني دعوة رسمية لزيارة البرلمان االسكتلندي: غزة
خالل زيارة وفد من البرلمان االسكتلندي يمثلون لجنة فلسطين في البرلمان، إلى المجلس التشريعي 

لس التشريعي، أحمد بحر والنواب جميل وكان في استقبال الوفد النائب األول لرئيس المج .بمدينة غزة
  .المجدالوي، ويحيى العبادسة، وحسام الطويل

ورحب بحر بالوفد وبالدور المشرف الذي وقفه أعضاء البرلمان االسكتلندي المتضامن مع الشعب 
 عن أمله أن تصل هذه الفلسطيني، ولرفضهم إقامة معرض إسرائيلي داخل البرلمان االسكتلندي، معرباً

وطالب بحر الوفد البرلماني االسكتلندي  .واقف المشرفة لنصره الشعب الفلسطيني، حسب تعبيرهالم
بزيارة النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد في خيمتهم في الصليب األحمر، موضحا أن المشكلة الحقيقية 

قدس الشريف، حتى هي نتيجة االحتالل الظالم الذي يحاصر وينتهك الحرمات ويدمر المقدسات ويهود ال
وصل األمر إلى االعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، والتهديد بإبعاد الشخصيات 

  .الوطنية والنواب عن المدينة، بهدف تفريغها وتغيير معالمها اإلسالمية
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ضفة من جهتها وجهت بولين مكلين عضو البرلمان االسكتلندي دعوة لنواب المجلس التشريعي من ال
وغزة ومن مختلف الكتل البرلمانية، لزيارة البرلمان االسكتلندي والبريطاني، مبديةً استيائها من استمرار 
الحصار الظالم على غزة، وصعوبة الوصول إلى القطاع، مشيرة إلى أنها اضطرت لالنتظار أسبوعا 

  .كامال في مصر من أجل الوصول إلى غزة
  ١٣/٨/٢٠١٠ قد س برس

 
  إبعادنا فاتحة لحملة إسرائيلية طويلة ومطلبنا تحقيق المصالحة :نواب القدس .٥

أكد نائبا القدس محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالـد            :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 
 في ذلك سيكون فاتحة طويلـة       "إسرائيل" ألن نجاح    إبعادهمأبو عرفة أنهم صامدون وسيواجهون محاولة       

ـ       اإلبعادمن عمليات     مطلبهم هو تحقيق    أن  على "المستقبل"ألبناء القدس، وشددوا في تصريحات خاصة ب
  . الوحدة الوطنية الفلسطينيةوإرساءالمصالحة 

 شخصية قيادية مقدسية من مختلف التيارات السياسية        ٣١٥وقال الوزير السابق عرفة إن هناك أكثر من         
ي حال تم إبعادنا سيكون ذلك فاتحة لحملـة طويلـة           ف"الفلسطينية مهددة باإلبعاد عن مدينة القدس، وانه        

اعتصامنا يأتي لمنع فتح هـذا      : "وتابع ".تنوي القيام بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد أهلنا في القدس         
الباب الخطير والذي قد يؤدي إلى تهجير مئات بل اآلالف من العائالت المقدسية ولتفويت الفرصة علـى                 

   .نيل من قياداتنا في القدساالحتالل اإلسرائيلي ال
أميركي على توقيع المصالحة الفلسطينية بـين حركتـي فـتح           " فيتو"أن هناك ثمة    " :النائب طوطح  أكدو

".  يعود إلى ضغوطات تمارسها جهات إقليمية وأجنبيـة        وحماس، وان االنقسام الفلسطيني الحاصل حالياً     
 في المنفى متواصلة وهناك انسجام وتوافق،       في اللقاءات التي تجري بين حركتي فتح وحماس       : "وأضاف

سيكون باإلمكان توقيع المصالحة فورا، ونحن هنـا فـي          " الفيتو"وفي حال رفعت الواليات المتحدة قرار       
  .القدس ندعو دائما إلى ضرورة الوحدة والمصالحة

ل تحقيق الوحـدة    عندما زرنا الرئيس محمود عباس والتقيناه، طالبناه بالعمل من اج         : "النائب عطون وقال  
والمصالحة، وقد وجهنا خطابنا لفتح وحماس، وأوضحنا لهم ماذا إذا لم توحـدنا القـدس، مـاذا الـذي                   
سيوحدنا؟ ونحن هنا في القدس نعيش حالة انسجام ووحدة حقيقـة بـين مختلـف الفـصائل والتيـارات            

  ".الفلسطينية، إذ نشعر بالخطر الحقيقي الذي يهدد وجودنا كشعب في القدس
  ١٤/٨/٢٠١٠لمستقبل، بيروت، ا

  
  السلطة عازمة على مواصلة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات: وزير االقتصاد الفلسطيني .٦

حسن أبو لبدة أمس، بوزير الصناعة .  التقى وزير االقتصاد الفلسطيني د: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
وأكد أبولبدة أن السلطة الوطنية عازمة  .والتجارة اإلسرائيلي فؤاد بن اليعزر، وذلك بطلب من األخير

على مواصلة حملة الكرامة لمقاطعة منتجات المستوطنات، على الرغم من التهديدات اإلسرائيلية، وقال 
إن طلب عقد هذا اللقاء ما هو إال إشارة على مدى نجاح الحملة وتأثيرها على تراجع متانة المستوطنات ‹

وقت الذي تقول فيه السلطة أنها ترفض عقد لقاءات مباشرة مع الحكومة ويأتي اللقاء في ال.›االقتصادية
وقالت المصادر إن بن أليعازر طلب من أبو .١٩٦٧اإلسرائيلية قبل وقف االستيطان والقبول بحدود عام 

فياض بضرورة وقف حملة مقاطعة منتجات المستوطنات فوراً، مشيرة إلى أن " حكومة"لبدة إبالغ 
االقتصاد في السلطة في حال لم يتم االستجابة لمطلب الحكومة " وزير"دات إلى الوزير نقل تهدي

  .اإلسرائيلية بهذا الشأن
 ١٤/٨/٢٠١الرأي، عمان، 
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   اندمجت بشكل كامل مع المشروع األمني الصهيونيفي الضفةسلطة الال جديد في المصالحة و: الحية .٧
مفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي تنفذها خليل الحية القيادي في حركة حماس، ال. داعتبر : غزة

سلطة عباس مع العدو الصهيوني؛ طعنة نجالء لمشروع المقاومة الفلسطينية، وضربة قوية للقضية 
المركز الفلسطيني "وأعرب الحية، في مقابلة صحفية خاصة أجراها معه مراسل  .الفلسطينية العادلة

 على كالم مبدأ المفاوضات مع العدو الصهيوني، معلقاً، عن استغرابه تمسك سلطة عباس ب"لإلعالم
  !".وعالم يفاوضون؟! إذن لماذا يفاوضون؟: "المفاوض الفتحاوي حول عدم وجود ضمانات للمفاوضات

سلطة في الضفة الغربية تحولت إلى شراكة كاملة واندماج أمني كامل مع الوأشار الحية إلى أن 
 إلى عملية المالحقة المستمرة والبشعة التي تقوم بها سلطة عباس بحق المشروع األمني الصهيوني، الفتاً

  . حركة حماس وكافة فصائل العمل الوطني المقاوم
عمليات االعتداء على النواب والوزراء والنساء والنخب والمفكرين وكل األحرار في لحية واستنكر ا

  . لفلسطيني فتح بالعودة إلى حضن الشعب احركةالضفة الغربية، مطالبا 
األمريكي عليها، " الفيتو"وحول ملف المصالحة أكد الحية أن المصالحة الفلسطينية لم تراوح مكانها بسبب 

ال يوجد جديد في موضوع : " أن حركة فتح غير قادرة على تجاوز خالفاتها الداخلية ورغباتها، قائالًمبيناً
" الفيتو"ة الفلسطينية وغيرها على مواجهة هذا المصالحة، خاصة بعد ظهور الفيتو األمريكي وعدم القدر

 إحداث المصالحة الفلسطينية إال بالشروط السياسية المطلوبة أمريكيا  قاطعاًاًالذي يرفض رفض
وصهيونيا؛ ولذلك كل ما نسمعه بين الحين واآلخر هي محاوالت من بعض المستقلين هنا وهناك 

 تجاوز هذا الموضوع، وغير قادرة على تجاوز خالفاتها وأمنيات، ولألسف حركة فتح غير قادرة على
  ". الداخلية ورغباتها، لكن بين الحين واآلخر يتم الحديث حول هذا الموضوع لالستهالك اإلعالمي

 وشدد على أن حماس ستبقى راعية وحاضنة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، مشيراً
  . تحمل البندقية وتحمل شعار المقاومة ضد االحتاللإلى أنها ال تزال تحارب ألنها

  ١٢/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   أمير الكويت بحلول شهر رمضانيهنئمشعل  .٨

اتصاالً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ ،  أجرى رئيس المكتب السياسي لحماس أمس: الكويت-دمشق 
ولم  . وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المباركصباح األحمد الجابر الصباح أبلغه فيه تهانيه

يذكر المصدر اإلعالمي الكويتي الرسمي الذي أورد نبأ االتصال الهاتفي ما إذا كان قد تعرض للوضع 
  .السياسي الراهن في األراضي الفلسطينية

  ١٣/٨/٢٠١٠قدس برس، 
   
  من الضفة الغربية% ٩٠نسحاب من نتنياهو ينفي تقارير عن خطة لال .٩

نفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جملة وتفصيال تقارير إعالمية بشأن 
 ألف مستوطن، وذلك حسبما ٥٠من الضفة الغربية وإجالء % ٩٠مشروع إسرائيلي لالنسحاب من 

 ذكرت الجمعة أن نتنياهو أعد مشروعاً لعرضه وكانت صحيفة الحياة اللندنية. ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية
على الفلسطينيين في المفاوضات المباشرة يقوم على التوصل إلى اتفاق إعالن مبادئ جديد شبيه باتفاق 

من الضفة الغربية من دون % ٩٠ من مساحة واسعة تصل حتى "إسرائيل" وانسحاب ١٩٩٣أوسلو عام 
  . شرقي القدس

  ١٤/٨/٢٠١٠، العرب، الدوحة
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  كتاب إسرائيلي يكشف تفاصيل قصف دير الزور واغتيال جنرال سوري .١٠
مؤخراً، تفاصيل جديدة حول العدوان الجوي " إسرائيل"كشف كتاب جديد صدر في : ).آي.بي.يو(

واغتيال " مفاعل نووي"اإلسرائيلي على موقع دير الزور السوري، وتدمير ما يزعم اإلسرائيليون بأنه 
 -الموساد"وورد في كتاب .  من الرئيس بشار األسد سليمان الذي كان مقرباًالجنرال السوري محمد

للباحث ميخائيل بار زوهار والصحافي نيسيم ميشعال، أن الطيران الحربي اإلسرائيلي " العمليات الكبرى
 تؤكد وجود نشاط" دامغة"دير الزور ودمره بعلم الواليات المتحدة، وبعد جمع أدلة " مفاعل"أغار على 

  .نووي في المنطقة الصحراوية السورية
فصال منه، أمس، إلى أن االستخبارات " يديعوت أحرونوت"وأشار الكتاب، الذي نشرت صحيفة 

اإلسرائيلية واألمريكية وغيرها من األجهزة السرية في الدول الغربية لم تتمكن من معرفة وكشف 
فرار النائب السابق لوزير الدفاع اإليراني وأحد دير الزور، سوى بعد ) الكبر(األنشطة الجارية في موقع 

قادة حرس الثورة اإليرانية الجنرال علي رضا عسكري إلى الواليات المتحدة، وكشف عن ما أسميت 
  .لكل من سوريا وإيران وكوريا الجنوبية" مشروع نووي مشترك"تفاصيل 

والموساد ) سي آي إيه(األمريكية  بمساعدة المخابرات المركزية ،٢٠٠٧شباط  /وبعد فراره في فبراير
وفي أعقاب ذلك . مالء هذين الجهازين االستخباريينخضع الجنرال عسكري لتحقيقات أجراها معه ع

وأفراد سرية هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، وهي وحدة كوماندوز النخبة " الموساد"جمع عمالء 
حول النشاط النووي في " دامغة"ية، ما يصفه الكتاب بأدلة التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيل

بدأت تتأكد من هذه األنشطة، بعد أن زرع اثنان من " إسرائيل"زعم الكتاب أن  وي.األراضي السورية
في جهاز كمبيوتر نقال تابع لمسؤول سوري كان ينزل في فندق " حصان طروادة"عمالء الموساد برنامج 

   .٢٠٠٧تموز /قبة الموساد في نهاية يوليوراق في لندن ويخضع لمرا
" الموساد"الذي يمكن " الباب الخلفي"وبعد زرع هذا البرنامج اإللكتروني أصبح باإلمكان تشغيل برنامج 

من مراقبة تحركات المسؤول السوري، ولكن األهم من ذلك تمكن الجهاز بوساطة هذا البرنامج، نسخ 
  .دير الزور المزعوم" مفاعل"كمبيوتر وبينها معلومات حول جميع المعلومات الموجودة في جهاز ال

" المفاعل"وزعم الكتاب أن بين المعلومات التي توافرت في الكمبيوتر كانت هناك صور يظهر فيها 
مغطى باإلسمنت وأخرى يظهر فيها شخصان، أحدهما مسؤول كوري شمالي في المجال النووي واآلخر 

وأدخلت هذه المعلومات، فيما عقد رئيس الوزراء . رية إبراهيم عثمان رئيس لجنة الطاقة النووية السو
وقتئذ إيهود أولمرت اجتماعا خاصا شارك فيه قادة أجهزة األمن، وكان واضحا من " اإلسرائيلي"

نجح أيضا " الموساد"وأضاف الكتاب أن . لن تسلّم بوجود مشروع نووي سوري " إسرائيل"المداوالت أن 
بصور كثيرة " إسرائيل"دير الزور المزعوم، وهذا الشخص زود " مفاعل"عاملين في في تجنيد أحد ال

، وظهر في الصور مبنى دائري الشكل وكبير وإلى جانبه "المفاعل"وحتى بشريط فيديو من داخل مبنى 
وكان هناك مبنى ثالث . مبنى آخر، أصغر، ويوجد فيه عدد كبير من مضخات الوقود وحوله شاحنات 

  .بالمياه المطلوبة لتشغيله " المفاعل"إلى أنه زود " إسرائيل"ديرات أشارت تق
 ١١صدى الطلقات األخيرة لقصف المفاعل السوري تردد بعد "وتزعم الرواية التي يسردها الكتاب أن 

عندما تم اغتيال الجنرال محمد سليمان خالل إجازة " ٢٠٠٨آب / أغسطس٢، وفي )على الغارة (شهراً
وحول عملية االغتيال جاء في الكتاب أنه كان في ضيافة الجنرال سليمان . نة طرطوساستجمام في مدي

في منزله الصيفي في شاطئ طرطوس، عدد من األشخاص الذين كانوا يسهرون معه ويجلسون حول 
 قناصين كانا في البحر على -ولم يشر الكتاب إلى هوية غطاسين. المائدة في شرفة المنزل في تلك الليلة

