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لتداعيات الخطيرة الستمرار نهـج     فصائل ترفض المفاوضات المباشرة وتحذر من ا      الحماس و : دمشق .1
  "التنازالت والتفريط"
رفضوا فصيالً فلسطينياً  من دمشق أن أحد عشر 16/8/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

ل، محذرين من النتائج والتداعيات الخطيرة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائي
  .بالحقوق الوطنية الفلسطينية) التنازالت والتفريط(الستمرار نهج 

، التي عقدت اجتماعاً في دمشق األحد لمناقشة قرار العودة للمفاوضات األحد عشرورأت الفصائل 
  .لفلسطينيالمباشرة، أن هذا القرار يحمل نتائج وتداعيات خطيرة على مصالح الشعب ا

وقالت الفصائل في بيان لها صدر عقب االجتماع إن العودة للمفاوضات غير المباشرة تمثل خضوعاً 
لإلمالءات األمريكية والصهيونية التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتغطية على 

دس واستمرار الحصار على ممارسات االحتالل في توسيع االستيطان لتهويد األرض والسيطرة على الق
  .قطاع غزة ومحاوالت تكريس األمر الواقع التي تعمل قوات االحتالل على فرضه على أرض فلسطين

وأكد البيان الذي تاله نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور ماهر الطاهر أن 
شرة وفق مواعيد محددة إنما يستهدف اإلصرار والضغط األمريكي الصهيوني إلجراء المفاوضات المبا

  .التغطية على مخططات عدوانية تطال المنطقة وترتبط باألجندة األميركية واإلسرائيلية
وأشار البيان إلى انه في الوقت الذي تتصاعد فيه حركة شعوب العالم وقوى التضامن الدولية مع الشعب 

يشتد فيها الخناق حول كيانها العنصري يأتي الفلسطيني وقضيته العادلة تزداد فيها عزلة إسرائيل و
  .اإلصرار على المفاوضات المباشرة لتقديم طوق النجاة لفك العزلة عن هذا الكيان المجرم

ودعا البيان إلى إنهاء االنقسام الداخلي وبناء الوحدة الوطنية وفق رؤية وخط سياسي يوقف الرهان على 
 الحقوق والثوابت الوطنية وخيار المقاومة لتحرير األرض مفاوضات وسياسة ثبت فشلها والتمسك بكامل

  .وإزالة االحتالل
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن االجتماع الذي ضم قادة الفصائل يعتبراً 
استثنائياً من ناحية نوعية وعدد ووزن الفصائل على الساحة الفلسطينية وما تمثله في تحديد القرار 

ني، وهو استثنائي في توقيته في ظل االعتداءات اإلسرائيلية والتهويد وفي ظل الضغوط الفلسطي
  .األميركية على المنطقة

 للقضية الفلسطينية، أعداؤنا هذه لحظة تاريخية هامة نتصدى فيها للتصفية التي يقوم بها أنواعتبر مشعل 
 سواء في مرحلتها المباشرة وغير سرائيليةاإلن تدارسوا عودة المفاوضات الفلسطينية يمؤكداً أن المجتمع

  .المباشرة
 الجبهة الشعبية لتحرير ،حركة حماس: ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية المشاركة في االجتماع هي

 الجبهة ،)فتح(حركة التحرير الوطني ، ، الجبهة الشعبية القيادة العامةاإلسالميفلسطين، حركة الجهاد 
طين، حزب الشعب، الصاعقة، جبهة التحرير الفلسطيني، جبهة النضال، الحزب الديمقراطية لتحرير فلس

  .يالفلسطين يالشيوع
 نقال عن مراسلها من دمشق إبراهيم حميدي، أن حماس دعت إلى 16/8/2010الحياة، لندن، وذكرت 

الحزب  ("بالشع" و"الديمقراطية" و"الشعبية" ممثلي أنالفتاً االجتماع في مكتبها في دمشق، وأنه كان 
 اجتماع للتحالف منذ نحو أي هذه الفصائل الثالثة لم تحضر أنحضروا االجتماع، علماً ) الشيوعي سابقا

 أنكما كان الفتا . "المؤتمر الوطني الفلسطيني"ثالث سنوات بعد تشكيل لجنة المتابعة المنبثقة من 
وقال الطاهر لـ . البيان الختامي ماهر الطاهر قراءة "الشعبية"المجتمعين كلفوا مسؤول الخارج في 

  ." رفض المفاوضاتإزاء وموقفاً مشتركاً بيننا إجماعاشاركنا ألن هناك ": أمس "الحياة"
 مشاركة ممثلي الفصائل الثالثة في اللقاء جاء على خلفية الخالف أن "الحياة" لـأخرىوأوضحت مصادر 

 ممثلي أن إذ الموقف من المفاوضات، إزاءينية  داخل اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطاألخير
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 ضد أخيرا، صوتوا خالل االجتماع في رام اهللا "جبهة التحرير الفلسطينية" و"الديمقراطية" و"الشعبية"
  .استئناف المفاوضات

  
  عباس يبحث مع ديفيد هيل في مضمون بيان اللجنة الرباعية الستئناف المفاوضات .2

رئيس محمود عباس مع مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم ديفيد هيل  اجتمع ال: ا ف ب-رام اهللا 
في رام اهللا مساء امس للبحث في مضمون البيان الذي ستصدره اللجنة الرباعية الدولية تمهيداً لتحديد 

  موقفه من استئناف المفاوضات المباشرة، 
للبيان الذي اتفقت عليه اطراف عباس سيتلقى من هيل الصيغة النهائية «وقال مسؤول فلسطيني ان 

سيبلغه بالقرار الفلسطيني المبدئي، وسيدعو اللجنة التنفيذية للمنظمة التخاذ القرار ازاء «و» الرباعية
ان يتضمن بيان الرباعية اعادة التأكيد على بياناتها ومواقفها السابقة، «وتوقع . »المشاركة في المفاوضات

  .»اوضات المباشرةوان تدعو الطرفين للدخول في المف
ورفض كبير المفاوضين صائب عريقات االفصاح عن الرد الفلسطيني على بيان الرباعية المرتقب، 

لن نستبق نتائج ما سيؤول اليه نشر البيان الوشيك للرباعية لجهة احتمال استئناف «: موضحاً
من . »ليس التوقيتما يهم الفلسطينيين على هذا الصعيد هو المضمون و«، ومؤكدا ان »المفاوضات

اليوم في ضوء «: عزام االحمد موقف السلطة بالقول» فتح«جانبه، لخص عضو اللجنة المركزية لحركة 
اذا ابلغونا صيغة فيها التزام بمرجعية ... لقاء هيل مع عباس، سنحدد موقفنا من المفاوضات المباشرة 

برسالة من الرئيس باراك اوباما، المفاوضات ووقف االستيطان، سواء من خالل بيان الرباعية او 
  .»سيكون الموقف الفلسطيني ايجابيا، لكن من السابق الوانه اعالن مواقف قبل اللقاء

في واشنطن ان المبعوث االميركي جورج ميتشل يتطلع الى » الحياة«اكدت مصادر اميركية مطلعة لـ و
ن، وان احد االجراءات التي ستتبع محادثات ذات سقف زمني محدد للوصول الى اتفاق على حل الدولتي«

وفسر مسؤولون في . »في اعطائها خطوات تنفيذية مرحلية«لاللتفاف على التعقيدات في تطبيقها هو 
للتطبيق لناحية االلتزامات االمنية » جداول مرحلية«االدارة االميركية ذلك بالقول ان اعطاء اي اتفاق 

  .والسياسية، سيساعد في تنفيذها
  16/8/2010دن، الحياة، لن

 
   تقدم مقترحا لحل ازمة كهرباء غزةغزةفي  الحكومة: يوسف رزقة .3

يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالـة أن الحكومـة             . أكد د  : معا –غزة  
  .طرحت مبادرة لحل ازمة الكهرباء في قطاع غزة التي باتت تؤرق كافة مواطني القطاع

ن المبادرة تتمحور في توفير كميات من السوالر الكافية لتوليد الطاقـة الكهربائيـة              رزقة الى ا  .واشار د 
مقابل ان تقوم الحكومة المقالة بمساعدة شركة توزيع الكهرباء على تعميق الجبايـة وتـوفير األمـوال                 

، ) شـيقل 1500( شيقل من كل موظف يتجاوز راتبـه  170الالزمة ثمناً للسوالر، من خالل خصم مبلغ       
  .مر ذاته تقوم به الحكومة في رام اهللاال

رزقة انه يتم حاليا التواصل مع المؤسسات االخرى القناعها بالفكرة وتقوم بواجباتها ايضا فـي               .وبين د 
  .حل ازمة الكهرباء

 15/8/210، وكالة معاً اإلخبارية
  

   الذهاب للمفاوضات المباشرة ويبحث عن غطاءقرارعباس اتخذ : نبيل عمرو .4
اكد السفير الفلسطيني السابق في القاهرة نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة  :وليد عوض

امس االحد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا ' القدس العربي'التحرير الفلسطينية لـ
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بالذهاب للمفاوضات المباشرة، وان الذي يجري حاليا من اتصاالت ومشاورات هو من اجل البحث عن 
 لقرار االنتقال للمفاوضات المباشرة رغم عدم التزام اسرائيل بوقف االستيطان او قبولها مبدأ حل غطاء

   .1967الدولتين على اساس اقامة الدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عام 
 وشدد عمرو على انه ليست هناك اية ضغوط دولية او اقليمية او تهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة

الفلسطينية االمر الذي قد يهدد بانهيارها، مشددا على ان وجود السلطة هو مصلحة فلسطينية واقليمية 
االحد حول ما يجري على الساحة ' القدس العربي'وجاءت اقوال عمرو في حوار اجرته معه . ودولية

المباشرة، في حين لم الفسطينية خاصة على صعيد امكانية قبول القيادة الفلسطينية االنتقال للمفاوضات 
تلتزم حكومة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف االستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات 

  .1967المنتظرة من اجل اقامة الدولة الفلسطينية على حدود االراضي المحتلة عام 
  16/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   لالجئين بمدينة رفح جنوب القطاعشرطة حماس تستولي على مقر اللجنة الشعبية .5

استولى أفراد من قوات األمن في غزة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة : غزة ـ أشرف الهور
حماس في قطاع غزة على مقر اللجنة الشعبية لالجئين بمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وصادروا 

حسب ما أفادت هيئة العمل الوطني، فيما طالبت الهيئة محتوياتها وطلبوا من موظفيها مغادرة المكان، ب
  .المستقلة لحقوق اإلنسان بتجنيب المؤسسات الوطنية التجاذبات السياسية

وذكرت الهيئة التي تضم الفصائل التي تنضوي تحت لواء منظمة التحرير أن لجنة الالجئين التي جرى 
متابعة هموم ومعاناة الالجئين 'عملها ينحصر في ، مشيرة إلى أن 'لجنة خدماتية' االستيالء عليها تعد

  .'داخل المخيم
اعتداء على حقوق جميع الالجئين في المخيمات 'وقالت ان االستيالء عليها بغير وجه حق يعد 

، وطالبت حركة حماس بالتراجع عن قرارها وسحب عناصرها من مقر اللجنة، وتسليمه 'الفلسطينية
  .'تعميق األزمة واالنقسام الفلسطيني' أن ما جرى من شأنه بكافة محتوياته للجنة، معتبرة

  16/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  سمح بإدخال السيارات لغزة دون جماركت في غزة والمواصالتوزارة النقل  .6
في موضوع إدخال السيارات إلى " حلول مبدئية"قالت وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة إن هناك 

لمعابر اإلسرائيلية دون دون أن يفرض عليها أي رسوم جمركية، مؤكدة أن األولوية قطاع غزة عبر ا
  . للمركبات المحتجزة في الموانئ اإلسرائيلية

-8-15وقال المهندس حسن عكاشة، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون الفنية في تصريح صحفي، األحد 
بت من جمعية تجار قطع الغيار التعميم على نسخة منه، إن وزارته طل" فلسطين أون الين"، وصل 2010

  . التجار بأنها بدأت باستقبال طلباتهم إلدخال السيارات
وأوضح أن عملية إدخال المركبات ستتم من خالل التنسيق مع الحكومة الفلسطينية في غزة ، مشيراً إلى 

ى ذلك مسبقاً نائب لن يتم فرض ضرائب أو جمارك جديدة على المركبات المدخلة، كما أشار إل"أنه 
  ". زياد الظاظا. رئيس الوزراء ووزير االقتصاد م

  15/8/2010،  فلسطين أون الينموقع
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   لبدء المفاوضات المباشرةتواريخمن المبكر وضع : دحالن .7
 اكد محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، انه من المبكر وضع تواريخ لبدء                :معا–بيت لحم   

نحن النريد الذهاب الى المفاوضات دون ضمانات دولية بوقف         :باشرة مع اسرائيل، قائال     المفاوضات الم 
  " .االستيطان ودون تحديد المرجعية السياسية

ـ      ان هناك اشتباكا سياسيا بين الرئيس محمـود عبـاس واالدارة           " معا"واكد دحالن في حديث خاص لـ
لمبعوث االمريكي ديفيـد هيـل عـرض طويـل          االمريكية ، مؤكدا على انه جرى خالل لقاء الرئيس با         

لمضمون النص الذي على اساسه سيؤخذ القرار الفلسطيني، مؤكدا على وجـود محاولـة مـن االدارة                 
  .االمريكية للضغط نحو الذهاب في المفاوضات المباشرة 

س فـي   انه من المبكر كيل االتهامات خاصة ان الرئي       " ، قائال "يصرخ وينعى " ووجه دحالن نداء لكل من      
اشتباك من االدارة االمريكية، مؤكدا على ان الفترة القادمة ستكون حالة صراع وحشد كل الطاقات مـن                 

  .اجل الوصول الى ضمانة تشمل بيانات الرباعية الدولية 
وقال انه لم يحدث اي شي جديد على صعيد المفاوضات حتى يتم تغيير القرار الـذي اتخذتـه اللجنـة                    

  .المركزية لحركة فتح
حين نحصل على نص بيان الرباعية الذي يتم التفاوض عليه سيكون علينا اما الثبات على               " وتابع دحالن   

  ".موقفنا السابق او التغيير 
  15/8/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
   تمنع تالوة القرآن قبل اآلذان عبر مكبرات المساجداألوقافوزارة : الهباش .8

ف الفلسطيني محمود الهباش اليوم االحد ان الحكومة منعت تالوة أكد وزير االوقا:  أ ف ب-رام اهللا 
  .القرآن قبل االذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الضفة الغربية

قراءة القرآن قبل اآلذان هو غير مشروع ولم يرد عن "وقال الهباش في مؤتمر صحافي في رام اهللا ان 
لعلماء، وما دام ليس عليه دليل شرعي فنحن نلتزم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال عن الخلفاء وال ا

  ".حرفيا بما جاء عن الرسول وعن الخلفاء
موعد (سمحنا فقط بقراءة القرآن قبل آذان المغرب "إال أن وزير األوقاف أعرب عن وجود استثناءات 

 في هذه وفي خطبة الجمعة وصالة التراويح، وايضا قبل آذان الفجر، الن الجميع) االفطار في رمضان
  ".االوقات يخشعون للقران ألنهم يكونون في حالة انتظار

ال يسمح باقامة دروس او انشاء مراكز تحفيظ للقران اال بعد اخذ اذن "من جهة اخرى قال الهباش انه 
  ". مسبق من وزارة االوقاف

  15/8/2010، ) المحتلةاألراضي(القدس 
  

  ء عباس وجماعته أحياء سياسياًالمفاوضات إضاعة للوقت ومحاولة إلبقا: الزهار .9
 أستطاع أن اإلسرائيليالجانب " محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن .دأكَّد : غزة

 والفلسطيني على وجه الخصوص، في قضية المفاوضات المباشرة وغير اإلسالمييغرق العالم العربي 
" ، مشيراً إلى أنها"لغاية األسمى والهدف الحقيقيالمباشرة، وكأن الجلوس المباشر وغير المباشر هو ا

سيما أن القضايا الجوهرية غائبة عن الساحة اإلعالمية والتفاوضية، حيث أنه  آليات وشكليات ال أكثر، ال
  ...".حق العودة والقدس والحدود والفرات"ال أحد يتكلم عن جوهر القضايا الفلسطينية من 

 وحتى هذه اللحظة لم 1991أن تجربتنا في المفاوضات منذ عام "نا وأشار الزهار في تصريح لمراسل
تحقق شيئاً سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، إذ أن دور اإلدارة األميركية في المنطقة هو خدمة 

