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  43  :كاريكاتير
***  

  
  "البدء بحرب على الدين واإلسالم"بـيتهم سلطة رام اهللا هنية  .1

رئيس الوزراء إسماعيل هنية، هاجم مساء أمس، سلطة        أن   17/8/2010،  فلسطين أون الين   موقع   ذكر
  ". مالبدء بحرب على الدين واإلسال"رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة، متهماً إياها بـ

ما يجري في الضفة حرب دينية "وقال هنية خالل احتفال افتتاح إعادة بناء مقر شرطة مخيم الشاطئ أن 
  ". تستهدف ضرب التيار المتدين في الجيل الفلسطيني وتطبيق لمشروع أمريكي صهيوني بأيد فلسطينية

طوات من بينها منع مع بدء شهر رمضان المبارك اتخذت سلطة فتح في رام اهللا عدة خ"وأوضح أنه 
خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس رابطة علماء فلسطين النائب الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة، 
وكذلك آالف من خطباء المساجد من الخطابة وإعطاء الدروس الدينية وترك نحو ألف مسجد بدون مؤذن 

غالق لجان الزكاة واعتقال العلماء وإمام وخطيب وإغالق ألف مركز تحفيظ للقرآن الكريم في الضفة وإ
  ". ومطاردتهم وطردهم من أعمالهم

لن ينزعوا الدين من صدور الناس، ولن يفلحوا في حربهم ضد اإلسالم ألنها "وأضاف بنبرة غاضبة 
وانتقد رئيس الوزراء محاوالت سلطة رام اهللا فرض التطبيع الديني على األمة، ". حرب مع اهللا تعالى

وا بالتطبيع السياسي بل يريدون فرض التطبيع الديني على علماء المسلمين بدعوتهم لزيارة لم يكتف: وقال
المسجد األقصى المبارك وهو تحت األسر ليدخل العلماء المسجد تحت العلم اإلسرائيلي وبأختام صهيونية 

  ". فيما يمنع جيران األقصى من دخوله من أبناء القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة
دافعوا عن .. ال تستسلموا أمام هذه الحرب القذرة:  رسالة إلى العلماء في الضفة والمواطنين قائالًووجه

وأعلن هنية أنه أصدر ". دينكم ومساجدكم، أخرجوا إلى الشوارع وأعلنوا رفضكم لهذه اإلجراءات الخبيثة
مخاطر وتطبيق "تعليماته بفضح هذه الممارسات ضد الدين في كل المحافل وما تنطوي عليه من 

  ". لمخططات وامالءات صهيونية أمريكية
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وفيما يتعلق باألمن الداخلي الذي يشهده قطاع غزة هذه األيام والذي لم يسبق له مثيل منذ قدوم السلطة 
الفلسطينية، أكد هنية علي أن هناك معركة أمنية لضرب منظومة األمن في غزة وأن هناك تحرك خفي 

لساحة الفلسطينية، مشددا علي أن حكومته لن تسمح بعودة الفلتان األمني إلحداث توتر أمني علي ا
  .وستضرب بيد من حديد علي كل من تسول نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن الفلسطيني

 ألف عسكري في قطاع غزة ممن 57هناك :" قال هنية، أن 17/8/2010فلسطين اآلن، وأضاف موقع 
، مؤكدا أنهم لن "ت مهمتهم األولي بث اإلشاعات واألكاذيب في غزةيتقاضوا راتبهم من رام اهللا أضح

  .يتمكنوا من زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بالحكومة في قطاع غزة
:"  إلي أن الحكومة الفلسطينية واجهت ثالث تحديات صعبة منذ تسلمها لمفاتيح الحكم، قائال هنيةأشارو

سرائيلي الذي يسعى لضرب المؤسسة األمنية في غزة، واجهنا ثالث تحديات صعبة أولها االحتالل اإل
باإلضافة إلي الفلتان األمني الذي لم يكن أقل خطورة كونه تساوق مع مخطط االحتالل اإلسرائيلي، 
والذي اتخذنا بحقه قرارا اضطراريا لحسمه وإنهائه ألنه كان يعني تدمير القضية والمقاومة الفلسطينية، 

  ". علي غزة منذ أكثر من أربعة أعوامإلي جانب الحصار المفروض
  

  لن تستطيع أي قوة في األرض أن تدخلنا المفاوضات دون توفر المتطلبات األساسية: األحمد .2
قال عزام األحمد المسؤول في حركة فتح ان أي  :الناصرة ـ رام اهللا ـ ووليد عوض وأشرف الهور

  .المتطلبات األساسيةقوة في األرض لن تستطيع أن تدخلنا المفاوضات دون توفر 
أن تخرج ' القدس العربي'هذا وأيد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات لـ 

الدعوة النطالق المفاوضات من اإلدارة األمريكية لكن على أسس واضحة، بحيث تكون هناك مرجعية 
، إلى جانب وقف 67 من العام لهذه المفاوضات، تستند إلى قيام دولة على حدود الرابع من حزيران

  .االستيطان
وأكد أن الفلسطينيين مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة وفق متطلبات عملية السالم، وشدد في 

لن تستطيع أي قوة في األرض أن تدخلنا المفاوضات دون توفر المتطلبات 'الوقت ذاته على أنه 
  .'األساسية

، مشيراً في ذات الوقت إلى أن 'دون ذلك من حديث يعد تهريجاما '، 'القدس العربي'وقال األحمد لـ 
  .'لم تتوفر لغاية اآلن'أسس عملية السالم 

من مصدر فلسطيني موثوق أن اإلدارة األمريكية عدلت من موقفها الرافض ' القدس العربي'علمت و
أسسا لهذه إلصدار بيان يدعو النطالق المفاوضات المباشرة في اللحظة األخيرة، وأنها ستضع 

المفاوضات بحسب ما أبلغ نائب المبعوث األمريكي لعملية السالم ديفيد هيل الرئيس محمود عباس، وذلك 
  . في أعقاب استمرار رفض الحكومة اإلسرائيلية لبيان الرباعية الذي ينادي به الفلسطينيون

دينة رام اهللا ناقش األسس وقال المصدر ان االجتماع المطول الذي عقده هيل مع القيادة الفلسطينية بم
توازي بين المطالب الفلسطينية 'األمريكية التي ستطرحها إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي قال انها 

  .'واإلسرائيلية
ولم يفصح المصدر عما طرحه هيل من أفكار سيتضمنها البيان، لكنه قال ان بيان الرباعية الذي تطالب 

  .ثير من دعوة اإلدارة األمريكيةبه القيادة الفلسطينية أفضل بك
وبحسب المسؤول فقد بين أن عدول أمريكا عن موقفها هذا جاء في أعقاب فشلها في إقناع الحكومة 

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس عباس في ضوء ما سمعه من  .اإلسرائيلية بقبول بيان اللجنة الرباعية
  .ة للتشاور وإجراء اتصاالت عربيةهيل لم يعطه ردا فلسطينيا نهائيا، وأنه طالب بمهل
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وأشار إلى أنه في حال صدور بيان من الرباعية ودعوة من اإلدارة األمريكية ، فإنه سيأخذ بدعوة 
  .'وثيقة مكملة'واشنطن كونها راعي المفاوضات، وسيتم التعامل مع بيان الرباعية على أنه 

  17/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   نشر بيوت جاهزة في ثماني مستوطنات بالضفة الغربية "سرائيلإ"عريقات يدين قرار  .3
ندد صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الحكومة 

  . اإلسرائيلية نشر بيوت جاهزة في ثماني مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة
إننا ندين بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية : "2010-8-16 وقال عريقات في بيان صحفي له، االثنين

، مشيراً إلى نشر ثالثة وعشرين مسكناً "بمواصلة االستيطان في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة
  . جاهزاً في تلك المستوطنات

، في الوقت الذي تبذل فيه جهود دولية وخصوصاً أمريكية إلطالق المفاوضات"إنه : وأضاف عريقات
وفي الوقت الذي تتم تهيئة الظروف لهذه المفاوضات، تضع الحكومة اإلسرائيلية المزيد من العراقيل من 

  ". خالل البناء االستيطاني في ثماني مستوطنات في الضفة الغربية
وأدان المسؤول الفلسطيني إعالن الحكومة اإلسرائيلية رفضها بيان الرباعية الدولية قبل صدوره، معتبراً 

إعالن الحكومة اإلسرائيلية رفضها بيان الرباعية الدولية قبل صدوره هو إمعان برفض عملية سالم  "أن
  ". جادة، ويدل بوضوح أن هذه الحكومة لديها برنامج آخر غير برنامج السالم واالستقرار في المنطقة

  17/8/2010موقع فلسطين اون الين، 
  

  ي مساجد محافظة نابلسف السلطة تمنع الشيخ البيتاوي من الخطابة  .4
 أصدر وزير األوقاف في حكومة فياض محمود الهباش قرارا يطلب فيه من مدير :الضفة الغربية

  .األوقاف في محافظة نابلس منع النائب الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة في مساجد محافظة نابلس
د أمر بمنع نواب المجلس وأوضح النواب اإلسالميون في مدينة نابلس أن الهباش برر قراره بوجو

للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، والتي تمنعه من "التشريعي من الخطابة في المساجد، نظرا 
  ..!"مساءلة أي منهم في حال وجود ما يستدعي ذلك

ويشغل البيتاوي منصب رئيس رابطة علماء فلسطين، إضافة لكونه خطيبا سابقا للمسجد األقصى 
  .المبارك

قرارا سياسيا وحزبيا بامتياز، ومحاولة إلسكات أي "ن جانبه أدان الشيخ البيتاوي هذا القرار، واعتبره م
  ".ولي األمر في رام اهللا"صوت يخالف وجهة نظر 

هذا القرار هو جزء من مسلسل القرارات التي دأب الهباش على إصدارها مؤخرا، : "وأضاف البيتاوي
 دور المساجد ورسالتها، وإلى تحويل منابرها إلى أبواق تردد ما يقوله والتي تهدف إلى محاربة وتغييب

  ".فريق السلطة في رام اهللا
  17/8/2010السبيل، عّمان، 

  
   تطالب بإنهاء الحصار البريدي لغزةهنيةحكومة  .5

دعت الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، اتحاد البريد العالمي وكل المؤسسات الحقوقية : )أ.ب.د(
وانتقد وزير االتصاالت . نسانية إلى العمل من أجل إعادة إدخال البريد إلى القطاع الساحلي واإل

في " اإلسرائيلية"وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة يوسف المنسي في بيان، استمرار السلطات 
 قطاع غزة وبالعكس فرض العراقيل أمام حركة دخول البريد من الضفة الغربية ودول العالم المختلفة إلى

.  
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، مشيراً "اإلسرائيلية"وضع حد للقيود "وطالب المنسي المؤسسات الحقوقية واالتحاد العام للبريد الدولي ب 
  .إلى أن مؤسسة البريد الكندية قررت مؤخراً وقف نقل البريد إلى غزة 

 المفروضة على انسياب "اإلسرائيلية"وقال المنسي، معقباً على القرار الكندي، إن استمرار العراقيل 
تشكل مساساً بالقانون الدولي واإلنساني وبقانون البريد "حركة البريد من وإلى غزة منذ ثالثة شهور 

العالمي والتي تتيح جميعها، حق كل فرد في إرسال وتلقي البريد وتواصل األفراد بريديا بين الدول 
  ". المختلفة

  17/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  سلطة تذهب إلى المفاوضات ألنها ال تملك خيارا آخرال: القدومي .6
قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي إن : نادية سعد الدين -عمان

الفشل "، من دون أن يستبعد "السلطة الوطنية ستذهب إلى المفاوضات المباشرة ألنها ال تملك خياراً آخر"
  ".اب المرجعية السياسيةالمسبق للتفاوض لغي