   متراً من شرفة بيت سليمان، بعد أن أنزلتهما سفينة على بعد كيلومترين من الشاطئ، وبعد أن ١٥٠بعد 
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 عند المائدة خرجا إلى الشاطئ وأطلقا النار على رأسه وقتاله والذا بالفرار تأكدا من وجود سليمان جالساً
  .    وسط الجلبة في المنزل

 ١٤/٨/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  جع التأخير في صفقة شاليط إلى خالفات داخل حماس تر"إسرائيل" .١١

ادعت أوساط إسرائيلية أمنية أن الخالفات الداخلية داخل قيادة حركة حماس، هي التي تمنع : تل أبيب
التقدم في المفاوضات لتوقيع صفقة تبادل األسرى إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد 

ففي مباحثات جرت في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  .شاليط، مقابل ألف أسير فلسطيني
نتنياهو، أول من أمس، وحضرها قادة األجهزة األمنية والمفاوض اإلسرائيلي على الصفقة، حجاي 
هداس، قالوا إنه وبعد فترة جمود طويلة، حصل تقدم في المحادثات في السنة الماضية، ولكن خالفات 

والخالف هو حول الشرط اإلسرائيلي أن ال يحرر أسرى فلسطينيون كبار . سحادة نشبت بين قادة حما
فقسم من قيادة حماس يرفض هذا الشرط، وهذا هو ما يعرقل المفاوضات، وقسم . إلى الضفة الغربية

وعاد نتنياهو لتكرار موقفه قائال إن إطالق سراح . يرى أن يخير األسرى أنفسهم حول الموضوع
وفي ضوء احتجاج عائلة شاليط . لغربية سيعيد عمليات التفجير ضد اإلسرائيلييناألسرى إلى الضفة ا

على سياسة الحكومة اإلسرائيلية وعجزها عن إطالق سراح ابنها، وعشية المظاهرة التي أقيمت مساء 
أمس أمام بيت نتنياهو في القدس، حرص مكتب نتنياهو على نشر بيان يشير إلى أن الحكومة مهتمة 

وقال بيانها إن الوسيط األلماني للمفاوضات بين إسرائيل وحماس، جيرهارد كونراد لم يرفع . بالموضوع
  .يديه وما زال يبذل جهدا لدفع المفاوضات حول الصفقة إلى األمام

  ١٤/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   االصطناعيةاألقمار تسعى الن تصبح قوة عظمى في مجال "إسرائيل": تقرير" .١٢

 بنيامين نتنياهو على اإلسرائيلي يوافق رئيس الوزراء أن من المقرر أنذكر تقرير : .)ا.ب.د( –القاهرة 
وذكرت صحيفة .  االصطناعيةاألقمار قوة عظمى في مجال تصنيع إلى إسرائيلخطة طموح لتحويل 

  الهدف يتمثل فيأن في موقعها االلكتروني وفقا لخطة حصلت عليها اإلسرائيلية "جيروزاليم بوست"
  . قرابة ثمانية مليارات دوالر في العامإلى لتصل اإلسرائيليةزيادة مبيعات منصات الفضاء 

 والتطوير في مجال لألبحاث تزيد سنويا الدعم أن إلىوتدعو الخطة التي تمتد لعدة سنوات الحكومة 
  .الفضاء بعدة ماليين من الشيكالت

 واحدة إسرائيل أن مؤخرا للصحيفة إلسرائيليةاوصرح حاييم اشيد رئيس قسم الفضاء في وزارة الدفاع 
  وأضافت. االصطناعيةاألقمار وإطالقمن الدول القليلة التي تستطيع على نحو مستقل تطوير وتصنيع 

  وأشارت. الصناعية وحمولتهااألقمار معظم االستثمارات سوف تركز على تصغير حجم أنالصحيفة 
 سوف تطلق في إسرائيل أنصطناعية متناهية الصغر، مضيفا  اأقماراً تطور "إسرائيل" أن إلىالصحيفة 
 متناهي الصغر حيث سوف إسرائيلي قمر اصطناعي أول وهو "انكلين" المقبلة القمر االصطناعي األشهر

 آخرين سوف تطلق قمرين اصطناعيين إسرائيل أنواستطردت الصحيفة  . كيلوغراما١٢يبلغ وزنه 
 الذي سوف يحل محل القمر ٣٠٠٠ والقمر اوبسات ٤عاموس وهما القمر االصطناعي لالتصاالت 

  .أوفقاالصطناعي 
  ١٤/٨/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   قابلة لالنفجار٤٨أوضاع فلسطينيي  :وزير إسرائيلي .١٣
 من أن األوضاع في الوسط العربي في ،حذر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفتش

وقال . نفجار أكثر من أي وقت مضى وأن الهدوء النسبي السائد حاليا مضلل أصبحت قابلة لال"إسرائيل"
 :الوزير اإلسرائيلي خالل تقييم عرض خالل جلسة عقدها مع ممثلي الدوائر األمنية والجهاز القضائي

وأوضح أن هناك  ".  تجاه مؤسسات الدولة تفاقمت في اآلونة األخيرة٤٨إن المشاعر السلبية لدى عرب "
ة من الغليان في أعقاب عدة أحداث، منها هدم المنازل الفلسطينية في القرى المحتلة، واعتقال رئيس حال

  .الحركة اإلسالمية في الداخل الشيخ رائد صالح
 ١٤/٨/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  األقصى رغم عراقيل االحتالل من رمضان في األولىيؤدون صالة الجمعة  مصل ألف ١٥٠ .١٤

 قوات االحتالل حولت مدينة ، أنرام اهللا، والقدس المحتلة من ١٤/٨/٢٠١٠، الشارقة، الخليجنشرت 
القدس، أمس، ومحيطها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية في الجمعة األولى من شهر رمضان المبارك، 
ن نشرت أعداداً كبيرة من قواتها في محيط المدينة المقدسة، فيما كثفت من إجراءات التفتيش للمواطني

وفرض االحتالل قيوداً ال . الراغبين في دخول المدينة من أجل أداء صالة الجمعة في المسجد األقصى
 للنساء من دخول المدينة، حيث اصطف المئات من ٤٥ عاماً للرجال و٥٠تسمح لمن تزيد أعمارهم عن 

  .المواطنين على العديد من الحواجز المحيطة بالقدس
ة االحتالل في محيط الحرم القدسي الشريف وأزقة البلدة القديمة، إال ورغم نشر اآلالف من رجال شرط

 ألف مصل إلى المسجد األقصى، فيما اكتظت الحواجز ١٥٠أن مصادر فلسطينية أكدت وصول أكثر من 
  .بآالف الفلسطينيين الذين منعوا من الدخول

المدينة، بعدما منع الجنود مئات ووقعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود االحتالل في قرية عناتا شمال 
الشبان من الدخول للمدينة عبر طريق التفافي في محيط القرية، واعتقلوا عدداً منهم واعتدوا على آخرين 

ية عن إصابة شاب من مدينة نابلس بجروح، أثناء محاولته دخول إسرائيلوأعلنت مصادر  .بالضرب
" البيارق"منعت قوات االحتالل حافالت  كما .بريدالقدس عبر تسلق جدار الفصل بالقرب من ضاحية ال
 إلى القدس المحتلة، من الوصول إلى وسط ١٩٤٨التي انطلقت من داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 

المدينة، وأجبرت سائقيها باالبتعاد عن البلدة القديمة، ما دفع المئات من ركابها للسير مشياً على األقدام 
  .األقصىللوصول إلى المسجد 

  عبد،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  ١٤/٨/٢٠١٠، )السعودية( الين،أونالوطن وأضافت 
ية التي سرائيل الشيخ عزام الخطيب، مدير أوقاف القدس، استنكر اإلجراءات اإل، أنالرؤوف أرناؤوط

 إلى رفع داعياً األقصى،تحد من أعداد المصلين الوافدين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المسجد 
  .ية وتمكين المواطنين من أداء الصالة بدون قيودسرائيلالقيود اإل
المفتي العام ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ١٤/٨/٢٠١٠الغد، عمان، وأوردت 

لها للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أكد حق المواطنين الفلسطينيين من محافظات الوطن ك
الدخول إلى القدس وأداء الصلوات بالمسجد األقصى المبارك، وقال إنه حق كفلته الشرائع السماوية 

ي هو فبركات إعالمية لتجميل سرائيلوالقوانين اإلنسانية، وبين، أن ما تروجه وسائل إعالم االحتالل اإل
  .صورة االحتالل أمام العالم

، وكاالت، والمحمد جمال، القدس المحتلة عن مراسلها في  نقال١٤/٨/٢٠١٠ًالشرق، الدوحة، وجاء في 
 ألف مصل من أهل القدس ومن أبناء ١٣٠مؤسسة األقصى للوقف والتراث أعلنت أن أكثر من أن 

  . أدوا صالة الجمعة األولى من شهر رمضان في المسجد األقصى٤٨فلسطين 
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 رجالها أمس في القدس الشرقية ية أن الشرطة نشرت ألفين منسرائيلأعلن ناطق باسم الشرطة اإل
نشرنا "وقال شموليك بن روبي .بمناسبة أول صالة جمعة خالل شهر رمضان في باحة المسجد األقصى

  .ألفي شرطي لمواجهة أي احتمال
  
  سيصمت على هدم األقصى" مأمن اهللا" يسكت على تجريف مقبرة من: بكيرات .١٥

م المخطوطات في المسجد األقصى، من السكوت  حذّر الشيخ ناجح بكيرات، رئيس قس:القدس المحتلة
على هدم مقبرة مأمن اهللا التاريخية اإلسالمية، التي تضم عشرات اآلالف من قبور الصحابة والشهداء، 

 ".من يسكت على ذلك سيسكت على هدم المسجد األقصى"ي، محذّراً من أن سرائيلعلى يد االحتالل اإل
 ألف من المجاهدين واألعيان والحكام الذين ٧٠يعتدى على كيف : "وتساءل بكيرات في تصريح صحفي

عاشوا في القدس ودفنوا في مقبرة مأمن اهللا، ولهم الحرمة العالمية حسب القانون الدولي في حماية 
  .  بوجود قانون لحماية القبور واألموات، مذكِّراً!"األموات؟

 ٢٢/٣/١٩٣٨ها كوشان طابو رسمي بتاريخ ولفت إلى أن المقبرة هي المقبرة الوحيدة التي استصدر ب
وأشار إلى .  ألف متر مربع، وفيها وثيقة تسجيل كوشان طابو ضمن أراضي الوقف اإلسالمي١٣٤بـ

 ٣٥فقد سجلت فيها أكثر من " وحتى اليوم للعديد من االعتداءات؛ ٤٨تعرض هذه المقبرة منذ العام 
من % ٢بقَّ من هذه المقبرة سوى دونمين فقط، أي وقال إنه لم يت".  من قبل قوات االحتاللانتهاكاً

وأعرب عن اعتقاده أن المقبرة ستزول من الوجود خالل خمس أو عشر . أراضيها التاريخية العريقة
السنوات القادمة، ولن يبقى هناك شيء اسمه مقبرة مأمن اهللا سوى عدد قليل من القبور الظاهرة، وكأنها 

  .عبارة عن شعرة في جلد كبير
  ١٣/٨/٢٠١٠س برس، قد

  
   البرغوثي والمطران حنا يدينان إغالق القدسمصطفى .١٦

أكد شخصيات دينية وسياسية فلسطينية، أمس، خالل زيارة للنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد، : رام اهللا
  .ية التي تأخذ طابع التطهير العرقي في القدسسرائيلعلى مخاطر السياسة اإل

المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الذي زار خيمة االعتصام، إن وقال األمين العام لحركة 
  .إغالق القدس وتحويلها إلى ثكنة عسكرية إجراء عنصري

وأكد رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطااهللا حنا التمسك بالقدس والتعلق بمقدساتها 
ه لكل اإلجراءات االحتاللية الهادفة لجعل الفلسطيني وجدد رفض. وتراثها وتاريخها ووجهها اإلنساني

ودعا حنا إلى تعزيز التعاون اإلسالمي المسيحي المشترك من أجل القدس، ألنها تحتاج  .غريباً في مدينته
  .إلى الوحدة واإلخوة وإلى تعاون مشترك إلفشال المؤامرات التي تستهدفها

  ١٤/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  مناهضي جدار الفصل العنصري واالستيطان في الضفةقمع ياالحتالل  .١٧

قمعت قوات االحتالل مناهضي جدار الفصل العنصري واالستيطان في قريتي :  رام اهللا-القدس المحتلة 
نعلين غرب رام اهللا، والنبي صالح شمالها، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين باالختناق من الغاز 

  .صالة الجمعة األولى من رمضان في األراضي القريبة من الجداروأدى أهالي نعلين . المدمع
وقمعت قوات االحتالل، كذلك، مسيرة في قرية النبي صالح تنديداً بالجدار، واعتدى الجنود على 
المشاركين في المسيرة، واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه الشبان والمنازل، وأغلقوا الطرق 

  . ما دفع الشبان للرد برشق الجنود بالحجارة المؤدية للقرية،
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وهدمت قوات االحتالل خمسة محال تجارية بالقرب من عزبة الطبيب شرق قلقيلية على ما فيها من 
، وتعود للمواطن تحسين "قلقيلية نابلس"بضائع، موضحة أن هذه المحال تقع على الشارع الرئيسي 

  .منصور أحد سكان بلدة عزون شرق قلقيلية
  ١٤/٨/٢٠١٠خليج، الشارقة، ال

  
   تغلق معابر قطاع غزة التجارية"إسرائيل" .١٨

ية الجمعة المعابر التجارية مع قطاع غزة لمدة يومين، وقال سرائيلأغلقت السلطات اإل: .)ا.ب.د( –غزة 
ية أبلغتهم بإغالق سرائيلرائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة في بيان صحافي إن السلطات اإل

فة المعابر التجارية خاصة معبر كرم أبو سالم الجمعة واليوم السبت على أن يعاد فتحها صباح األحد كا
 شاحنة محملة ١٢ شاحنة عبر معبر أبو سالم من بينها ١٥٤وذكر أنه تم أمس إدخال  .المقبل

  لتر سوالر٤١١٤٧٠ كيلو غاز طهي و١٦٥١٧٠ شاحنة زراعية، باإلضافة إلى ضخ ٣٧بالمساعدات و
  .صناعي لمحطة توليد الكهرباء

  ١٤/٨/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  حذر من تفاقم األزمة المائية لسكان القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائيتسلطة المياه في غزة  .١٩

حذر ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه في غزة من خطورة استمرار أزمة انقطاع : .)ا.ب.د( -غزة 
وقال الشيخ في بيان  .ها الخطيرة على قطاع المياه وخدمة إيصال مياه الشرب للسكانالكهرباء وتأثيرات

 من آبار المياه في غزة تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية المتوفرة عبر "٣٠إن نحو "صحافي 
ت الالزمة شبكة الكهرباء، وأن هذه اآلبار ال تعمل بالمطلق لدى انقطاع الكهرباء بسبب عدم توفر المولدا

  ."لتشغيلها األمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع توصيل المياه إلى السكان لفترات زمنية طويلة
  ١٤/٨/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  ممنوعة في سجون االحتالل والفطور يقدم قبل سبع ساعات من المغرب" التراويح" .٢٠