 واألميركيين يعلمون جيداً بأن اإلسرائيليين"لمصالحها الفردية ولسياساتها التعسفية، موضحاً أن 
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اشرة إضاعة للوقت ومحاولة إلبقاء محمود عباس وجماعته أحياء سياسياً تحت هذا االسم المفاوضات المب
 إجالسأنه حتى ولو نجح ميتشيل في "، وأعتبر " في هذه الدوامةإغراقناوالدليل واضح من خالل 
  ". حل جذريإلى لن تتجه فإنهاالطرفين في المفاوضات، 

 رفض الشروط التي وضعها الجانب الفلسطيني النطالق  وحول المعلومات التي تحدثت عن أن نتانياهو
؟، وما هو الشيء الذي "دولة يهودية"المفاوضات، تساءل الزهار ما هذه المفاوضات التي تعتبر فلسطين 

، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية عباس الى سؤال الصهاينة ما هي نظرتكم للحدود "نتفاوض عليه؟
التي تستخدمها سلطات االحتالل الموجودة في الضفة الغربية واستغالل من المياه  % 40المغتصبة ولـ

  .األغوارنهري النيل والفرات ومنطقة 
 عملية المفاوضات إبقاءدليل واضح على أنها تريد " إسرائيل"هذا الرفض من "  أن إلىكما أشار الزهار 

يد تهويد المستوطنات، حيث أن هذا قيام الكيان الصهيوني بتجم" ، مستبعداً "غير قابلة للتنفيذ الفعلي
الناشئة على االستيطان " الدولة العبرية"المشروع ليس مشروعاً لنتانياهو واليمين، بل هو مشروع قيام 

  ".واالحتالل
  16/8/2010وكالة فلسطين اليوم، 

  
  فارغ المضمون ولن يقدم أو يؤخر شيئا" المرتقب"بيان الرباعية : أبو زهري .10

, الحديث عن استئناف المفاوضات المباشرة,  الدكتور سامي أبو زهري حركة حماساعتبر الناطق باسم
وأكد أن حركة فتح تتبنى هذا االتجاه، معتبراً  . غطاء لالحتالل اإلسرائيلي الرتكاب المزيد من الجرائم

كان يهدف للبحث عن مبررات الستئناف المفاوضات وليس لتحسين "جهودها طوال المرحلة الماضية 
  ". روط المفاوضات كما تدعي الحركةش

هذا البيان :" قال أبو زهري, وبشأن البيان المتوقع أن تصدره اللجنة الرباعية لدعم المفاوضات المباشرة
سيشكل غطاء دولياً لسلطة فتح للذهاب إلى مفاوضات مباشرة ويخلصها من الحرج أمام الرأي العام 

شكلياً وفارغ المضمون لن "ان يصدر عن اللجنة الرباعية وعد أبو زهري أي بي". العربي واإلسالمي
لهث حركة فتح "واستهجن  . ، مشيراً إلى أن االحتالل لم يلتزم بالقوانين الدولية"يقدم أو يؤخر شيًئا

وانجرارها خلف سراب التسوية في ظل واقع مرير تحياه المقدسات اإلسالمية، وتواصل ممنهج لسياسة 
  ". لفلسطينيينالتهويد وهدم منازل ا

  15/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  حماس قادرة على قصف تل أبيب بكل سهولة : مصدر عسكري إسرائيلي .11
حركة حماس باتت تمتلك أنواعاً مختلفة من الصواريخ متوسطة " :قال مصدر عسكري إسرائيلي إن

) تل أبيب(كة قادرة على قصف ، مشيراً إلى أن الحر"وإستراتيجيةالمدى، تهدد مناطق إسرائيلية حساسة 
  . بكل سهولة خالل الحرب

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس عن خشيتها من تعاظم القدرات الصاروخية لدى 
من كل جانب، مشيرة إلى أن الخطوة الكبرى تتمثل بسقوط هذه " إسرائيل"حركات المقاومة التي تحيط بـ
  . 1948ية على امتداد فلسطين المحتلة عامالصواريخ في مناطق استراتيج

األسبوعية، تقدر األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن " الطيران وتكنولوجيا الجنود اإلسرائيلية"وبحسب مجلة 
تلجأ حركات المقاومة إلى استعمال أجهزة تكنولوجية جديدة، تستدل من خاللها على تضاريس األراضي 

  .  فيها تهيئة لقصفهاستراتيجيةاإل والمناطق 1948المحتلة عام 
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لدينا حساباتنا بما يتعلق بهذا األمر، هناك :" وقال رئيس المجلس القومي اإلسرائيلي غيورا اييالند
 والعسكرية اإلسرائيلية الخاصة، اإلستراتيجيةمنظومة خاصة ومتطورة، تعمل فقط على حماية المناطق 

   ".والتي ستمنع تعرضها للقصف على يد المقاومة
المنظومة التي يتحدث عنها اييالند تستطيع التعامل مع سلسلة تهديدات طويلة، وهي : "وقالت المجلة

تتشكل على ما يبدو من منظومة القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ البالستية وقصيرة المدى، 
  ". والعصا السحرية التي تعترض الصواريخ متوسطة المدى، ومنظومة صواريخ الحيتس

غم تسلح االحتالل بمنظومات دفاعية عالية الدقة، إال أن الخشية من البرنامج النووي اإليراني ما ور
زالت تقض مضاجع قادته، حيث يخشى االحتالل من استمرار طهران على نهجها الذي قد يفضي إلى 

  . صنع القنبلة النووية خالل أقل من ثالث سنوات
 هو سالح حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية -ب المجلة حس-والخطر الثاني الذي يهدد االحتالل

 شحنات من 6حزب اهللا امتلك خالل السنوات الماضية : "وخاصة حزب اهللا، وقال مصدر إسرائيلي
  . على حد زعمه" السالح من إيران وتركيا، والتي توجه كلها صوب إسرائيل

 آالف صاروخ متوسط المدى والتي 4و وبحسب تقديرات األجهزة اإلسرائيلية، نصب حزب اهللا نح
، إلى جانب مئات القذائف بعيدة المدى والتي أعدت 1948وجهت جميعها نحو األراضي المحتلة عام 

  . لقصف العمق اإلسرائيلي
 سنوات صواريخ يدوية وصواريخ أخرى 8وأكد مصدر عسكري إسرائيلي أن حركة حماس امتلكت قبل 

 40الحركة تمتلك اآلن صواريخ غراد يصل مداها إلى "ولكن  .  كيلومترات فقط4يصل مداها إلى 
كما قال المصدر العسكري، وأضاف "  كيلومتر75كيلومتر، وصواريخ فجر التي يصل مداها إلى 

  ".حماس تستطيع قصف تل أبيب بكل سهولة "
  15/8/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  االنتقال للمفاوضات المباشرة" نأبو ماز" سيعزز رفض الوحدةاستعادة : فتحمن قيادي  .12

أن إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني " فتح"أكد محمد جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة : غزة
الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، يمكنها أن تتصدى للضغوط والممارسات التي تمارس على الرئيس 

حقيق أي شيء في إطار المفاوضات الغير محمود عباس للذهاب إلى المفاوضات المباشرة دون ت
  .مباشرة

وفي رده على سؤال حول الضغوط التي يتعرض لها الرئيس عباس للذهاب " قدس برس"وقال النحال لـ 
يجب أن يكون هناك حراك حقيقي ومطالبة لحركة حماس بتحمل مسؤوليتها : "للمفاوضات المباشرة

اسي والجغرافي الفلسطيني، وهنا نستطيع أن نكون أقوياء الوطنية من خالل إنهاء حالة االنقسام السي
من قبل سواء ) أبو مازن(ونستطيع أن نتصدى لمثل هذه الممارسات التي تمارس على الرئيس 

  ".األمريكان أو اإلسرائيليين للذهاب للمفاوضات المباشرة بدون تحقيق أي مطالب
االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، وانه ينتظر ردا وأشار إلى أن الرئيس عباس لم يعلن بعد موافقته على 

  .أمريكيا حول الشروط الفلسطينية لذلك وقد يصل هذا الرد اليوم أو غدا
نحن نرى بضرورة أن ال ننتقل إلى المفاوضات المباشرة إال إذا حققنا شيء في المفاوضات غير :"وقال

ا شيء في المفاوضات الغير مباشرة، بالتالي تقدمنا المباشرة، وال نريد أن نكون أمام العالم وكأننا أنجزن
  ".في هذه المفاوضات ويجب علينا أن ننقل إلى المفاوضات المباشرة

أننا لم نتقدم أي شيء بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة ونرى بأننا ما " فتح"نحن نرى كحركة :"وأضاف
  ".دمنا لم نحقق أي شيء لماذا ننتقل للمفاوضات المباشرة



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1882:         العدد       16/8/2010اإلثنين  :التاريخ

إذا كان هناك ضمانات من اللجنة الرباعية على األقل لالنتقال للمفاوضات المباشرة، وان : "قال النحالو
يشكل مضمون هذه الضمانات أساسا ومرجعية واضحة للمفاوضات يمكن االنتقال للمفاوضات المباشرة، 

عود وان ننتقل من وإذا لم يكن هناك أرضية من خاللها أن نعود للمفاوضات المباشرة ال يمكن أن ن
  ".مرحلة إلى مرحلة في المفاوضات بدون أي تقدم يذكر على صعيد المفاوضات الغير مباشرة
  15/8/2010قدس برس، 

  
   رفح فيمقر اللجنة الشعبية لالجئين تستنكر االستيالء على " الشعبية" .13

 اقتحام مقر اللجنة استنكر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض اهللا: أشرف الهور -غزة 
انتهاكاً واضحاً وفاضحاً للحريات "الشعبية لالجئين والسيطرة عليه ومصادرة محتوياته، معتبراً إياه 

وعبر عوض اهللا عن قلقه  ."العامة، واعتداء على حرمة مؤسسة تقدم خدمات لالجئين، وتعزيزاً لالنقسام
ي غزة على العديد من المؤسسات الوطنية تصاعد وتيرة اعتداء األجهزة األمنية ف"البالغ جراء 

   ".الفلسطينية
 فيعلى مقر اللجنة الشعبية لالجئين استولوا أفراد من قوات األمن في غزة التابعة للحكومة المقالة وكان 
  .وصادروا محتوياتها وطلبوا من موظفيها مغادرة المكان، بحسب ما أفادت هيئة العمل الوطني، رفح

  16/8/2010، القدس العربي، لندن
  

   إلى العاهل السعودي بوفاة القصيبيتعزيةحماس تبعث برسالة  .14
نسخة " قدس برس" في رسالة تعزية بعثت بها إلى العاهل السعودي، وصلت حركة حماسقالت :  دمشق
تتقدم حركة  حماس بخالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد : "منها

لحكومة السعودية ولعائلة القصيبي الكرام، بوفاة وزير العمل السعودي الدكتور غازي العزيز ول
ن المولى عز وجل أن يالقصيبي، الذي انتقل إلى رحمة اهللا تعالى صباح اليوم األحد في الرياض، سائل

  ".يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
  15/8/2010قدس برس، 

  
   في أمريكا خالل تعرض متجره لعملية سطو"الشعبية"في مقتل ناشط  .15

نعت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو عبيدة عبد السالم عمران، الذي وصفته بـ : رام اهللا
ن بوالية ، الذي توفى متأثراً بجراحه التي أصيب بها خالل تعرض متجره في مدينة هيوست"المناضل"

  ).13/8(تكساس األمريكية لعملية سطو يوم الجمعة الماضية 
إن الراحل كان ناشطاً بارزاً لخدمة "نسخة منه " قدس برس"وقالت الجبهة في بيان صادر عنها، وصل 

قضية وطنه وشعبه في إطار تفاعله مع الجالية الفلسطينية والعربية في والية تكساس، وبرز دوره 
  ".ت في دعمه لقوافل كسر الحصار عن القطاعالوطني بشكل الف

دور المناضل عمران في احتضان الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من العراق، "ولفتت الجبهة إلى 
ودعمه لتحالف حق العودة، وحركات التضامن، عالوة على تأسيسه فرقة فلسطينية للدبكة والتراث 

  ".ة واألهليةالشعبي، وعدد من المراكز والجمعيات الخيري
  15/8/2010 قدس برس، 

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1882:         العدد       16/8/2010اإلثنين  :التاريخ

    "35-طائرة اف" الجيش بعشرين تسليحراك يصادق على اب .16
 35-صادق وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، ظهر اليوم، على صفقة تسليح الجيش بطائرات اف
ر، فيما األميركية في ختام سلسلة جلسات لبحث الصفقة التي تصل قيمتها الى ما يزيد عن ملياري دوال

وتنتظر الصفقة المصادقة .  أعوام5قدرت مصادر اسرائيلية أن يتم تسليح الجيش بهذه الطائرات بعد 
النهائية في المجلس األمني المصغر، فيما قدرت مصادر أمنية ان تتسلح اسرائيل بعشرين طائرة بتكلفة 

وقال مصدر . عسكرية اإلسرائيلية مليار دوالر، وهي الصفقة األكبر في تاريخ الصفقات ال2.7تصل إلى 
الحديث يدور عن طائرة مقاتلة ستمكن إسرائيل الحفاظ على تفوقها "في وزارة األمن اإلسرائيلية إن 

العسكري والتكنولوجي في المنطقة، إذ ستتيح الطائرات لسالح الجو قدرات أفضل في الدوائر القريبة 
  ".  والبعيدة

اعتبارات المصادقة على الصفقة اليوم ليست القدرة " شاني، إن وقال مدير عام وزارة األمن، أودي
التي تقضي بدمج ) مع الواليات المتحدة(العملية للطائرة وإنما التفاهمات التي توصلنا اليها حتى اآلن 

ال ) من الصناعات االسرائيلية(لزبائن اخرين وتزويد متبادل ) في صنع الطائرات(الصناعات االسرائيلية 
ولفتت المصادر األمنية الى ان الصفقة بانتظار المصادقة على بعض البنود ".  مليارات دوالر4تقل عن 

وقال ضابط رفيع المستوى في سالح الجو .  من قبل الواليات المتحدة إلخراجها الى حيز التنفيذ
    .تلةإن هذا الطراز من الطائرات هو الجيل القادم للطائرات المقا" معاريف"االسرائيلي لصحيفة 

  16/8/2010، 48موقع عرب
  

  "أسطول الحرية" القتلى على عددآيالند مندهش لقلة  .17
في العدوان الذي نفذه " اإلسرائيلي"الذي يجريه جيش االحتالل " التحقيق"أكد المسؤول عن : ب.ف .أ 

 كانوا جنوده على أسطول المساعدات إلى غزة، أن ناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن السفينة التركية
في إطار برنامج " سي.بي .بي "وقال الجنرال في االحتياط جيورا آيالند ل .يريدون وقوع أعمال عنف 

  " .كانوا مصممين على أن يقتلوا أو يقْتلوا) الناشطين(، أنهم "بانوراما"
  16/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  واشنطنعوة الستئناف المفاوضات المباشرة إال من دلن نقبل أي : تل أبيب .18

أكّدت تل أبيب على رفضها القاطع لبيان اللجنة الرباعية الدولية، قبل صدوره المتوقع اليوم : الناصرة
ما لم تكن من "االثنين، وألي دعوة ترمي إلى االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني، 

  ".قبل الواليات المتحدة األمريكية
، أن اإلدارة األمريكية ستقوم بإصدار بيان )16/8(لية، اليوم اإلثنين وأفادت مصادر سياسية إسرائي

" تسوية"رسمي عوضاً عن بيان اللجنة الرباعية خالل األسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يشكّل هذا 
  .جديدة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بحسب المصادر

ل أي دعوة الستئناف المفاوضات المباشرة، إال من الواليات لن تقب"وبينت المصادر أن الجانب اإلسرائيلي
، موضحةً أن البيان الجديد سيتضمن شروطاً إلطالق العملية التفاوضية المباشرة بين كل من رام "المتحدة

اهللا وتل أبيب، فيما تنتظر الحكومة اإلسرائيلية تأييد الواليات المتحدة لها في مسألة االنتقال إلى 
  ".دون أي شروط مسبقة"ت الثنائية المباشرة المحادثا

الذي طالبت " الرباعية"وكان المنتدى الوزاري السباعي اإلسرائيلي، قد أقر مساء األمس رفض بيان 
  .السلطة الفلسطينية باستصداره، وعدم العمل به

  16/8/2010قدس برس، 
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  ينضات مع الفلسطيني بتشكيل طاقم مهني إلدارة المفاونتنياهوباراك يطالب ": يديعوت" .19
 وزير الدفاع ايهود باراك يطالب نتنياهو بتشكيل طاقم مهني إلدارة أن" يديعوت أحرونوت"نقلت 

وأضافت . المفاوضات مع الفلسطينيين وعدم إبقائها بيد مستشار رئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو
وضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن باراك أخذ أخيراً يهدد بأنه في حال لم يطرأ تقدم على المفا