هناك معارضة فلسطينية واسعة، من داخل "من تونس إن " الغد"وأضاف القيادي في حركة فتح إلى 
صفوف حركة فتح إضافة إلى حماس وبقية الفصائل والمستقلين، لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع 

  ".طينية إلى انتفاضة جديدةتطور االحتقان في الساحة الفلس"، متوقعاً "الجانب اإلسرائيلي
وأخرى تضغط على " للمباشرة"وعقب على ما يتردد من أنباء حول وجود دول عربية تناهض االنتقال 

لم تعلن أي دولة أخرى، باستثناء سورية، وقوفها ضد هذا "الجانب الفلسطيني لجهة الذهاب إليها، قائالً 
  ".النهج

لوطنية ورئيسها محمود عباس، وبخاصة فيما يتعلق مصر تقف إلى جانب السلطة ا"وأشار إلى أن 
بالحوار بين حركتي فتح وحماس الذي ال يهدف للمصالحة وإنما ألجل أن يقود إلى تسوية بناء على ما 

حول حكم ذاتي محدود، وما جرى تجسيده من خالل نسخته المستحدثة في ) 1979(ورد في كامب ديفيد 
  )".1993(اتفاق أوسلو 

صالحة قد ال تحدث ألعوام قادمة، حيث ال بوادر لمصالحة قريبا، بسبب االختالف بين من الم"ورأى أن 
يمسك السالح ومن ال يريد استخدامه، فضالً عن التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل والحصار على 

  ".قطاع غزة
يع من خاللها ليس لدى الرئيس عباس أي مشروع آخر للسير فيه أو أداة أخرى يستط"وتابع قائالً 

ممارسة الضغوط على الجانب اإلسرائيلي، بل إنه ال يؤمن بالمقاومة العسكرية المسلحة، ولهذا السبب 
ليس لديه خيار في عدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، ألنه محكوم باألموال الغربية وبالتزام 

  ".االستمرار في هذا النهج
  17/8/2010الغد، عمان، 

  
  في الثانوية العامة ر تخصيص مليون دوالر لدعم الطلبة المتفوقينقرحكومة فياض ت .7

 خالل جلستها األسبوعية التي عقدتها في رام اهللا، برئاسة حكومة فياض أكدت: منتصر حمدان -رام اهللا
سالم فياض رئيس الوزراء، عزمها على مواصلة العمل لمتابعة تنفيذ خطة بناء مؤسسات دولة . د

، االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا أمسحتالل في عامها الثاني، ادانت الحكومة، فلسطين، وإنهاء اال
مؤكدة في الوقت ذاته مواصلتها تنفيذ مشاريع دعم الصمود، في حين قررت الحكومة تخصيص مبلغ 

  .مليون دوالر لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
 17/8/2010رام اهللا، الحياة الجديدة، 
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  اللبنانية من حق الالجئ أن يكون عضواً عامالً في النقابات المهنية: عبداهللا عبداهللا .8
ممثل منظمة التحرير  استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس،

وقال عبداهللا بعد . ائل المنظمة في لبنانالفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا على رأس وفد من فص
تحدثنا مع دولته عن اقتراح القانون الذي سيناقش في جلسة مجلس النواب والمتعلق بحقوق : "اللقاء

قدمنا مذكرة تبنتها فصائل . المواطنين الفلسطينيين المقيمين على االراضي اللبنانية لالجئين الفلسطينيين
منت ان يشمل القانون الغاء المعاملة بالمثل بين لبنان وفلسطين وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية وتض

  ".الغاء اجازة العمل
ركزنا في المذكرة على ان الالجئ الفلسطيني المقيم في هذا البلد من حقه ان يكون عضواً : "اضاف

 فان 1964لعام عامالً في النقابات المهنية اللبنانية، ألنه بحسب بروتوكول جامعة الدول العربية في ا
وقد اوضحنا لدولته انه ليس مطلب . الفلسطيني ال يختلف في معاملته في الدول المضيفة عن ابن البلد

الفلسطيني ان يكون جزءاً من العملية السياسية وال جزءاً من الوظيفة العمومية وإنما من المهن الخاصة 
ي الذي يسهم في صندوق الضمان من حقه وركزنا ايضا على ضرورة ان العامل الفلسطين. التي يمارسها

ان يستفيد من هذا الصندوق بانتهاء خدمته وهذه تضمنها كل القوانين في العالم ألنه ما دام يقدم اسهاما 
  ".فعليه ان يستفيد بمثل هذا االسهام

 17/8/2010المستقبل، بيروت، 
 

  صورته الضعيفةتراجع عّباس عن شروط المفاوضات المباشرة سيعزز :  إسرائيليتقرير .9
 رأى مارك هيلر، الباحث في معهد أبحاث األمن القومي في الدولة العبرية أن :القدس المحتلة

المفاوضات مقبولة من جانب السلطة الفلسطينية على الصعيد المبدئي، لكن يجب بذل كل جهد من أجل 
من أجل تصحيح عدم ) المتحدةوالتي تعني خالل العقدين األخيرين الواليات (إشراك أطراف ثالثية قوية 

  .التوازن في القوة والذي حسب االعتقاد السائد عمل لصالح الطرف األقوى في جميع المفاوضات الثنائية
أكثر من ذلك فإنّه لما كانت هذه المفاوضات غير مشروطة تماما بوجود اتفاقيات مسبقة فإن : وتابع قائالً

رة السياسية في مرحلة ما قبل المفاوضات لضمان الحصول الوضع المثالي يجب توفيره عن طريق المها
على تنازالت مسبقة من إسرائيل أو الواليات المتحدة مقابل التنازل الذي يتجسد بالموافقة على 
المفاوضات بشكل مباشر، ويخيل أن هذا المفهوم واجه خطرا نتيجة للموقف الذي تبناه عباس في عام 

في أعقاب موقف (كامال للبناء في المستوطنات خلف الخط األخضر  عندما لم يطلب فقط وقفا 2009
وإنّما أيضا حول هذا الطلب إلى شرط مسبق الستئناف المفاوضات الذي استمر بشكل ) الواليات المتحدة
 وطالب بإضافة 2010 و2009وبالفعل فقد صلّب من موقفه خالل السنوات . 1993متقطع منذ عام 

وعلى . األخص ضمانات فيما يتعلق بنتائج المفاوضات بالنسبة لقضية الحدودشروط مسبقة جديدة وعلى 
الرغم من أنّه اتضح وبشكل شبه مؤكد استحالة تحقيق هذه الشروط فإن عباس لم يكن بوسعه التراجع 

  . عنه بسهولة بسبب مجموعة من المقيدات الداخلية بعضها فرضه هو على نفسه
التراجع عن هذه الشروط التي وضعها لن يعزز فقط صورة الشخص وبحسب الباحث اإلسرائيلي فإن 

الضعيف وغير المثابر التي التصقت به منذ فترة طويلة، وإنّما ستعرضه إلى اتهامات باالستسالم من 
ومع ذلك فإن المثابرة . جانب اإليديولوجيين وعلى األخص حركة حماس والمناصرين لها في الخارج

ع الدولي كسلوك غير معقول ومطالبة إسرائيل بإجراء المفاوضات المباشرة حول ما يعتبره المجتم
ساعدت على إضعاف الجهود الفلسطينية لتعميق عزلة إسرائيل أو حتى ضمان تمديد فترة تجميد البناء 
في المستوطنات، وبرأيه يتضح مما سبق أنّه عند انتهاء مفعول المفاوضات غير المباشرة في الشهر 

لك تفويض الجامعة العربية في إدارة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وكذلك تجميد البناء في القادم وكذ
المستوطنات فإن معارضة السلطة للدعوات األمريكية واألوروبية باستئناف المفاوضات المباشرة ال تخلو 
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والهدف هو من اعتبارات سياسية داخلية، يكمن جوهرها بالموقف االستهاللي الذي يسبق المفاوضات، 
الحصول على مقابل ذي قيمة كبيرة حتى قبل أن يحصل عباس على التنازل ويمتثل للقرار المعلن 

  . للجامعة العربية
وتابع قائالً إنّه في الحقيقة أن هذه الخطوة من جانب الجامعة العربية تم تنسيقها سلفا، ففي كل األحوال 

ون شك باستئناف ما يتراءى أنّها عملية سالم دائمة، فإنّها فبينما معظم الدول العربية الرئيسية مهتمة بد
ليست على استعداد لتعريض نفسها التهامات بأنّها تحاول مرة أخرى تخطي دور منظمة التحرير 

  . كمتحدث رسمي وحيد للفلسطينيين
 وبحسبه فإن عباس بدون تأكيد ليس مهتما بتعريض أحد إنجازات عرفات الكبرى، استقالل القرار

الفلسطيني للخطر، بالنسبة للجامعة العربية من األفضل لها أن توافق على منح عباس االعتبار المطلوب 
في الجدل الداخلي بالتراجع عن الموقف الذي يتحول إلى سيف ذي حدين واالنحناء أمام الضغط الذي ال 

  .يستطيع مواجهته من قبل العالم بأسره بمن في ذلك حلفاؤه العرب
 إلى القول إن ما وصف من قبل البعض بأنّه إنجاز ضخم لنتنياهو قد يتضح بأنّه انجاز كبير وخلص هيلر

لعباس، على األكثر استئناف المفاوضات المباشرة قبل انتهاء سريان تجميد البناء سيجعل من الصعب 
ات تم على نتنياهو تمديده، أكثر من ذلك هناك إمكانية أن ينجح عباس في تحقيق نوع من التفاهم

الحصول عليها وتتعلق بطبيعة التدخل األمريكي في العملية في الحالة غير المعقولة، أي عندما تصل 
  .المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، على حد تعبيره

  17/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  من موازنتها مساعدات خارجية% 50... "السلطة" أزمة مالية تضرب :خبراء اقتصاد .10
محمود " المنتهية واليته"عزا خبراء في الشأن االقتصادي شكوى رئيس السلطة :  مريم الشوبكي-غزة

عباس من أن سلطته تعاني من أزمة مالية حقيقية، إلى اعتماد السلطة ومنذ تأسيسها على المساعدات 
  . الخارجية في تلبية احتياجات المواطنين ودفع التزاماتها

إلى أن الدول المانحة تتبع سياسة الضغط بالمال واالقتصاد " فلسطين"لـ وأشاروا في أحاديث منفصلة 
  . على السلطة من أجل تقديم المزيد من التنازالت السياسية

السلطة :" أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة، الدكتور نصر عبد الكريم، قال إن
ة متوارثة ألن السلطة منذ تأسيسها تعتمد على المساعدات هي أزم(...) تعاني من أزمة مالية حقيقية،

 وحتى اآلن والسلطة 2001ومنذ العام (...) الخارجية في تلبية احتياجات المواطنين ودفع التزاماتها
  ". من موازنتها على المساعدات الخارجية% 50تعتمد على

محلية التي تجنيها من الضرائب وبين عبد الكريم أن السلطة تصرف رواتب موظفيها من إيراداتها ال
والجمارك واإليرادات األخرى، وبالتالي إذا تأخرت الدول المانحة بدفع التزاماتها وتعهداتها، لن تكون 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها األخرى غير الرواتب، من تقديم خدمات للمواطنين وبنية تحتية أو دفع حتى 

  . عقود مع القطاع الخاص
األزمة المالية " ل أستاذ التنمية االقتصادية في جامعة النجاح الدكتور يوسف عبد الحق، إن من جهته، قا

خانقة في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حتى وإذا كانت السلطة تجني بعض المال من أجل تقديم مزيد 
صل الفقر في السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة حقيقية مئة بالمائة، حيث ي:"وأضاف". من التنازالت

، وهذا يدل على وجود أزمة %80، وفي غزة يمثل ما نسبته %31الضفة الغربية المحتلة إلى نسبة 
  ". حقيقية جداً
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وفي السياق ذاته، أوضح المحلل االقتصادي محسن أبو رمضان، أن المساعدات التي تقدمها الدول 
السلطة للدخول في المفاوضات مع المانحة في الفترة الحالية، مرتبطة بالضغوط التي تمارس على 