 العالم بحلول شهر رمضان، تستغل في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في:  يوسف الشايب- رام اهللا
ية، عبر سلسلة سرائيلسلطات االحتالل حلول الشهر الفضيل للتنكيل باألسرى الفلسطينيين في السجون اإل

من اإلجراءات العنصرية، فهي تمنع صالة التراويح لألسرى بشكل جماعي، ولو في القسم الواحد، كما 
مغرب، في حين تقدم في السادسة مساء القليل من البيض تقدم طعام الفطور قبل سبع ساعات من أذان ال

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، أن أوضاع األسرى في  .)كطعام للسحور(والمربى
رمضان في غاية القسوة، وبخاصة الممنوعين من الزيارات من أسرى قطاع غزة، والذين لم يزاروا منذ 

طالب حمدونة المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية واألهلية و .ما يقارب أربع سنوات متتالية
والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع األسرى واألسيرات والداعمة لهم بضرورة العمل على 
استنهاض الجهد الجماعي لتحسين شروط حياة األسرى والعمل على تحريرهم، ومحاكاة الضمير الغربي 

ل دعم ومساندة قضية األسرى للعمل على تفهم الحاجة اإلنسانية لألسرى ومجموعات الضغط من أج
  .للقاء أطفالهم والعيش بصحبتهم

  ١٤/٨/٢٠١٠الغد، عمان، 
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   أمهات ست بينهن يةسرائيلاإل أسيرة فلسطينية في السجون ٣٦: تقرير .٢١
. أمهات ٦لسطينية، بينهن  فأسيرة ٣٦ تحتجز "إسرائيل" إن قال تقرير لمركز األسرى للدراسات :رام اهللا
 يعانين بصورة مضاعفة في شهر رمضان األمهات بأن األسيرات أمس المركز في تقرير له صدر وأفاد

  .أطفالهنالكريم بسبب بعدهن عن 
  ١٤/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   اإلماراتية تسير رحلة عمرة للمعاقين في الضفة الغربيةاألعمالهيئة  .٢٢

أعلنت طواقم هيئة األعمال الخيرية عبر مكتبها في فلسطين، بدء تسيير رحلة  :  منتصر حمدان-رام اهللا 
للمعاقين حركياً ألداء مناسك العمرة باإلضافة إلى زيارة األماكن المقدسة في المدينة المنورة إلى جانب 

 الهيئة برنامج ترفيهي في مدينة جدة  تستمر الرحلة أكثر من عشرة أيام، وذكر إبراهيم راشد مدير مكتب
  .في الضفة الغربية أن الهيئة جعلت فئة المعاقين محط العناية الدائمة

  ١٤/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   مع غزة"فك االرتباط" سنوات على خطة خمس: تقرير إخباري .٢٣

 "إسرائيل"أحادية الجانب التي انسحبت " فك االرتباط"تحل غداً األحد الذكرى الخامسة لخطة .): أ.ب.د(
 عاماً خالل أقل من شهر بإجالء ٣٨ بعد احتالل عسكري دام ١٥/٨/٢٠٠٥ا من قطاع غزة في بموجبه
  . مستوطنة تم تدميرها إال من بعض المباني٢١ آالف مستوطن من ٩حوالي 

طردوا من "عندما اضطر المستوطنون للرحيل عن قطاع غزة قبل خمس سنوات، كانوا يرون آنذاك أنهم 
  .هناك" جنة عدن" حماس تسيطر على القطاع وقد صنعت لنفسها اآلن أصبحت حركة". الجنة

وعنها قال . صفوف طويلة من أشجار التفاح الصغيرة تمتد في األفق وسط الكثبان الرملية في القطاع
 ألف شجرة تفاح عبر معبر من مصر ١٨هل تعرف من أين جئنا بهذه األشجار؟ هربنا "حماد الرقب 

وأضاف الرقب الذي يتولى منصب مدير عام ".  آالف شجرة٤غ عددها وكذلك أشجار الخوخ التي يبل
 ١٦المعروفة مع " جديد"التي كانت قبل خمس سنوات ضمن مستوطنة " محررات"اإلدارة العامة لـ

وتحدث الرقب بفخر عن كيفية  .مستوطنة أخرى بمجموعة مستوطنات جوش قطيف جنوب قطاع غزة
ها إلى مناطق خالبة رغم الحصار ومن دون استيراد بذور أو نجاح حماس في تشجير الصحراء وتحويل

شجرنا الصحراء بأشجار البندق والتين والزيتون "مبيدات حشرية ومن دون استيراد مواد خام، وقال 
 ألف ٢٧ ألف نخلة و٢٥ ألف شجرة مانجو و٧٠وأشار الرقب إلى أن حركته زرعت أيضاً ". واألفوكادو

  ".لدينا أكبر مدرسة أشجار على مستوى فلسطين" : شجرة ليمون، وقال آالف٣شجرة زيتون صغيرة و
يين السير بسياراتهم على الطريق سرائيلوأصبح باستطاعة الفلسطينيين ألول مرة منذ انسحاب اإل

الساحلي باتجاه الجنوب دون أن تعترضهم حواجز الطرق، كما بات هناك مركز أصداء اإلعالمي في 
وما زالت هناك بعض األطالل التي تذكر بمستوطنة .  منه مستوطنة جوش قطيفالمكان الذي كانت تبدأ

وقام الفلسطينيون بتحويل معبد يهودي سابق وأطالل مجاورة إلى حرم جامعي لجامعة . نتسر حزاني
فيما ال تزال جبال من الركام على جانب الطريق تذكر باأليام التي مضت حتى بعد مرور . األقصى

ويتم فصل الحديد واألحجار من هذا الركام في  . أحادي الجانب"إسرائيل" انسحاب خمسة أعوام على
ومن المتوقع أن يستغرق األمر أعواماً حتى . إطار مشروع لألمم المتحدة إلعادة استخدامها في البناء

  .يزيل الفلسطينيون أخر آثار المستوطنين اليهود
  ١٤/٨/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
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  الباردمخيم نهر بالمبنى األول من الرزمة الثانية في التحضير للبدء  .٢٤
أنهى متعهد الرزمة الثانية في مخيم نهر البارد التحضيرات : عمر ابراهيم - لبنان/ الباردمخيم نهر 

 األول، والتي من المفترض أن تبدأ نهاية الشهر "البلوك"الميدانية للمباشرة بأعمال صب اإلسمنت في 
عمل مع التقدم الذي تشهده الرزمة األولى في المخيم القديم تشييد المباني والتحضيرات الحالي، ويترافق ال

التابعة ) A(للبدء باألعمال من داخل الشقق السكنية تزامناً مع مواصلة عملية صب أساسات المدرسة 
   . عند الواجهة البحرية، حيث تجري تحضيرات مماثلة لصب أساسات المدرستين األخريينلألونروا
أن األعمال في البلوكات الخمسة التي تتألف منها الرزمة األولى بما فيها " في بيان لها األونرواوأعلنت 

المحالت التجارية الواقعة على الشارع العام تسير وفق ما هو مقرر لها، وقد شارف العمل على بناء 
سيسمح لوحدة التصاميم التابعة  التي كانت اللجنة الشعبية اطلعت عليها، األمر الذي "النموذج"الشقة 

للوكالة بالتنسيق مع هيئة العمل األهلي إلعادة إعمار البارد، بتنظيم ورشة عمل لسكان الرزمة األولى، 
وذلك إلعطائهم الفرصة لالطالع على مختلف المواد المستخدمة في األعمال النهائية والتي تشمل، 

ول سير األعمال في المنطقة المتاخمة للمخيم القديم، وح. "تركيب البالط واألبواب والنوافذ والطالء
 آب، كما ٢٠من المتوقع أن يتم توقيع عقد رفع األنقاض وإزالة األجزاء اآليلة للسقوط يوم "أوضح البيان 

ولفت البيان إلى . " من الشهر الحالي العمل على بناء السور المحيط بمقبرة صامد٢٥يتوقع أن يباشر في 
 وتركيب ٣٨٥دأت عملية صب األرضيات في ممرات بعض المساكن الموقتة في العقار  باألونرواأن "

النوافذ، وهي تعمل على تركيب مولد كهربائي تبرعت به الوكالة األميركية للتنمية الدولية، وذلك بهدف 
  . "توفير كمية إضافية من التيار الكهربائي للسكان

  ١٤/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  ١٩٤٨اإلسكندرية يوثق ويستعرض أحداث نكبة معرض في مكتبة  .٢٥

 أغسطس الجاري / آب١٩ ينظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة اإلسكندرية، في الفترة من :القاهرة
تذكار : ١٩٤٨فلسطين " سبتمبر القادم، معرض النكبة الوثائقي لفقدان الوطن واألرض / أيلول٣٠وإلى 

 متحف تروبن بأمستردام في هولندا، بالتعاون مع أرشيف النكبة ، والذي قام بإعداده"الوطن الجميل
األحداث الهامة التي أدت إلى النكبة من " تذكار الوطن الجميل: ١٩٤٨فلسطين "ويقدم معرض  .ببيروت
، حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة عدة معالم رئيسية للنكبة من خالل ١٩٦٧ إلى العام ١٨٩٦العام 

ويقدم المعرض بالتفصيل تاريخ  .روضة، باإلضافة إلى أفالما وثائقية توضيحيةالملصقات والصور المع
  .١٩٤٨ي عام سرائيلالمنطقة، والحدث المثير للجدل والتساؤالت وهو قيام الكيان اإل

، ويركز متحف تروبن "إسرائيلدولة "ويتناول المعرض ذكريات الفلسطينيين في تلك الفترة مع تأسيس 
  .طينية في هذا الحدثعلى التجربة الفلس

  ١٣/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
   سعودي- قطري -صندوق استثماري إسرائيلي : "فاينانشال تايمز" .٢٦

، أول من أمس، تقريراً عن تطبيع دول خليجية عالقاتها بإسرائيل، مـن             "فاينانشال تايمز "نشرت صحيفة   
 "مجموعة العليان " و "مار القطرية سلطة االستث "وبحسب الصحيفة األميركية، فإن      .الباب المالي االقتصادي  

، التي يملكها أكبـر رجـال       idbالسعودية وحدتا جهودهما مع إحدى أكبر المؤسسات المالية اإلسرائيلية          
ووفق المصدر نفسه،   . األعمال في الدولة العبرية، نوشي دانكنر، وذلك بهدف تأسيس سوق مالية عالمية           

 هو من عهد إليه تأسيس المشروع المالي اإلسرائيلي Credit Suisse "االعتماد السويسري"فإن مصرف 
 السعودي المشترك، وهو ما تجلّى بإعالن المصرف تأسيس صندوق بقيمـة مليـار دوالر               - القطري   -

  .متخصص بإقراض األسواق المالية الناشئة وتمويلها
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ثمرين خليجيـين عـرب مـع        على أن هذه التجربة هي األولى التي تجمع مست         "فاينانشال تايمز "وشددت  
  .إسرائيليين

 بأن عائلة العليان السعودية هي من أقوى العائالت السعودية          "فاينانشال تايمز "وفي سياق تقريرها، ذكّرت     
، فهي، وفق المصدر نفسه، تدير أصـوالً        "سلطة االستثمار القطرية  "أما  . في مجال عوالم التجارة والمال    

 "االعتمـاد السويـسري   " مليار دوالر، وتمتلك أسهماً في مـصرفَي         ٩٠ و ٦٥ مالية تُقَدر قيمتها بما بين    
، "قطر هولدينغ "ومن خالل   . "ساينسبيري" من أسهم سلسلة متاجر التجزئة البريطانية        %٢٦ و "باركاليز"و

كنـاري  "، التي تملـك شـركة       "سونغبيرد"، أصوالً في شركة العقارات      "سلطة االستثمار القطرية  "تمتلك  
  ."بورش" و"فولكسفاغن"حصصاً في شركتي ، و"وارف

، ويملـك  idb وشـركة  "االعتماد السويـسري " من   %٣أما رجل األعمال اإلسرائيلي دانكنر، فهو يملك        
  .Cellcom وشركة االتصاالت "كالل"حصصاً من شركة التأمين 

  ١٤/٨/٢٠١٠، خبار، بيروتاأل
  

  رة نظمتها جمعية تدعم الصهيونية  سفير فلسطين في محاضةمنظمة جنوب أفريقية تستنكر مشارك .٢٧
استنكرت منظمة جنوب أفريقية واتحادات طالبية فلسطينية مشاركة        : جوهانسبرغ - أحمد فال ولد الدين   

السفير الفلسطيني بجنوب أفريقيا في محاضرة نظمتها جمعية طالبية معروفة بدفاعها عن الصهيونية في              
  ".اضحاأمرا ف"جامعة فَتس بجوهانسبرغ، واعتبرتها 

وعبرت هيئات جنوب أفريقية عن انزعاجها من مشاركة السفير علي أحمد حليمة في التظاهرة الطالبية،               
ووفقا للناطقة باسم منظمة جنوب أفريقيا للتضامن مـع   ."إسرائيل"ـواعتبرتها خرقا للمقاطعة األكاديمية ل    

وهو منظمـة صـهيونية عرفـت       -يا  تلبية حليمة لدعوة اتحاد الطالب اليهود بجنوب أفريق       "فلسطين فإن   
  ". أمر فاضح-بدفاعها عن إسرائيل أثناء االعتداء على غزة وعلى قافلة الحرية

وجهنا رسالة للسفير قبل الحدث دعوناه فيها لعدم تلبية الـدعوة ألن            "وأضافت كيك جوزف للجزيرة نت      
  ".لفلسطينية هنامجرد مشاركته، برأينا، ستستخدم سالحا ضد الناشطين المناصرين للقضية ا

التي تـرى الحـوار مـع جميـع     "من جهته قال السفير حليمة إن مشاركته جاءت بوصفه يمثل حكومته     
هدفي من المشاركة هو إبـراز الحـق        "وأضاف بتصريح للجزيرة نت      ".األطراف وسيلة وحيدة للسالم   

  ".ريقياالفلسطيني وعرضه، فوظيفتي كدبلوماسي هي التعاطي مع كل الفاعلين في جنوب أف
للدراسات األفريقية الشرق أوسطية نعيم جناح، يـرى أن         " أمك"غير أن المحلل السياسي ورئيس مركز       

ستوفر فرصة ذهبية لتحسين صورة منظمة الطالب اليهود بجنوب أفريقيـا المعروفـة             "مشاركة السفير   
  ".بتأييدها المطلق للسياسات اإلسرائيلية
صـهيوني ومعـروف بدعمـه العلنـي        "لبة اليهود بجنوب أفريقيا     وبحسب تلك االتحادات فإن اتحاد الط     

ورأت تلك االتحادات أن مشاركة السفير ال        ".لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته للفصل العنصري األبارتهايد     
يمكن أن تنضوي تحت إطار العمل الدبلوماسي المعتاد ومقتـضياته، ألن المؤسـسة المـذكورة ليـست                 