لكن هذا التهديد ال يؤرق . لن يبقيا في االئتالف الحكومي» العمل«حتى مطلع العام المقبل، فإنه وحزبه 
، ولحقيقة أن »العمل«إلى اآلن نتانياهو لعدم قناعته بجدية التهديد حيال االنقسام الحاصل في حزب 

الف القائم على غالبية برلمانية متينة من أحزاب اليمين والمتدينين لن يفرط عقد االئت» العمل«انسحاب 
  .المتشددين

  16/8/2010، الحياة، لندن
  

   في ثمانية مستوطنات"مؤقتة "دراسية غرفة 23 على بناء صادقتالحكومة اإلسرائيلية  .20
. فة الغربية مستوطنات في الض8مؤقتة في " دراسية" غرفة 23أقرت الحكومة اإلسرائيلية اليوم بناء 

وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أن القرار اتخذ في جلسة بمشاركة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
.  ووزير األمن، ايهود براك، ووزير القضاء ووزير التربية والتعليم والمستشار القضائي للحكومة

لغربية، وأن القرار اتخذ  طالب مستوطن في الضفة ا600وأضافت ان الغرف الدراسية معدة إلستيعاب 
  ".  ألسباب قانونية"بعد أن تم تأجيله مطلع الشهر من قبل وزارة القضاء 

  16/8/2010، 48موقع عرب
  

   من تركيا في زيارة نادرة لليونانابعدنتنياهو يتطلع الى ما هو  .21
 يوم االثنين في  يبدأ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ارفع زيارة اسرائيلية لليونان:القدس

عالمة على ان اسرائيل تبحث عن شركاء استراتيجيين اخرين في البحر المتوسط في ضوء تحالفها 
  .المضطرب مع تركيا

وتأتي زيارة نتنياهو الثينا التي تستمر يومين بعد زيارة قام بها السرائيل رئيس الوزراء اليوناني جورج 
ي مايو ايار على اسطول مساعدات بحري كان في طريقه باباندريو وفي اعقاب هجوم شنته اسرائيل ف

  .الى غزة وادى الى قتل تسعة اتراك وتسبب في توتر عالقات اسرائيل مع انقرة
وصرح مسؤولون اسرائيليون واتراك بانه من المقرر ان يعقد نتنياهو وباباندريو محادثات في وقت 

  .ة تحسين العالقات التجارية والدفاعيةالحق يوم االثنين في العاصمة اليونانية لبحث امكاني
هناك دفء جديد في العالقات االسرائيلية "وقال مسؤول اسرائيلي كبير مسافر مع نتنياهو لرويترز

  ."اليونانية
 .وقال المسؤول االسرائيلي الكبير ان نتنياهو يتوقع ايضا بحث الجهود الدبلوماسية مع الفلسطينيين

االفكار مع الزعماء اليونانيين بشأن كيفية احراز تقدم في عملية ..لطبعستتقاسم با"واضاف ان اسرائيل
فيما يتعلق بالتعاون السياسي والدفاعي فاننا مهتمون ببحث "وقال المسؤول االسرائيلي الرفيع  ."السالم

  ."توثيق العالقات في هذه المجاالت ايضا
  16/8/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   آالف الفلسطينيين بأي حرب قادمةطردسي  اإلسرائيلياالحتالل .22

أن قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي وضعت خططاً كشفت عنها مصادر , ذكرت مصادر إعالمية عبرية
إن مديرية التخطيط وضعت خيارات إلزالة سريعة للفلسطينيين من القرى ومخيمات :" عسكرية مطلعة

  ". الالجئين خالل أي حرب في المستقبل
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يادة الجيش تعتبر أن الوضع الراهن في غزة والضفة ال يمكن له أن يستمر بالشكل الذي وبيَّنت أن ق
يسير عليه؛ حيث إنها تتوقع مواجهات مسلحة وإطالق صواريخ بشكل مكثف من غزة على البلدات 

  . اإلسرائيلية
لمقاتلين ا"ولفتت المصادر إلى أن الخطط الجديدة تسعى إلى القضاء على الجهود المبذولة من قبل 

  . ، على حد زعمهم"الفلسطينيين الستخدام المدنيين كدروع
فإن قسم التخطيط العسكري في قيادة الجيش تبنَّى طرقًا جديدة لمواجهة اندالع أي , ووفقًا للتقارير

مواجهة مسلحة، وتستند إلى أن الجيش سيقوم بإعالم وإبالغ مناطق سكنية فلسطينية تحدث فيها 
على سكان تلك المناطق إخالء جميع منازلهم خالل فترة زمنية وجيزة، وعلى "ن مواجهات مسلحة بأ

السكان البقاء في منطقة واحدة معينة يقيم فيها كل من أخلوا بيوتهم ويبقون في تلك المنطقة حتى انتهاء 
  ". المعارك المسلحة

قوم الجيش بإبالغ وأضافت المصادر أن كل فلسطيني في الضفة أو غزة يرفض إخالء بيته بعد أن ي
وسيتحمَّل مسؤولية بقائه في المنطقة التي طلب الجيش " مخرباً"المنطقة بإخالء فوري؛ سيعتبره الجيش 

  . إخالءها، إضافة إلى أن االحتالل يحدد مكانًا بديالً لعشرات آالف الفلسطينيين
سيقوم جيش االحتالل , وأوضحت أنه وبعد االنتهاء من إخالء السكان الفلسطينيين من مناطق المعارك

  .باستخدام كل ما أتيح له من أسلحة مطلوبة في حرب الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان
  15/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   تتهم تركيا بالتعالي على سفيرها"اسرائيل" .23

اضي عندما لم قال مسؤول اسرائيلي امس ان تركيا تعاملت بتعاٍل مع سفيرها االسبوع الم:  أ ب-القدس 
اظهار «ورد النــائب عمر شيلك ان السلوك التركي كان يهدف الى . تدعه الى حفلة عشاء رسمية

   .للحكومة االسرائيلية» االنتقاد
  16/8/2010، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"يصل " المبحوح"المتورط باغتيال "  برودسكييوري "":إسرائيل اليوم" .24

، بعد "إسرائيل"وصل أمس إلى " يوري برودسكي"أن اإلسرائيلي " يومإسرائيل ال" ذكرت صحيفة :القدس
  .أن قررت محكمة ألمانية إطالق سراحه أمس

، حسب "مناسبة"بكفالة " يوري برودسكي"أمس اإلفراج عن عميل الموساد " كولونيا"وقررت محكمة في 
وقال  ".راينر فولف"غرب ألمانيا وصف المدعي العام، والمتحدث باسم النيابة العامة في المدينة الواقعة ب

المشتبه به يمكنه السفر إلى أي جهة يرغب فيها، بينما اإلجراءات القضائية ضده في ألمانيا : "فولف
  ".سوف تستمر

كافة االتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه متواجد في ألمانيا ألسباب تجارية، " برودسكي"من ناحيته، نفى 
يا، وتم التحقيق معه في غرف المحكمة المغلقة، ليتقرر في نهاية النقاش إطالق إال أنه تم تسليمه أللمان

  .سراحه بكفالة
  15/8/2010، السبيل، عمان

  
   اإلسرائيليين لنقضهم مبادئ وروايات الصهيونيةالمحاضرينبحث إسرائيلي يمهد لمالحقة  .25

معهد "سودة بحث واسع أعده في الناصرة أمس األحد، م" الغد" وصلت إلى :برهوم جرايسي - الناصرة
، حول نشاط عشرات المحاضرين اإلسرائيليين في الجامعات اإلسرائيلية، الذين "االستراتيجية الصهيونية

، بمعنى ما بعد الصهيونية، لكونهم ينقضون في فكرهم "البوست صهيوني"يعتبرون من أصحاب الفكر 
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عب الفلسطيني، كما ينقضون سياسة حكومات مبادئ الفكر الصهيوني والرواية التاريخية لنكبة الش
  .إسرائيل في هذه المرحلة أيضا

في نشر خطوط عريضة للتقرير المطول، إال أن المسودة لم تشمل بعد التوصيات " الغد"وتنفرد 
المقبل، على أن ) أكتوبر(واالستنتاجات، إذ من المفترض أن ينشر البحث كامال، في شهر تشرين األول 

  .ات وتوصيات للتعامل مع هؤالء المحاضرينيتضمن استنتاج
ونقرأ من بين األسماء المؤرخ إيالن بابي، الذي انتقل مؤخرا من جامعة حيفا إلى إحدى جامعات 
بريطانيا، بسبب المضايقات التي يواجهها، وهو من أنصار حق العودة الفلسطيني، وعقد عدة مؤتمرات 

التطهير العرقي في "دة، وأصدر قبل عامين كتاب على مستوى أكاديمي لبحث حق الالجئين بالعو
  ".هآرتس"، كذلك ميرون بنبنشتي، الذي ينشر مقاالت جريئة جدا خاصة في صحيفة "فلسطين

وتشمل القائمة المؤرخ اإلسرائيلي الشهير باروخ كيميرلينغ، والبروفيسور في علم االجتماع داني 
" زوخروت"غليلي ونوغا كيدمان، وهما من جمعية رابينوفيتش، ويهودا شنهاب، والمحاضرتين عامية 

وهي جمعية تشجع على تنمية ذاكرة المكان الفلسطيني، في فلسطين قبل النكبة، بمعنى أسماء ) يتذكرن(
  .القرى الفلسطينية المدمرة ومكانها والمستوطنات التي أقيمت عليها

، ويدحض الكتاب الرواية "رضال دالئل على األ: التوراة"والمحاضر زئيف هيرتسوغ صاحب كتاب 
الصهيونية بشأن ارتباط اليهود بفلسطين، والمحاضر يتسحاق الؤور وغيرهم، كما يدرج البحث أسماء 
ثالثة محاضرين عرب، وهم عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، رغم انه ال يعمل في الجامعات 

، وفيه يقول إن "النظرية واالنتقاد "1993م اإلسرائيلية، إال أن البحث يستذكر كتابه، الذي أصدره في العا
، األمر الذي يعتبره "كل مواطنيها" هو أن تكون دولة إسرائيل، دولة 48الهدف االستراتيجي لفلسطينيي 
، والمحاضران اآلخران من جامعة حيفا، أمل جمل ونديم "يهودية الدولة"معدو البحث أنه يتناقض مع 

  . إحدى جامعات الواليات المتحدةروحانا، واألخير يحاضر حاليا في
، من حيث نظرتهم "متشدد جدا"و" وسط"و" خفيف"ويصنف البحث المحاضرين ضمن توجهات هؤالء 

ينظر إلى الصهيونية على أنها مشروع استعماري، تعامل "االنتقادية للصهيونية، ويقول إن هذا التيار 
، ثم إقامة دولة "رة اليهودية إلى فلسطينباستغالل وتسبب بمأساة للجمهور الفلسطيني مع بدء الهج

إسرائيل على خرائب الشعب الفلسطيني، من خالل طرده، وتدمير مدنه وقراه وسلب أراضيه وممتلكاته 
ويقول البحث إن هناك تيارات وتنوعات مختلفة بين هؤالء المحاضرين، ولكنهم ". 1948في حرب العام 

  .ها كليا من أن تكون ديمقراطيةيتفقون جميعا على أن يهودية الدولة تمنع
ويحذر البحث بشكل خاص من مكانة هؤالء لدى اوساط عالمية، وكونهم األكثر قبوال في المجتمعات 
األكاديمية العالمية، ومن بينهم من ساهم في مقاطعات لجامعات إسرائيلية، وأكثر من هذا، فيرى البحث 

  .بقصد العالم العربي" ءلدى األعدا"أن ابحاثا وكتبا لهؤالء باتت مراجع 
  16/8/2010، الغد، عمان

  
   عدم ترحيل أبناء عمال مقيمين بصورة غير مشروعةنتنياهو زوجة يرفض طلب يشاي .26

 من أبناء 400فيما يشتد الجدل الدائر حاليا في إسرائيل حيال خطط الحكومة ترحيل :  تل أبيب–لندن 
 نتنياهو، على خط هذا الجدل لتطالب حكومة العمال المهاجرين دخلت زوجة رئيس الحكومة، سارة

  .، السماح لهم بالبقاء في إسرائيل»إنساني«زوجها، من منطلق 
وأم لطفلين أناشدك .. كاختصاصية نفسية«في رسالة وجهتها إلى يشاي قالت زوجة رئيس الوزراء إنها و

  .»أن تستخدم سلطتك للسماح ألغلب األطفال األربعمائة بالبقاء في إسرائيل



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1882:         العدد       16/8/2010اإلثنين  :التاريخ

» المشروع الصهيوني«وقال يشاي الذي سبق أن وصف العمال المهاجرين غير اليهود بأنهم خطر على 
إنه سيلتقي السيدة نتنياهو ولكنه لن يغير سياسته ولن يمكنه العدول عن قرار ترحيل وافقت عليه 

  .الحكومة
خطاب السيدة نتنياهو إن وقال الوزير يشاي متحدثا إلى إذاعة الجيش بعد أن ذكر اإلعالم المحلي نبأ 

أنهم إذا كان لديهم «بعض العمال غير الشرعيين جلبوا أبناءهم معهم أو أنجبوهم في إسرائيل معتقدين 
أي شخص موجود هنا بصورة غير . رحلة التنزه انتهت«وقال . »طفل فسوف يحصلون على تأشيرة
  .»مشروعة يجب أن يعود إلى بلده

  16/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   في القدس منزال30ًاالحتالل يستعد لهدم  .27
كشف المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة ما  منزال30ً هدم "إسرائيل"الفلسطينية في رام اهللا النقاب عن نية 
 لتوسيع  في ذات الحي وذلك تمهيداًأخرى هدم منازل رإطا في أولىبين القدس ورام اهللا كمرحلة 

وقال الرويضي في تصريح خاص  .المستوطنات القائمة في المنطقة وربطها ببعضها البعض
 جاء بقرار من مجلس التنظيم Cقرار هدم المنازل المذكورة والواقعة في منطقة  " إن)الدستور(ـب

بيت (في مستوطنة )  المدينة اإلدارة(لعسكري اإلسرائيلي  اللجنة الفرعية للتفتيش في الحكم ا- األعلى
 الفلسطينيين في المنطقة المذكورة لربط أراضيشرق مدينة رام اهللا وذلك بهدف استعمال ) ايل

 عن محيطها في الضفة الغربية بالرغم من بالتالي عزل القدس كلياً: "وتابع الرويضي قائالً. المستوطنات
 بالهدم لم يمهل إخطارات المنازل التي تلقت أن"، مؤكداً " لفصل العنصريمحاصرة المدينة بجدار ا

  . واحد من اجل تقديم االعتراضات القانونية، وهذه فترة قصيرة جداًأسبوع سوى أصحابها
 مقر المجلس المحلي لبلدة كفر عقب والذي أيضاً بين المنازل أن من المفارقات إلى أنولفت الرويضي 

  .اإلسرائيلي خطورة المشروع إدراك ضرورة إلى ولفت . الهدمأمريشمله 
  16/8/2010الدستور، عمان،   

  
   باألغوار بهدم منازلهم للمرة الثالثة خالل شهر واحدالفارسيةنذر أهالي ي االحتالل .28

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس سكان قرية الفارسية في منطقة األغوار بالضفة : االتحاد، وام
وقال رئيس المجلس المحلي في  .لمحتلة إنذارات بهدم منازلهم للمرة الثالثة في غضون شهرالغربية ا

 موضحاً ،منطقة المالح والمضارب البدوية عارف ضراغمة إن اإلنذارات سلمت لجميع أهالي الفارسية
تي  منشأة قبل نحو شهر واحد ثم عاد وهدم ستة منازل إضافة إلى المنشآت ال120أن االحتالل هدم 

  .أعادت السلطة الفلسطينية بناءها قبل أسبوعين
وناشد ضراغمة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان التدخل لمنع إزالة الفارسية عن الوجود بهدف 

  .ترحيل سكانها كمقدمة الستيالء سلطات االحتالل على أراضيها
  16/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  الهدم في الضفة الغربية خالل األسبوعين الماضيين عملياتاالحتالل كثف ": أوتشا" .29

  الغربيةكشف تقرير أممي، أمس، أن االحتالل كثف عمليات الهدم في الضفة": الخليج "-رام اهللا، غزة 
وجاء في تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي . خالل األسبوعين الماضيين

 مبنى في 43وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، أن االحتالل هدم " تشاأو"الفلسطينية المحتلة 
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 وتأثر ما ال يقل  شخصا40ًبذريعة عدم حصولهم على ترخيص للبناء ما نتج عنه تهجير " ج"المنطقة 
  .يوليو إلى العاشر من الشهر الحالي/  تموز28 آخرين، وذلك خالل الفترة من 180عن 