  ). إسرائيل(
إلى أن الدول العربية يجب أن تستمر في دعمها كواجب قومي، مشيرا إلى " فلسطين"وأشار في حديث لـ

أنها قلصت مساعداتها المالية مؤخراً، وباتت هذه المساعدات مرتبطة بالجو العام الدولي الرامي إلى 
  . الدخول في المفاوضات المباشرة

  17/8/2010موقع فلسطين اون الين،
  

  "إسرائيل" مالئمة النطالق المفاوضات مع بيئةال توجد : عزام األحمد .11
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد حصول أي اختراق حقيقي من أجل : رام اهللا

سية ال تزال حتى اآلن اإلعالن عن البدء في المفاوضات المباشرة مع اإلسرائيليين، وأكد أن البيئة السيا
  ".غير مواتية لإلعالن عن الدخول ال في مفاوضات مباشرة وال غير مباشرة"

حتى اآلن ال تزال الطريق إلى المفاوضات سواء  ":"قدس برس" األحمد في تصريحات خاصة لـوقال
ية لعملية السالم كانت مباشرة أو غير مباشرة غير سالكة، وعندما تتم االستجابة للرؤية العربية والفلسطين

 29وإطالق المفاوضات، والتي عبرت عنها رسالة لجنة المتابعة العربية إلى اإلدارة األمريكية في 
يوليو الماضي، وتحقيق بيئة مالئمة إلطالق المفاوضات وفي مقدمة األسس التي ستنطلق عليها / تموز

 ووقف شامل لالستيطان، حتى 1967) يونيو( حزيران 4عملية السالم، وحل الدولتين على أساس حدود 
  ".اآلن لم تتوفر هذه البيئة

وعما إذا كان لقاء الرئيس محمود عباس مع مساعد المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط، 
بعيداً عن اللغة الدبلوماسية، نحن نقول إن بيئة المفاوضات إما : "ديفيد هيل، قد حقق أي تقدم، قال األحمد

ر أو ال تتوفر، حتى اآلن البيئة لم تتوفر، واللجنة الوزارية السباعية اإلسرائيلية استبقت بيان أن تتوف
الرباعية وقالت بأنها ترفض سقف هذا البيان المرتقب، ونحن بالنسبة إلينا لو رضخ العالم كله لشروط 

  ".نتنياهو فنحن لن نرضخ
 16/8/2010قدس برس، 

  
  في اشتباكات مع االحتالل جنوب غزة"  القدسسرايا"استشهاد مقاوم من  .12

، الذراع العسكري لحركة "سرايا القدس"إن مجموعة من " قدس برس"قال راصد ميداني لـ: خان يونس
، ما أسفر عن )جنوب قطاع غزة(الجهاد اإلسالمي اشتبكت مع قوة حربية إسرائيلية شرق خان يونس 

ضاء المجموعة، حيث تُرك ينزف إثر إصابته حتى ، وهو أحد أع) عاما22ً(استشهاد بسام برهم الدغمة 
  .الموت، حيث منعت قوات االحتالل سيارات اإلسعاف من الوصول إليه إلنقاذ حياته

وذكر الدكتور معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن قوات االحتالل 
يه المقاوم منذ تلقيها إشارة بذلك، الفتاً أعاقت لساعات وصول طواقم اإلسعاف إلى المكان الذي أصيب ف

  .النظر إلى أن المعلومات وردت الحقاً عن استشهاده بعد أن نزف حتى الموت
ن اثنين من رجال المقاومة أصيبا بنيران قوات االحتالل، وأن سيارات إوقالت مصادر فلسطينية 

يث وصفت شهود عيان حالة اإلسعاف تحاول الوصول إليه، حيث تتعرض لنيران قوات االحتالل، ح
  .الجريحين بالخطيرة

  وفي السياق ذاته؛ أقرت االحتالل اإلسرائيلي بإصابة أحد جنوده في االشتباك، مشيرة إلى أن الجندي 
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الجريح هو قائد إحدى المدرعات التي حاولت التوغل قرب بوابة السريج شرق القرارة وشرق بلدة 
  .سعبسان الجديدة إلى الشرق من خان يون

  16/8/2010قدس برس، 
  

   داخل حماس بشأن صفقة شاليط خالفاتالمصري ينفي أي مشير  .13
قال القيادي بحركة حماس مشير المصري إن حركته معنية جدا بصفقة تكون :  ضياء الكحلوت-غزة 

 أسير فلسطيني من كبار األسرى واألسيرات والمرضى في 1000مشرفة للمقاومة وتسمح باإلفراج عن 
 المصريوأشار  .اإلسرائيلية، متوقعاً أن ترضخ إسرائيل آجال أم عاجال إلى شروط المقاومةالسجون 

لكن الحكومة اإلسرائيلية » اليوم قبل غد«إلى أن حركته جاهزة على قاعدة شروطها للمضي بالصفقة 
مصري أنه وأكد ال. هي التي تتحمل مسؤولية عدم التوصل التفاق حول الصفقة ألنها متعنتة إلى أبعد حد

ليس هناك تباينات وخالفات بين قيادات حماس حول الصفقة التي يتمنى الجميع أن تتم قريبا وتنهي 
  .معاناة العشرات من المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

كانت وسائل إعالم إسرائيلية قد نشرت السبت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين يشيرون فيها إلى أن و
ئيلي لديها جلعاد شاليط متعثرة نتيجة خالفات داخل حركة حماس بين مطالبٍ صفقة الجندي اإلسرا

  . بإتمامها ورافض لظروفها الحالية
  17/8/2010العرب، الدوحة، 

  
  تطالب عباس بصد الضغوط وعدم الدخول في المفاوضات المباشرة  سوريافي فصائل المنظمة  .14

يا، في رسالة وجهتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سور: دمشق
لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية، إلى صد الضغوط األمريكية وعدم 

  .الدخول في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
ضغوط الشديدة توقفت أمام ال"إنها ) 16/8 (االثنين" قدس برس"وقالت الفصائل في بيان صحفي تلقته 

التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من الواليات المتحدة األمريكية لدفعها إلى االنخراط في ما يسمى 
بالمفاوضات المباشرة، استجابة للموقف اإلسرائيلي الذي ظل على تشدده، بالرغم من مرور ما يزيد عن 

عالنات والممارسات المستمرة من ثالثة أشهر على ما سمي بالمفاوضات غير المباشرة، وفي ظل اإل
  ."الجانب اإلسرائيلي بتهويد القدس واالستيطان والحصار الظالم على قطاع غزة

صد الضغوط األمريكية، وعدم الدخول في المفاوضات "ودعت الفصائل الفلسطينية، أبو مازن إلى 
 على قاعدة قرارات المباشرة مع إسرائيل دون تحديد مرجعية هذه المفاوضات، التي يجب أن تقوم

الشرعية الدولية وبإشراف دولي، ودون التجميد التام لالستيطان ووقف تهويد القدس وإنهاء الحصار 
  ..".الظالم على قطاع غزة

وأكدت الفصائل الفلسطينية، على أن الذهاب إلى المفاوضات دون هذه األسس سيفرض مزيداً من 
سرائيل على مواصلة مصادرة األراضي واالستيطان الضغوط على الجانب الفلسطيني، وسوف يشجع إ

  .وتهويد القدس، واستكمال بناء جدار الفصل، واستمرار حصار قطاع غزة
 –ووقع على البيان كال من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  .وجبهة النضال الشعبي الفلسطينيفتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، 
 16/8/2010قدس برس، 
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   الفلسطينيين لتبني قوانين تضمن العيش الكريم لالجئيناللبنانيتدعو البرلمان  حماس .15
نسخة منه " قدس برس"حماس، في بيان مكتوب وصل حركة قالت دائرة شؤون الالجئين في : غزة

قضية الالجئين هي قضية "سان الفلسطيني في لبنان، ذلك أن لواقع اإلن" تنظر بقلق"إنها ): 16/8(االثنين 
، 1948سياسية ناتجة عن تهجير االحتالل الصهيوني لالجئين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم سنة 

ولكن ريثما يتمكنون من العودة، ال بد من توفير مقومات العيش الكريم لهم، كما وتؤكد الدائرة على أن 
ليس لديهم أي نية للتوطين، وأنهم يحترمون سيادة لبنان، ويحرصون على أمنه الالجئين في لبنان 

  ".واستقراره
بالقيام بمسؤولياتها الوطنية واإلنسانية، ودعم سن القوانين اإلنسانية التي يعزم "وطالبت الحكومة اللبنانية 

تسجيل موقف إنساني وطني "إلى ، داعية في الوقت ذاته النواب اللبنانيين "البرلمان اللبناني على مناقشتها
وتاريخي، سيحسب ألشخاصهم وألحزابهم ولطوائفهم ولوطنهم ولشعبهم، من خالل دعم إقرار القوانين 
التي من شأنها تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمان الحياة الكريمة لهم، إلى أن يتمكنوا 

  ".من العودة إلى وطنهم
للسماح لالجئين بإنشاء الروابط والجمعيات الفلسطينية، على "نون الجمعيات اللبناني كما طالبت بتعديل قا

أن يكون اهتمامها محصوراً بالشؤون االجتماعية والثقافية، ومختلف األمور الحياتية لالجئين الفلسطينيين 
  ".في المخيمات

ى ديارهم وتعويضهم عن تمسك الالجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إل"وأكدت حركة حماس على 
رفض أي محاولة لتوطين الالجئين الفلسطينيين في البالد التي لجئوا  "، مشددة على "الضرر الذي أصابهم

إليها، كما ونؤكد على ضرورة تحسين سبل العيش في لبنان وسائر الدول العربية، حيث أن رفع المعاناة 
  ".ال ينتقص من إصرارهم في العودة إلى ديارهم

المساهمة في توفير سبل العيش الكريمة لالجئين "ت لجنة شؤون الالجئين في الحركة النظر إلى أن ولفت
الفلسطينيين في لبنان من شأنه أن يعزز حرص الفلسطينيين على حماية لبنان، والدفاع عنه، والحيلولة 

نان إال أيدي رفع ولن يكون الفلسطينيون في لب. دون ظهور عناصر غير منظمة قد تسيء للبنان الشقيق
  ".وبناء كما هو حالهم في سائر البالد العربية

  16/8/2010قدس برس، 
  

   مذكرة بالحقوق الفلسطينية  اللبنانيةالجمهوريةمفتي حماس تسلّم  .16
، مفتي الجمهورية الشيخ  المسؤول السياسي للحركة في لبنانسلم وفد من حماس، برئاسة علي بركة

مذكرة تؤكد على ضرورة إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية "ته أمس، محمد رشيد قباني، خالل زيار
  . "لالجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة حق العمل وحق التملك

نقصد بحق العمل السماح لالجئ الفلسطيني في لبنان العمل بالقطاع الخاص بما ": وقال بركة بعد اللقاء
تفيد العامل الفلسطيني من الضمان االجتماعي والصحي فيه المهن الحرة من دون إجازة عمل على أن يس

أما حق التملك فنقصد بذلك حق الفلسطيني بالتملك كسائر الرعايا العرب . وطوارئ العمل ونهاية الخدمة
في لبنان وحق الفلسطيني بتوريث ما يملك إلى ورثته الشرعيين وكان هناك تفهم وتأييد من المفتي لهذه 

  . "أن يبحث األمر مع المسؤولينالمطالب وقد وعدنا ب
 17/8/2010السفير، بيروت، 
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  تطالب بالحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين فصائلية  وتحركاتعتصامات إ: لبنان .17
،اعتصاماً للمطالبة بإقرار الحقوق أمام )شمال لبنان ( في مخيم البداوي"تحالف القوى الفلسطينية"نظم 

، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وجمع من أهالي "واونراأل"مكتب مدير خدمات 
  . المخيم