  .حكومية أو برلمانية
  ١٣/٨/٢٠١٠، قع الجزيرة نت، الدوحةمو

  
  أي ضغوط تمارس على الفلسطينيين ليست في مصلحة السالم: صبيح .٢٨

حذر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، من :  رام اهللا،القاهرة
اشرة ال تفضي إلى أن ممارسة أي ضغوط أمريكية على الجانب الفلسطيني لالنتقال إلى مفاوضات مب

ونقل مصدر إعالمي فلسطيني رسمي في رام  .نتائج، سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيحدث فوضى كبيرة
اإلدارة األمريكية تخطئ كثيرا إذا اعتقدت أن الرئيس محمود عباس يمكن أن "اهللا عن صبيح قوله، إن 
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 وبالتالي سيزداد الوضع في ..يذهب تحت الضغط أو التهديد إلى مفاوضات مباشرة ال تفضي إلى شيء
 ".، ويتعزز موقف اليمين اإلسرائيلي في العبث في عملية السالمالداخل الفلسطيني والعربي تعقيداً

إذا لم تكن هناك مفاوضات مبنية على مرجعيات وأسس سليمة لعملية السالم فال بد من وقفة : "وأضاف
د السالم وال تريد حل الدولتين التي طالبت به عربية جادة، خاصة ونحن أمام حكومة إسرائيلية ال تري

  .، على حد تعبيره"اإلدارة األمريكية
  ١٣/٨/٢٠١٠ قد س برس

  
  يدين سياسة اإلبعاد اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين" التعاون الخليجي" .٢٩

ة دان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية سياسات اإلبعاد المبرمج             : )وام(
التي تتبعها سلطات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومحاوالت منع الفلسطينيين من الـدخول إلـى                

وأكد العطية أن ما تقوم به سلطات االحتالل من استخدام           .القدس ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى      
. واتفاقيـة جنيـف الرابعـة     مفرط للقوة يمثل خرقاً فاضحاً ومخالفة صريحة للقوانين واألعراف الدولية           

وطالب األسرة الدولية ومجلس األمن الدولي ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالتحرك السريع              
كامل المسؤولية سواء فيما يتعلق بـسياسات اإلبعـاد         " إسرائيل"وتحميل  " اإلسرائيلية"لوقف الممارسات   

وأكد مجدداً مواقف دول مجلس التعـاون       . غزة والضفة الممنهجة أو بارتكابها المجازر ضد المدنيين في        
الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحاً أنها ستظل القضية المحورية والشغل الشاغل لدول المجلـس حتـى               

  . يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة
  ١٤/٨/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
   القدسر في مدينة مليون دوال٣٠بيت مال القدس يعتزم استثمار  .٣٠

 مليون  ٣٠ الخميس في الرباط حيث مقرها أنها تنوي استثمار          "بيت مال القدس  "أعلنت وكالة   : )ب.ف.ا(
وصرح مـدير عـام     .  للمدينة المحتلة  "الحفاظ على الطابع العربي اإلسالمي    " من أجل    ٢٠١١دوالر عام   

االنطالقة الرسمية للحملة   "ط بمناسبة   الوكالة عبد الكبير العلوي المدغري خالل مؤتمر صحافي في الربا         
هذه االستثمارات تتوزع على مشاريع اجتماعية حيوية       " أن   "السنوية لجمع التبرعات لفائدة القدس الشريف     

وأوضح مدير عام الوكالـة  .  في الشطر الشرقي"اقتناء األراضي " وال سيما    "تحظى باألولوية لدى الوكالة   
ستمرار في اقتناء العقارات في إطار مشروع إحياء أوقاف المغاربة فـي            أنه سيتم خالل السنة المقبلة اال     

كمركز ثقافي في قلب القـدس، ودعـم قطـاع          ) بيت المغرب (كما تشمل الخطة تجهيز وتشغيل      . القدس
  .التعليم والصحة، واالهتمام بوضعية المسجد األقصى والمعالم الروحية للمدينة والمباني األثرية

وخـتم  . ة ستعمل خالل السنة المقبلة على رفع وتيرة إنجاز ومضاعفة حجم المشاريع           ولفت إلى أن الوكال   
 مليون دوالر بالرغم من المشاكل الناجمة بشكل        ١٢ تمت مضاعفة المشاريع لتبلغ قيمتها       ٢٠١٠بأنه في   

  . خاص عن رفض سلطات االحتالل منح تراخيص بناء
 ١٤/٨/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
   إفطار رمضاني لممثلي األديان السماويةإلى "سرائيلإ "تركي لم يدع سفيرالية حزب العدالة والتنم .٣١

 السفير اإلسرائيلي   إلى امتنع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن توجيه دعوة            .):أ.ش.أ (–أنقرة  
وقـال   .الثـة في أنقرة إلى إفطار رمضاني أقامه الحزب للسنة الرابعة تواليا لممثلي األديان السماوية الث             

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر شيليك إن الحزب تعمد عدم توجيه الدعوة إلى السفير اإلسرائيلي                
 من أمس وشارك فيه رئيس الوزراء رجـب         أولغابي ليفي لحضور اإلفطار الذي أقيم في مقر الحزب          

علـى سـفينة    " اإلسرائيليبسبب العدوان   "طيب أردوغان وحضره جميع السفراء المعتمدين لدى تركيا،         



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٨٨٠:         العدد       ١٤/٨/٢٠١٠السبت  :التاريخ

األسـلوب  " الماضـي، و   مـايو / أيـار  ٣١لغزة في   " أسطول الحرية "التركية ضمن سفن    " مافي مرمرة "
  ".العدواني الذي تعاملت به السلطات اإلسرائيلية مع القافلة

 وأضاف أن عدم دعوة السفير اإلسرائيلي إلى اإلفطار الذي يقام سنويا ويحضره ممثلو األديان الـسماوية               
الثالثة، جاء أيضا بسبب عدم استجابة حكومته للمطالب التركية الخاصة بالهجوم على السفن، مؤكـدا أن                

  .هذا الموقف ليس موجها في اي حال إلى الشعب اإلسرائيلي
  ١٤/٨/٢٠١٠، النهار، بيروت

  
   فوق تركيا"هيرون" تتحكم بصور طائرات "سرائيلإ" .٣٢

 الـذي   ،كشف الخبير في العالقات الدولية وفي قضايا الشرق األوسط سادات التشينير          : محمد نور الدين  
يرأس أيضاً مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية في تركيا في برنامج تلفزيوني على القنـاة الرسـمية         

 إلـى    التي تحلق فوق تركيا لم ترسل      "هيرون"التركية، إن الطائرات اإلسرائيلية من دون طيار من نوع          
 أيـار   ٣١أنقرة صوراً في الليلة التي حدث فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة اسكندرون البحرية فجر               

  . بساعات"مرمرة"الماضي، أي قبل العدوان اإلسرائيلي على سفينة 
، بـل   "إسـرائيل " تـصل إلـى      "هيرون"واعتبر التشينير أن كل الصور والمشاهد التي تلتقطها طائرات          

 أوقفت إرسال المشاهد مرة واحدة، وكان ذلك في         "إسرائيل"وأعلن أن   . سالها إذا أرادت  تستطيع وقف إر  
لقد أوقفت إسرائيل الـصور     "وقال  . "أسطول الحرية "الليلة التي حصل الهجوم على قاعدة االسكندرون و       

قوية عن  وال شك أن مثل هذه المعلومات التي كشفها التشينير تطرح عالمات استفهام             . "ونحن لم نر شيئا   
استخدام إسرائيل لهذه الطائرات للتجسس على الدول المحيطة بتركيا، مثل إيـران والعـراق وسـوريا،                
وعلى تركيا نفسها، وهو ما يذكر بالطلعات اإلسرائيلية اليومية فوق لبنان للتجسس وتصوير كل المناطق               

  . وعلى مدار الساعة
  ١٤/٨/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
 ثالث اتفاقيات مع األونروا لدعم مشاريع تنموية بالضفة وغزةمؤسسة القذافي توقّع  .٣٣

الليبية الخيرية، ثالثة اتفاقيات مع الوكالة الدولية لغوث وتشغيل " القذافي"أبرمت مؤسسة : طرابلس
 مليون دوالر تُرصد لدعم المشاريع اإلعمارية ١,٦الالجئين الفلسطينيين األونروا، بكلفة إجمالية بلغت 

  .في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزةوالتنموية 
ومن المقرر أن تغطّي هذه االتفاقيات، نفقات إنشاء عيادة صحية متنقلة في الضفة الغربية، ودعماً إلعادة 

الذي يرمي إلى دعم " تمويل صغير"بجنوب القطاع، إضافة إلى البدء بمشروع " بني سهيال"تعمير مدرسة 
تمكّن " صغيرة"ر في غزة، من خالل إطالق ودعم مشاريع استثمارية  فرد فقي٤,٨٠٠ عائلة ونحو ٨٠٠

  .هؤالء األشخاص من العمل ودعم أنفسهم
ستكون اإلتفاقيات الجديدة "من جانبه، عقّب المفوض العام للوكالة، فيليبو غراندي على هذه الخطوة قائالً 

مساعدة المرضى في الضفة الغربية مهمة جداً في مساعدتنا على توفير التعليم المالئم ألطفال غزة و
ليعاينهم األطباء على الرغم من المشاكل بسبب الجدار الفاصل إضافةً إلى مساعدة أصحاب األعمال 

، مشيداً بجهود المؤسسة ورئيسها، سيف اإلسالم القذافي في إغاثة الشعب "الصغيرة الجسورين في غزة
  .الفلسطيني

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
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   المشتبه في تورطه في اغتيال المبحوح"العميل اإلسرائيلي" بكفالة عن ألمانيا تفرج .٣٤
أفرج القضاء األلماني بكفالة، أمس، عن يـوري برودسـكي الـذي يـشتبه بأنـه عميـل                  : ).ب.ف.أ(

، ومتورط في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح فـي            )الموساد(لالستخبارات اإلسرائيلية   
  ".إسرائيل"، مسوية بذلك ملفاً كان يهدد بتوتير العالقات مع كانون الثاني /يناير

ومثل المتهم، أمس، أمام قاض في مدينة       ،  وكانت السلطات البولندية سلمت برودسكي األربعاء إلى ألمانيا       
، على ما   "مناسبة"كولونيا غرب ألمانيا حيث تم الحصول على جواز السفر، فحكم بإطالق سراحه بكفالة              

، مـن دون أن     "فرانس برس "ـ العام والمتحدث باسم النيابة العامة في كولونيا راينر فولف ل          أفاد المدعي 
مذكرة التوقيف علقت بعد التوصل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي           "وقال إن    .يكشف قيمة الكفالة  

التي يواجههـا   إذ إن العقوبة القصوى     " إسرائيل"، موضحاً أن في وسع برودسكي اآلن العودة إلى          "العام
  .هي غرامة ستغطيها الكفالة

  ١٤/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   للخارجية الفرنسية على رفع مستوى مفوضية فلسطين إلى بعثةتحتج" إسرائيل ":مصادر فرنسية .٣٥

ـ        :  ميشال أبو نجم   - باريس  أن  ،"الـشرق األوسـط   "كشفت مصادر فرنسية رسمية عالية المـستوى لـ
لخارجية الفرنسية رسالة احتجاج على رفع مستوى مفوضية فلـسطين لـدى             وجهت لوزارة ا   "إسرائيل"

 .فرنسا إلى بعثة وإعطاء ممثل فلسطين درجة سفير مع كل ما يترافق من ميزات دبلوماسية وبروتوكولية               
 غير راضية   "إسرائيل" أن االحتجاجات اإلسرائيلية تناولت ثالث نقاط؛ األولى، أن          ،وأفادت هذه المصادر  

 ترى أن ما قامت بـه بـاريس         "إسرائيل"والثانية، أن   . درة الفرنسية التي تمت من غير استشارة      عن البا 
 بأن فرنسا   هدية مجانية للسلطة الفلسطينية التي ترفض تلبية دعوة االنتقال إلى المفاوضات المباشرة علماً            

  ـ    ،أما المأخذ الثالث  . رت عن ذلك غير مرة    تؤيد الدعوة وعب سيئ للبـادرة الفرنـسية      فيتناول التوقيت ال
  ."ستشجع الفلسطينيين على التشدد"باعتبار أنها 

 أن البادرة جاءت من وزير الخارجية برنار كوشنير الذي كان يبحث عن فكرة              ،"الشرق األوسط "وعلمت  
تريد أن تكـون خطوتهـا رائـدة بحيـث تـدفع            "وقالت المصادر إن باريس     . جديدة لدعم الفلسطينيين  

  ."وا حذوهاباألوروبيين ليحذ
  ١٤/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  باريس تأخذ على واشنطن إهمال دور الرباعية: "الشرق األوسط"مصادر فرنسية لـ .٣٦

آب الحـالي   /  أن سفراء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سيقومون قبل نهاية أغـسطس          ،"الشرق األوسط "علمت  
ـ   و. بزيارة للمنطقة تشمل غزة، ورام اهللا والقدس والقاهرة         إن  ،"الشرق األوسط "قالت المصادر الفرنسية ل

 لـوزير  "إسـرائيل "لم تكن في وضع يتيح لها أن تتجاهل دعوة أفيغدور ليبرمان، وزير خارجية          "باريس  
وبحسب المصادر، فإن باريس طالبت منذ زمـن        . "على الرغم من تحفظاتها على الشكل     "خارجية إيطاليا   

  . تحت حجج واهية"إسرائيل"جية العالم وهو ما كانت ترفضه بعيد بفتح أبواب غزة أمام وزراء خار
وعلى الرغم من تأييد باريس الجهود األميركية، فإن لديها مآخذ على منهج واشنطن في التعـاطي مـع                  

وقالت المصادر الفرنسية إن المأخذ األهم هـو إهمـال اإلدارة األميركيـة دور الرباعيـة                . ملف السالم 
وتؤكد هذه المصادر أن أهمية زيارة الـوزراء        . ا غير كافية للوصول إلى السالم     الدولية، كما أن طريقته   

يتكلمون بصوت  "األوروبيين الجماعية للمنطقة تكمن في أنها تظهر الدور األوروبي وتبين أن األوروبيين             
  . وال يكتفون بدور الممول"واحد ومرتفع

  ١٤/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
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  دود الدولة الفلسطينية ح٦٧ أراضي الـ: باريس .٣٧
 أن نجاح المفاوضات المباشـرة بـين اإلسـرائيليين          ، أمس ،أكدت فرنسا : وكاالت،   مراد مراد  -باريس  

والفلسطينيين يرتبط مباشرة بمدى شمولها جميع جوانب عملية السالم المتعلقة بالوضع النهائي بمـا فـي          
  .مسائل األمن ووضع مدينة القدس و١٩٦٧ذلك حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 

ـ           حول موقف فرنـسا    " المستقبل"وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج، رداً على سؤال ل
ندعو جميع األطراف   " :١٩٦٧من رفض نتنياهو االنخراط في مفاوضات مباشرة مشروطة بحدود العام           

، مؤكدة موقف فرنـسا الواضـح مـن         "شرة قريباً الى تحمل مسؤولياتها بما يسهل بدء المفاوضات المبا       
تماماً مثلما أعلن قـصر االليزيـه فـي بيـان عقـب              "١٩٦٧ضرروة قيام دولة فلسطينية بحدود العام       