 عشرة مبان أخرى تتألف من خيام ومطابخ ومراحيض في ت االحتالل هدمت أيضاًوأضاف أن سلطا
 41ولفت إلى صدور ما ال يقل عن  . طفال11ً شخصاً من بينهم 22منطقة الفارسية، نتج عنه تهجير 

، فضالً عن صدور أوامر إخالء ضد "ج"أمراً بوقف بناء ضد مبان تقع في أماكن مختلفة في المنطقة 
كما تسلم . ي منطقة عين الحلوة بطوباس، ومدينة الخليل بحجة أنها تقع في مناطق عسكريةستة مبان ف

 مزارعاً فلسطينياً يعملون في قطعة أرض زراعية بالقرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت أوامر 15
  ".أراضي دولة"طرد بحجة أن هذه األراضي مصنفة 

  16/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   سنوات من بنائهعشر بعد "جيلو" من الجدار المحيط بمستوطنة  مقطعاً تزيل"إسرائيل" .30
 المحاذية لمدينة "جيلو"بدأ الجيش اإلسرائيلي، أمس، بإزالة مقطع من الجدار المحيط بمستوطنة : رام اهللا

 سنوات على بناء هذا 10وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ما يقارب الـ .بيت جاال القريبة من القدس
  .الذي وضع آنذاك لحماية المستوطنين، وستستمر األعمال في المكان نحو أسبوعينالجدار 

 اإلسرائيلية، أن وحدات الهندسة التابعة للجيش اإلسرائيلي بدأت أمس "يديعوت أحرونوت"وأكدت صحيفة 
  . قطعة تشكل الجدار هناك800 قطعة من اإلسمنت الجاهز من ضمن 80بإزالة 

رائيلي عن حالة األمن التي باتت تسود الضفة الغربية، بعدما كانت لسنوات وتشير الخطوة إلى رضا إس
إن عودة الهدوء في المنطقة "وقال بيان للجيش اإلسرائيلي .  لنشاط المسلحينطويلة ماضية مركزاً
إن إزالة هذا الجدار جاء وفقا للتقديرات ": ، وأكد ضابط في الجيش اإلسرائيلي"سمحت بإزالة الجدار

ة لدى الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية، التي تشير إلى حالة من الهدوء وإلى تراجع كبير في األمني
عمل التنظيمات الفلسطينية وانخفاض األعمال العسكرية ضد الجيش اإلسرائيلي، ولذلك فقد تقرر إزالة 

وانب بعض هذا الجدار الذي تم وضعه بالقرب من األحياء السكنية لمستوطنة جيلو وكذلك على ج
  ."الشوارع لمنع وصول النيران الفلسطينية التي توقفت منذ سنوات

  16/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   ألف مقدسي من حقهم في اإلقامة في القدس86أكثر من تجرد " إسرائيل "":مركز القدس" .31
ن تجريد  عأمسكشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 فقدوا حق  مواطنا721ً ألف مقدسي من حقهم في اإلقامة في القدس، منهم 86 ألكثر من "إسرائيل"
، في حين بلغ عدد من فقدوا 30/6/2010 وحتى 2010 منذ مطلع 108، و2009اإلقامة خالل العام 

  . مواطنا4672ً ما مجموعه 2008حق اإلقامة خالل العام 
 مواطنين من القدس 105حقوق االجتماعية واالقتصادية إلى أن أكثر من وتشير معطيات مركز القدس لل

ومن داخل ما يسمى الخط األخضر صدرت بحقهم أوامر إبعاد ومنع من دخول القدس القديمة والمسجد 
 وحتى اآلن بينهم رموز وطنية ودينية وحراس من المسجد األقصى، 2007األقصى منذ عام 

  .ونوأكاديميون، وكذلك فتية قاصر
  16/8/2010الدستور، عمان، 

  
  فلسطيني ُمضرب عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجاً على رفض تسجيل ابنته بهويته المقدسية .32
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اإلسرائيلي برسالة إلى وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي " الكنيست" بعث دوف حنين، النائب في :الناصرة
طن المقدسي فراس المراغي، والذي ينفّذ اعتصاماً يشاي يطالبه فيها بالعمل سريعاً على حل مشكلة الموا

وإضراباً عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين أمام السفارة اإلسرائيلية في برلين احتجاجاً على رفض 
  .تسجيل ابنته زينب، التي ولدت في ألمانيا بعد زواجه من مواطنة ألمانية، بهويته المقدسية

 العمر سبعة وثالثين عاماً، وقد ولد وعاش في مدينة القدس يذكر أن المراغي شاب فلسطيني يبلغ من
المحتلة، ثم انتقل إلى برلين قبل ثالث سنوات ليتزوج من فتاة ألمانية، حيث كان يخططا للعودة معاً 

ووضع فراس  .وطفلتهما إلى القدس، بعد أن تنهي الزوجة دراستها الجامعية وتقدم أطروحة الدكتوراه
ائيلية في برلين، في خطوة رمزية لتذكير الحكومة اإلسرائيلية بالحق العيني الذي أمام السفارة اإلسر

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر 13تدوسه، لوحة كتب عليها باأللمانية واإلنجليزية المادة 
 العودة لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى"عن األمم المتحدة، والتي تنص على أن 

  .، ليلفت نظر الرأي العام األلماني والعالمي إلى معاناته ومعاناة آالف المقدسيين"إليه
  15/8/2010قدس برس، 

  
   حي سلوان في القدس المحتلةفي طفل 300اعتقال أكثر من  .33

أن عدد األطفال الذين " جمعية حقوق المواطن"أشارت معطيات نشرت في تقرير : توفيق عبد الفتاح
 10 طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 300هم قوات االحتالل في حي سلوان بالقدس المحتلة تجاوز اعتقلت
وكانت شرطة االحتالل قد اعتقلت هؤالء األطفال بتهم رشق المستوطنين بالحجارة خالل .   عاما14ًإلى 

يوجد طفل في حي وأشار التقرير أنه يكاد ال  .محاوالتهم االستيالء على المنازل العربية في حي سلوان
وتقوم .   عاما، لم يتم اعتقاله بشبهة إلقاء الحجارة على المستوطنين14 أعوام وحتى 10سلوان، في سن 

   .   آالف شيكل5قوات االحتالل باإلفراج عن األطفال بعد يوم أو يومين، وبكفالة مالية تصل إلى 
  15/8/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  لقدس المهددين باإلبعاد نواب امعاعتصام تضامني مسيحي  .34

اعتصم العشرات من رجال الدين المسيحي وأبناء الطوائف المسيحية الفلسطينيين في ): قنا( -القدس 
 مع وزير شؤون القدس السابق ونواب القدس اإلسالميين باحة كنيسة القيامة في القدس أمس، تضامناً

ندد رجال الدين المسيحي بإقدام االحتالل على و .المهددين باإلبعاد من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
  .طمس معالم تاريخية مسيحية في بلدة عين كارم المجاورة للقدس

إننا هنا لكي نتضامن مع شخصيات القدس "وقال مطران الروم األرثوذكس في القدس عطا اهللا حنا 
اسات اإلقصاء والتغريب معبرين عن رفضنا لسي.. المهددة باإلبعاد السيَّما النواب والوزير السابق
القدس قبلتنا ومعراجنا إلى السماء، وهي "، وتابع حنا "وإضعاف الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة

مكان بركة وتقديس وعبادة، ولذلك فإننا نقول إنه ال يجوز أن يعامل الفلسطيني في القدس وكأنه غريب، 
وطالب المطران حنا بإلغاء القرارات ". مقدساتهفالفلسطيني في القدس هو في مدينته وفي بلده وفي 

فنواب القدس والوزير السابق يجب أن يبقوا "المجحفة بحق الشخصيات المقدسية المهددة باإلبعاد، مضيفا 
في القدس، فهي مدينتهم وليسوا غرباء عنها وال يجوز أن يبعدوا عن أسرهم وعن منازلهم، فهذا تصرف 

  ".غير إنساني وغير أخالقي
  16/8/2010لعرب، الدوحة، ا

  
   وسياساتها العنصرية"إسرائيل" دولية ضد حملة يطلقون 48فلسطينيو  .35
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لجنة المتابعة ، أن محمد محسن وتد، أم الفحم نقالً عن مراسله في 14/8/2010نت، .موقع الجزيرةنشر 
لية التابعة لهيئة  إلى المنظمات الحقوقية الدو"إسرائيل"العليا للجماهير العربية قررت رفع شكوى ضد 

األمم المتحدة، وذلك على خلفية تكثيف عمليات الهدم بالنقب وممارسات السلطات بكل ما يتعلق بقضايا 
 عقد لقاءات مع السفراء األجانب المعتمدين في تل وتقرر أيضاً .48األرض والمسكن تجاه فلسطينيي 

دخل لدى الحكومة اإلسرائيلية لوقف أبيب إلطالعهم على معاناة المواطنين العرب ومطالبتهم بالت
في ظل هذا التصعيد باشرنا "وقال رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان إنه  .ممارساتها العدوانية تجاه العرب

حملة دولية تشمل التوجه إلى مختلف المنظمات الحقوقية التي تعنى بالقضايا اإلنسانية والتابعة لألمم 
فضح إسرائيل وإطالع المجتمع الدولي على معاناتنا " أن الهدف هو وأكد زيدان للجزيرة نت ".المتحدة

كأقلية فلسطينية، وطرح قضايا األرض والمسكن على األجندة الدولية، ونأمل أن تنجح هذه المساعي 
  ".بالضغط على إسرائيل إليقاف هجومها العدواني علينا

وثيقة عن مسطحات البناء ) راساتد(وقدم المركز العربي للحقوق والسياسات بالداخل الفلسطيني 
والمؤسسات الدولية التي ) أمنستي(والخرائط الهيكلية وهدم المنازل العربية إلى منظمة العفو الدولية 

،  يوسف جبارين المختص بالقانون الدولي.وتفصل الوثيقة التي حضرها كل من د .تعنى بحقوق األقليات
، والمحامي قيس ناصر، العوائق التي تضعها "ساتدرا" يتولى منصب المدير العام لمركز ذيالت

وأشارت  .المؤسسات اإلسرائيلية في وجه المواطنين العرب وتمنعهم من الحصول على رخص بناء
 بلدة عربية إضافة إلى التخطيط المتخلف والقديم للبلدات العربية، 22الوثيقة إلى انعدام التخطيط في 

 سلطة تعمل كلجان محلية للتنظيم والبناء، األمر الذي 83صل وذكرت أن خمسة مجالس عربية فقط من أ
وحسب الوثيقة،  .من المجالس لديها لجان تنظيم% 55يمس بقدرتها على تطوير البلدات العربية، بينما 

 بلدة بدون مخططات هيكلية بتاتا، ويحظر على 25 بلدة عربية بدون خرائط هيكلية جديدة، و77هناك 
  .ن مساحة األراضي بالدولةم% 80العرب استعمال 
العوائق التي تضعها لجان التنظيم اإلسرائيلية تمنع التصديق على المخططات الهيكلية "وقال ناصر إن 

لعربية، والمخططات الهيكلية القطرية تعرقل تطور البلدات الالزمة لتوفير أراض للبناء في البلدات ا
وأكد للجزيرة نت أن منظمة العفو الدولية  ".العربية وتمنع المصادقة على مخططات للبناء عند العرب

  . على الوثيقة التي قدمت لها عن األقلية العربية اعتماداً أكتوبر المقبل تقريراً/ستنشر في تشرين األول
مشكلة البناء غير المرخص عند العرب تعود باألساس إلى سياسات التخطيط التمييزية " إن وقال جبارين

وأكد جبارين للجزيرة نت أن مجال األرض والمسكن هو  ".التي تنتهجها إسرائيل ضد األقلية العربية
ب، كما  على أساس قومي ضد العر واضحاًأبرز المجاالت التي يتضمن القانون اإلسرائيلي فيها تمييزاً
إسرائيل تعاملت تاريخيا بنهج "وخلص إلى أن  .يعطي القانون مكانة خاصة للمؤسسات القومية اليهودية

  ".عدائي مع الهيئات الشعبية التي أقامتها الجماهير الفلسطينية للدفاع عن قضايا األرض والمسكن
، أن  حسن مواسي،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  16/8/2010، بيروت، المستقبلوأضافت 

 منزل عربي بادعاء 165 شهد هدم أكثر من 2009أن العام تبين ) دراسات(مركز التي أعدها الوثيقة 
 ألف منزل مهددة بالهدم، 45 قرية عربية في النقب تضم 45عدم البناء المرخص، هذا إلى جانب وجود 

  .ي إغراض كانت من أراضي الدولة ألةالمائ في 80فيما يمنع العرب من استعمال نحو 
  

  دعوة بيريز لمأدبة إفطاريرفض " 48 لشؤون فلسطينيي الـالعليالجنة المتابعة "رئيس  .36
محمد زيدان " 48لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ"رفض رئيس :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

 بيريزبلغ أن المبارك، و لمأدبة إفطار ينظمها لمناسبة شهر رمضابيريزدعوة الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
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 ذلك بما وصفه تمادي المؤسسة اإلسرائيلي في ضرب ومواصلتها تضيق في رسالة رفضه الدعوة معلالً
  . في شتى مجاالت الحياة48 الخناق على فلسطينيي الـ

كما بعث زيدان برسائل إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اإلسرائيلي شمعون 
  . التدخل لوضع حد لمعاناة قرية العراقيبإلى إياهما  داعياًبيريز،

  16/8/2010، بيروت، المستقبل
   المتحدة برفع الحصاراألممشباب غزة يطالبون  .37

 منظمة أهلية فلسطينية ممثلة في شبكة 20طالب قطاع الشباب الذي يضم : )وكاالت (، حامد جاد-غزة 
م لألمم المتحدة بان كي مون واألسرة الدولية بكافة هيئاتها المنظمات األهلية الفلسطينية األمين العا

ومؤسساتها وبخاصة مجلس األمن الدولي باالضطالع بمسؤولياتهم القانونية واألخالقية وممارسة دورهم 
الحقيقي للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية 

ل كامل عن قطاع غزة وفتح المعابر أمام حركة البضائع واألفراد وفي كال االتجاهين ورفع الحصار بشك
  .وبما يضمن حرية الحركة بين غزة والضفة الغربية والقدس

جاء ذلك في لقاء عقده أمس في غزة ممثلو قطاع الشباب مع الكسي ماسلوف مدير مكتب المنسق 
األوسط وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق 

  . أغسطس من كل عام/ آب12
  16/8/2010الغد، عمان، 

  
   حقوقيين وعائالت ضحايا في غزةتلتقي" غولدستون"لجنة  .38

اجتمع خبراء دوليون مع ممثلي منظمات حقوقية وعائالت ضحايا فلسطينيين في غزة، أمس، : )أ.ب.د(
ويعمل .  شهرا20ًالخاص بالمحرقة اإلسرائيلية في القطاع قبل " غولدستون"يات تقرير لمتابعة تنفيذ توص

الخبراء ضمن لجنة مكلفة من مجلس حقوق اإلنسان الدولي التابع لألمم المتحدة بشأن متابعة تنفيذ 
  .وتعتزم اللجنة المكوث في غزة حتى السابع عشر من الشهر الحالي. توصيات التقرير
الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن مسؤوليه أطلعوا اللجنة على تجربة المركز في متابعة وذكر المركز 

التي تجعل السعي "القضايا أمام المحاكم اإلسرائيلية وعلى العيوب المتأصلة في النظام القضائي للكيان 
 490ة ونحو  شكوى مدني1046، مشيراً إلى رفع "نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين أمراً مستحيالً

شكوى جنائية إلى أجهزة الكيان ولكن من دون جدوى، ما يؤكد الضرورة الملحة للجوء إلى آليات العدالة 
  .الجنائية الدولية

مركزه أطلع اللجنة األممية "بدوره قال الحقوقي عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن 
فادات مكتوبة وأخرى على لسان أحياء شاهدوا على ملف الدروع البشرية خالل الحرب من خالل إ

  .في غزةومن المقرر أن يلتقي الوفد أعضاء من الحكومة ". بأعينهم عمليات القتل البشعة
  16/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
   المسؤولية عن حياة أسيرة مريضةاالحتاللمركز حقوقي يحمل  .39

ق اإلنسان االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية  حمَّل مركز أحرار لدراسات األسرى وحقو:الضفة الغربية
وأشار مدير مركز أحرار  .الكاملة عن حياة األسيرة الفلسطينية كفاح عوني جبريل من مدينة رام اهللا

نسخة عنه، إلى أن األسيرة كفاح " السبيل"لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش في بيان وصل 
ي، تم تحويلها لالعتقال اإلداري لمدة أربعة شهور، بعد أن خضعت المعتقلة منذ األول من الشهر الجار