الواقع األليم الذي " محمد المصري إلى أن "حركة فتح االنتفاضة"ولفت مسؤول العالقات السياسية في 
أبسط يعيشه شعبنا من ظلم وقهر وحرمان واضطهاد، أمر ال يمكن أن يتقبله عقل أي إنسان، أو يؤمن ب

  . "قواعد حقوق اإلنسان
 في مخيم شاتيال، تم "شهداء الثورة"، مسيرة إلى مقبرة " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "نظمت و

أبو "خاللها وضع إكليل من الزهر على األضرحة لمناسبة ذكرى استشهاد القيادي عبد الكريم حمد 
إقرار الحقوق اإلنسانية، وخصوصاً «ل إلى  علي فيص"الجبهة"ودعا عضو المكتب السياسي لـ. "عدنان

  . »حق العمل والتملك والضمانات الصحية واالجتماعية وغيرها لالجئين الفلسطينيين في لبنان
 إبراهيم المصري في مركز الجماعة في بيروت أمس وفداً "الجماعة اإلسالمية"واستقبل األمين العام لـ

مطالب الوفد الفلسطيني المتعلقة "واستمع المصري إلى . "انتحالف القوى الفلسطينية في لبن"من قيادة 
، داعياً "وقوف الجماعة اإلسالمية مع هذه الحقوق"، وأكد "بإقرار حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  . "إقرارها في أول جلسة للمجلس النيابي"إلى 
 في مخيم "حركة حماس" مقر لقاء موسعاً في التحالف الفلسطيني في منطقة صور"وعقدت قيادة قوى 

. "من أجل إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان"البص، بعنوان 
أن الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية ال تعني "وأكد عضو القيادة السياسية في حماس جهاد طه 
حقوق هو من واجبات الدولة والتزاماتها الشرعية التوطين وال تتعارض مع حق العودة بل إقرار ال

مؤازرة الشعب الفلسطيني " إلى في منطقة صور جالل خواص "فتح االنتفاضة"ودعا مسؤول  . "والدولية
تمتين العالقة بين الشعبين اللبناني "، مشدداً على "ودعمه عبر إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية

  . "سطيني لبناني على قاعدة المصلحة الوطنية العلياوالفلسطيني وضرورة فتح حوار فل
 في "ونروااأل" اعتصاما أمام مكتب "تحالف القوى الفلسطينية واألحزاب الوطنية واللجان الشعبية" ونفذ

كذلك، نفذ عشرات الالجئين الفلسطينيين من مخيمات . مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، طالب بالحقوق
االئتالف الفلسطيني "أمام النصب التذكاري لشهداء المقاومة في صور، بدعوة من منطقة صور اعتصاماً 

  . " حملة حق العمل-اللبناني 
  17/8/2010السفير، بيروت، 

  
   النقب الغربيعلى  صاروخينسقوط: مصادر إسرائيلية .18

نطقة قالت مصادر إسرائيلية إن مقاومين فلسطينيين من قطاع غزة أطلقوا صاروخين باتجاه م: غزة
  .وسقطا دون إصابات في األرواح )1948جنوب فلسطين المحتلة سنة (في النقب الغربي " أشكول"

 17/8/2010قدس برس، 
  

   مباشرة بدون شروط مسبقة وبدون جدول أعماللمفاوضاتنتنياهو يدعو  .19
ثينا، الى دعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم أمس االثنين، خالل زيارة رسمية إلى أ

آمل في استئناف "وقال ..  استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية بدون شروط مسبقة
، في انتظار دعوة اللجنة الرباعية حول "المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة

الى اعادة اطالق هذا ) ةالواليات المتحدة، روسيا، االتحاد االوروبي واالمم المتحد(الشرق االوسط 
سواء كانت القاهرة، أو "وأضاف نتانياهو أنه في أي مكان ستحصل فيه هذه المفاوضات، . الحوار
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المسألة "وتابع .   الحياء عملية السالم" واشنطن أو أي مكان آخر، سنذهب الى حيث يطلب األمر
علينا التحلي (...). حدد سلفا األساسية بالنسبة لي هي أن تبدأ المفاوضات من دون جدول أعمال م

  ".  بالصبر النه بالصبر، سنرى نتائج ايجابية
  17/8/2010، 48موقع عرب

  
  الفلسطينيين لمتابعة المفاوضات مع ا خاصانتنياهو يشكل طاقم .20

بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم خاص لمتابعة المفاوضات مع الجانب " اإلسرائيلي"قرر رئيس الوزراء 
لت اإلذاعة عن مصادر في ديوان نتنياهو قولها إن المحامي يتسحاق مولخو المقرب من ونق. الفلسطيني 

نتنياهو سيرأس هذا الفريق، كما سيشارك فيه ممثلون عن كل من الجيش ووزارة الخارجية وجهاز األمن 
  " .مجلس األمن القومي"العام ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة و

  17/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  موضوع سحب المواطنة غير قابل للنقاش: النائب زعبي  .21
أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا فينشتاين عن نيته مناقشة :  باقة الغربية-الناصرة 

التجمع الوطني "طلب وزير الداخلية اإلسرائيلي أيلي يشاي سحب مواطنة النائب حنين زعبي 
ث ابلغ وزير الداخلية بنيته مناقشة طلبه بعد انتهاء التحقيقات ضدها ، وذلك ردا على ، حي" الديمقراطي

  .توجه من الوزير يشاي
، أن إعالن المستشار القضائي للحكومة " التجمع الوطني الديمقراطي"بدورها رأت النائب حنين زعبي 

سرائيلي أيلي يشاي سحب اإلسرائيلية يهودا فينشتاين ، نيته بحث موضوع طلب وزير الداخلية اإل
مواطنتها ، بعد انتهاء التحقيقات ضدها فيما يتعلق بمشاركتها في أسطول الحرية ، يندرج في إطار حملة 

  .التحريض الرسمية عليها ، والتهديدات التي يقودها عناصر اليمين المتطرف
  17/8/2010،الدستور، عّمان

  
   خالل تدريبات في النقبلالحتاللسقوط مروحية  .22

اعترف االحتالل الصهيوني، أمس، بسقوط مروحية اختبار عسكرية وإصابتها بأضرار فادحة : )وكاالت(
من دون أن يصاب احد في حادث وقع في ميدان للرماية خالل تدريبات عسكرية في صحراء النقب 

ة وقال االحتالل وفقاً إلذاعته إن المروحية سقطت عندما تعرضت لعاصف. جنوب فلسطين المحتلة 
هوائية صدرت عن محركات طائرة اختبار كانت تحلق في الميدان، وأشارت المصادر إلى أن وزارة 

ومنذ األسبوع الماضي تتوالى التقارير عن  .تحقق في ظروف الحادث " اإلسرائيلية"المواصالت 
 ووسائل وربط محللون. تدريبات متعددة األهداف واألشكال والمناطق، يجريها جيش الكيان بكل أسلحته 

، "إسرائيليين"في رومانيا الذي أسفر عن مقتل ستة " اإلسرائيلية"إعالم في الكيان بين سقوط المروحية 
ثم أجريت تدريبات مكثفة وسط فلسطين . على شن هجمات على إيران " إسرائيل"وتدريبات تجريها 

لحرب عصابات، وتكثّفت وشمالها، وبعضها بمشاركة أمريكية، في مناطق تشبه مناطق لبنانية محاكاة 
  .بين الجيش اللبناني وجيش الكيان " العديسة"التدريبات خصوصاً بعد اشتباكات 

  17/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   فريقا سريا على االنترنت لتحسين صورة الدولة العبريةتشكلالخارجية اإلسرائيلية  .23
ة الخارجية اإلسرائيلية تعمل بوتيرة كشف النقاب في تل أبيب عن أن وزار:  زهير أندراوس-الناصرة 

 ساعة ونشر أخبار إيجابية عن 24عالية على تشكيل فريق سري متخصص بمراقبة اإلنترنت على مدار 
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إسرائيل، وهو مكون من أفراد إسرائيليين، متخرجين حديثاً، وكذلك جنود أنهوا الخدمة العسكرية، 
أنفسهم كمستخدمي إنترنت عاديين من غير أن يكشفوا ويجيدون اللغة العربية، حيث يقدم أعضاء الفريق 

  .أنهم إسرائيليون، أو أنهم أعضاء في فريق خاص جند لغاية اختراق شبكات اإلنترنت العالمية
فإن هذا الفريق هو جزء من قسم كبير تحت ' ال ناشيونال'وبحسب الصحافي جوناثان كوك، من جريدة 

، والقسم إضافة لمهمته في إنشاء عالقات عامة للحكومة، 'يتوضيح جماهير'ومعناها ' هسبارة'مسمى 
فهو يعمل أيضاً بشكل سري لصالح الوزارة مع كثير من المنظمات والمبادرات الخاصة التي تعمل ألجل 

  .ترويج صورة إسرائيلية جيدة، سواء في اإلعالم المكتوب أو المرئي، التلفزيون او اإلنترنت
اسمه إيالن شتورمان، هو المسؤول عن الفريق السري في ' هسبارة'ر قسم وزادت الصحيفة أن نائب مدي

اإلنترنت، وكان قد كشف عن وجود فريق عمل حربي، على اإلنترنت، وخصص له جزءا من ميزانية 
 ألف دوالر والتي من 150، وأول دفعة لهذا الفريق تبلغ )2009/2010(وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

  .ا العامالمتوقع أن تزيد هذ
  17/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   الثاني من العامفي الربع% 4.7 .. نمو في عامينمعدل تحقق أعلى "اسرائيل" .24

 أظهرت بيانات يوم االثنين أن االقتصاد االسرائيلي سجل أسرع معدل نمو له خالل أكثر من :القدس
  .الصادرات وذلك في مفاجأة للمحللينعامين في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع الطلب المحلي و

وقال المكتب المركزي لالحصاءات في تقديرات أولية ان النمو السنوي لالقتصاد االسرائيلي زاد الى 
  .وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا نموا بنسبة ثالثة بالمئة.  بالمئة4.7

 بالمئة أعلنت في وقت 3.4 بالمئة من 3.6الى وعدل المكتب أيضا معدل النمو في الربع االول بالرفع 
 4.4 بالمئة من 4.3 الى 2009سابق لكنه خفض نمو الناتج المحلي االجمالي في الربع االخير من 

  .بالمئة
 45 الى 40التي تشكل - بالمئة في الربع الثاني في حين قفزت الصادرات 8.7وزاد انفاق المستهلكين 

  . بالمئة بينما تواصل تعافيها من االزمة المالية العالمية15.8 -ي البالدبالمئة من النشاط االقتصادي ف
وقال مكتب .  بالمئة8.3 بالمئة بينما ارتفعت الواردات 10.9وزاد االستثمار في أصول ثابتة بنسبة 
  . بالمئة1.4االحصاء ان نمو االنفاق العام تباطأ الى 

 6.9 عندما حقق االقتصاد نموا بنسبة 2008 من ومعدل النمو الفصلي هو االعلى منذ الربع االول
  .بالمئة

  .2010 بالمئة في النصف االول من 4.1ونما االقتصاد االسرائيلي 
  .2009 بالمئة في 0.7 بالمئة هذا العام بعد نمو بنسبة 3.7ويتوقع بنك اسرائيل المركزي نموا بنسبة 

  17/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  1948الوزارات اإلسرائيلية تتجاهل فلسطينيي : يلياإلسرائجيش الإذاعة  .25
 كشفت إذاعة جيش االحتالل في تقرير أمس اإلثنين النقاب عن مظاهر عنصرية وتمييز :الضفة الغربية

تمارسها مؤسسات ووزارات الحكومة االسرائيلية الرسمية، من خالل تجاهلها لألقلية العربية في الداخل 
ذاعة، تتهرب الوزارات االسرائيلية من تنفيذ القوانين وتلتف عليها، خاصة وبحسب اإل. ولغتها العربية