المحادثات الهاتفية األخيرة التي أجراها الرئيس نيكوال ساركوزي مع كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي              
وقد شدد ساركوزي للطرفين علـى أنـه كـي    . نية محمود عباس بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطي    

تكون المفاوضات المباشرة ذات مغزى وتؤدي الى النتيجة المرجوة فإنها يجب أن تشمل جميع جوانـب                
عملية السالم المتعلقة بالوضع النهائي بما في ذلك مسألة ترسيم الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام                

  ".ل األمنية والوضع النهائي لمدينة القدس ومعالجة المسائ١٩٦٧
  ١٤/٨/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
  وباماتغيير شكل المفاوضات قد يأتي بنتائج عكسية أل: ميلر .٣٨

رون ديفيد ميلر مستشار الشرق االوسط الـسابق بـوزارة   أ قال  :رويترز -دوجالس هاميلتون    – القدس
غير المباشرة إلى المحادثات المباشرة قد ال يتمخض عن          إن االنتقال من المحادثات      ،الخارجية االمريكية 

  .تقدم يذكر ما لم يكن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يخفي في جعبته مفاجأة
سيكون خطأ له أبعاد شديدة أن نخلص الى أننا وصلنا اآلن إلى نقطة تحول              "وأضاف ميلر قائال لرويترز     

  ."هل ناهيك عن النتائجأساسية ستسفر عن تقدم سريع او س
ومضى ميلر يقول انه ما لم يكن الرئيس باراك أوباما قد سمع في أحاديث خاصة من نتنياهو وهو يميني                   

المسألة الى ما بعـد انتخابـات التجديـد النـصفي فـي             " ترك"عن تغير كبير فانه سيكون من االفضل        
بمعركة أخرى مـع  "حدة بدال من أن يجازف الكونجرس التي تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني بالواليات المت        

. وصرح بأنه ربما يكون نتنياهو يرغب في التعامل مع الفلسطينيين دون وجود أمـريكيين              ."االسرائيليين
لكن تغيير شكل المفاوضات ال يعني الكثير وقد يأتي بنتائج عكسية الوباما الذي يضغط الجراء محادثات                

  .مباشرة
في نهاية المطاف أعتقد أن علينا جميعا أن نفهم أنه ال يمكـن             "باسم نتنياهو   وقال مارك ريجيف المتحدث     

  ."تحقيق السالم بين الشعبين سوى من خالل المحادثات المباشرة
لكن عمليا يظهر تاريخ المفاوضـات فـي الـشرق          . وقال ميلر ان هذا يبدو صحيحا من الناحية النظرية        

 ،وأضـاف ميلـر   .شرة كانت اكثر نجاحا في معظم االحيان    االوسط العكس وهو أن المحادثات غير المبا      
قبـل أن أتـرك الحكومـة بـدأت          "،الذي يعمل االن محلال سياسيا بمركز وودرو ويلسون في واشنطن         

 عـشر   ٢٠٠٣ و ١٩٩٣بـين عـامي     ) بالشرق االوسط (المحادثات المباشرة بشأن قضايا الوضع الدائم       
وباستثناء اتفاق السالم   . "مباشرة لم تكن عنصرا ضروريا قط     الواقع أن المفاوضات ال    " ميلر وقال ."مرات

هي بكـل وضـوح     " واالردن يظهر السجل أن المحادثات المباشرة        "سرائيلإ" بين   ١٩٩٤الذي وقع عام    
وقال ميلر إن العناصر التي تحدد ما اذا كانت هنـاك فرصـة لنجـاح                ."ليست كافية للتوصل الى اتفاق    

ن الجانبين في اتخاذ قرارات تدفع هذه المحادثات قـدما؟ هـل هنـاك              هل يرغب اي م   "المحادثات هي   
  "مرجعيات ال نعلم بها او ضمانات قدمت؟ وما هي حسابات امريكا لدورها؟
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بل يمكن القـول ان  " اهم بكثير مما اذا كانت المحادثات ستكون مباشرة      "وأضاف ميلر أن هذه المؤشرات      
ضل في الوقت الحالي ولـيس الـضغط علـى الفلـسطينيين او     هي البديل االف  "المحادثات غير المباشرة    

سـتتفق اكثـر    "وقال ميلر إن المحادثات المباشرة       ."االسرائيليين لخوض محادثات لم يستعد الجانبان لها      
تـرك  "لكن بالنسبة الوباما سيكون المسار االكثر حكمة هو         " .كثيرا مع احتياجات نتنياهو اكثر من عباس      

الطريقـة  "وأضـاف    ."ت الحالي والسماح للجانبين بخوض مفاوضات لفترة طويلـة        هذه المسألة في الوق   
  ."جل هذه المحادثات المباشرةأالمضمونة الحداث أزمة هي الضغط من 

وعود لن يوفى بها وانعدام الثقة وتصرفات اسرائيل على االرض على           "ومضى يقول انها قد تنهار وسط       
  ."صلة الكبيرة التي ال يمكن تجاوزهاسبيل المثال في القدس او الفجوات الفا

  ١٤/٨/٢٠١٠وكالة رويترز لألنباء، 
  
  "إسرائيل" فناناً ايرلندياً يقاطعون ١٥٠ .٣٩

، "إسـرائيل " فناناً ايرلنديا أطلقوا حملة مقاطعة ثقافية ضد         ١٥٠، أمس، أن    "ايريش تايمز "ذكرت صحيفة   
عبرية، وعدم قبـول أي تمويـل حكـومي         تعهدوا خاللها بعدم المشاركة في أي معارض داخل الدولة ال         

 أن حملة المقاطعة تأتي احتجاجـاً       ،"الحملة االيرلندية للتضامن مع فلسطين    "وأعلنت  . إسرائيلي ألعمالهم 
إلى أن تلتزم   " الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المقاطعة ستستمر         "إسرائيل"على الطريقة التي تعامل بها      
  . "دئ العالمية لحقوق اإلنسانإسرائيل بالقانون الدولي والمبا

       يـدعمون  ) فـي إسـرائيل   (الفنانين الذين يقدموا أعمالهم هنـاك       "وأوضح عضو الحملة ريموند دين أن
وأشار إلى أن الهدف من هذا التحرك هـو الـضغط           . "سواء رغبوا في ذلك أم ال     ) الحكومة اإلسرائيلية (

 األقل وقف االسـتيطان، ودخـول إسـرائيل فـي           إنهاء االحتالل، وتفكيك المستوطنات أو على     "باتجاه  
  . "مفاوضات مع الفلسطينيين بنية حسنة

  ١٤/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  "المفاوضات المباشرة"على مرمى حجر من  .٤٠

   عريب الرنتاوي
إطالق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين " حفل"ترغب الدبلوماسية المصرية في احتضان 

محورية الدور "التي تنظر إليها القاهرة بوصفها شاهداً على " الحظوة"هذه يين، ونظير سرائيلواإل
الفلسطيني حيال " التصلب"، تعهدت هذه الدبلوماسية لواشنطن كما تقول المصادر، بتذليل عقبة "المصري

في مواقف الرئيس عباس، إن جاز لنا أن نصفها كذلك، " الزوايا الحادة"هذه المسألة، وتكفلت بتدوير 
من الدبلوماسية المصرية في الضغط على الفلسطينيين، " أفعل"لحقيقة أن التجربة برهنت أن ليس ثمة وا

هنا يأخذ الحديث شكل التهديد والوعيد، وفي أحيان كثيرة، كما تقول مصادرنا المتطابقة، يأخذ الحديث 
  ".التعزير"شكل 

بل يومين أن الرئيس عباس يميل لحسم ، وقالت ق"كشفت كاترين أشتون الطابق"أياً يكن من أمر، فقد 
تردده وااللتحاق بمائدة المفاوضات المباشرة، وهو االنبطاع الذي خرج به قبل أزيد من أسبوعين، ميغيل 

، وأن كل ما يجري "القرار متخذ من قبل"موراتينوس بعد لقائه عباس في عمان، األمر الذي يوحي بأن 
  . ورددنا قبل أياماآلن ليس سوى إعداد للمسرح كما قلنا

االلتحاق بالمفاوضات المباشرة، من دون وقف االستيطان وبال ضمانات أو مرجعيات وال جداول زمنية، 
أمر مذل حقاً، ال للسلطة التي ستفعل ذلك، بل وللنظام العربي بمجمله الذي يظهر يوما بعد، مزيدا من 

 مع استئاف االستيطان على نطاق واسع في آيات العجز والتخاذل، واستئناف المفاوضات جنبا إلى جنب
أيلول المقبل، أمر ال يشرف أحدا، وال يجوز أن يكون مدعاة لالعتزاز والمفاخرة بأدوار وهمية، وإن 
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ية، فال أقل من رفع سرائيلكان ال بد من عمل شيء لحظة اإلشهار عن اسئناف المفاوضات، بالشروط اإل
  .طنية والقوميةالرايات السوداء وتنكيس األعالم الو

 ال تريد التعهد بوقف االستيطان أو إسرائيلي حداً غير مسبوق، سرائيلأمس األول، بلغ الصلف اإل
 ال تقبل أن يلتزم أي طرف ثالث بهذه إسرائيلتجميده، وال تريد مرجعية أو جداول زمنية للمفاوضات، 

 تعطي الفلسطينيين وعودا وتعهدات من المطالب والتعهدات، هي ال تريد لواشنطن أو الرباعية الدولية أن
 تريد مفاوضات إسرائيلو" الشروط المسبقة"هذه القبيل، فمثل هذا األمر إن حصل، سيندرج في عداد 

  .مباشرة، بشرط أالّ تكون مشروطة أبداً، وهذا ما كان لها، وهذا ما ستتحصل عليه
و نسخة غير مزيدة وغير منقحة لمشروع حدود اللعبة معروفة ومقررة سلفاً، حل انتقالي بعيد المدى، ه

لمشروع السالم االقتصادي والدولة ذات الحدود " إعادة تسمية"شارون المرحلي بعيد المدى، وهو 
 بالمئة من الضفة ٩٠دولة على : المؤقتة، نتنياهو سيقدم للفلسطينيين عرضاً سخياً ال يمكن أن يرفضوه

كة من األنفاق والجسور، مع وجود عسكري استراتيجي في الغربية من دون القدس، متصلة جغرافياً بشب
لخطر الجبهة الشرقية المتصاعد من منظور نتنياهو، على أن "غور األردن تمليه ضرورات التصدي 

  ".ما تبقى من القضايا العالقة"تستمر المفاوضات بعد حول 
طينيين أن يعترفوا عرض نتنياهو السخي غير مشروط سياسيا وإيديولوجيا، غير مطلوب من الفلس

، هي دولة مجانية تقدم عربونا على الصداقة "نهاية المطالب"و" نهاية الصراع"بيهودية الدولة أو يعلنوا 
، كل ما هو مطلوب من الفلسطينيين استمرار "تنازالت مؤلمة"وبرهانا على استعداد نتنياهو لتقديم 

  .ن النفوس والنصوصواجتثاث المقاومة م" اإلرهاب"التنسيق األمني ومحاربة 
، تماما مثلما رفضوا استئناف المفاوضات "المفخخ"ي سرائيلسيرفض الفلسطينيون والعرب هذا العرض اإل

من دون وقف االستيطان، ومثلما رفضوا االنتقال من محادثات التقريب للمفاوضات المباشرة، أسابيع 
صوت العقل "ي نهاية المطاف بتغليب قليلة من المماطلة والتمنع واالجتماعات التشاورية، تنتهي ف

يطبل "ي، إذ ليس باإلمكان أبدع مما كان، وسيكون هناك دائما من سرائيلوالقبول بالمعروض اإل" والحكمة
  .، بل ومن يحمل على معارضيها؟"لهذه الصفقات ويزمر

  ١٤/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  عباس بين المستحيل وغير الممكنبين .٤١

  نقوال ناصر
، شهد النضال الوطني الفلسطيني انقالبا في ١٩٨٨في الجزائر عام " ن االستقالل الفلسطينيإعال"منذ 

على الواقع الذي وجد الشعب الفلسطيني نفسه فيه بعد النكبة عام " الثورة"استراتيجيته، من الرهان على 
غير هذا الواقع، السياسي عله ي" الممكن"لفرض هذا الواقع عليه، إلى الرهان على " المقاومة"، و١٩٤٨

للشعب ونضاله بأن ما اعتقد واهما بأنه " الممثل الشرعي والوحيد"ليكتشف اليوم من يصر على أنه 
هو في الواقع مستحيل، وألنه يدعي بأن العودة إلى استراتيجية المقاومة لم تعد خياراً " ممكن سياسيا"

سبتمبر في الواليات المتحدة، / من أيلول ممكناً، متذرعاً بالمتغيرات الدولية بعد هجمات الحادي عشر 
" خيار استراتيجي"وبالمتغيرات العربية بعد اإلجماع الرسمي العربي على السالم بالتفاوض كـ 

واالحتالل األميركي للعراق الذي أسقط آخر قلعة معارضة لهذا الخيار، فإن هذا الممثل الشرعي والوحيد 
ستحيل وبين غير الممكن، وعلى عدم االعتراف بفشل يصر اليوم على أن يظل محاصراً بين الم

استراتيجيته وبأن نتائجها كانت عكسية تماما، ويرفض ليس فقط العودة إلى استراتيجية المقاومة بل 
يرفض حتى إجراء مراجعة وطنية يتمخض عنها برنامج جديد للنضال السياسي إن لم تتمخض عنها 

  . استراتيجية جديدة للنضال الوطني
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محمود عباس نفسه فيه اليوم، حيث يقول إنه ضحية " الرئيس"ما يفسر ذلك الوضع الشاذ الذي يجد ورب
، ومع ذلك يبدو "ال يوجد بشر يمكن أن يتحملوا الضغط الذي نتعرض له"ضغوط وصفها بالقول إنه 

ين حلفائه ويتخلى عنه في لحظة من المفترض أن يلتف حوله فيها، في إجماع حتى ب" ناكرا للجميل"شعبه 
قبل خصومه السياسيين على رفض استراتيجيته، لكنه ال يتوقف عن حراكه بين المستحيل وبين غير 
الممكن لكي يتساءل المراقب عن هذه الظاهرة غير المألوفة عالمياً بين الشعوب وبين قادتها في المفاصل 

  . الحاسمة من تاريخهم
على " الضغوط"ا الوضع الشاذ ال بد من وقفة عند لكن قبل التطرق إلى األسباب التي قادت إلى هذ

كل اتصال هاتفي "يضغط عليه للبدء في مفاوضات مباشرة، و" المجتمع الدولي"فهو يقول إن . عباس
، بينما انقلب الدعم العربي الذي سعى إليه إلى عامل ضغط جديد عليه عندما أجازت له "أتلقاه هو ضغط

السالم العربية الذهاب إلى المفاوضات المباشرة تاركة قرار التوقيت له، اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة 
  . ناهيك طبعا عن جوالت المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل الضاغطة بدورها

الذي طالما قال وما زال يقول إنه يتسلح " المجتمع الدولي"والمفارقة أن عباس الذي كان يراهن على أن 
قد تحول باعترافه إلى " استحقاقات السالم"ي على االستجابة لسرائيل االحتالل اإلبه إلجبار حكومة دولة