وأوضح أن جبريل، وهي أم لولدين، تعاني من مرض نادر  .لتحقيق قاسٍ في مركز تحقيق المسكوبية
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، وهو عبارة عن تضيق في شرايين الجسم يمنع وصول الدم إلى األطراف، وقد رقدت )الرنوج(اسمه 
  .اإلضافة إلى إصابتها بضيق النفس، وعدم قدرتها على التنفس بشكل جيدبالمستشفى فترات طويلة، ب

واستنكر مدير المركز الحقوقي تحويل األسيرة كفاح إلى االعتقال اإلداري بالرغم من وضعها الصحي 
  .المتدهور، وحاجتها إلى عالج دائم ومراقبة مستمرة

  16/8/2010، السبيل، عمان
  

  لهواتف الخلوية والتصريحات الصحافية ابسبباالحتالل يقمع األسرى  .40
قال ممثل األسرى الفلسطينيين في سجن عسقالن ناصر أبو حميد خالل لقائه :  يوسف الشايب-رام اهللا 

مع محامي وزارة األسرى كريم عجوة، إن إدارة السجن أجرت محاكمة داخلية في السجن لألسير كايد 
ة شهرين، حيث ادعت اإلدارة أن األسير فطافطة قدم فطافطة وعوقب خاللها بالمنع من الزيارات لمد

تصريحات صحافية من دون إذن سلطات السجون عندما كان في المحكمة وأدلى بتصريحات للصحافيين 
  .الذين تواجدوا في قاعة المحكمة

من جهة أخرى أفاد األسير النائب جمال الطيراوي المعتقل في سجن جلبوع أن العقوبات المجحفة ما 
  . متواصلة ضد األسرى منذ عدة شهورتزال

 7وفي سجن شطة قال األسير معمر أسعد الصباح لمحامي الوزارة أشرف الخطيب إن نصف قسم 
 من الزيارة منذ شهرين تحت حجة العثور على أجهزة هواتف خلوية بالقسم بالسجن ما يزال معاقباً

وقال إن التفتيشات الليلية ما تزال  .ية سحب أجهزة التلفاز والثالجات واألجهزة الكهربائإلىإضافة 
، حيث يتم إجبار )النحشون(مستمرة وبطريقة استفزازية ومفاجئة من خالل قوة القمع داخل السجون 

  .األسرى على التعري
وفي شهادة مشفوعة بالقسم لنادي األسير في محافظة الخليل، أكد األسير المحرر بديع دويك، عضو لجنة 

إن إدارة معتقل عصيون تمارس سياسة إذالل وقمع وتنكيل بحق األسرى شباب ضد االستيطان 
المتواجدين في المعتقل، حيث يقوم جنود االحتالل ومن لحظة االعتقال األولى باالعتداء بالضرب المبرح 

  .على المعتقلين ويتم تعصيب عيونهم وتكبيل اليدين والقدمين
  16/8/2010الغد، عمان، 

  
   اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين في رمضانسياساتالحقوقيون يستنكرون  .41

" االنتهاكية"، قيام السلطات اإلسرائيلية بتصعيد سياساتها "التجمع للحق الفلسطيني" استنكر مركز :رام اهللا
التضييق "بحق األسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل خالل شهر رمضان الكريم، بهدف 

، 15/8، يوم األحد "قدس برس"وأوضح التجمع، في بيان صحفي تلقته  ".اء عباداتهمعليهم ومنعهم من أد
أن إدارة السجون اإلسرائيلية، تقوم بتنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مستمرة للغرف والزنازين بدعوى 
 التفتيش األمني، كما تقوم بعزل بعض األسرى في الزنازين االنفرادية وحرمانهم من ممارسة الشعائر

لهذا الشهر، وتحرم األسرى في بعض السجون " كماً ونوعاً"الدينية، إضافة إلى أنها ال تقدم طعام مناسباً 
  .من إلقاء المواعظ الدينية بشكل جهري خالل صالة التراويح

  11/8/2010قدس برس، 
  

  هو صائمشرب والفي االعتداء على فلسطيني عند حاجز قلنديا وإجباره على  بالتحقيقالصانع يطالب  .42
، وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود براك، بالتحقيق 15/8طالب عضو الكنيست طلب الصانع، األحد 

الفوري في حادثة االعتداء على شاب فلسطيني من قبل جنود االحتالل عند حاجز قلنديا، وإجباره على 
لتي بعثها لوزير وأكد الصانع في رسالته المستعجلة ا. شرب الماء وهو صائم وتحت التهديد بالقتل
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إنه : الجيش براك أن تصرفات جنود االحتالل أصبحت ال تطاق وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، مضيفاً
يجب وضع حد لتصرفات الجنود عند الحواجز الفلسطينية، وتعاملهم بعنصرية وهمجية وعنف تجاه 

ءات، والعمل على أن ال وطالب الصانع بمحاكمة الجنود الذين شاركوا في هذه االعتدا. الفلسطينيين
يجب إزالة " :وقال. تتكرر مثل هذه الجرائم القمعية والوحشية بحق أبناء شعبنا عند الحواجز العسكرية

  ".هذه الحواجز العسكرية الوهمية وإخراج جنود االحتالل من المدن الفلسطينية وإنهاء االحتالل
  15/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف وجبة إفطار في المسجد األقصى150ة اإلماراتية توزع هيئة األعمال الخيري .43

أعلنت جمعية المسجد األقصى لرعاية األوقاف اإلسالمية، أن هيئة األعمال :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 82 على المصلين في المسجد األقصى المبارك، منها إفطار ألف وجبة 150، وزعت اإلماراتيةالخيرية 

قصى، فيما وزعت الباقي على دور األيتام والعجزة خارج أسوار القدس الشريف، ألفا داخل المسجد األ
 ألف 60أنها ستوزع أيضاً "وأوضحت الجمعية  .مؤكدة أن هذا يأتي ضمن المشروع الرمضاني الكبير

وجبة سحور في العشر األواخر من الشهر الكريم، باإلضافة لتقديم وجبات أمام مدخل المسجد األقصى 
  ".ب الشرقي لمنطقة الكأسفي الجان

  16/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   الحلوة بعد مقتل أمير فتح اإلسالم في كمين للجيش اللبناني عيناستنفار للكفاح المسلح في  .44
 مخيم عين الحلوة في صيدا عاش أجواء طبيعيـة           أن صيدا من   16/8/2010،،  المستقبل، بيروت ذكرت  

تنظيم فتح االسالم عبد الرحمن عوض ومرافقه الفلسطيني غـازي          وهادئة غداة اإلعالن عن مقتل أمير       
  .مبارك في كمين أعدته مخابرات الجيش اللبناني في منطقة البقاع

أن عائلتَي عوض ومبارك تبلغتا عبر قنوات فلسطينية أنهما سيشيعان ويدفنان خـارج             " المستقبل"وعلمت  
  .المخيم وتحديداً في مقبرة صيدا في منطقة سيروب

الوضـع فـي    ": المـستقبل "لـ" اللينو"قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عيسى          ال  وق
هناك حالة استقرار امني، والـشراكة التـي        . المخيم تستطيعون أن تلمسوه، وترون الوضع على طبيعته       

، وطبعاً نحن طورنا    تمت بين كل القوى الفلسطينية الموجودة وخصوصاً وتحديداً القوى االسالمية ممتازة          
  .تفاهماتنا، ونعتبر ذلك ضمانة الستقرار أمن مخيم عين الحلوة

وعن اإلجراءات التي اتخذها الكفاح المسلح لضمان عدم وقوع اي حادث امني في المخيم فـي اعقـاب                  
وبصراحة، دعونا بعض األفراد أو بعض المجموعات الـى         . نحن لدينا حساباتنا  : مقتل عوض قال اللينو   

يعودوا الى رشدهم، وحذرنا من اي تصرف في اي اتجاه ان كان على الجـوار او داخـل المخـيم،                    ان  
  .وطبعاً استنفارنا األمني كان بالتنسيق مع كل القوى داخل المخيم وتحديداً مع القوى االسالمية
عرب للموقع  من جهته، أكد قائد األمن الوطني الفلسطيني على الساحة اللبنانية العميد الركن صبحي أبو               

حال استنفار أمني تعم كل الوحدات والكتائب، لمنع أي خرق في المخيم الذي تعتبر فيه األمور هادئة                 "أن  
  ".أي اعتداء على الجيش هو اعتداء علينا"وشدد على أن . وطبيعية

 تم  أنهأكدت  " فتح اإلسالم "مصادر في مخيم عين الحلوة أن        أن   16/8/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  
أميرا جديد خلفاً لعبدالرحمن عوض، هو أسامة الشهابي، ويساعده توفيق طه، فيما عـين محمـد                تعيين  

  .مسؤوالً عسكرياً" خردق"الدوخي الملقب ب
  

  لبدء المفاوضات المباشرة"الرباعية " إلى موقف مناسب منللتوصلالجامعة العربية تسعى  .45
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 أنها تتطلع إلى االجتماع المقبل للجنة الرباعية الدوليـة          أعلنت الجامعة العربية  :  صالح جمعة  - القاهرة
التخاذ موقف مناسب إلطالق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، يتضمن مرجعية لهذه            

  .المفاوضات تلبي متطلبات نجاحها
يني تقـدم بثالثـة     قال رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الجانب الفلسط            و

يبـدو أن االتجـاه     «بدائل إلى الواليات المتحدة األميركية، فيما يتعلق بكيفية تحقيق هذا الهدف، وأردف             
يسير نحو العمل للتوصل إلى صيغة تقدم من الرباعية الدولية في اجتماعها المقبل توضح بعض األمور،                

إن الرسـالة    و »اث تقدم في الجهـود الحاليـة      ونأمل أن يؤدي هذا الموقف من الرباعية الدولية إلى إحد         
فالرسالة العربية كانت تحدد الموقف العربي، وكانت توضح متطلبات الجانـب           «العربية لم تكن مرجعية     

  .»العربي والجانب الفلسطيني لالنتقال من مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة
ة الجهود األميركية لتهيئة األجواء لالنتقـال إلـى         وعما إذا كانت هناك اتصاالت للجامعة العربية لمتابع       

المطالب الفلسطينية والعربية محددة وواضحة وهي المرتبطة       «: المفاوضات المباشرة، قال السفير يوسف    
بالمرجعيات الخاصة بعملية السالم والتعامل مع النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلـسطينية             

 كيف ستتعامل المجموعة الرباعية خالل اتصاالتها المكثفة الجارية فـي الوقـت          المحتلة، وبالتالي سنرى  
الحالي، لبحث ما يمكن القيام به في هذا الشأن، وبالتالي الكرة اآلن ما زالت في ملعب الواليات المتحـدة                   

 فيما يتعلـق    واألطراف الدولية الفاعلة لتقوم بالرد على المشاغل العربية والمتطلبات العربية والفلسطينية          
  .»بالتحرك نحو المفاوضات المباشرة

  16/8/201، الشرق األوسط، لندن
 

  عدم الضغط على الفلسطينيينالى  يدعو يالخليجاألمين العام لمجلس التعاون  .46
دعا عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة الـدول                : )العمانية(

قضية الفلسطينية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المـشروعة، بـدالً مـن              الكبرى المعنية بال  
ممارسة الضغوط عليه من أي طرف دولي، الفتاً إلى التحركات الدوليـة والفلـسطينية بـشأن قـضية                  

  " .إسرائيل"المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و
ول مجلس التعاون الداعم للحقوق الوطنيـة المـشروعة         وفيما جدد العطية في هذا اإلطار تأكيد مواقف د        

، أعرب عن أمله في أن تعلـن اللجنـة          "الشرقية"للشعب الفلسطيني وحتى قيام دولته وعاصمتها القدس        
الرباعية الدولية عن مواقف جديدة تناصر الشعب الفلسطيني في وقت يتعرض الفلسطينيون إلى المزيـد               

إذا أعلنت عن مواقف وخطوات أكثر دعمـاً        " الرباعية"وقال إن   . ئر  من عمليات التنكيل والحصار الجا    
" اإلسـرائيلية "للفلسطينيين فإن ذلك سيدعم األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأن الحكومـة              

تواصل سياساتها اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تـشمل عمليـات التهويـد وهـدم المنـازل                 
  .        عاد في ظل صمت دولي فاضح واالغتياالت واإلب

  16/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيلي" وتنفي دخول صحافي التطبيعالكويت تجدد رفضها  .47
أجمعت مصادر أمنية وإعالمية وبرلمانية على استحالة دخـول صـحافي           :  الحسيني البجالتي  -الكويت  

لرسمي الرافض للتطبيـع، وأوضـحت فـي        موقف الكويت ا  " الخليج"إلى الكويت، مجددة ل     " إسرائيلي"
"  سنة في الظـل    20الكويت  "بعنوان  " يديعوت أحرنوت "معرض تعليقها عن مقال نشر، أمس، في جريدة         

  " .أن األمر برمته يخضع حالياً لمراجعة وتدقيق الجهات المسؤولة"بقلم الداد باك 
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ار والشؤون السياسية رصد تلـك      وأكد مصدر مسؤول في وزارة اإلعالم أن قسم الرصد في إدارة األخب           
المقالة وأحالها إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون األخبار سعد جعفر، موضحة أن مهمة القسم تنتهي عند                

  .هذا الحد 
عـن  " الداد بـاك  "الصهيونية نشرت، أمس، مقالة مطولة بقلم مراسلها        " يديعوت أحرنوت "وكانت جريدة   

تهديد بنشوب حرب في المنطقة على خلفية برنامج إيران النـووي،           تفاصيل الحياة في الكويت في ظل ال      
متنقالً في جولة وصفية من جزيرة فيلكا إلى أبراج الكويت ومطار الكويت الدولي ومقر إحدى الجمعيات                

  .النسائية الليبرالية وإحدى الديوانيات 
  16/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  شارونالقاعدة خططت الغتيال : "جيروزالم بوست" .48

 أكدت وثيقة أمريكية حديثة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون            : السبيل -القدس المحتلة 
  .كان هدفًا أساسيا لتنظيم القاعدة على قائمة االغتياالت

السيد نصير الذي يقضى حكما بالسجن مدى الحياة في الـسجون           -وأوضحت الوثيقة نقال عن قاتل كهانا       
  .ن الهدف األهم للخلية كان اغتيال شارون أ-األمريكية

 2005ووفقا للوثيقة التي نقلتها صحيفة جيروزالم بوست اإلسرائيلية فإن قاتل كهانا أخبر المحققين عـام                
  ".إسرائيل"أنه خطط الغتيال شارون الذي كان حينها يشغل منصب وزير األشغال العامة واإلسكان في 

ساس، الفتًا إلى أنه كان مسلحا ومتواجدا في أحد الفنادق التي كـان             وأكد نصير أن شارون كان هدفه األ      
  .من المقرر أن يزورها األخير في ذات الليلة، غير أن األمور لم تسر على ما يرام

 16/8/2010، السبيل، عمان
  

  طالق المفاوضات المباشرة إ باتجاه الديبلوماسي التحرك  تقودكلينتون .49
 وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون التحرك الديبلوماسـي باتجـاه           تقود:  جويس كرم  -واشنطن  

في «اطالق المفاوضات المباشرة في ظل تفاؤل بين المسؤولين األميركيين بأن هذه المفاوضات ستنطلق              
محادثـات ذات   «أن المبعوث جورج ميتشل يتطلع الى       » الحياة«، وتأكيد أوساط مطلعة لـ      »وقت عاجل 

، وأن أحد االجراءات لاللتفاف على التعقيـدات        »دد للوصول الى اتفاق على حل الدولتين      سقف زمني مح  
، وهو ما يدعمه مستشار الرئيس باراك أوباما في         »هو في اعطائها خطوات تنفيذية مرحلية     «في تطبيقها   

  .البيت األبيض دنيس روس
ركيـة اسـتعجاالً السـتئناف      وتعكس تصريحات المسؤولين األميركيين وأجواء وزارة الخارجيـة األمي        

المقبـل، اذ يؤكـد مـصدر       ) سبتمبر(المفاوضات قبل انتهاء فترة تجميد االستيطان الجزئي نهاية أيلول          
رئـيس الحكومـة    (توقعات االدارة األميركية هي في قيـام        «أن  » الحياة«ديبلوماسي رفيع المستوى لـ     

، ما يفـسر    »اني في حال بدأت المفاوضات المباشرة     نتانياهو بتجديد التجميد االستيط   ) االسرائيلية بنيامين 
ويشير الديبلوماسي الذي التقى أخيراً أركـان االدارة األميركيـة، أن           . الضغط األميركي في هذا االتجاه    

هناك محطات بغاية األهمية نهاية الشهر المقبل، بدءاً من انتهاء التجميد الجزئي لالستيطان، ومـن ثـم                 
ة لألمم المتحدة، وفتح االحتماالت على قمة ثالثية أخرى بين أوبامـا والـرئيس              اجتماعات الجمعية العام  