 والذي 2004، وذلك وفقًا للقانون الصادر عام 48فيما يتعلق بتوفير خدمات باللغة العربية لفلسطينيي 
وأكد التقرير أن . يلزم كافة الوزارات والمؤسسات بتوفير مثل هذه الخدمة، لخدمة المواطنين العرب

غلبية العظمى من الوزارات االسرائيلية ال تلتزم بالقانون، وتسعى إلى تجاهله، في خطوة عنصرية األ
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ضد العرب، بينما تتوفر الخدمة في وزارات تعد قليلة مقارنة بعدد وزارات حكومة االحتالل، وهي 
 المواقع ورغم ذلك، يشير تقرير اإلذاعة إلى أن. وزارة الرفاه االجتماعي، والصحة، والداخلية

اإللكترونية للوزارات التي تلتزم بالقانون بشكل ناقص أيضا مثل وزارة الرفاه والداخلية، خالية من 
  .الترجمة للغة العربية، حيث ال تتوفر أي إمكانية لملء االستمارات الرسمية للمواطن بغير اللغة العبرية

  16/8/2010، السبيل، عّمان
  

   من الشهر الجاري21ئيلية لمنشآت ايران النووية قبل  اسراعسكريةضربة  :"تيك ديبكا" .26
انه حذرت مصادر أميركية من أن األسبوع الحالي قد يشهد " ديبكا" قال الموقع األمني االسرائيلي :القدس

ضربة عسكرية اسرائيلية للمنشآت النووية اإليرانية وفي موعد ال يتعدى الحادي والعشرين من هذا 
ومما يعزز هذا . حدد لتدشين مفاعل بوشهر االيراني بوقود نووي ستقدمه روسياالشهر، وهو الموعد الم

 المضادة للطائرات في أبخازيا، مما 300-االحتمال أن روسيا أعلنت أنها نشرت صواريخ من طراز س
  " .يجعل الممر الجوي للطائرات االسرائيلية نحو ايران مغلقا 

ة، إنشاء قواعد عسكرية جديدة مشتركة بين الجيشين وفي سياق متصل أكدت مصادر إسرائيلية مطلع
اإلسرائيلي واألميركي في صحراء النقب جنوب إسرائيل، بهدف التدريب على احتالل دول عربية في 
" حال أي تهديد محتمل ضد اسرائيل، في وقت عرضت القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي ألول مرة 

، في مناورة مشتركة مع قوات الجيش )المارينز(ميركية المسماه بـصورا لجنود من مشاة البحرية األ
العسكرية اإلسرائيلية في صحراء ) تساليم(اإلسرائيلي واألميركي على حرب العصابات في قاعدة 

  ".النقب
  17/8/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   سجناء فلسطينيين على الفيسبوكصورمجندة إسرائيلية تنشر  .27

صوراً لها مع معتقلين فلسطينيين » فيسبوك«مجندة إسرائيلية على صفحتها في موقع نشرت :  يو بي أي
معصوبي األعين ومقيدي األيدي، كانت قد التقطتها خالل خدمتها العسكرية في أحد الحواجز اإلسرائيلية 

  . في الضفة الغربية المحتلة
ينة أسدود، نشرت هذه الصور على ، من مد»عيدن«وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن المجندة المدعوة 

وتحت إحدى الصور، . »الفترة األجمل في حياتي... الخدمة العسكرية«تحت عنوان » فيسبوك«موقع 
أتساءل ما إذا «: التي أظهرتها إلى جانب معتقل فلسطيني معصوب األعين، كتبت المجندة تعليقاً جاء فيه

   .»إنني ملزمة بمشاركته الصورة! كان لديه فيسبوك
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن المجندة سارعت إلى حذف الصور عن صفحتها، بعدما أخذت 

وعقب متحدث باسم جيش االحتالل على الموضوع بالقول إن . القضية طريقها للنشر في الصحف
م نقل األمر يبدو كأنه سلوك فظ وبشع من جانب المجندة، وبما أنها سرحت في العام الماضي، فقد ت«

  . »التفاصيل إلى القادة العسكريين
الصور القاسية تعكس «وقال المدير العام للجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل يشاي مينوحين إن 

سلوكا وتعامال مع الفلسطينيين كأنهم مجرد شيء وليس كبشر، وهذا تعامل يتجاهل مشاعرهم كبشر 
ك المجندة التي تظهر في الصور ناتج عن ثقافة سائدة سلو«وشدد مينوحين على أن . »وحقوقهم الخاصة

في الجيش اإلسرائيلي ال تعتبر الفلسطينيين بشرا لديهم حقوق، ويبدو أن المجندة التي نشرت الصور في 
  . »فيسبوك استمتعت بإذالل الموقوفين وتجاهلت حقوقهم المتمثلة بعدم نشر صورهم في أوضاع مهينة

  17/8/2010، السفير، بيروت
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   تجاوزت تهديد حقوق العرب وهويتهم"إسرائيل" السياسية في األجواء: مركز مدى الكرمل .28

يؤكد تقرير الرصد السياسي الذي صدر حديثًا عن : من زهير أندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ 
 مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدارسات االجتماعية التطبيقية، على مدى الخطورة التي تتهدد

ويلفت إلى أن . المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ومدى الخطورة على مجرد كونهم جماعة قومية
األجواء السياسية في إسرائيل تتجاوز التهديد على حقوق العرب وهويتم، لتصل إلى التهديد بالعنف 

  .الجسدي ضدهم
ئدة في إسرائيل ضد المواطنين تشكل األجواء السا: ويقول الباحث إمطانس شحادة، الذي أعد التقرير

الفلسطينيين حاضنة دافئة لزيادة وتسريع التهديد للمواطنين الفلسطينيين، وهذا التهديد ال يوجه فقط ضد 
هويتهم القومية وذاكرتهم الجمعية، وليس فقط ضد حقوقهم الفردية والجماعية، بل يتجاوز ذلك إلى العنف 

وانين المتتالية، وسياسات الحكومة، كما استطالعات الرأي، وجود هذا وتؤكد مشاريع الق. الجسدي ضدهم
  .ثقافة سياسية عدائية تمنح الشرعية لتعامل الدولة والمجتمع اليهودي مع المواطنين الفلسطينيين وقياداتهم

ويتناول التقرير الثامن ممارسات كل من السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، 
 تلك الممارسات التي تمس بالمكانة المدنية والسياسية واالقتصادية للمواطنين الفلسطينيين؛ أما وخاصة

التقرير التاسع فيتطرق للتشريعات وسياسات الحكومة، لكنه وبشكل استثنائي، يتمحور حول حدث واحد 
ير عن مكانة يوضح هذا الحدث الكث: ويقول معد التقرير. وهو أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة

الفلسطينيين في إسرائيل، وعن سهولة اتهام ممثليهم بالخيانة، وأنه يحظر عليهم التعبير عن موقف 
فكل محاولة كهذه تشكل ذريعة لوضعهم خارج . أو قومي يتعارض مع اإلجماع اإلسرائيلي/سياسي، و

  .حدود اللعبة السياسية
ودا كبيرة بهدف تضييق حيز العمل السياسي للعرب ويشير التقرير إلى أن السلطة التشريعية تبذل جه

ومنعهم من الحفاظ على سردياتهم القومية، كما يتنافس النواب اليهود فيما بينهم على ابتكار قوانين معادية 
شهدنا خالل العام الحالي ارتفاعا في العداء تجاه النواب . للمواطنين الفلسطينيين واالنتقاص من حقوقهم

سطينية في إسرائيل، إذ قامت الكنيست والحكومة والرأي العام بمهاجمة األعمال والمواقف والقيادات الفل
السياسية التي يتخذها النواب والقيادات الفلسطينية، والتي تعبر عن الهوية القومية وحرية التواصل مع 

ات كل رغبة حيث تعمل الدولة والمؤسسة اإلسرائيلية في السنوات األخيرة على إسك. العالم العربي
بإقامة عالقات مع الدول العربية، وخاصة تلك التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك كل 

  .موقف يعارض السياسة اإلسرائيلية في المناطق المحتلة
  17/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   في مصر يتهم تل أبيب بالتخلي عن موكلهاإلسرائيليمحامي الجاسوس  .29

اتهم محامي الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين، الذي يقضي موكله عقوبة بالسجن لمدة خمسة  :الناصرة
، الحكومة اإلسرائيلية بالتخلي عن موكله، وعدم "التجسس"عشر عاماً في السجون المصرية إلدانته بـ 

قالً في ليبيا الذي كان معت" الموساد"قيامها بأي جهة ملموس من أجل إطالق سراحه، كما حدث مع عميل 
  .مؤخراً

إنني أدعو وزير الخارجية "، عن محامي ترابين قوله )16/8(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان منذ أكثر من عشرة أعوام إلى اإلفراج عن موكلي مثلما فعل مع المواطن 

  ".اء خمسة أشهر في السجن الليبياإلسرائيلي رفائيل حداد، الذي أفرج عنه مؤخراً بعد قض
  وهو من بدو (إن إسرائيل ال تقوم ببذل الجهود الكافية لإلفراج عن ترابين "وأضاف المحامي يقول 
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، ذلك أن كل ما تم عمله في هذا المضمار هو إثارة الموضوع في محادثات مسؤولين كبار )مصر
  ".إسرائيليين ومصريين

  16/8/2010قدس برس، 
  

   بمقتل طفلة فلسطينية اإلسرائيليةئيلية تدين الحكومةمحكمة اسرا .30
حملت محكمة اسرائيلية في القدس الحكومة االسرائيلية مسؤولية موت طفلة فلسطينية في العاشرة من 

  .2007العمر في عام 
وكانت عبير العرامين قد تعرضت الطالق النار واصيبت بطلقة مطاطية قاتلة برأسها خالل مواجهات 

  .حدود اسرائيليين وفتيان فلسطينيين كانوا يرشقونهم بالحجارة في بلدة عناتا بالضفة الغربيةبين حرس 
وقال القاضي، الذي كان ينظر في دعوى مدنية رفعتها اسرة الطفلة القتيلة ضد الحكومة االسرائيلية، ان 

 ".وا االوامر العسكريةاما كانوا مهملين ومتقاعسين او انهم عص"وان حرس الحدود " لم يكن مبررا"قتلها 
  .كما قضت المحكمة بان تعوض الدولة االسرائيلية ذوي الطفلة المغدورة

 االسرائيلية بعد ان رفضت المحكمة االسرائيلية ةوكانت اسرة القتيلة، قد رفعت دعوى مدنية ضد الحكوم
ان عبير ربما قتلت وبررت المحكمة العليا قرارها بالقول  .العليا قبول رفع دعوى جنائية ضد الحكومة

  .بحجارة ضربت بها من قبل الشبان الفلسطينيين، وليس بالرصاص المطاطي لحرس الحدود
في " ال يوجد شك"قاضي المحكمة المدنية اوريت ايفال جبعي رفض تبرير المحكمة العليا وقال انه أن اال 

من قبل " لعسكريةاما عن اهمال او عصيان لالوامر ا"ان عبير سقطت ضحية رصاص مطاطي ناتج 
  .حرس الحدود

  17/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  تدريبات عسكرية إسرائيلية في الجوالن": جيروسالم بوست" .31
، تدريبات عسكرية في مرتفعات هضبة 2010-8-16أجرى جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء االثنين 

اإلسرائيلية، أن التدريبات تعقد ضمن الخطة " تجيروسالم بوس"وذكرت صحيفة  .الجوالن المحتلّة
  .، وفق الصحيفة"تحت السيطرة"التدريبه المعتمدة بتنفيذ العديد من المناورات والتفجيرات التي ستكون 

  17/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  مصعد عند حائط البراقو األقصى بشبكة أنفاق جديدةالمسجد الحتالل يستهدف ا .32
كشفت لجنة التنظيم والبناء اإلسرائيلية :  وكاالت األنباء، سمير حمتو، جمال جمال- فلسطين المحتلة