، "العقبة أمام السالم"عامل ضغط عليه ال على دولة االحتالل، ليجد نفسه اليوم في موقف المتهم بكونه 
الة وقد توج كل هذا الضغط ب رس. وهو اتهام يحاصره عالميا، والوحيد الذي ال يصدقه هو شعبه فقط

  . إنذاراً) ١٢(األميركي التي بعثها إليه الرئيس باراك أوباما وقال معاونوه إنها تضمنت " التحذير"
، وحقيقة أن "بلغت حد السخف"إن وصف الخارجية األميركية للتقارير عن رسالة أوباما لعباس بأنها 

ل اإلعالم، هما وصف وحقيقة إلى وسائ" سربتها"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي 
يعززان التحليالت بأن كل هذا الحديث عن الضغوط ال يزيد على كونه مناورة إعالمية المتصاص 
الرفض السياسي والشعبي الفلسطيني الستئناف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بتوفير الضغوط 

األميركيين " األصدقاء"ضغوط كمسوغات ال تترك لمفاوض منظمة التحرير سوى خيار االستجابة ل
  ! ويستحيل خذالنهم" شركاء في عملية السالم"العرب، وجميعهم " األشقاء"و

، وتؤيدها في ذلك إدارة أوباما التي تضغط "شروطا مسبقة"إن مطالب عباس، التي تسميها دولة االحتالل 
على دولة االحتالل بموجب " استحقاقات"، ويسميها عباس "دون شروط مسبقة"فعال الستئناف المفاوضات 

فما هو . ، هي مطالب بحاجة إلى وقفة كذلك"عملية السالم"االتفاقيات والتفاهمات الموقعة و مرجعيات 
الجديد في المطالبة بالقبول المسبق بمرجعية حل الدولتين وبجدول أعمال محدد وسقف زمني محدد 

ت المتحدة واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي الواليا(وببيان أميركي أو من اللجنة الرباعية الدولية 
كضمان ومرجعية لكل هذه المطالب مما يعطي ولو بصيص أمل بأن تلبية هذه المطالب يمكن ) والروسي

  أن تحدث أي تغيير في أي مدى قريب أو منظور؟ 
اول األعمال وربما يكون عباس خير من يحتفظ في سجالته بعدد المرجعيات التي تم اعتمادها، وبعدد جد

التي تم االتفاق عليها، وبعدد المرات التي تحدد فيها سقف زمني للتفاوض، وبعدد الوثائق التي تؤكد 
فما هي . مرجعية حل الدولتين، وبعدد البيانات األميركية أو بيانات الرباعية التي تضمن كل ذلك وغيره

لدولي الذي يمر عبر ثقب إبرة أميركي الحكمة في تكرار تجربة المجرب بعد أن ثبت بأن هذا الطريق ا
هو طريق مسدود أو ال نهاية له وأنه طريق المستحيل الذي يسد كل طرق األمل األخرى ويجعلها غير 
ممكنة أمام الشعب الفلسطيني، ومنها طريق المقاومة، ليظل هذا الشعب محاصراً بين مستحيل 

  . استراتيجية عباس وبين غير الممكن فيها
إلنهاء االنقسام الوطني الراهن من أجل تعزيز موقفه التفاوضي " شروطه"ذي يصر على إن عباس ال

صحيح أن ذلك سوف يعزز صدقية . يتجاهل بأن الشرط األول المسبق لذلك هو إعالن فشل استراتيجيته
استراتيجية حركة حماس بقدر ما يعزز موقفها السياسي، لكنه قبل ذلك يعزز صدقية ثلث أعضاء 
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الوطني لمنظمة التحرير الذين عارضوا االنقالب االستراتيجي على استراتيجية المنظمة المجلس 
 قبل أن تبلغ حماس سن الرشد فتصبح ما هي عليه اليوم، ويعيد المنظمة إلى ١٩٨٨بالجزائر عام 

كي مرجعياتها وثوابتها، مما يؤهلها حقا لكي تعود وطنا رمزيا حاضنا لكل الشعب الفلسطيني، ويؤهلها ل
تعود إطارا جاذبا لشراكة وطنية حقيقية ال إطارا طاردا لوحدة النضال الوطني الفلسطيني كما هو حالها 

  . اليوم
ما لم يكن "لقد حول االنقالب على استراتيجية المنظمة في الجزائر قيادتها من قائدة ممثلة لكل شعبها إلى 

كما كتب " ارة شؤون الفلسطينيين تحت االحتاللللعمل بصفة دائمة كبلدية كبيرة إلد... متصوراً أبداً 
" المأزق"، جورج جقمان، مضيفا أن "مواطن"مؤخرا األستاذ بجامعة بيرزيت والمدير العام لمؤسسة 

لم يعد من الممكن إجراء مفاوضات لمدة ...  سنة من المفاوضات ١٩أنه بعد "الفلسطيني اليوم يكمن في 
وهذا هو اليوم ". فسه بما يكون قد تبقى من الصدقية والشرعية سنة أخرى واالحتفاظ في الوقت ن١٩

مأزق عباس واستراتيجيته التي تضرب وحدة النضال الوطني في الصميم بينما هذه الوحدة هي الشرط 
  . المسبق الذي ال غنى عنه لنجاح أي استراتيجية للنضال الوطني

الوطن . واضحة كل الوضوح.. لسطينية كانت أهداف الحركة الوطنية الف"فقبل هذه االستراتيجية 
%) .. ١٢(شعب غزة .. أصبح الشعب الفلسطيني شعوبا مختلفة "، وبعدها "معروف والعدو معروف

وشعب ) .. إسرائيل(وشعب فلسطيني عاش على أرض الوطن تحت حكم %) .. ١٨(وشعب في الضفة 
جر الغربية، كما كتب عضو المجلس في المها" وشعب الشتات.. الالجئون في البالد العربية : الشتات

  . سلمان أبو ستة. الوطني الفلسطيني والمنسق العام لمؤتمر حق العودة د
استراتيجيته، بعد أن تفرق الشعب الواحد شعوبا " الشعوب الفلسطينية"ومن الواضح أن لكل من هذه 

" توقع"مع موحد، حد أن بسبب هذه االستراتيجية التي قادت إلى انفراط عقد منظمة التحرير كإطار جا
، وتلتزم باحترام "إسرائيلتحت حكم "قيادة المنظمة الحالية على تنازلها عن حقها في تمثيل شعبها 

ال يوجد بشر يمكن .. ضغط "لماذا ينفض الشعب عن رئيسه وهو تحت : ثم يتساءل المتسائلون. توقيعها
  !. بدل أن يلتف حوله مؤازراً" أن يتحمله

  ١٤/٨/٢٠١٠، ن الينموقع فلسطين أو
  
  نتنياهو قلق على إرث بيغن .٤٢

  مصطفى يوسف اللداوي. د
ية والصهيونية التي خدمت المشروع الصهيوني، وقدمت الكثير للوصول سرائيلكثيرة هي الشخصيات اإل

ية، وحمايتها وتحصينها وتمكينها بكل أسباب القوة والتفوق، وإمدادها بالسكان سرائيلإلى حلم الدولة اإل
ستوطنين، وتزويدها بالسالح والمال والعتاد، وخلق المناخات الدولية الحامية والحاضنة والضامنة والم

ألمنها ومستقبل وجودها، ولكن مناحيم بيغن، زعيم عصابات الهاغاناة الصهيونية، التي شكلت عصب 
وأحد أبرز ية وزعيم حزب الليكود األسبق، سرائيلي بعد ذلك، ورئيس الحكومة اإلسرائيلالجيش اإل

المتشددين في مركز حيروت، يعتبر من أهم الشخصيات في تاريخ الدولة العبرية، منذ ما قبل التأسيس 
وحتى نشوء الدولة، وتكون جيشها، وتنامي قوتها، وبناء سلطتها، وتشكيل عالقاتها وتحالفاتها الدولية، 

ها في المنطقة كقوٍة عسكريٍة وتنفيذ مخططاتها، وتوسيع مشروعها، وتكريس وجودها، وترسيخ أقدام
فاعلة، قدم خاللها بيغن إلى جانب عشرات الشخصيات الصهيونية جهوداً الفتة وكبيرة مازالت آثارها 

ية، التي امتازت بالقوة والعناد، والمثابرة سرائيلإلى اليوم بادية، وجعلت منه أحد أهم الرموز اإل
الذي ال يقل عن والده تطرفاً وتشدداً، وزرع أحالمه في واإلصرار، وقد ورث بيغن أفكاره لنجله بيني، 

عقل بيبي الذي يتطلع ألن يكون وريث بيغن، فأصر على أن يكون نجله بيني بيغن رفيقاً له في الحزب 
  .يةسرائيلوالحكومة وفي مسار تنفيذ سيل األحالم والمشاريع واألطماع والطموحات اإل
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المساهمة في تأسيس الدولة العبرية، قيامه بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ولعل أهم ما قام به مناحيم بيغن بعد 
للسالم مع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بعد أن وافق على االنسحاب من شبه جزيرة 

ية فيها من مستوطناٍت ومطاراٍت عسكرية، وقواعد سرائيلسيناء المصرية، مفككاً ما بنته الحكومات اإل
يٍ يمينيٍ ليكوديٍ إسرائيلي، في سابقٍة لم يكن يتوقعها أحد من زعيمٍ سرائيل عديدة للجيش اإلومعسكراٍت

متشدد، ولكن مناحيم بيغن كان يدرك أنه بتوقيعه اتفاقيةً للسالم مع الحكومة المصرية، فإنه يخرج أهم 
قوى معها، ويجعل وأقوى دولة عربية من دائرة الصراع، ويحيدها عن المعركة، ويبعدها عن ميزان ال

ية من فرض شروطها، سرائيلاألطراف العربية األخرى ضعيفة بغير مصر، فيمكن الحكومات اإل
والمضي في مشاريعها، ومواجهة خصومها دون خوف، وسحب فرقها العسكرية من على جبهة سيناء، 

 كما فعل بغزوه وإعادة تموضعها على جبهاٍت خطرة أخرى، وليكون بإمكانها فتح جبهات قتالية جديدة،
، وإخراجه قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، بعد أن ضمن جمود مصر، ١٩٨٢لبنان في يونيو 

وعدم إمكانية تحريك قواتها المسلحة لنجدة أو نصرة أشقاءها العرب، فكان ما صنعه مناحيم بيغن في 
 نتائج وآثار بعيدٍة المدى على أطراف كامب ديفيد، نقطة تحوٍل كبرى في تاريخ الدولة العبرية، كان لها

  .الصراع مع الكيان الصهيوني
، ونأى بها عن المواجهة، وأحال إسرائيلفقد نجح مناحيم بيغن في إخراج مصر من دائرة الصراع مع 

يون سرائيلجبهة سيناء من ساحة مواجهة إلى مناطق سياحية، ومنتجعاٍت صيفية، يرتادها السواح اإل
نحاء العالم، بعد أن منع أي وجوٍد عسكريٍ مصريٍ فيها، اللهم إال ما يكفي لحماية وغيرهم من شتى أ

 بهذا األمن سنيناً طويلة، ولم يعكر صفو أمنها إسرائيلالحدود، وضمان األمن، ومنع التسلل، وقد نعمت 
 يتطلع سوى عملياتٌ عسكرية معدودة ومحدودة األثر، لم تؤثر كثيراً على جوهر الهدف الذي كان بيغن

  .إليه
ولكن بنيامين نتنياهو وريث بيغن، واألمين على أحالمه وأطماعه وطموحاته، مطالب في هذه المرحلة 
الحرجة من تاريخ مصر، بالحفاظ على مصر بعيدة عن المواجهة، فال يقع فيها شٌئ يهدد استقرار 

لذا فهو وحكومته قلق على  للخطر، وإسرائيلواستمرار االتفاقيات الموقعة معها، بما قد يعرض أمن 
مستقبل األوضاع في مصر، ومعني إلى درجة كبيرة باستتاب األمن لجهة انتقال الحكم، فال تقع فوضى 

 على مدى أكثر من ثالثة عقود، والسلم الذي إسرائيلتسقط كامب ديفيد، وتذهب األمن الذي حظيت به 
يين، من الفوضى سرائيلقٌ كبير يؤرق القادة اإلنعم به مواطنوها خالل العقود الثالثة األخيرة، وهو قل

التي قد تعيد الخوف على أمنها وسالمة مواطنيها على الجبهة المصرية، والتي قد تضعف السلطة 
المصرية الحاكمة، التي احترمت االتفاقيات على مدى السنوات الماضية، فتثب إلى الحكم جماعاتٌ 

ا واستئصالها وشطب وجودها عن الخارطة السياسية، األمر ، وتدعو إلى إبادتهإسرائيلوأحزاب تعادي 
 إلى مربعات الصراع األولى، وسيجعلها في مواجهة حقيقية ومباشرة مع شعب أكبر إسرائيلالذي سيعيد 

  .وأقوى دولة عربية
لذا فإن مهمة نتنياهو في ظل الصعوبات والخطوب التي يواجهها وحكومته، أن يطمئن إلى عبور مصر 

رحلة التالية، في ظل الحديث المتكرر عن تدهور صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، إلى الم
فيكون انتقاالً آمناً ومستقراً، سهالً وسلساً، بما ال يهدد اتفاقية كامب ديفيد بالسقوط، وال ينقب الجدار 

 عن األمة، والمتصدر اآلمن الذي بني بين البلدين منذ سنين، وال يعيد مصر إلى موقعها الحقيقي المدافع
لكرامتها وعزتها، ولذا كانت زيارته إلى القاهرة، ومن قبل زيارة رئيس الكيان شيمعون بيرس، ليطمئنا 

 في مرحلة انتقال السلطة، رغم أن مستشاريه األمنيين والسياسيين يبدون إسرائيلعلى أنه ال خطر يتهدد 
من عدم القدرة على انتقال السلطة انتقاالً سلمياً، قلقاً كبيراً إزاء مستقبل األيام في مصر، ويخشون 

ويشككون في قدرة الخلف على االلتزام باالتفاقيات الموقعة، وحماية السالم الهش القائم بين البلدين، 
ولهذا يكثرون من نصائحهم لرئيس حكومتهم بضرورة مراقبة األوضاع في مصر، ومتابعة التطورات 
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المصري، وعدم الركون إلى اآلليات المصرية الذاتية وحدها في تسيير العامة والخاصة بصحة الرئيس 
أمور االنتقال، وإنما الطلب من الواليات المتحدة األمريكية، ضرورة متابعة ما يجري في مصر، وأن 
يكون لها الكلمة الفصل فيما يتعلق بالسلطة، بما يحمي االتفاقيات الموقعة، ويضمن استمرار حالة السلم 

 وحكومتها ستقع في مأزٍق كبير، وستصبح في مواجهة الدول اإلقليمية إسرائيل القائمة، وإال فإن البارد
الثالثة الكبار، تركيا وإيران ومصر، فهل تنكث مصر غزل بيغن، وهل يعجز نتنياهو عن حماية شعث 

  .كامب ديفيد، وتعود مصر من لتغزل المواقف العربية العزيزة من جديد
  ١٣/٨/٢٠١٠ ،دمشق