ومـن هـذا    . محمود عباس ونتانياهو وسخونة ملفات إقليمية أخرى على الساحتين اللبنانية وااليرانيـة           
انقـاذ فـرص تمديـد التجميـد        «المنطلق، تحاول واشنطن في استراتيجتها للدفع بالمفاوضات المباشرة         

 -تحصين عملية السالم والوضع الفلـسطيني       «و» ال يمكن أن يتم من دون استئنافها      «الذي  » طانياالستي
  .من أية ارتدادات اقليمية قد تحدث في المرحلة المقبلة» االسرائيلي
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ويتجه التصور األميركي بحسبما وضعه ميتشل الربيع الماضي، الى الدخول في مفاوضات مباشرة لمدة              
تبـادل  « مـع    1967 اتفاق مع السلطة الفلسطينية تنبثق منه دولة على حدود عام            عامين، والوصول الى  

ويتطلع ميتشل الى بدء المفاوضات     . للطرفين» الجوهرية«في شأن األراضي يحفظ الحقوق      » متفق عليه 
قـضايا الحـل    «، فإن كل    »الحياة«بالتركيز على مسألة الحدود، علماً انه كما اشار مسؤول أميركي لـ            

على الحدود سيحل بطريقـة غيـر       » تصور مشترك «سيكون على الطاولة، وأن التوصل الى       » ئيالنها
مباشرة الجدل في شأن مسألة االستيطان، وبالتالي يهيئ الحراز تقدم في باقي الملفات ويبني الثقة بـين                  

  .الطرفين
لوضع الداخلي الفلـسطيني    وال ينفي مسؤولون في االدارة حجم التعقيدات أمام العملية السلمية، بدءاً من ا            

واالشكاليات على األرض، انما ينوهون بالتقدم األمني على األرض وبأن الـسنتين األخيـرتين عرفتـا                
» جـداول مرحليـة   «استقراراً أمنياً ملحوظاً بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني، وأن اعطاء أي اتفاق            

وتنقل مصادر موثوقة أن روس هو من       . اعد في تنفيذها  للتطبيق لناحية االلتزامات األمنية والسياسية سيس     
في أي اتفاق، ومن أكبر المساهمين اليوم في تحسين العالقـة بـين أوبامـا               » المرحلية«المؤيدين لصفة   

  .ونتانياهو
  16/8/2010، الحياة، لندن

  
  عالماستغراب ال  يثير المبحوح المشتبه بتورطه في اغتيالسرائيلياإلفراج عن العميل اإل .50

أثار قرار السلطات االلمانية االفراج عن عميل الموساد المزعـوم           : عالء جمعة  ، جمال المجايدة  - لمانياأ
أوري بروديسكي المشتبه بتورطه في عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي بعد يوم                

  . واحد فقط من استالمه من السلطات البولندية استغرابا واستهجانا عالميا
 المتحدث باسم مكتب النيابة االلماني أكد بأن محكمة البداية والنيابة االلمانيتين قد اتفقتا على توجيه تهمـة             

لمانية، وكان اإلسرائيلي بروديسكي قد تسلمته السلطات األلمانيـة         لماني أثناء اقامته في مدينة كولون األ      أ
ضي في مطار وارسو إثـر صـدور مـذكرة          الما) يونيو( حزيران   4يوم  'الخميس من بولندا بعد اعتقاله    

اعتقال أوروبية صادرة عن السلطات األلمانية على خلفية اتهامه بالتجسس وتقديم العون في تزوير جواز               
ووجهت المحكمة لبروديسكي تهمة تزوير وثيقة رسمية، وأفرجت عنه بموجب كفالة مالية،            . سفر ألماني 

لمانيـة  صرار الـسلطات األ   إ، ويأتي ذلك بعد     "سرائيلإ"لى  إ حيث باستطاعته اآلن مغادرة المانيا ليتوجه     
  .على تسلُّمه من بولندا التي شهدت اجراءات قضائية استمرت الكثر من شهر

وقالـت  . االلمانية عن استغرابها الشديد من سرعة المحاكمـة       ' نويز دويتشالند 'أعربت صحيفة   إلى ذلك   
ن تورط رجل الموساد في المشاركة بعملية قتل المبحوح         الصحيفة بأنه بالرغم من كل ما أثير بالسابق م        

وما نتج عنها من كشف لعملية التزوير التي قام بها للحصول على وثائق رسمية المانية سهلت تحركـه،                  
فأنه يبدو أن المتهم ال يواجه أية مشاكل قضائية مما حدا بالمحكمة والسلطات االلمانية لالفراج عنه وهذا                 

  . فقط من تسلمه من بولنداكله بعد يوم واحد
16/8/2010، القدس العربي، لندن  

  
   عربي وصعود إسرائيليارتكاس.. المفاوضات المباشرة .51

  مؤمن بسيسو
فتح قرار لجنة المتابعة العربية القاضي بمنح الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية الضوء األخضر              

رائيلي، بوابة واسـعة مـن االرتكـاس الفلـسطيني          لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع االحتالل اإلس      
والعربي الرسمي تعود بأفدح الضرر على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنيـة، وتمـنح كيـان                
االحتالل فرصة تاريخية الستثمار خطير في مناحي البطش والعدوان واالستهداف المنظم علـى حقـوق               
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 والتهجير التي ينتظر أن تبلغ آفاقا غير متوقعـة فـي            ومقدرات الفلسطينيين واستكمال مخططات التهويد    
  .المرحلة المقبلة

ولئن حاولت السلطة الفلسطينية إلقاء الكرة في الملعب العربي الرسمي، وإلبـاس قـرار عودتهـا إلـى                  
المفاوضات المباشرة لبوسا عربيا رسميا، فإن القاصي والداني يدرك أن استئناف المفاوضات تحـصيل              

مناورات السياسية واإلعالمية التي اجترحتها السلطة بين يدي عودتها إلـى المفاوضـات             حاصل، وأن ال  
استهدفت تخفيف وقع الحرج الذي ولغت فيه أمام شعبها، وتغطية عجزها السياسي وارتهانهـا لـإلرادة                

  .واإلمالءات األميركية واألوروبية بغطاء خارجي
  وداعا للحقوق الفلسطينية

ها قرار العودة إلى المفاوضات المباشرة أصاب الحقوق الوطنية الفلـسطينية فـي             أول األخطار التي حمل   
العمق والصميم، وجعل إمكانية تحصيل أو إبرام اتفاق تسوية يلبي أو يقارب الحد األدنى مـن الحقـوق                  

  .الفلسطينية أمرا مستحيال بكل المقاييس
لتفاوضي الماراثوني، وحتى حكومة أولمرت     لم يجنِ الفلسطينيون شيئا طيلة ما يقارب عقدين من العمل ا          

المنصرمة التي بلغت فيها المفاوضات السرية نقاطا حاسـمة حـول العديـد مـن القـضايا األساسـية                   
والجوهرية، تنصلت من التزاماتها ومسؤولياتها وتراجعت عن كل ما اتفقت عليه مع السلطة الفلسطينية،              

 تمنح فيها شـيئا مـن إدارة        -مهما كانت ظالمة أو مجحفة    - ولم تبد أي استعداد إلبرام أية صفقة تسوية       
  .األرض للفلسطينيين

الحقا عاشت إسرائيل تحت حكم نتنياهو المتطرف الذي أسفر عن وجهه السياسي الكالح، وشكل ائتالفـا                
يمينيا ال يؤمن مطلقا بالحق الفلسطيني، ويرى في تسمين المستوطنات وتهويد القـدس ومحـو معالمهـا                 

ينية والعربية واإلسالمية وتهجير أهلها، واجبا صهيونيا مقدسا ال يمكن التنازل عنه بأي حال مـن                الفلسط
  .األحوال

مضت أشهر طوال في ظل عهد نتنياهو لم يبدر عن حكومته خاللها أي تنازل ولو كان شـكليا، بـل إن          
 مضمونه، ومستثنيا مدينة    تجميد االستيطان الذي أعلنه نتنياهو في مناطق الضفة الغربية جاء مفرغا من           

  .القدس وما حولها، ولم يراع في ذلك موقفا أميركيا وال أوروبيا رافضا
بل إن حكومته بالغت في عربدتها واستخفافها بالمجتمع الدولي ولم تجد حرجا في اإلعـالن عـن بنـاء                   

م بٍإسـرائيل   الوحدات السكنية في المستوطنات لحظة استضافة كبار القادة والمـسؤولين الـذين تـربطه             
  .عالقات تحالف وطيدة ومميزة

وإذا استحضرنا الموقف اإلسرائيلي القريب الذي رفض حتى مجرد تقديم اعتذار لتركيا عقـب جريمـة                
 التي تربط البلدين، فإننا     -سياسيا وعسكريا -االعتداء على أسطول الحرية رغم عالقات التحالف الوثيقة         

طينية قد أضحت في ظل المفاوضات المباشرة في خبر كـان، وأن          وقتئذ نستطيع الجزم بأن الحقوق الفلس     
حكومة نتنياهو ذات البرنامج السياسي الواضح والصريح لن تكون في وارد التعـاطي مـع أي مطلـب                  
فلسطيني، أو االستجابة ألية رغبة أميركية لتحقيق أي إنجاز تفاوضي كان، أو أي شكل من أشكال التقدم                 

ضية ولو كان صوريا للزوم دعم الموقف والسياسة الخارجية األميركية في إطار            في إطار المسيرة التفاو   
  .التحديات التي تواجهها في بؤر المواجهة الخارجية

  سقوط السلطة ومشروعها الوطني
يشكل قرار العودة إلى المفاوضات المباشرة سقوطا مدويا للسلطة الفلسطينية ونهاية متوقعة لمـشروعها              

  .الوطني
السلطة انخرطت في مسار المفاوضات منذ وقت طويل، ومرت بمفاصل ومنعطفات حساسة،            صحيح أن   

إال أن المرحلة الراهنة تختلف اختالفا جذريا وتبدو فيها القضايا والمواقف أكثر حسما وأشد جالء من أي                 
  .وقت مضى
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ضات صورية ذات   تعيش السلطة اليوم وضعا كارثيا بكل معنى الكلمة، فهي مجبرة على العودة إلى مفاو             
مرام وأهداف خطيرة، في نفس الوقت الذي تمارس فيه تعاونا أمنيا واسعا وعميقا مع االحـتالل، أقـل                  

  .نتائجه استئصال المقاومة في الضفة الغربية والزج بالمقاومين في غياهب السجون
عبئا كبيرا على   ثمة تقديرات وطنية واسعة للغاية تكاد تقترب من اإلجماع على أن وجود السلطة أضحى               

القضية الفلسطينية، وأنها تؤدي دورا وظيفيا خادما لالحتالل، وترتبط عضويا ومصيريا بوجود االحتالل             
ومصيره، وال يمكنها أن تخرج عن إطار دورها الوظيفي المرسوم في إطـار االتفاقيـات اإلسـرائيلية                 

  .الفلسطينية التي جرت برعاية إقليمية ودولية كاملة
 هذه التقديرات جديدة وكانت سائدة بشكل واضح فيما مضى، لكن دائرة المؤمنين بها بلغـت                قد ال تكون  

اليوم حدا كبيرا جدا، وغزت حتى قناعات الكثير من أبناء حركة فتح وأنصار الدفاع التقليدي عن السلطة                 
  .ومشروعها السياسي والوطني

حل ياسر عرفات ومحاولته الخروج عـن       ولم يكن يخفف وقعها سابقا سوى الروح الوطنية للرئيس الرا         
اإلطار الوظيفي المفروض، وهو ما انتهى الحقا باغتياله وتمهيد الطريق أمام محمود عبـاس صـاحب                

  .النهج السياسي المعروف خليفة له
اليوم، تبدو السلطة أوضح ما تكون ارتباطا وتبعية لالحتالل، وأبعد ما تكون عـن المـشروع الـوطني                  

لقضية، فهي ال تقدم للفلسطينيين من خدمات سوى خـدمات ذات طـابع اقتـصادي               ومصلحة الوطن وا  
ومعيشي مقابل ارتكاس وطني وسياسي يجسده االنبطاح السياسي الحاصل، والتعاون األمني المـستفحل،             
مما ينذر بتحول القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني وصراع مع االحتالل إلى قـضية اقتـصادية                 

  .ة ال غيرإنسانية معيشي
  تآمر على القضية

ال تبدو األمور على المستوى العربي الرسمي طبيعية على اإلطالق، فحال التردي والـضعف العربـي                
  .المعهود تحول إلى واقع مخز تنخره أشكال التواطؤ، وتحكمه معاني الهزيمة والتقهقر واالنحدار

ا من منظومة دولية ذات نسق معروف، وتكاد        الحال العربي لم يعد كما كان، فقد بات النظام العربي جزء          
  .ال تجد من أصحاب النخوة والمروءة في العرب الرسميين إال القليل القليل

منذ فترة تخلت معظم األنظمة العربية عن مسؤولياتها القومية والتاريخيـة تجـاه فلـسطين والقـضية                 
يين، وتحول دورها من ظاهرة صوتية      الفلسطينية، ونفضت يدها من أية تبعات أو مترتبات تجاه الفلسطين         

تتقن الشجب واالستنكار إلى ظاهرة تواطؤ وتآمر مفضوحة ال تدرك لنصرة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة              
  .سبيال، وتعمد إلى خنقهم وحصار مشروعهم التحرري بكل الوسائل واألساليب

م األخيرة التي أعقبـت االنتخابـات       تجلت الظاهرة التآمرية العربية الرسمية على الفلسطينيين في األعوا        
 التي فازت فيها حماس بشكل ساحق ومدو، لنشهد فصوال متتابعة من التآزر             2006التشريعية مطلع العام    

العربي الرسمي في حصار التجربة الديمقراطية الفلـسطينية الناشـئة، ورسـم المخططـات الـسياسية                
شروعها الجديد الذي يالمس أرضية الحكم والقيادة       واالقتصادية الكفيلة بإفشال تجربة حماس وإجهاض م      

  .للمرة األولى
في إطار المخططات السياسية مارست األنظمة دورا ضاغطا على السلطة الفلسطينية، وباإلضـافة إلـى         
الضغط األميركي واألوروبي لعبت مصر دور عراب الضغوط الممارسة على السلطة عربيا، في حـين               

ية في منح السلطة الضوء األخضر للسير قدما في المبادرات والطروح السياسية            تبلور دور الجامعة العرب   
الخاصة بالقضية الفلسطينية، وشرعنة طلباتها وتوجهاتها وقراراتها، وإلباسها لبوسا عربيا شرعيا يخرج            

  .السلطة من دائرة حرجها المتفاقم أمام سطوة الرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي
من أن لجنة المتابعة العربية المشكّلة من وزراء الخارجية العرب أعطـت المفاوضـات غيـر                وبالرغم  

المباشرة مهلة أربعة أشهر لتحقيق نتائج مرضية فإنها تجاهلت موقفها السابق، وأقـرت االنتقـال إلـى                 
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ـ                راق المفاوضات المباشرة بشكل عبثي رغم فشل المفاوضات غير المباشرة في تحقيق أي إنجاز أو اخت
  .تفاوضي أيا كان

كل ذلك يضع الموقف العربي الرسمي في إطار وظيفي خادم لإلرادة والتوجهات األميركية، وال يتعـدى                
  .منح الشرعية الزائفة لالرتكاس السلطوي الفلسطيني بعيدا عن أي موقف متوازن أو دور مشرف

  استثمار إسرائيلي خطير
سوى غطاء مثـالي للكيـان اإلسـرائيلي لممارسـة كـل            ال يعني قرار استئناف المفاوضات المباشرة       

  .المخططات العدوانية واإلجراءات العنصرية في المرحلة المقبلة
وبوسع أي محلل صغير في علم السياسة أن يدرك أن الهـدف اإلسـرائيلي مـن وراء االنتقـال إلـى                     

ـ            ات المتقدمـة للمخطـط     المفاوضات المباشرة هو الرغبة الجامحة في استدعاء الغطاء الذي يستر الحلق
اإلسرائيلي الخطير الذي أعد خصيصا لحسم تهويد القدس، وقضم مساحات واسعة مـن أرض الـضفة                
الغربية لصالح الكتل االستيطانية الضخمة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى ملحق إداري وأمني لالحتالل،             

سياسيا وإلقاء مسؤوليتها فـي حـضن       غزة المزمنة عبر ضربها عسكريا أو تدجينها        " عقدة"والفكاك من   
  .المجتمع الدولي

ولن تكون المفاوضات المباشرة التي تكثر فيها االجتماعات والحوارات والمـصافحات واالبتـسامات إال              
الفرصة األكثر مثالية لتوظيف هذه المخططات في إطار عملي ونقلها إلى حيز التنفيـذ، خـصوصا أن                 