 ،العليا أمس عن مخطط إلقامة أنفاق أرضية تربط بين حارة الشرف المصادرة في البلدة القديمة بالقدس
حيفة وقالت ص.  وبين ساحة البراق والمسجد األقصى المبارك، بحارة اليهوداالحتاللوالتي يسميها 

 االنتهاءأمس إن هذا المشروع ينتظر الموافقة النهائية من دوائر التخطيط اإلسرائيلية وكذلك " معاريف"
  ".سلطة اآلثار اإلسرائيلية"التي تجريها " األثرية"من عمليات الحفريات 

فان هذا المشروع الذي سيتم عرضه على لجان التخطيط والهندسة بهدف " معاريف"وبحسب ما نشرت 
وساحة ) الحي اليهودي( ويربط بين حارة الشرف وحارة المغاربة  مترا56ً النهائي، سيمتد لمسافة رارهإق

 األرض مترا تحت 20 مسافة إلى ساحة البراق بالنزول إلىالبراق، بحيث سيقوم كل من يريد الذهاب 
يع بهذا  ساحة البراق، وسوف يكون هناك متسع للجمإلىويستقل المصعد الذي سيوصله مباشرة 

 بناء على وجود اختالف في االرتفاع بين حارة إعداده هذا المشروع تم أن الصحيفة  وأضافت.المصعد
 عن  مترا20ًوساحة البراق، بحيث ترتفع حارة الشرف بـ ) الحي اليهودي (الشرف وحارة المغاربة 

 األمريكي اليهودي األعمال تنفيذ المشروع، وكذلك فان استعداد رجل بإمكانيةساحة البراق وهذا ما سمح 
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 ماليين دوالر، حيث سيحمل هذا المصعد اسم باروخ 10باروخ كلين بتمويل هذا المشروع ودفع مبلغ 
  .بعد االنتهاء من وضع الخطط الهندسية من قبل سلطة البلدة القديمة

هويدي  قبل نحو عام ونصف كشفت عن هذا المشروع التإنها" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وقالت 
 أن المؤسسة اإلسرائيلية تريد أن إلى المخطط يشير إقرار بحث المخطط عملياً والعمل على أنمؤكدة 

  . ماض في مشاريع خنق المسجد األقصى المبارك، وتهويد محيطهاالحتاللترسل رسالة مفادها أن 
المسجد األقصى على  نرى في هذا المخطط خطراً مباشراً"في بيان لها أمس  "مؤسسة األقصى"وقالت 

 والتهويدي في ساحة البراق، بالقرب االستيطاني تكثيف التواجد إلى من خالله االحتاللالمبارك، يسعى 
 قادم على اعتداء أو اقتحام أي النطالقمن المسجد األقصى، وكذلك جعل ساحة البراق مركزاً رئيسياً 

حتالل لتقسيم ي يأتي ضمن مخطط االلى أن هذا المشروع التهويدإالمسجد األقصى المبارك، مشيرين 
  .المسجد األقصى، وضمن محاولة لترهيب الناس وتخويفهم من التواصل مع المسجد األقصى المبارك

 المؤسسة اإلسرائيلية اعترافحتاللي يتناسق مع ن هذا اإلعالن المتجدد لهذا المشروع االأ وأضافت
 كبير للمسجد اقتحامحتالل تحاكي تها قوات االمؤخراً على لسان وزير شرطتها عن تدريبات كبيرة أجر

، مدعين أن هذا التدريب جاء للتعامل مع أي سيناريو قادم في المسجد األقصى االحتاللاألقصى من قبل 
إلجراء هذا التدريب في " مؤسسة األقصى" بعد نحو شهر من كشف االعترافالمبارك، ويأتي هذه 

 طريق القدس وتوثيقها ألحداث التدريب، -ومستوطنة موديعين أحراش بن شيمن الواقع بين مدينة اللد 
 إجراء تقارير صحفية حول إلىاألمر الذي أحرج يومها المؤسسة اإلسرائيلية ودفع بعض وسائل إعالمها 

  .الموضوع
  17/8/2010الدستور، عّمان، 

  
   المسلمين إلى وقفة جادة لنصرة فلسطينيدعواألقصى المسجد خطيب  .33

 فعاليات ومحاضرات جائزة دبي للقرآن الكريم بدورتها الرابعة عشرة في ضمن: و مازن سائد أب-دبي 
 يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى، النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا . الداعية دألقى

  ".بيت المقدس أرض المحشر والمنشر"للقدس، محاضرة بعنوان 
ذكير األمة العربية واإلسالمية بأهمية المسجد األقصى لدى المسلمين، استهل الداعية سالمة محاضرته بت

كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مما يستوجب على األمتين تقديم يد العون لألقصى بكل 
وشدد على أن  .السبل المتاحة لنصرته وتخليصه من براثن االحتالل الذي يسعى جاهداً لتهويد األقصى

 وأشار إلى تعرض األقصى وفلسطين ،العربية واإلسالمية تربطهما بفلسطين اعتبارات عدةاألمتين 
لهجمة شرسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وذلك لترجيح كفة اليهود من حيث التوزيع الديمغرافي في 

ا اتبع  ألف فلسطيني من القدس، كم80القدس، متبعين بذلك طرقاً عدة، حيث قام االحتالل بطرد أكثر من 
  .االحتالل سياسة سحب هويات المواطنين المقدسين وطردهم بحجج واهية

% 87 ،2020وأكد سالمة أن الدولة اليهودية تسعى إلى أن تكون النسبة الديمغرافية في فلسطين عام 
، كما أشار إلى الحفريات أسفل المسجد األقصى من قبل دولة االحتالل، نالفلسطينييمن % 13يهوداً و
  .مين بذلك المواد الكيماوية التي تتسبب في تصدع بنيانه تمهيداً لهدمهمستخد

  . كنيساً يهوديا62ًوبخصوص الكُنُس اليهودية أوضح أنه يوجد حول األقصى 
  17/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
   وحدة استيطانية في جبل المكبر والشيخ جراح242 إنشاءاالحتالل يقرر : التفكجي .34

 وحدة استيطانية جديدة 230إقامة "صادقت الحكومة اإلسرائيلية مؤخراً على : دين نادية سعد ال- عمان
 وحدة استيطانية أخرى في منطقة الشيخ جراح في القدس 12في منطقة جبل المكبر، إضافة إلى 
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 .، وفق قول مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي"المحتلة
المصادقة اإلسرائيلية الجديدة على بناء المزيد من الوحدات "من القدس المحتلة إن " الغد "وأضاف إلى

المقامة على أراضي الشيخ " معالوت دوفنا"االستيطانية في المدينة المقدسة تهدف إلى توسيع مستعمرة 
 ثماني  غرفة دراسية في23سلطات االحتالل اإلسرائيلي أقرت أيضاً إقامة "وأوضح بأن  ".جراح

على األراضي الواقعة جنوب " تعليمية"مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إقامة مستوطنة 
البناء االستيطاني الجديد يهدف إلى حماية المحور الممتد على شارع رقم "وأوضح بأن  ".شرق نابلس

لناحية الشرقية، باعتبار أن هذا  والذي يبدأ من كفر قاسم من الناحية الغربية حتى غور األردن من ا505
  ".الخط يشكل محوراً أمنياً بالنسبة للجانب اإلسرائيلي

  17/8/2010الغد، عّمان، 
  

   وحدة استيطانية جديدة في الضفة23 .35
أكد مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس أن الحكومة : امجد سمحان -  رام اهللا

توطنة جديدة في شرقي مدينة نابلس، وذلك إلى جوار مستوطنة مقامة اإلسرائيلية باشرت في بناء مس
علمنا أن مستوطنة ستبنى في المنطقة، واعتقد أن الهدف ": "السفير"وقال دغلس لـ. "مجداليم"هناك تسمى 

لتشكيل تجمع جديد سيصبح أمراً واقعاً، ويضاف إلى الكتل االستيطانية ) مجداليم(هو دمجها الحقاً مع 
  . "الكبرى

  17/8/2010السفير، بيروت، 
  

   يهودية جديدة في شمال الضفةمستوطنةإقامة ": معاريف" .36
 كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن اعتزام السلطات اإلسرائيلية بناء مستوطنة يهودية :الناصرة

ددها الصادر  العبرية، في ع"معاريف"ووفقاً لما أوردته صحيفة  .جديدة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس
اليهودية، " ارئيل"؛ فإن هذه المستوطنة هي عبارة عن مدينة طلبة حكومية تابعة لكلية 16/8يوم اإلثنين 

من المقرر أن يقطن فيها عشرات الطلبة مقابل قيامهم بتخصيص ثماني ساعات أسبوعياً، يقومون خاللها 
وأكّدت الصحيفة أن األعمال  .مجاورةبتنفيذ أعمال خدمية داخل مستوطنتهم والمستوطنات األخرى ال

 / مايو الماضي، على أن يتم افتتاحها رسمياً في تشرين أول/التمهيدية لقيام المستوطنة بدأت في أيار
  .أكتوبر المقبل، بعد مرور أيام قليلة على انتهاء مفعول قرار تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة

  16/8/2010قدس برس، 
  

   مستوطنة بالضفة60 في  استيطانياً نشاطا492ً نفذت "رائيلإس": البرغوثي .37
 مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قرار الحكومة . أكد النائب د:رام اهللا

هو " في ثماني مستوطنات في الضفة الغربية، الستخدامها كمدارس  استيطانياً مبنا23ًاإلسرائيلية بإقامة 
  ".جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة استيطان ال تريد السالمتأكيد 

، على أن إجراءات حكومة نتنياهو من 16/8االثنين " قدس برس"وشدد البرغوثي، في بيان صحفي تلقته 
استيطان وهدم تؤكد عبثية المفاوضات معها التي تستخدمها غطاء لسياساتها التوسعية، مشيرا إلى أن 

  . نشاطا استيطانيا في ستين مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، رغم قرار التجميد492إسرائيل نفذت 
  16/8/2010قدس برس، 
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  شر مناقصة لشق شارع جديد يربط بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميمتنحكومة االحتالل  .38
رة البناء ، أمس، إن وزا"هآرتس"قالت صحيفة :  ويوسف الشايب، برهوم جرايسي– رام اهللا ،الناصرة

واإلسكان في حكومة االحتالل نشرت مناقصة لشق شارع جديد يربط بين القدس المحتلة ومستوطنة 
 إلى مشارف البحر الميت، وهذا رغم الشارع أطرافهامعاليه ادوميم الواقعة شرقي المدينة، وتصل 

  .الر مليون دو3.7الضخم الذي يربط المستوطنة بالقدس المحتلة، وستبلغ كلفة الشارع 
 وهو المخطط الذي يهدف إلى بتر الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين E1ويأتي الشارع ضمن مخطط 

شمالي وجنوبي، عبر حزام استيطاني يبدأ من غربي مدينة بيت لحم المحتلة، حيث التكتل االستيطاني 
م وبيت جاال،  باألحياء االستيطانية الضخمة الواقعة شمال مدينتي بيت لح، مروراً"غوش عتسيون"

وتعتبرها سلطات االحتالل جزءا من القدس المحتلة، ثم المدينة المحتلة ذاتها، ومنها إلى مستوطنة معاليه 
كما يتضمن المشروع االستيطاني،  . والبحر الميتأريحاأدوميم، التي تصل أطرافها إلى مشارف مدينة 

  . آالف بيت استيطاني6 آالف وحتى 4ا بين ربط معاليه أدوميم بالقدس المحتلة بحزام استيطاني يشمل م
  17/8/2010الغد، عّمان، 

  
  يوليو/  ومنشأة فلسطينية خالل تموز منزال124ً االحتالل هدم ":مؤسسة التضامن الدولي" .39

نسخة " السبيل" أشار تقرير صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان وصل :الضفة الغربية
دم المنازل والمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية خالل عنه، إلى تصاعد في وتيرة ه