  
  عدو عدوي .٤٣

  إليوت أبرامز
  ترجمة نسرين ناضر

أستوريا خالل الجمعية العمومية -جناح في فندق والدورف: أن تكون قائداً عربياً أمر يترتّب عنه منافع
 فسواء كانوا ملوكاً أو –لألمم المتحدة، سفر في طائرتك الخاصة، الكثير من السيولة، وحتى أمن وظيفي 

  .تخابات أو من دونها، يبقى معظمهم في مناصبهم لمدى الحياةشيوخاً أو رؤساء، ومع ان
يبدو أن . لكن ال بد من أن تبدو الفوائد ضئيلة جداً أمام المشكالت التي يواجهها العالم العربي هذا الصيف

، واليمن ينهار )من جديد(الشيعة في إيران يصنعون قنبلة، وحليفة إيران، سوريا، تسيطر على لبنان 
ي الصفحات سرائيلاإل- ويقال إن الرئيس المصري مبارك يحتضر، ويتصدر الصراع الفلسطيني،)مجدداً(

  .األولى من جديد
فالهيمنة األميركية القائمة على األقل . وأكثر من ذلك، ال يعرف أحد من يتولّى زمام األمور هذه األيام

ل العمليات العسكرية المتكررة  والتي تفرض نفسها من خال١٩٦٧منذ رحيل البريطانيين عن عدن عام 
، تبدو في حالة إسرائيلوالواسعة النطاق التي تنفّذها الواليات المتحدة واالنتصارات التي تحقّقها حليفتها 

يتساءل العرب، من سيوقف برنامج األسلحة النووية اإليراني؛ فهم ال يثقون بالنقاشات التي ال . إنهاك
  .ن الجادين والفرس والماهرينتنتهي بين الديبلوماسيين الغربيي

واآلن تحّل صورة أكثر تعقيداً مكان الوصف المعتاد للعالقات .  هي عدو عدوهم، إيرانإسرائيل
فبعد الجهود العسكرية العربية المشتركة لمنع قيام الدولة ". حربية"أو " عدائية"ية بأنّها سرائيلاإل-العربية

. ، إنّه منعطف غريب لألحداث١٩٧٣ و١٩٦٧ و١٩٥٦ها في ، والحروب التي أعقبت١٩٤٨اليهودية عام 
والمقصود بذلك أنها ( غير شعبية في الشارع العربي تماماً كما كانت في العقود الماضية إسرائيلال تزال 

، لكن بالنسبة إلى الحكّام العرب الذي يركّزون على التهديد اإليراني، ال بد من أن كل )محطّ كره شديد
ي الذي اشتكى منه العرب سرائيلالحزم اإل. ي تبدو مغرية اآلنسرائيللتابعة لسالح الجو اإلتلك الطائرات ا

  .طوال أكثر من نصف قرن هو اآلن درعهم األكثر مالءمة ضد إيران
النظرة العربية بأنّه يتعين على أحدهم أن يقصف إيران ويمنعها من تطوير أسلحة نووية مألوفة بالنسبة 

الشهر : واآلن تُرفَع الستارة. لقادة العرب في مجالس خاصة، وال سيما في الخليجإلى كل من يلتقي ا
تحليل للتكاليف "الفائت، تحدث سفير دولة اإلمارات في الواليات المتحدة، يوسف العتيبى، علناً عن 

 لجوء الناس"، وخلص إلى أنّه على الرغم من االضطراب الذي سيلحق بالتجارة ومن حتمية "والمنافع
، الميزان "إلى االحتجاجات وأعمال الشغب واستيائهم الشديد من أن هناك قوة خارجية تهاجم بلداً مسلماً

هل أرغب في العيش مع هذا في مقابل العيش 'إذا سألتموني "قال السفير أمام الحضور في أسبن . واضح
". ا مستعد الستيعاب ما يحصلأن. 'ال يمكننا العيش مع إيران نووية'جوابي هو نفسه ' مع إيران نووية؟
، لم يطلب السفير العتيبى تحركاً أميركياً على وجه الخصوص؛ بل ترك "قوة خارجية"عبر الحديث عن 

  .الباب مفتوحاً أمام المتطوعين
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ية تقارير عن زيارة قام بها الجنرال مئير داغان، رئيس سرائيلوقبل أسبوعين، أوردت الصحافة اإل
، إلى السعودية؛ والجنرال داغان هو الرجل الذي تضعه الحكومة "الموساد"ية ائيلسراالستخبارات اإل

" تايمز"وتأتي هذه الزيارة عقب أخبار أوردتها صحيفة . ية في الواجهة في الموضوع اإليرانيسرائيلاإل
ية سرائيلاإلاللندنية قبل شهرين بأن السعوديين سوف يعلّقون عملياتهم الدفاعية الجوية للسماح للمقاتالت 

  .بعبور األجواء السعودية في طريقها إلى شن هجوم على إيران
وكذلك العالقات (ية سرائيلاإل-بالطبع سوف ينكَر هذا كلّه، كما هي الحال دائماً، لكن العالقات العربية

يث ليست حتى في الدول ح. تبقى أكثر تعقيداً بأشواط مما توحي به العناوين الرئيسة) الفلسطينية-العربية
 ليست هناك انتخابات أو تُقرر نتائجها بواسطة أمر يصدر عن –هناك سياسة بالمعنى الذي نعرفه 

 كل السياسات محلّية، وتتراجع المشاغل بشأن الفلسطينيين أمام المصالح الوطنية –القصر الرئاسي 
لرئيس الفلسطيني، محمود الرقصة البطيئة التي يقوم بها اآلن وزراء الخارجية العرب مع ا. والشخصية

  .عباس، تكشف الكثير
، بدالً إسرائيلالمسألة المطروحة هي ما إذا كان يجدر بالفلسطينيين االنتقال إلى مفاوضات مباشرة مع 

لقد تردد عباس كثيراً في . المفكّكة التي يقودها المبعوث األميركي جورج ميتشل" محادثات التقارب"من 
وانطالقاً من التساؤل حول ما إذا كانت " حماس" من التعرض النتقادات الذعة من اتخاذ هذا القرار، خوفاً

المحادثات المباشرة سوف تقود فعالً إلى أي مكان ما عدا إلى أزمة إضافية إذا ما انهارت وعند حدوث 
لقد وضع عباس شروطاً مسبقة تزيد من صعوبة الشروع في المحادثات، فقد طلب في . هذا االنهيار

الالجئين، الحدود، (ل أساسي أن تضمن الواليات المتحدة نتيجة يتوخّاها هو في المسائل األساسية شك
وعلى الرغم من الضغوط األميركية واألوروبية الشديدة، لم يبد . قبل أن يجلس إلى الطاولة) القدس

لدول العربية فسار في الواقع، لقد رمى الكرة في ملعب ا. عباس استعداداً التّخاذ قرار بأي شأن كان
إنه . بذلك عكس سنوات من الجهود التي بذلها سلفه ياسر عرفات للهروب من وصاية الدول العربية

  .مستعد لفعل كل ما تطلبه منه الجامعة العربية
فقد . لكن تبين أن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا قبل أسبوعين في القاهرة مراوغون بقدره

 وتركوا للفلسطينيين تحديد التوقيت، تاركين –دثات المباشرة، إنما مع شروط مسبقة قرروا دعم المحا
كان قرارهم جعل عباس يتحمل أي مسؤولية مرتبطة بالقرار في موضوع المحادثات، . بذلك عباس وحده

إنهم مع السالم والمحادثات مع . بينما كانوا يتوارون عن األنظار عائدين إلى أجنحتهم في الفندق
، ويساعدون األميركيين، ويدعمون إخوتهم الفلسطينيين، إال إذا ساءت األمور بالتأكيد، ففي هذه إسرائيل

. في محادثات مباشرة) أو عدم الدخول(الحالة سيكون واضحاً أن عباس اتّخذ القرار الخاطئ بالدخول 
  ".التضامن العربي"وكل هذا تحت قناع 

بالنسبة إلى سوريا، المسألة الوحيدة المطروحة اآلن هي . يفليس هناك الكثير من التضامن هذا الص
زار الرئيس السوري بشار األسد ". حزب اهللا"استعادة الهيمنة في لبنان، وهي تصطف إلى جانب إيران و

 وهذا مؤشّر – ٢٠٠٥بيروت قبل أسبوع للمرة األولى منذ انسحاب القوات السورية من لبنان عام 
  .لسوريمناسب عن عودة النفوذ ا
ففي آخر .  تبقى هادئة جداً، ألن النظام ال يسعى إلى مواجهة مباشرةإسرائيللكن الحدود السورية مع 

مرة تحرك فيها النظام السوري لتثبيت دور قيادي في المنطقة من خالل تشييد مفاعل نووي سراً بواسطة 
إذاً تسلّح . ٢٠٠٧ميراً كامالً في أيلول  الموقع ودمرته تدإسرائيلتصاميم أمنتها كوريا الشمالية، قصفت 

لن تكون هناك . وتهدد اللبنانيين وتراقب لترى كيف سيتعامل األميركيون مع إيران" حزب اهللا"سوريا 
مفاوضات جدية حول مرتفعات الجوالن قبل تسوية المسألة اإليرانية، ألنه من شأن أي اتفاق حول 

 وتتوقّف هذه الخطوة في شكل كامل على ما إذا كان –يران الجوالن أن يتطلّب انفصال سوريا عن إ
أما بالنسبة إلى لبنان المنقسم دائماً بين السنّة والشيعة والمسيحيين . تأثير النظام هناك يزداد أو يتراجع
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والدروز، الهم األساسي هو القرار الظني الذي سيصدر قريباً عن المحكمة الدولية التي تُحقّق في مقتل 
، التنظيم اإلرهابي "حزب اهللا"هل ستسمي سوريا أم . ٢٠٠٥لوزراء السابق رفيق الحريري عام رئيس ا

الشيعي الذي يسيطر على جزء كبير من البالد؟ وكيف سيرسي ابن الحريري، سعد، الذي يتولّى اآلن 
  رئاسة الوزراء، توازناً بين الحاجة إلى االستقرار والرغبة في العدالة؟

وري األسد قبل أسبوع في طائرة سعودية برفقة العاهل السعودي عبداهللا، يظهِر وصول الرئيس الس
َأجروا : كانت الرسالة السعودية واضحة. للبنانيين أن الدعم السعودي الستقاللهم أصبح أمراً من الماضي

، )ري آب الجا٦نُشر المقال في (حتى هذا األسبوع . ترتيباتكم الخاصة مع دمشق وال تعتمدوا علينا
" حزب اهللا" لحقت أضرار كبيرة بـ– ٢٠٠٦ على الهدوء منذ حرب إسرائيلحافظت الحدود اللبنانية مع 

وقد سرت شائعات طوال أشهر عن اندالع . ومؤيديه الشيعة إلى درجة أنهم باتوا يتفادون تكرار األمر
حزب "فـ. محتومة قطاللبنانية، لكن الحرب لم تكن -يةسرائيلحرب هذا الصيف على طول الحدود اإل

ية على التموين أو سرائيلالذي يحصل إرهابيوه المدربون جيداً وصواريخه التي تستهدف المدن اإل" اهللا
وهكذا فإن .  إذا قصفت األخيرة المواقع النووية اإليرانيةإسرائيلالتمويل من إيران، يمكن أن يهاجم 

 إذا وقع إسرائيل نفسه وسيلة ترد بها إيران على ي وفي الوقتإسرائيلهي رادع لهجوم " حزب اهللا"قوات 
سليماً " حزب اهللا"يحتاج الماللي إلى أن يكون .  أي إنّها تمنح إيران قدرة على شن هجوم ثانٍ–هجوم 

 إسرائيليين، وهكذا فإن آخر ما تريده طهران اآلن هو حرب أخرى بين سرائيلوضارياً إلخافة اإل
  .كبيرة بالتنظيم الشيعيقد تلحق أضراراً " حزب اهللا"و

التي أطلق خاللها قنّاصة من الجيش اللبناني النار ]  آب٣[لم تُكشَف بعد مالبسات حادثة الثالثاء الماضي 
يبدو أن من تسبب بها هو . ي وإصابة آخر بجروحإسرائيل، مما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلفي اتجاه 

ربما كان هو وراء ". حزب اهللا"هو شيعي يعتبر مقرباً من المسؤول العسكري اللبناني في تلك المنطقة، و
بتنفيذه، مستخدماً الجيش اللبناني لتحويل األنظار بعيداً من " حزب اهللا"فكرة الهجوم البغيضة؛ وربما أمره 

 إنه. في الحالتَين، إنّه تذكير بأن لبنان ليس بلداً سوياً يملك جيشاً خاضعاً لسيطرة الحكومة. المحكمة
  .إلى حد كبير، وعاجز عن تحديد مصيره" حزب اهللا"ساحة معركة تسيطر عليها سوريا و

فمع االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في . صحة مبارك: في ما يتعلق بمصر، هناك أمر واحد يقلقها
بانتخابات ) ١٩٨١منذ اغتيال السادات عام (، هل ستنتهي أعوامه الثالثون في السلطة ٢٠١١خريف 

عاماً إلى والية أخرى أو إلى تنصيب ابنه ٨٢ة أم هل سيسعى مبارك المريض الذي يبلغ من العمر حر 
جمال خليفة له؟ في هذه األثناء، تتراجع باطّراد سيطرة مصر على الديبلوماسية العربية وتأثيرها 

شّر عن تراجع ال تزال الجامعة العربية تتّخذ من مصر مقراً لها، لكن في مؤ. اإلجمالي في المنطقة
المكانة المصرية، كانت الشخصية األساسية في اجتماع وزراء الخارجية الذي انعقد هناك األسبوع 

حمد بن جاسم وزير خارجية قطر، هذه المشيخة الخليجية الغنية التي تضم نحو ] منذ أسبوعين[الماضي 
  . مليون نسمة٨٠ سكانها  ألف نسمة، وليس أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مصر التي يبلغ عدد٣٥٠

ما هو على المحك في أزمة التوريث في مصر ليس فقط من سيحكم البالد، بل ما إذا كان رئيس جديد 
هنا أيضاً ثمة أعداء مشتركون، وهم في هذه . إسرائيلسيبقي على السالم الفاتر إنما الموثوق بين مصر و

على ( ومصر معاً إسرائيلة أخرى؛ لقد فرضت وتنظيمات راديكالية وإرهابية فلسطيني" حماس"الحالة 
" حماس"حصاراً على غزة منذ االنقالب الذي نفّذته )  في المئة من اللوم٩٩ إسرائيلالرغم من تحمل 

  .٢٠٠٧هناك عام 
يين، لكن هناك تعاون أمني كبير بين البلدين؛ يرى الحكّام المصريون سرائيلال يحب النظام المصري اإل

والقرار الذي . ي إيران، وليس الدولة اليهودية، هم التهديد األكبر للنفوذ العربي في المنطقةبأن الشيعة ف
اتّخذته مصر في أواخر تموز الماضي بمنع سفينة إيرانية تابعة للهالل األحمر تحمل مساعدات إلى غزة 
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لى غزة هما اإلثباتان من دخول قناة السويس، وكذلك قرارها منع أربعة نواب إيرانيين من عبور الحدود إ
  .األحدث عهداً عن هذا الموقف المصري