قد تم تنفيذها بنجاح، ومن الصعب أن تجترح إسرائيل خطوة نوعية           المراحل األولى من هذه المخططات      
  .إضافية في هذا المضمار دون تغطية مناسبة

وهكذا قد ال يمر وقت طويل عقب استئناف المفاوضات المباشرة التي يجري اآلن البحـث فـي موعـد                   
  . ودولية كبيرةعقدها، حتى تبدأ إسرائيل في إنفاذ حلقات مخططاتها، متسلحة بقوة دفع إقليمية

وحينها فإن المعالجات ذات العالقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لن تكون نفس المعالجـات الـسابقة،               
  .وستأخذ طابعا أكثر انحيازا ومحاباة لصالح االحتالل أكثر من ذي قبل

ـ              ا بـالقيود   في استقراء واقع ما بعد استئناف المفاوضات المباشرة المنتظر، ستصبح إسرائيل أقل التزام
والمحددات التي حكمتها طيلة المرحلة الماضية، وأكثر توجها نحو تصفية حساباتها مع أعـدائها، وأشـد     

  .إيغاال في برنامج استيطانها وعدوانها، وأكثر سرعة في حسم ملفاتها السياسية والعسكرية
ون ضوابط فـي ظـل      قد يكون من الخطأ االعتقاد بأن يد حكومة االحتالل ستكون طليقة بشكل كامل د             

سريان حالة المفاوضات المباشرة، إذ إن هناك عوامل ومحددات وحسابات تلعب دورا في تحديد مـسار                
  .واتجاهات السياسة اإلسرائيلية وصناعة القرار اإلسرائيلي في مجاالته السياسية والعسكرية

بل، وأن الحسابات اإلسـرائيلية     لكن الثابت أن السياسة اإلسرائيلية ستغدو أكثر تحررا وانفالتا من ذي ق           
ستصبح أكثر مرونة في إطار تفاعلها مع مفردات الواقع السياسي والميداني، ولن تكتسي بالجمود الـذي                

  .ران عليها إبان المرحلة الماضية
بدت المؤشرات األولى الخاصة باالستثمار اإلسرائيلي لقرار استئناف المفاوضات على الجبهة اإلسرائيلية            

  .ية والجبهة الحدودية مع قطاع غزةاللبنان
على الجبهة األولى، تسببت إسرائيل في إحداث توتر حدودي مقصود لخلط األوراق وإربـاك الـساحة                

  .اللبنانية الداخلية
وربما استهدف جس نبض الجيش اللبناني وقياس رد فعل حزب اهللا على الحادثة، مما يستوجب االستعداد               

ائيلي خالل األسابيع أو األشهر المقبلة، رغم أن التقديرات الراهنة تشير إلى            لكل احتماالت التصعيد اإلسر   
  .الركون إلى أجواء االستقرار المشوب بالحذر وال تنبئ بمواجهة قاسية أو كبرى بين الطرفين
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أما على الجبهة الثانية، فقد تصاعدت األوضاع بشكل مأساوي إثر الصاروخ الذي أطلـق علـى مدينـة           
ا، وما تاله من غارات واغتياالت كسرت حدة الهدوء التقليـدي الـذي ميـز األوضـاع                 عسقالن مؤخر 

  .الميدانية في غزة
وبلغت األمور حدا خطيرا باتهام نتنياهو حركة حماس بالمسؤولية عن إطالق صواريخ على مدينة إيالت               

ة بـإطالق   جنوب إسرائيل، في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات المصرية فصائل فلـسطينية فـي غـز               
  .الصواريخ من شبه جزيرة سيناء المصرية

ما يالحظ في سياق تتبع رد الفعل اإلسرائيلي على تساقط الصواريخ الفلسطينية في المرحلة التي أعقبت                
 هو أن ردة الفعل اإلسرائيلية هذه المرة كانت األكثـر           2009 وبداية   2008الحرب على غزة نهاية عام      

وأن حجم الرد العسكري الميـداني والتـصعيد الـسياسي واإلعالمـي            شدة وقسوة من أي وقت مضى،       
إسرائيليا يؤشر إلى تسخين مبرمج تستحثه إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غـزة، توطئـة لعمـل                  

  .عسكري ما يتم انتظار اللحظة المواتية والذريعة المناسبة لتنفيذه
سرائيلية، وما لم يـتم ضـبط الوضـع         وأغلب الظن أن غزة ستكون على رأس المعالجات العسكرية اإل         

الميداني ومناطق التماس ومنع إطالق الصواريخ منها، فإن إسرائيل قد تجد ضالتها المنشودة التي تشعل               
من خاللها فتيل ضربة عسكرية محسوبة بقيت حبيسة األدراج منذ انتهاء الحـرب األخيـرة، يؤازرهـا                 

  .ريحتغطية تفاوضية نموذجية وتعاون إقليمي ودولي ص
  خالصة

إن حالة االنهيار الفلسطيني والعربي الرسمي المتسارع إبان المرحلة المقبلة المسقوفة بسقف المفاوضات             
المباشرة ينبغي أن تخضع لتقييم جدي من لدن دول الممانعة وقوى المقاومـة، وترتقـي إلـى مـستوى                   

ضـع الفلـسطيني بـشكل خـاص        مواجهة المخطط اإلسرائيلي الخطير وآثاره السلبية المتوقعة على الو        
والوضع اللبناني والمنطقة العربية بشكل عام، عبر مجموعة من اإلجـراءات واالحتياطـات الـسياسية               

  .واإلعالمية والعسكرية واألمنية المضادة
قد ال تفلح االحتياطات المتخذة في إحباط المخطط اإلسرائيلي بشكل تام، إال أنها كفيلة بوضـع كـوابح                  

 تفريغه من بعض جوانبه، والعمل على تقليل الخسائر الفلسطينية والعربية إلـى الحـد               معقولة تسهم في  
  .األدنى، وتهيئة الظروف والمناخ لمعادلة صراع أفضل، ومرحلة أقل استعالء وعربدة وفجورا إسرائيليا

  15/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !! الذي صار ممالوالتبرير.. السلطة  .52
  ياسر الزعاترة

في سياق الحديث عن مسلـسل التمنـع ووضـع          " هذا الفيلم شاهدناه من قبل    "تبنا من قبل مقاال بعنوان      ك
الشروط من أجل العودة إلى المفاوضات ، ثم التراجع التدريجي وتوفير المرجعية العربيـة ومرجعيـة                

ها التـدليس علـى     منظمة التحرير من أجل تبرير العودة الفعلية ، واليوم نقول إن تكرار الحكاية ، ومع              
صـار  " التي تنوء بحملها الجبال   "الجماهير فيما يتصل بالمسار السياسي ، وتبريره عبر حكاية الضغوط           

  .ممال ، ولم يعد ينطوي على أي قدر من اإلبهار ، فضال عن اإلقناع
عـم  يا سادة إذا كنتم جادين في الضغط على نتنياهو ، فتفضلوا علـى شـعبكم ، ن                : كم من مرة قلنا لهم    

هل هذا الطلب بالغ الصعوبة إلى هذا الحد؟، يوم الجمعة كـان مراسـل              . تفضلوا بوقف التنسيق األمني   
اإلسرائيلية يتحدث بالكثير من الدهشة عن أن كلمة احتالل لم تعد تذكر في رام اهللا ، هو الـذي          " هآرتس"

د فرقـة المنـاطق ، العميـد        قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي آفي مزراحي ، قائ         "كان يرافق   
، كان يرافقهم فـي أحـد لقـاءات         " نيتسان آلون وقائد اإلدارة المدنية في الضفة ، العميد يوآف مردخاي          

طبعـا سـيخرج عليـك      . التنسيق التي عقدوها مع نظرائهم في السلطة ، وهذه المرة في مبنى المقاطعة            
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 خبرا بهذا التفصيل يمكن تأليفه من قبل صحيفة         أحدهم ليقول إن المصدر هو الصحافة اإلسرائيلية ، لكأن        
تحترم نفسها ، أو لكأن سادة السلطة ال يعرفون الصحف ووكاالت األنباء حتى ينفوا الخبر لو كان مختلقا                  

  .بالفعل ، أو لكأن التنسيق األمني سر من األسرار
 ، ألن معناه أن تتوقـف       وقف التنسيق األمني أمر بالغ الصعوبة     . ولكن دعونا نقدر الموقف بعض الشيء     

  .بطاقات الفي آي بي عن العمل ، وربما يحشر الرئيس في المقاطعة كما وقع مع سلفه
وجه آخر يتمثل في المعونات التي ال تتـدفق إال برضـا            " تنوء بحملها الجبال  "األسوأ أن للضغوط التي     

 حال توقفهـا ، والخالصـة أن        السيد األمريكي وحبيبه اإلسرائيلي ، والرواتب والمشاريع قد تتعطل في         
أن يكونوا جاهزين للحصار والسجون ، وربمـا الـصواريخ أيـضا ،             ) ال(على من يريدون أن يقولوا      

  .وهؤالء القوم ليسوا جاهزين وال مستعدين لشيء من ذلك
ألم يطرحوا على الناس    . لقد دخلوا الجب بإرادتهم وبكامل وعيهم ، وهم يعرفون شروطه بسائر تفاصيلها           

تفاصيل مشروعهم في وضح النهار قبل سبع سنوات حين قالوا إن انتفاضـة األقـصى دمرتنـا ، وإن                   
المقاومة المسلحة عبث في عبث ، وإن الحل الوحيد هو التفاوض ، وما ال يحل بالتفاوض يحل بمزيد من               

  .التفاوض ، وبإحراج الخصم اإلسرائيلي أمام المجتمع الدولي
ث سنوات بينما كانت جرافاته تبتلع األرض في الضفة وتهود القدس ، من دون              ألم يفاوضوا أولمرت ثال   

أن يشترطوا عليه وقف االستيطان والتهويد من أجل استئناف المفاوضات؟ هذا الصراخ من الضغوط ال               
يقنع عاقال بحال ، ألنهم يدركون أن الحل النهائي الذي لم يتحقق مع باراك وأولمرت وليفني لن يتحقـق                   

نتنياهو ، والقصة كلها معروفة ، وخالصتها شبه دولة ضمن حدود الجـدار تعـيش تحـت رحمـة                   مع  
وهـذا التنـسيق األمنـي      . االحتالل ، من دون الحاجة إلى القول إنهم تنازلوا عن قضايا الحل النهـائي             

ة للسلطة  معادلة األمن لالحتالل مقابل نقل الصالحيات األمني      : المحموم هو من أجل تكريس هذه المعادلة      
  . قبل أن يتمدد نحو حدود الجدار2000 أيلول عام 28وأجهزتها ، ولكي يصل األمر حدود 

كل هذا التدليس هو فقط من أجل منح الغطاء لالستمرار في هذه اللعبة حتى النهاية تحت ستار من القول                   
 التـذكير بـأن     إن المفاوضات مستمرة ، وإنهم متمسكون بالثوابت وعلى رأسها القدس ، وال بأس مـن              

حماس قد قبلت بما قبلوا به ، وإذا لزم األمر فيمكنهم التذكير بحكاية أحمد يوسف ، ودائما في سياق من                    
  .تبرير البؤس الذي يسير نحو الدولة المؤقتة بخطى ثابتة

  16/8/2010، الدستور، عمان
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  بثينة شعبان.د

عراقيب الفلسطينية ومحوها من الوجود ارتكبت حكومة االحتالل اإلسرائيلي         بعد هدم جميع منازل قرية ال     
جريمة تجريف مقبرة القرية إللغاء الذاكرة والتاريخ لهذه القرية الفلسطينية كمـا محـوا مئـات القـرى            

 مدفناً فـي مقبـرة      150وبعد ذلك بأيام قامت قوات االحتالل بإزالة        . الفلسطينية من الوجود في الماضي    
وكانـت هـذه    . التاريخية في القدس والتي تعد من أعرق وأكبر المقابر اإلسالمية في القدس           " من اهللا مأ"

المقبرة تضم قبل االحتالل رفات اآلالف من الصحابة والتابعين والعلمـاء والقـادة والـشهداء وكانـت                 
وفـي  . ائيلية عليها  دونما بسبب االعتداءات اإلسر    20مساحتها تبلغ مائتي دونم ولكن لم يتبق منها سوى          

الوقت ذاته أحرق المستوطنون مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية في الضفة كمـا يـستمرون بهـدم                
" الغـائبين "المنازل وتهجير السكان األصليين خاصة بعد أن أصدروا قانوناً بمصادرة أمالك الفلسطينيين             

ودة ثم يصادر اآلن ديـارهم وأمالكهـم   الذين هجرهم االحتالل من ديارهم وال يزال يحرمهم من حق الع   
ال بل إن الحكم العنصري في إسرائيل وبالتزامن مع مصادرته ألمالك الالجئين            . وأرزاقهم بحجة غيابهم  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1882:         العدد       16/8/2010اإلثنين  :التاريخ

الفلسطينيين بعد أن اقتلعهم منذ أكثر من ستين عاماً من جذورهم ورمى بهم إلى الشتات قد طالب الـدول              
   .ب الذين هاجروا إلى إسرائيل بضغط منها ومن حلفائهاالعربية بإعادة ممتلكات اليهود العر

                 هذه االعتداءات السافرة على رفات األموات بعد اليأس من كسر إرادة األحياء تؤشر إلى إفالس يقـض
مضاجع اإلسرائيليين اليوم والذي يحاولون عبره محو ذاكرة القرى والمدن الفلـسطينية حتـى بعـد أن                 

هم يخشون أن يستيقظ التاريخ حتى من القبور فيالحقهم في نومهم ويقظـتهم             هجروا السكان األصليين ألن   
وفي هذا  . فتستحيل الحياة عليهم فتراهم تقض مضاجعهم حتى أرواح الموتى الراقدة منذ قرون في القبور             

مفارقة صارخة مع تعامل العرب والمسلمين مع المقابر والمعابد اليهودية الموجودة في الدول العربيـة،               
ث إنها ورغم الحروب التي نشبت بين العرب والكيان الصهيوني لم تتم إزالة قبر يهـودي واحـد أو                   حي

كنيس واحد ألن هذا ليس من شيم العرب والمسلمين وال يمتّ ألخالقهم الرفيعة بصلة، وذلك أيـضاً ألن                  
دسـية اإلنـسان    العرب يحترمون كّل القبور وكّل المعابد ويعتبرون تجريف القبر اعتداء على حرمة وق            

ورغم كل هذه الجرائم التي يرتكبها اإلسرائيليون، والتـي ال يقابلهـا            . الذي هو صورة اهللا على األرض     
العرب بالمثل في أي من عواصمهم، فإن الخوف اإلسرائيلي من العرب وكّل من يؤيد حقوقهم بلغ أشـده          

هذا الخوف هو اتهام الرئيس اإلسرائيلي      أحد مظاهر   . في المرحلة األخيرة وتم التعبير عنه بطرق مختلفة       
شمعون بيريز الشعب البريطاني كله بأنه ضد السامية متغافالً عن حقيقة إهداء حكومة بريطانيا فلـسطين   
للعصابات الصهيونية من خالل وعد بلفور حيث تبدو التهمة معبرة عن خلل في توازن بيريـز ولـيس                  

 من قدرات نووية وصاروخية ورغم مليارات الدوالرات التـي          إذ رغم ما تحاول إسرائيل إبرازه     . المتهم
تقدم إليها سنوياً من حكومة الواليات المتحدة فال شك أن تسلسل األحداث في األعوام األربعة األخيرة بدأ                 
يلقي بثقله على الثقة اإلسرائيلية بما ترتكبه إسرائيل من جرائم وأثرها على مستقبل كيانها المشاد علـى                 

المحيط األطلسي للمـرة األولـى    (BDS) فقد عبرت حركة مقاطعة إسرائيل. اب لحقوق العرباالغتص
هذه الحركـة   . حيث اتخذت شركة غذائية في واشنطن قراراً تدعو فيه إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية            

نهـاء   وأثارت وعياً أوروبياً ودولياً بضرورة مقاطعة إسرائيل تهدف إلـى إ           2005التي تأسست في عام     
، وإنهاء التمييز العنصري    1967االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي لكل األراضي العربية المحتلة منذ عام          

ضد المواطنين الفلسطينيين واالعتراف بحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، كما أكده قرار مجلس األمن              
إلسرائيلية الوحشية على غزة عـام      وقد نفذت هذه الحركة إلى الضمير العالمي بعد الحرب ا         . 194رقم  

 وقتل تسعة من المتطوعين العزل لفك الحـصار         2010، وخاصة بعد مهاجمة سفينة مرمرة عام        2009
" حاصروا الحـصار  "بحيث بدأ العالم يحاصر مرتكبي جريمة حصار غزة وكأن صرخة محمود درويش             