ورصد التقرير تدمير قوات االحتالل عشرات المنازل الفلسطينية؛ ليصل مجموع ما  .الفترة األخيرة
 ومنشأة في الضفة الغربية ومناطق النقب واألغوار،  منزال124ًهدمته الجرافات اإلسرائيلية ما يزيد عن 

  .بذلك يصبح شهر تموز األعلى منذ بداية العام الجاري من حيث عمليات الهدم اإلسرائيليةو
وأوضح التقرير أن عمليات الهدم طالت قرى بأكملها، وسوت بيوتها مع األرض، كما حدث في قرية 

  .قرب طوباس، وما نتج عن ذلك من تشريد مئات المواطنين" الفارسية"في النقب، وقرية " العراقيب"
  17/8/2010، السبيل، عّمان

  
   على هدم قرية العراقيب للمرة الرابعةتقدم  اإلسرائيليةسلطات الهدم .40

أقدمت قوات الهدم اإلسرائيلية، صبيحة اليوم الثالثاء، وللمرة الرابعة على : ربيع عيد -توفيق عبد الفتاح 
  .التوالي على هدم قرية العراقيب التي ترفض االعتراف بها في النقب

قد اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة البلدة، مما أدى إلى مواجهات بين و
  .الشرطة وأهالي القرية

وعلمت أن وحدات الشرطة الخاصة قد اعتدت على أهالي القرية، واعتقلت عددا آخر جرى نقلهم إلى 
  "..عرقلة عمل الشرطة"مركز شرطة بئر السبع، بذريعة 

وسخطا عارما يسودان النقب، في حين ال يزال أهالي القرية مصممين على البقاء وإعادة وعلم أن غضبا 
  .بنائها

يذكر أن عملية الهدم هذه تأتي للمرة الرابعة على التوالي خالل أقل من أسبوعين، وذلك بهدف تدمير 
  ".إسرائيل"م القرية وتهجير أصحابها األصليين عن أراضيهم، علما أنهم يعيشون في المكان قبل قيا
  17/8/2010، 48موقع عرب

  
   غرسة زيتون قرب نابلس250مستوطنون يقتلعون  .41

قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في :  ماهر إبراهيم، الوكاالت-غزة 
 من غرسات الزيتون في أراضي 250تصريح إن عدداً من مستوطني مستوطنة شفوت رحيل اقتلعوا 
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وندد دغلس باعتداءات المستوطنين، مطالباً منظمات حقوق اإلنسان،  .صرة وجالود قرب نابلسقريتي ق
    .والجهات المسؤولة بالعمل على وضع حد لتلك االعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم

  17/8/2010، البيان، دبي
  

   تمنع الماء عن قرية بردلة ومزروعاتها"إسرائيل" .42
 من استمرار أمسرعو قرية بردلة في األغوار الشمالية بالضفة الغربية  شكا مزا:)بترا( -رام اهللا 

 اإلسرائيلية للمياه التي كانت استولت على آبار "ميكروت"حرمانهم ومزروعاتهم من المياه من قبل شركة 
 أن  موضحاًاألحدوقال المزارع عبد الرؤوف صوافطة إن المياه مقطوعة عن القرية منذ ظهر  .القرية

  .فتذرعت بعدم وجود مياه كافية لتزويد المزارعين بها ،"ميكروت"المياه في القرية راجع شركة مسؤول 
وأشار إلى أن استمرار قطع المياه سيؤدي إلى تدمير الموسم الزراعي في القرية، وإتالف عشرات 

 لموسم اآلالف من الدونمات الزراعية والبيوت البالستيكية، وبخاصة أن المزارعين يستعدون حالياً
  .زراعي جديد

 دونم 300 نسمة، يعمل غالبيتهم في الزراعة، حيث تتم زراعة حوالي 1900ويبلغ عدد سكان القرية 
 دونم محاصيل 2000 دونم أراض مروية، كما تتم زراعة حوالي 3000تحت البيوت البالستيكية، و

  .حقلية بعلية
  17/8/2010الرأي، عّمان، 

  ت األسرى تستدعي دراسة ووقفة جدّية أمهاوفاةمسألة : مركز حقوقي .43
للدراسات، رأفت حمدونة النظر إلى مسألة وفاة ذوي المعتقلين " األسرى" لفت مدير مركز :رام اهللا

الفلسطينيين في سجون االحتالل، ال سيما القدامى منهم، أثناء انتظارهم لفترات طويلة اإلفراج عن 
وأوضح حمدونة، في بيان صحفي  ".دراسة ووقفة جدية" إلى أبنائهم، مشيراً إلى أن هذه المسألة بحاجة

نسخة عنه، أن العشرات من أمهات األسرى الفلسطينيين توفين قبل اإلفراج عن " قدس برس"تلقت 
أبنائهن من سجون االحتالل، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من نساء قطاع غزة أو الضفة الغربية ممن 

أزواجهن أو أشقائهن، أو االلتقاء بهم منذ نحو أربع سنوات وربما أكثر، منعن من زيارة أبنائهن أو 
  .، وفق قوله"منافياً لكافّة األعراف والقوانين الدولية"، األمر الذي يعد "تحت حجج أمنية واهية"

، قبل شهر واحد فقط من )سبعة وثمانين عاماً(ويأتي هذا في أعقاب وفاة والدة األسير رامز الحلبي، 
  .الصحراوي حكماً بالسجن لمدة أحد عشر عاماً" نفحة"راج عن ابنها الذي يقضي في سجن اإلف

  16/8/2010قدس برس، 
  

  "الحق في القراءة" في زنازين انفرادية يطلقون حملة معزولونأسرى فلسطينيون  .44
ن في زنازين  معزولي فلسطينياً أسيرا13ًإن " قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية :رام اهللا

 ضمن حملة إثارة قضايا المعزولين انفرادياً" الحق في القراءة"انفرادية، سيطلقون حملة بعنوان 
والمعاقبين بالحرمان من استكمال تحصيلهم العلمي كعقوبة مضاعفة بحقهم ومن أجل فتح ملف األسرى 

  .سيةالمعزولين المحتجزين في زنازين انفرادية منذ سنوات طويلة وفي ظروف قا
إن األسرى : ، قوله2007منذ عام " هشارون"ونقلت الوزارة عن األسير إبراهيم حامد المعزول في سجن 

المعزولين إضافة إلى عقوبة العزل تمارس بحقهم إجراءات قاسية كالحرمان من إدخال الصحف العربية 
  .تحصيلهم العلميوالعبرية واالنكليزية والكتب وكذلك منعهم من االنتساب للجامعات الستكمال 

وأوضح أن الهدف من ذلك هو شغل األسرى في مسائل ثانوية كاألكل والشرب وإبعادهم عن األمور 
  .األساسية كالقراءة والدراسة وعزلهم عن العالم الخارجي وليبقى األسرى في دائرة محدودة

  16/8/2010قدس برس، 
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   معاناة من البطالةالسلطة الفلسطينيةطولكرم ودير البلح أكثر مدن : اإلحصاء .45
، عن نتائج مسح القوى العاملة  اإلثنين أعلنت عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء، يوم:رام اهللا

، والذي أشار إلى أن أكثر محافظات الوطن معاناة )2010 حزيران،–نيسان( دورة 2010للربع الثاني 
 معدالت البطالة في محافظة دير البلح من البطالة في الضفة الغربية هي طولكرم، في حين سجلت أعلى

وأشارت عوض أن نتائج مسح القوى العاملة ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .بقطاع غزة
 في الضفة الغربية 4,766( أسرة 7,005، وبلغت عينة المسح لهذه الدورة )دوري(بشكل ربعي 

سطيني والخروج بالتقديرات اإلحصائية حول ، وذلك لتمثيل المجتمع الفل) أسرة في قطاع غزة2,239و
، بعقد ورشة 2010وتزامن اإلعالن عن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني  .مؤشرات سوق العمل

، في  اإلثنينصباح يوم) ILO(عمل وطنية للجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
نتائج مسح القوى العاملة من منظور "ي بمدينة رام اهللا، بعنوان المقر الرئيسي لجهاز اإلحصاء الفلسطين

  ."2010النوع االجتماعي للربع الثاني 
المشاركة في القوى العاملة في وأبرز ما أشار المسح أنه وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة 

في (، 2010خالل الربع األول % 40.7 مقابل 2010خالل الربع الثاني % 41.5األراضي الفلسطينية 
وأشارت نتائج المسح أن نسبة مشاركة النساء في  ).2009في الربع الثاني % 41.7حين كانت النسبة 

للذكور خالل نفس الفترة، في % 67.1ع مقارنة م% 15.2  بلغت 2010سوق العمل في الربع الثاني 
  .2010للذكور في الربع األول % 66.7 مقابل 2010للنساء في الربع األول % 14.1حين بلغت 

 2010في الربع األول % 28.0وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، ارتفعت نسبة األفراد الذين ال يعملون من 
وفقاً .  2009في الربع الثاني % 28.0النسبة ، في حين كانت 2010في الربع الثاني % 28.6إلى 

لمعايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل في األراضي 
، فقد أظهرت النتائج ارتفاع 2010 والربع الثاني 2010الفلسطينية بشكل طفيف ما بين الربع األول 

، في حين كانت 2010في الربع الثاني % 22.9 إلى 2010ول في الربع األ% 22.0معدل البطالة من 
في الربع % 33.9حيث ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة من . 2009في الربع الثاني % 22.2النسبة 
، بينما انخفضت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 2010في الربع الثاني % 39.3 إلى 2010األول 
  .لفترةخالل نفس ا% 15.2إلى % 16.5

 سنة، وسجلت الفئة 29-15وبينت النتائج أن أعلى معدل للبطالة تركز بين فئات الشباب المختلفة 
% 66.6في الضفة الغربية % 24.9بواقع % (39.4 سنة أعلى معدل للبطالة حيث بلغ 24-20العمرية 

  ).في قطاع غزة
 2010 والثاني 2010لربع األول أظهرت النتائج ارتفاع عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بين ا

 ألف في الربع األول 744 مقارنة مع 2010 ألف في الربع الثاني 756 ألف عامل، ليصبح 12 بمقدار
 ألف عامل معظمهم نتيجة زيادة العمالة 23، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 2010

  . عامل ألف11المحدودة مقابل انخفاض في قطاع غزة بمقدار 
 ألف امرأة في 120أظهرت النتائج أن عدد العامالت الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية ارتفع من و

، حيث ارتفع عدد العامالت في الضفة 2010 ألف امرأة في الربع الثاني 134 إلى 2010الربع األول 
دد النساء العامالت في  امرأة عاملة، في حين انخفض ع110,500 امرأة عاملة إلى 94,600الغربية من 

  . امرأة خالل نفس الفترة23,200 امرأة عاملة إلى 25,200قطاع غزة من 
، 2010في الربع الثاني % 13.6 والمستوطنات "إسرائيل"وبلغت نسبة العاملين من الضفة الغربية في 

% 18.6يعملون بتصاريح عمل و% 40.3حيث توزعت النسبة حسب الحصول على تصاريح عمل إلى 
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إسرائيلية والذي ال يلزمهم أي / يعملون بدون تصاريح عمل، أما العاملين الذين يحملون هويات مقدسية
في % 13.5 والمستوطنات "إسرائيل"بلغت نسبة العاملين في %. (41.1تصريح عمل فقد بلغت نسبتهم 

  .مستوطناتأما في قطاع غزة لم يتمكن أي عامل من العمل في إسرائيل وال).  2010الربع األول 
بواقع (من األراضي الفلسطينية %) 23.5(وأظهرت النتائج أن القطاع العام يشغل حوالي ربع العاملين 

  ).في الضفة الغربية% 15.7في قطاع غزة و% 46.9
بالنسبة للقيمة االسمية لمعدل األجر اليومي الصافي للمستخدمين بأجر العاملين في الضفة الغربية، فقد 