فالنظرة إلى الفلسطينيين من . أياً تكن المخاوف المصرية بشأن إيران، المخاوف أكبر بكثير في الخليج
تلك الشواطئ هي أنهم يتسببون باستنفاد متواصل للموارد المادية، وبأنهم مصدر لالستياء الشعبي مع 

العنف . ي والبؤس الفلسطينيسرائيلالمشاعر من خالل بث مستمر يصور العنف اإل" لجزيرةا"إثارة قناة 
ترياق " عملية السالم"الفلسطيني هو سم لألنظمة التي يهمها البقاء قبل أي شيء آخر، و-يسرائيلاإل

يسعون إلى ، على الرغم من أنهم "تقدم"يحب الجميع المؤتمرات التي تشير إلى تحقيق . مرغوب جداً فيه
تجنّب القرارات الصعبة التي قد تقتضيها المفاوضات الجدية، كما تُظهر القرارات التي اتُّخذت في 

  .االجتماع األخير للجامعة العربية
المسألة الفلسطينية تالزمهم منذ عقود وقد تستمر عقوداً أخرى؛ أما صعود إيران فجديد وضاغط، نظراً 

عية في البحرين وعدد كبير من الشيعة في اإلقليم الشرقي الغني بالنفط في  ووجود غالبية شي–إلى قربها 
ليس أمراً مستبعداً أن تؤدي الضغوط واألموال وحتى األسلحة اإليرانية إلى أعمال شغب . السعودية

  .وانتفاضات عنيفة
د كبيرة في لطالما اعتمدت أنظمة الخليج على الحماية األميركية، وتحتفظ الواليات المتحدة بقواع

بالنسبة إلى هذه األنظمة . وقطر والكويت) مقر األسطول الخامس(اإلمارات العربية المتحدة والبحرين 
في المنطقة، بحسب " البلد األول"وإلى السعوديين، إيران هي تهديد مستمر، وقضية اليوم هي من سيكون 

لمتكررة بالتفاوض مع إيران، وال وال تطمئنهم العروض األميركية ا. العبارة البريطانية القديمة
سيتسبب بزعزعة "تصريحات رئيس هيئة األركان األميرال مايك مولن الذي قال إن الهجوم على إيران 

". كارثياً"أو تصريحات وزير الدفاع روبرت غيتس الذي اعتبر أن هذا الهجوم سيكون " كبيرة لالستقرار
 –نطن تفهم الحاجة إلى ذلك بقدر ما يفهمونها في القدس وليسوا واثقين من أن واش. يريدون ردع إيران

  .ية في تل أبيبسرائيلوفي مقر قوات الدفاع اإل
ففي هذه الحالة، سيتم التخلّي عن كل مؤشّرات . ياًإسرائيلقد ال يكون عدو عدوي صديقي، إذا كان طياراً 

ألمم المتحدة، وعرائض وحمالت الصداقة أو إخفاؤها جيداً؛ ستكون هناك تنديدات وقرارات تصدر عن ا
لكن أياً من تلك األمور ال يغير واقعاً . مقاطعة، وقمم للجامعة العربية ورحالت على عجل إلى واشنطن

أساسياً من وقائع الحياة يفهمه عدد كبير من العواصم العربية جيداً هذا الصيف، أال وهو وجود تطابق 
 عاماً ٦٠فنظراً إلى أن .  اليوم في وجه التهديد اإليرانيئيلإسراواضح في المصالح بين الدول العربية و

 – والعرب، إنه أحد اإلنجازات البارزة للنظام في طهران إسرائيلمن الحرب والسالم البارد تفصل بين 
  .وقد يتبين أنه سبب انهياره

  "وول ستريت جورنال"
  ١٤/٨/٢٠١٠النهار، بيروت، 

  
  هذا هو الموجود .٤٤

  ألوف بن
  ار المسؤولين امام لجنة تيركل تدل على أن الناس ال يتغيرونشهادات كب

يين كشفا نادرا لرؤساء الدولة والجيش في ظهور حي ومباشر سرائيللجنة تيركل منحت هذا االسبوع اإل
 حطمت الصمت االعالمي الذي فرضه على نفسه "قضية االسطول". امام الكاميرات والميكروفونات

ع ورئيس االركان، الذين امتثلوا في قاعة مداوالت اللجنة في القدس، تحدثوا رئيس الوزراء، وزير الدفا
المحاضر التي نشرت في الزمن الحقيقي، ليس مثلما في لجنة . على مدى ساعات وردا على االسئلة

حتى من استعد مسبقا وسجل لنفسه النقاط وصفحات . فينوغراد تعرض اصحاب القرارات كما هم
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ال يمكن للمرء ان يختبىء في شخصية اخرى في جلسة طويلة امام . عته وتجربتهالرسائل، مكبل بطبي
  .سبعة محققين، حتى لو كانوا لطفاء مثل القاضي تيركل ورفاقه

وماذا اكتشفنا؟ ان بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وغابي اشكنازي يشبهون جدا صورتنا المسبقة عنهم، 
رئيس الوزراء سطحي، يهتم اساسا ). وني ترفيهي يقلد الزعماءبرنامج تلفزي ("بالد رائعة"شخصيات من 

 بعد ان رأى العناوين "ايضاح الشهادة"ولهذا فان سارع الى . بالصورة ويشعر بالضغط مما يقال عنه
  .النقدية على مواقع االنترنت

 ، يستهتر)"قضيت اهم سنوات عمري في العمليات"(وزير الدفاع يعتمد على ماضيه في السييرت 
ويستمتع بان يرى بانه الولد االذكى في ) "فاكنين ضد بلدية بيت شيمس او بالعكس"(بالتجربة المدنية 

رئيس االركان شعر بارتياح في منصب قائد . الصف، الذي يفهم في االستراتيجية وفي التفاصيل ايضا
، "من ناحيتي"(المصداقية السرية مع السكين بين االسنان، ويتحدث باللغة العسكرية المقتطعة التي تمنحه 

  )."يسرائيلالرمز الجيني لجيش الدفاع اإل"، "ادارة مخاطر"
نتنياهو : ترتيب الشهادات، كما اشتكى هذا االسبوع احد المسؤولين الكبار، قرر النتيجة في الرأي العام

وسين، وباراك اتخذا في وسائل االعالم صورة من يهربان من المسؤولية ويسقطان الملف على المرؤ
لو كانوا استدعوهم بترتيب معاكس، رئيس االركان أوال وبعده وزير . واشكنازي خرج رجل رجل

  .الدفاع فرئيس الوزراء لبدوا جميعهم مسؤولين وجديين
كل الثالثة برروا االغالق البحري على غزة كضرورة امنية ترمي . الفوارق بين الروايات ليست كبيرة

وا بان اتخاذ القرارات قبل وقف االسطول التركي كان معقوال ونقاط الخلل وادع. الى منع تهريب السالح
كانت في التنفيذ، واجتهدوا للدفاع عن مؤسسة التحقيق العسكري ومنح المقاتلين وقادتهم حصانة من 

عندما تجمعت أنباء عن اسطول كبير ينظم : كما أن القصص التي رووها متشابهة. المسؤولية الجنائية
 تأخير انطالقه بوسائل إسرائيل لكسر الحصار البحري على غزة في ربيع هذه السنة، حاولت في تركيا

السفن التي . دبلوماسية وباعمال استخبارية سرية، ونجحت في تقليص حجمه من دزينة سفن الى ستة
لة المعلومات االستخبارية كانت مخلو.  ايار٣١اصرت على الوصول الى غزة تقرر وقفها بالقوة، فجر 

وطريقة العمل التي اختيرت لم تتناسب والحدث، بحيث إن الجنود وجدوا في حالة دون واداروا معركة 
 إسرائيلتسعة مسافرين اتراك قتلوا و.  ضد جمهور مشاغب، عنيف ومسلح"مرمرة"انقاذ على دكة 

، باستثناء  التي تهدد في غزة"حماستان"تعرضت النتقاد في العالم، ولكنها لن تغير سياستها تجاه 
  .تسهيالت رمزية على دخول البضائع الى القطاع عبر معابر الحدود البرية

التفاصيل التي عرضت مشابهة، ولكن الفوارق في االسلوب وفي النهج قدمت للجمهور قيادة متنازعة 
 فقد –اشكنازي، الذي تمتع بتفوق استخباري على المسؤولين عنه . رؤساؤها يتملصون من مسؤولياتهم

. "كن رجال، كن خرقة، أهن نفسك":  اختار نهج الجساس االعمى–رأ شهاداتهم قبل أن يشهد بنفسه ق
 اكسبه تفوقا هائال على باراك وعلى نتنياهو اللذين يعترفان باخطاء غيرهما "اخطأت"استعداده ألن يقول 

ئيس الوزراء اشكنازي خرج بطل هذا االسبوع وظهر كمن يفهم في االعالم اكثر بكثير من ر. فقط
  .ووزير الدفاع، رغم انهما اكثر تجربة منه في الحياة العامة

 هي فيال في الغابة، الموقع المتوقع للديمقراطية الغربية في إسرائيل: نتنياهو وباراك عرضا مذهبا مشابها
 ، دولة ليبرالية منفتحة مع صحافة حرة وجهاز قضاء" الراديكالي االسالمي"االرهاب"المواجهة ضد 
من أجل البقاء على قيد الحياة في مثل هذه البيئة الفظيعة . " وطغيان"ارهاب"يوجد فقط "مستقل حولها 

رئيس الوزراء . ليس أقل اهمية التمتع بالشرعية الدولية. يجب للمرء أن يكون قويا، ولكن هذا ال يكفي
الناس المستقيمين في "نى دعم ، ووزير الدفاع يتم"اناس نزيهين ومستقيمين في ارجاء العالم"يتوجه الى 
  ."العالم الحر
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 إسرائيل. ، انهم ال يشترون قصتهاإسرائيلمشكلة : جيد لنا ان نعرف بانه يوجد في العالم اولياء كهؤالء
تصر على أنه ال توجد أزمة انسانية في غزة، وان الغزيين شبعى واالسواق مليئة، وفي العالم ال 

 التي تدور فيها "الحقيقة السياسية االعالمية"، بمعنى الواقع، وبين "حقيقيال"نتنياهو يميز بين . يصدقونها
  .المواجهة مع الفلسطينيين، في نظر زعماء الدول ومستهلكي االعالم في الغرب

بيبي يهمه . ما العمل؟ تقدير الوضع مشابه، ولكن نتنياهو وباراك يستخلصان منه استنتاجات مختلفة
من ناحيته، للسياسة تجاه غزة يوجد ثالثة . ، وهي الدافع لقراراته" االعالمية–الحقيقة السياسية "اساسا 
موضوع يمس شغاف القلب لنا جميعا، قلب كل شعب "قبل كل شيء، تحرير غلعاد شاليط ، : اهداف
  .، واخيرا، منع أزمة انسانية في غزةإسرائيلبعد ذلك رد فوري على النار من القطاع على . "إسرائيل
أما نتنياهو فهذا ال . "عزل واضعاف حماس مقابل السلطة الفلسطينية" لباراك، هدف رقم واحد هو بالنسبة

. الهدف التالي لباراك هو تقليص ومنع النار من غزة، وشليت فقط في المكان االخير. يهمه على االطالق
لوزراء يفكر قبل كل رئيس ا. يسرائيلوهذا يشرح لماذا نتنياهو اكثر شعبية من باراك بين الجمهور اإل

شيء بما يعني ناخبيه، اعادة غلعاد شاليط الى الديار، وليس على تعزيز السلطة الفلسطينية، االمر الذي 
  .ال يرفع االستطالعات الى االعلى حتى وال بنصف نقطة

ـ نتنياهو يعنى في التكتيكات الصغيرة ل: من ترتيب االولويات المعاكس تستخلص ايضا الحلول المختلفة
 ٢٦ وهو لم يتذكر على االطالق التفاصيل العملياتية التي بحثت في جلسة السباعية في "االعالم الوطني"

باالستعدادات للحدث بشكل منسق من "من ناحيته، النقاش عني . ايار، حيث اقرت العملية لوقف االسطول
لتقليص الضرر االعالمي "ا وقد تذكر التعليمات التي اصدره. "ناحية اتصاالتية، اعالنية ودبلوماسية

اما وزير الدفاع فاهتم اقل بكثير . ، مثل اشراك مراسلين اجانب على سفن سالح البحرية"بوسائل مختلفة
طرح فيه بصراحة وبشكل افتراضي "بمكان المراسلين في القوة الغازية وتذكر نقاشا جديا في السباعية 

استعراض استخباري موجز ووصف عملياتي قصير ": ولكن حسب روايته كان النقاش سطحيا. "البدائل
 السياسية يكمن، برأي باراك في مبادرة سياسية التفاقات إسرائيلالحل الزمة . اعطاه رئيس االركان

، وليس في تحسين زاوية التصوير لجنود "انشاء اهللا مع لبنان ايضا"سالم مع الفلسطينيين، مع سوريا و
  . يحب الخطوات االستراتيجية الكبرى ويقع في الصغائرهكذا هو باراك،. يسرائيلالجيش اإل

فقد كانا : أحباء وزير الدفاع في محفل السباعية هما الوزيران دان مريدور وبيني بيغن، وليس صدفة
في الرد على االدعاءات التي ) الى جانب النائب السابق اوري اور(اول من دافع عنه في وسائل االعالم 

). "ايهود هرب"(لسياسة، وكأنه ترك الجرحى في مصيبة تساليم ب لمصيرهم نشرت عشية دخوله الى ا
اآلن يثني باراك على بيغن ومريدور، كمن طرحا التحفظات وسأال اسئلة فهيمة عن المخاطر التي 

ما جدوى هذه االسئلة اذا لم يترجمها احد الى اجوبة : القصة تثير التساؤل. ينطوي عليها وقف االسطول
شهادات كبار المسؤولين امام لجنة تيركل تدل على أن الناس ال يتغيرون، وانهم يتذكرون فقط عملياتية؟ 

من اقام حياة مهنية في التلفزيون، في . ما يعنيهم ومن الصعب عليهم كسر حدود خلفيتهم وتجربتهم
  .الدبلوماسية وفي السياسة سيتصرف خالفا لمن خطط وقاد عمليات خاصة في الجيش

وفقط الشاهد الثالث، اشكنازي، . البضاعة هي ذات البضاعة. "باراك مختلف" و "يبي جديدب"ال يوجد 
استعد جيدا واظهر سيطرة مثيرة لالنطباع على التفاصيل العملياتية واالتصاالتية وانفتاحية نحو التقدم 

 اإلعالملة وهو الوحيد الذي ادخل الفيديو الى محاضرته وكشف عن معرفة لالنترنت ووسي. التكنولوجي
على خلفية صمته الطويل كرئيس أركان، كان .  والصفحات الشخصية على االنترنت"يو تيوب"الجديدة 

 يتغذى من ذات المذهب ومتمسك بذات أيضاولكن اشكنازي هو . شهادته االكثر تشويقا منها جميعا
  . هذا هو الموجود٢٠١٠ إسرائيلفي . مفاهيم تفكير المسؤولين عنه

  ١٤/٨/٢٠١٠يدة، رام اهللا، الحياة الجد
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