ار بإلغاء حفالت ومناسبات مقررة لهم      قد وصلت إلى مبتغاها اليوم وبدأ مثقفون وفنانون وموسيقيون أحر         
في إسرائيل فتم من خالل كّل ذلك عبور عتبة الخوف من تهمة الالسامية التي وضعت إسرائيل لسنوات                 

    وحتى في إسرائيل تشكلت حركة المقاطعـة مـن الـداخل عـام             . طويلة فوق المحاسبة والقانون الدولي
 12" الغارديـان ) "محاصرة حـصار إسـرائيل    (اله  ، مما يؤكد، كما يقول عمر البرغوثي في مق        2009

 9" (الهوفينغتون بوسـت  "أحمد مور في    ". جنوب إفريقيا الفلسطينية قد حانت    " إن لحظة    2010أغسطس  
يكتب إنه ال يمكن إلسرائيل أن تكون يهودية وديمقراطية فـي الوقـت ذاتـه ويفنّـد                 ) 2010أغسطس  

أما كريستوفر غونيس فقد اتهـم      .  السكان األصليين  عنصرية إسرائيل وتمييزها العنصري المفضوح ضد     
. حول األونروا وعملها مع الالجئين الفلسطينيين     " جملة أكاذيب "سلطات االحتالل اإلسرائيلية ببث تقرير      

 اإلسرائيلي، إضافة إلى تحول دور تركيا لصالح العدالة في          -إن كّل هذه التطورات في الصراع العربي      
األمريكية بصياغة مقترحات معقولة للسالم يجعل إسرائيل التي كانت تدعي القوة           فلسطين، وفشل اإلدارة    

والنفوذ في الشرق األوسط تخشى على قدراتها على ارتكاب الجرائم دون حساب ألنها تعلم من التجربـة              
عجزها عن استخدام األسلحة النووية المحرمة دولياً في وجه المؤمنين بالدفاع عن حقوق اإلنـسان فـي                 

  .فلسطين وخاصة الحق في الحرية والعدالة
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ليس من المبالغة في شيء القول إن الشرق األوسط قد تغير بفضل الكفاح من أجـل العدالـة وصـمود                    
الضلع المقاوم في هذه المنطقة من دول وأحزاب والتحوالت اإلستراتيجية وأهمها نهوض تركيا كدولـة               

س من الحكمة إغفال استخدام رئيس وزراء بريطانيا دافيد         يحسب لها حساب في الدفاع عن العدالة، إذ لي        
وقد انتفى اليوم مـصطلح     . كاميرون تعبير رجب طيب أردوغان بوصف غزة بأنها أكبر سجن في العالم           

تقسيم المنطقة إلى أصدقاء وأعداء من قبل اإلدارة األمريكية وإلى راديكاليين ومعتدلين، حتى وإن كانت               
الية مازالت تتمسك بدعم المتطرفين اإلسرائيليين، ولكن على األرض وفي أذهـان            اإلدارة األمريكية الح  

شعوب هذه المنطقة حسمت األمور بين متواطئ يحمل في جيبـه قـراراً أمريكيـاً بـدعم االسـتعمار                   
اإلسرائيلي وبين مقاوم يعمل بكّل الوسائل لصياغة مستقبل هذه المنطقة بما يتناسب وحريـة ومـصالح                

وإذا كان القابعون   . يداً عن الفتن الطائفية والعرقية التي تحاول الدوائر االستعمارية الترويج لها          شعوبها بع 
وراء المحيط ال يدركون أهمية ودالالت هذا التحول فإن الكيان الصهيوني يدرك أهميتهـا ولـذلك فقـد                  

  .أصبح مزروعاً بالخوف حتى من قبور األموات وليس فقط من إرادة األحياء
كان بعض المفكرين في الغرب مازالوا يفكرون بعملية سالم لعزل حماس أو عـزل إيـران أو دب                  وإذا  

الفرقة بين األطراف المقاومة في المنطقة فإن كّل ما يفعلونه هو خسارة الوقت للطـرف الـذي يـصيغ                   
  .المستقبل حسب نبض وتوجهات أبناء هذه المنطقة

لي تلحمي في جامعة ميريالند يشكّل نافذة حقيقية ينقل عبـر           وعّل استطالع الرأي الذي قام به مؤخراً شب       
المحيط الواقع الجديد هنا في منطقة الشرق األوسط للطرف البعيد هناك خلف المحيط والذي فشل فـشالً                 
ذريعاً في فهم طموحات وقوة وإرادة أبناء هذه المنطقة التي تعبق بالتاريخ واالنتصار على الغزاة مهمـا                 

فقد أشار هذا االستطالع إلى أن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء           .  وتعددت غزواتهم  طال أمد ظلمهم  
%. 12وبعده الرئيس محمود أحمدي نجـاد       % 13ويليه هوغو شافيز    % 20تركيا هو األول في الشعبية      

من الـذين تـم اسـتطالع رأيهـم         % 77واألخبار التي وصفت بأنها أخبار سيئة للبيت األبيض هي أن           
منهم يعتبرون أن إيران النوويـة سـتكون أفـضل          % 57ه إليران الحق في الطاقة النووية و      يعتقدون أن 

وهذا يبرهن على الهوة الكبرى بين تفكير اإلدارة األمريكية وتوجهـات شـعوب هـذه               . للشرق األوسط 
 ، أجابت 2006حين ضغطت أوروبا القلقة على الواليات المتحدة إليقاف الحرب على لبنان عام             . المنطقة

بالتأكيـد  " ليس للواليات المتحدة مصلحة بإعادة المنطقة إلى الحال الذي كانت عليه       "كوندوليزا رايس بأنه    
لم تعد المنطقة للحال الذي كانت عليه بل أخذت توجهاً جديداً وهاماً بصياغة مستقبلها بطريقـة تـضمن                  

بيض ومتخذو القرار بهذه الحقيقـة      حرية وكرامة أبنائها واستقرار بلدانهم ولكن بقي أن يعترف البيت األ          
فهل نرتقي نحـن أيـضاً   . التي أصبحت ساطعة كالشمس هنا والتي تفسر أسباب خوفهم حتى من مقابرنا     

إلى هذا المستوى الجديد الذي بدأت بشائره تنتشر في أصقاع العالم وتؤكد أن مستقبل فلسطين لن يكـون                  
صرية واألبارثايد بعد أن نفذت إلى ضمائر شـعوب         سوى مستقبل جنوب إفريقيا التي انتصرت على العن       

  .العالم
  16/8/2010، الشرق، الدوحة

  
  لة المبحوحتلق" الحرية" .54

  مصطفى يوسف اللداوي. د
هذا ماكان يجب علينا أن ندركه منذ البداية، عندما اشترك في ارتكاب جريمة قتل المبحوح في دبي أكثر                  

فر دوٍل أوروبية عدة، منها البريطانية والفرنسية واأللمانية        من ثالثين رجالً وإمرأة، يحملون جوازات س      
واألسترالية، إذ ما كانت هذه الجريمة لتتم لوال تعاون وتواطؤ األجهزة األمنية الغربية مع جهاز الموساد                
اإلسرائيلي، فهم قد خططوا معاً، وقرروا مع حكومات بالدهم معاً، وعند التنفيذ كانت حكوماتهم على علمٍ              

بق بالجريمة، فقد وصل المجرمون جميعاً إلى دبي قادمين إليها من عواصمِ دوٍل أوروبية، مـستفيدين         مس
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من التسهيالت التي تقدمها حكومة دبي إلى مواطني الدول األوروبية، ولم يكونوا وحكوماتهم يتصورون              
، أن شرطة دبي ستكشف خيوط الجريمة، وستفضح المجرمين، وستكـشف عـن أسـماءهم وصـورهم               

وجنسية بالدهم، وستضع بين يدي العالم كله بالصورة الدامغة، واألدلة القطعية، التفاصيل الدقيقة لتحرك              
المجرمين في دبي وقبل وصولهم إليها، وقد حاولت الحكومات األوروبية ذر الرماد في عيون العـرب،                

ئيلي لجـوازات سـفر     عندما أعلن مسؤولهم عن غضبهم واستياءهم من استخدام جهاز الموساد اإلسـرا           
بالدهم في تنفيذ الجريمة، وقامت بعض الحكومات بطرد دبلوماسيين إسرائيليين مـن بالدهـم، مـدينين                

األوروبية كانت غضبةً كاذبة، ومحاولة قذرة لخـداع        " المضرية"الجريمة اإلسرائيلية، ولكن هذه الغضبة      
فلم تكن خطواتهم جادة، كما لم تكـن        العرب والمسلمين، وامتصاص نقمتهم، والتخفيف من حدة غضبهم،         

غضبتهم صادقة، فهم وإسرائيل شركاء في الجريمة، ويتقاسمون معها المسؤولية، ويتحملون معها تبعات             
  .الجريمة، ولكنهم تفاجئوا بما قامت به شرطة دبي، وبالحقيقة التي بدت عارية أمام العالم

 قد وقعت في أزمة مع الدول الغربية، وأن عالقاتها          قد أخطأ الكثير من العرب عندما اعتقدوا أن إسرائيل        
قد تضررت مع حكومات دول أوروبا، وأن تداعيات توريط الموسـاد اإلسـرائيلي لحكومـات الـدول                 
األوروبية ستنعكس سلباً على تعاون ومساندة الدول األوروبية إلسرائيل، التي ستتخلى عنها، وستحاسبها             

ا وتوريط بالدها، واستخدام التسهيالت التي تتمتع بهـا فـي تنفيـذ             على جريمتها، ولن تغفر لها خداعه     
الجريمة، وقد عبر الكثير من العرب عن ابتهاجهم للحماقة اإلسرائيلية، التي أوقعتهم في شراك أعمالهم،               
والتي حولت جريمتهم إلى فضيحة كبيرة، ال يستر عيوبها نجاجهم في قتل المبحوح، وحبس كثيـر مـن                  

عرب أنفاسهم عندما قامت السلطات البولندية باعتقال عميل الموسـاد اإلسـرائيلي المـتهم              المواطنين ال 
بالمشاركة في اغتيال المبحوح أوري بروديسكي، واستبشرت خيراً أن الحكومة اإلسرائيلية ستبدأ في دفع              

وروبيـة،  ثمن جريمتها، وأن جهاز الموساد اإلسرائيلي سيحاكم في أوروبا، وستكف يده في العواصم األ             
وستحول دون قيامه بالتخطيط ألي جريمة أخرى على أرضها، وستتوقف أجهزة االستخبارات األوروبية             

  .عن التعاون معه، وتزويده بالمعلومات والوثائق التي يطلبها
ولكن قرار السلطات األلمانية التي تمكنت من استالم عميل الموساد اإلسرائيلي من الحكومة البولنديـة،               

اءات قضائية وسياسية بين حكومتي البلدين استمرت شهراً كـامالً، بـإطالق سـراح المـتهم                بعد إجر 
اإلسرائيلي بالمشاركة في جريمة اغتيال محمود المبحوح لم يكن مفاجئاً، رغم أنه خيب ظنون الـبعض                

وروبيـة  الذين كانوا يراهنون على نزاهة الحكومات األوروبية، ولكن المطلعين على حقيقة العالقات األ            
اإلسرائيلية، كانوا يدركون أن الحكومات األوروبية لن تتخلى عن إسرائيل، ولن تتركها تواجـه وحـدها       
تداعيات الجريمة، ولن تسمح لحكومة دبي بمواصلة مالحقة المجرمين القتلة، وأنها سـتقف فـي وجـه                 

م يمض يوم واحد علـى  اإلجراءات اإلماراتية، وستجهض جهودها، وستضع العراقيل أمام خطواتها، إذ ل  
تسلم الحكومة األلمانية للمجرم أوري بروديسكي من الحكومة البولندية التي ألقت القبض عليـه، حتـى                
سارعت باالفراج عنه، ونفي التهمة عنه، والسماح له بمغـادرة األراضـي األلمانيـة، والعـودة إلـى                  

ن، واسـتخفاف بـالقرائن والحقـائق       ، في خطوة وقحة، وتحد كبير لمشاعر العرب والمـسلمي         "إسرائيل"
واألدلة، فكانت رسالة ألمانية واضحة إلسرائيل، أنها لن تتخلى عنها، ولن تترك مواطنيها نهباً للتحقيقات               
والتوقيفات، وأنها لن تسمح للقضاء بالتدخل في عالقاتها مع إسرائيل، وأنها تساند الحكومة اإلسـرائيلية               

 فهي وحكومات الدول األوروبية يرون أن الشهيد المبحوح كـان يهـدد     في جريمتها، وتؤيد ما قامت به،     
السلم واألمن في المنطقة، وأنه كان يعرض أمن إسرائيل للخطر، لهذا وجب قتله وتـصفيته، وأن علـى                  
العالم كله أن يتفهم األسباب الموجبة التي دعت الحكومة اإلسرائيلية لقتل المبحـوح، والـتخلص منـه،                 

 تشرع للحكومة اإلسرائيلية الشروع في جرائم جديدة، وتمنحها الغطاء السياسي لمواصلة            وكأنها بخطوتها 
  .جرائمها ضد أبناء األمة العربية
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ما قامت به الحكومة األلمانية، وما ستقوم به حكومات الدول األوروبية األخرى إساءةٌ كبيـرة للعـرب                 
 قامت بها حكومة وشرطة دبي، وهو أمـر تحفـه      والمسلمين، واستخفافٌ بالجهود اإلماراتية الكبيرة التي     

الشبهة، ويكتنفه الغموض، وتشوبه أمارات التآمر والخيانة، إذ أن ألمانيا جاهدت مـدة شـهرٍ السـتالم                 
المشتبه به من الحكومة البولندية، بحجة أنه ارتكب جريمةً تزوير وثائق رسمية ألمانيـة، وأن جريمتـه                 

ني، ولذا طالبت باستالمه لمحاكمته أمام المحاكم األلمانية، ولكنها بعـد           منصوص عليها في القانون األلما    
يومٍ واحد من استالمه، عقدت له محكمة سرية، لم يحضرها أحد، ولم تسمح لوسائل اإلعالم بتغطيتهـا،                 
ونقل حيثيات المحاكمة، وبسرعة فائقة، قررت االفراج عنه بموجب كفالة مالية، وقـضت بأنـه حـر،                 

غادرة األراضي األلمانية إذا شاء، إذ أن التهمة الموجهة إليه ليـست خطيـرة، وأن الغرامـة         ويستطيع م 
المالية التي سيدفعها تفي بالعقوبة، وأنه يجب مراعاة أنه قضى في السجن في بولندا مدة شـهر، وهـذه                   

ة، وأن  المدة كافية، وقد بات من المؤكد أن إجراءات محاكمة يوري بروديسكي كانت إجـراءات سياسـي               
المستشارة األلمانية قد تدخلت شخصياً لدى أعضاء المحكمة، ولدى جهاز المخابرات األلمـاني، وأنهـا               
طالبت بطي الملف، وعدم تعريض العالقات األلمانية اإلسرائيلية إلى أزمات جديدة، وليس من المـستبعد              

وأنهم طالبوهـا بـسرعة طـي       أن يكون مسؤولون أوروبيون آخرون قد تدخلوا لدى الحكومة األلمانية،           
  .الملف، وإنهاء التحقيقات مع المتهم

الحقيقة التي يجب أن ندركها جميعاً، والتي يجب على المراهنين على العدالة والنزاهـة األوروبيـة أن                 
يعوها جيداً، أن حكومات الدول األوروبية لن تنصفنا، ولن تقف مؤازرةً لنا في قضايانا المحقة، وأنها لن                 

ن إسرائيل، وستدافع عنها، وستقف إلى جانبها، وستبرر جرائمها، ولن تسمح ألحد بكـف يـد                تتخلى ع 
مؤسساتها األمنية والعسكرية عن العبث والقتل والتخريب، بل ستمنح إسرائيل المزيد من الثقة، وستطالب              

في ألمانيا فـي    الحكومات العربية بالكف عن مطالبتها بمالحقة قتلة المبحوح، وأن تتوقع تكرار ما حدث              
عواصم أوروبية أخرى، وستطالبها بأن تتفهم مبررات اغتيال المبحوح، وضرورات الحريـة والبـراءة              
لقتلته، ذلك أن جريمتهم ضده كانت ذات دوافع إنسانية، ولها مبررات أمنية منطقية، وأن الحاجـة إليهـا                

ة لقتلته أصبحت واجبـة ومبـررة       كانت ضرورية، ودوافعها كانت ملحة، لذا فإن الحاجة إلى منح الحري          
  .ويجب تفهمها

15/8/2010  
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16/8/2010الشرق األوسط، لندن،                                                                  

    