 حيث 2010 والربع الثاني 2010ط في معدل األجر اليومي بين الربع األول حدث انخفاض بسي
 58.1في حين بلغت معدل األجر اليومي في قطاع غزة .   شيكل على التوالي84.1 شيكل و85.7بلغت

أما . 2010 شيكل يوميا في الربع األول 56.9، في حين بلغت 2010شيكل يوميا في الربع الثاني 
 شيكل 155.5 والمستوطنات فقد بلغت "إسرائيل"ومية بالشيكل للمستخدمين بأجر في معدالت األجور الي

  .2010 شيكل في الربع األول 160.8، في حين بلغت 2010في الربع الثاني 
  16/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  نية واإلنسانية واالجتماعية في لبنان تعتصم للمطالبة بإقرار حقوقهم المدةالمخيمات الفلسطيني .46

نظم الالجئون الفلسطينيون في لبنان اعتصامات ولقاءات في غير منطقة، للمطالبة بإقرار حقوقهم المدنية 
  .واإلنسانية واالجتماعية

، نظم تحالف القوى الفلسطينية في مخيم البداوي اعتصاماً أمام مكتب شمال لبنان/ البداويمخيم ففي 
  .وا في المخيم للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية للشعب الفلسطينيمدير خدمات األونر

استمرار النهج العنصري الذي يعامل به "وانتقد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جميل صافية 
  ".الشعب الفلسطيني في لبنان

يين في لبنان متمسكون الفلسطين"وأكد ممثل حزب البعث العربي االشتراكي في الشمال جالل عون أن 
  ".بحق العودة إلى بالدهم ومطالبتهم بالحقوق المدنية واإلنساينة ليست تفريطاً منهم بهذا الحق

الواقع األليم الذي يعيشه "واعتبر مسؤول العالقات السياسية في حركة فتح االنتفاضة محمد المصري أن 
له عقل أي إنسان، أو يؤمن بأبسط قواعد شعبنا من ظلم وقهر وحرمان واضطهاد أمر ال يمكن أن يتقب

  ".حقوق اإلنسان
وفي بعلبك، نفذ تحالف القوى الفلسطينية واألحزاب الوطنية واللجان الشعبية اعتصاماً أمام مكتب 
األونروا في مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، طالب بالحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين 

مسؤول السياسي في حركة حماس في البقاع بسام خلف بياناً باسم المشاركين طالب فيه وتال ال. في لبنان
إننا ضيوف في هذا البلد، : "وقال". بحق التملك تماشياً مع اإلنسانية والدولية وشرعة حقوق اإلنسان"

  ".ونرفض كل أشكال التوطين ونصر على حق العودة
في مخيم البص " حماس"لقاء موسعاً في مركز حركة " يقيادة قوى التحالف الفلسطين"وفي صور، عقدت 

  .كررت خالله المطالب بإقرار الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
إقرار هذه الحقوق ال يعني التوطين، وال "ولفت عضو القيادة السياسية في حماس جهاد طه إلى أن 

  ".رارها هو من واجبات الدولة والتزاماتها الشرعية والدوليةيتعارض مع حق العودة، بل إق
ضرورة العمل الجاد إلقرار تلك الحقوق "ورأى عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال أبو بالل مرعي 

مؤازرة الشعب  "إلىفتح االنتفاضة جالل خواص "، فيما دعا مسؤول "ورفض مشاريع التوطين
  ".ه المدنيةالفلسطيني ودعمه عبر إقرار حقوق
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كما نفذ عشرات الالجئين الفلسطينيين من مخيمات منطقة صور اعتصاماً أمام النصب التذكاري لشهداء 
ورفع المشاركون الفتات .  حملة حق العمل-المقاومة في صور، بدعوة من االئتالف الفلسطيني اللبناني 

  ". في االقتصاد اللبنانيضرورة حق العمل لالجئ الفلسطيني الذي يشكل عنصراً أساسياً"أكدت 
إن هذا التحرك : "وتحدث باسم الجمعيات والمؤسسات األهلية في منطقة صور محمد أبو جهجه، فقال

  ". إحقاق الحقوق اإلنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني إلىيهدف 
العمل، الحملة تهدف إلى تمتع الفلسطينيين بالحق في "وأكدت منسقة حملة حق العمل عاصفة خريوش أن 

وذلك من خالل تعديل القوانين التي تشكل قيوداً على ممارسة الالجئ الفلسطيني لحقه اإلنساني في 
  ".العمل، وفقاً لما نصت عليه الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان، وما ورد في مقدمة الدستور

  17/8/2010، بيروت، المستقبل
  

  سيفشل في إقرار الحقوقاللبناني س النيابي  يعتقدون أّن المجلالفلسطينّيينمن % 81.2: "شاهد" .47
 من الفلسطينيين عن عدم تفاؤلها بجلسة البرلمان اللبناني التي ستعقد اليوم، لجهة %81،2أعربت نسبة 

 لحقوق اإلنسان، خالل الفترة "شاهد"وجاء ذلك في استطالع للرأي أجرته مؤسسة . إقرار حقوقهم المدنية
، وشملت العينة التي تم انتقاؤها عشوائياً.  الجاري والتاسع منه أغسطس/الممتدة ما بين األول من آب

  .  فلسطينياً من محافظات بيروت والجنوب والشمال والبقاع670
 من الفلسطينيين يطالبون بحق العمل في كل المهن، بما فيها مهن %56،3وكشف االستطالع أن نسبة 
 من %49،4ورأى نسبة . %23،9طالبون بحقّ التملك وبلغت نسبة الذين ي. الطب والصيدلة والمحاماة

.  بالعكس%41،9المستطلعين أن الدولة اللبنانية لديها معرفة بواقع الفلسطينيين، بينما تؤمن نسبة 
أما .  منهم أن تصريحات النواب الرافضة لمنح الفلسطينيين حقوقهم ظالمة%88،7ووجدت نسبة 

، إلى %52،4ى منح الفلسطينيين حقوقهم فتعود، بحسب نسبة األسباب التي تقف خلف عدم الموافقة عل
 منهم فقط أنها نابعة من الحرص %6،7بينما ترى نسبة .  إلى السياسة%27،3الطائفية، وبحسب نسبة 

 من الفلسطينيين أن الحقوق ال تؤدي إلى شطب حقّ %68،2في المقابل، وجدت نسبة . على حقّ العودة
مع العلم أن نسبة .  منهم أنها طريق إلى شطبه، وبالتالي التوطين%19،9العودة، في حين وجدت نسبة 

  .  منهم تتمسك بحق العودة90،6%
 ال تمتلك ثقة كافية في أنهم إن سلموا السالح خارج المخيمات أو %74،8وبرهن االستطالع أن نسبة 

 مقايضة السالح بحقوق  إمكانية%10،3بينما أبدت نسبة . نظموه داخلها فسوف يمنحون حقوقهم المدنية
 من المستطلعين أن تحركات فصائل منظمة التحرير وفصائل قوى %80،1ويعتقد . اإلنسان الفلسطيني

  . التحالف الفلسطيني تجاه مسألة الحقوق غير كافية
 "واإلصالحكتلة التغيير " أن أداء %95،8وقيم المستطلعون أداء الكتل النيابية تجاه حقوقهم، فرأت نسبة 

  .  غير مقبولة"كتلة المستقبل" أن مواقف %49،6ووجدت نسبة . ر مقبولغي
 أداء أن %92،7، بينما يجد "التغيير واإلصالح" مع رؤيتهم لكتلة "الكتائب"وتتشابه رؤيتهم ألداء كتلة 

 مقبوالً، مثله مثل "الحزب القومي السوري االجتماعي" يجدون أداء %62 غير مقبول مقابل "القوات"كتلة 
  . "حزب البعث العربي االشتراكي"

 أن %30،3إذ ترى نسبة . "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"والالفت أن اآلراء تفاوتت بالنسبة لكتلتي 
 %19،3 ممتازة، ونسبة %23،2 منهم تراها جيدة، ونسبة %26،3 غير مقبول، ونسبة "الوفاء"أداء كتلة 
 بالمقبولة، ونسبة %27،5 بغير المقبول، ونسبة "التنمية"اء كتلة  منهم أد%35،3في حين يقيم . مقبولة
 صاحب االقتراحات "الحزب التقدمي االشتراكي"ليسقط ..  بالممتازة%11،7 بالجيدة، ونسبة 24،4%

  .  األربعة من الحسبان
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  17/8/2010السفير، بيروت، 
  
  
  

   إلى غزة عبر رفحتصلمساعدات طبية سعودية  .48
 طناً من األدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة عبر 15 المصرية بإدخال سمحت السلطات: رفح

وقال العميد أسامة السرجاني رئيس الهالل األحمر المصري بالعريش إن المساعدات مقدمة . معبر رفح
  .من السعودية وقد تم التنسيق مع الهالل األحمر الفلسطيني ووكالة األونروا إلدخالها إلى القطاع

  17/8/2010يج، الشارقة، الخل
  

  "عيون في غزة" تصدر "الشروق" .49
مادس جلبرت : لمؤلفيه" عيون في غزة" عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان صدر كتاب :عمان

 صفحة، وقد صدر ببضع 344وإيريك فوسا وترجمة عن اللغة النرويجية زكية خيرهم، وجاء الكتاب في 
  .2008لعدوان اإلسرائيلي البربري نهاية العام  اأثناءلغات كشهادة حية من غزة 

وقصة هذا الكتاب، قصة إنسانية عميقة تهز اإلنسان، تتحدث عن الصدمة، األلم الجحود من ناحية، وعن 
  .البطولة والمعاناة والتضامن من ناحية أخرى

، 2009-2008 يوماً من الهجوم العسكري والطويل ضد السكان المحاصرين في قطاع غزة 22خالل 
 شخص 5000 فلسطيني، من بينهم المئات من األطفال، كما أصيب أكثر من 1400قتل أكثر من 

كان الطبيبان النرويجيان مادس جلبرت وإيريك فوسا يعمالن على مدار الساعة مع زمالئهم . بجروح
. تكبت هناكالفلسطينيين في مستشفى الشفاء، وكانا الشاهدين الوحيدين من الغرب، على الفظائع التي ار

هنا يرويان تجربتهما في أيام الغزو وشهادتهما عن المرضى الذين عولجوا وعن العمل الطبي الشاق 
عندما تندلع الحرب وتحتدم يدفع " .والمتطلب في مستشفى في حالة حرب وعن عواقب الحرب الرهيبة

 لكنهما ،2009ناير كان إيريك فوسا ومادس جلبرت في غزة كأطباء في ي. المدنيون الثمن ويعانون
عندما تحاصر القوات . لم يكن ذلك من واجبهما بل مسؤوليتهما. أوصال إلى العالم ما كانا يشاهدانه هناك

يوهان "... (العسكرية كل األصوات وتكتمها، يصبح القليل الذي يخترق هذا الحصار أقوى وأكثر أهمية
  ).غادر ستروي ، حزب العمل ، وزير خارجية النرويج

لكن كان . تسمح إسرائيل للصحافيين من االقتراب عندما كانت تسبب ألهل غزة معاناة ال توصفلم "
وإن قوة ما يرويانه سلطت فيضاناً من األضواء على وحشية أضرت أيضاً .هناك طبيبان نرويجيان

  ). رئيس وزراء النرويج األسبق-كوري فيللوك "... (بإسرائيل وأعاقت السالم 
  17/8/2010 الدستور، األردن،

  
  )9غزة(ردني  قافلة التزويد الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري األوصول .50

وصلت الى قطاع غزة امس االثنين عبر معبر بيت حانون قافلة التزويد الخاصة بالمستشفى              : بترا–غزة  
سـل   لمرا 9وقال مدير المستشفى الميداني العسكري االردني غـزة          .9الميداني العسكري االردني غزة   

في غزة، الدكتور محمد الشوبكي، انه وصلت الى قطاع غزة ضمن قافلة التزويد سبع شـاحنات                )  بترا(
  .تحمل معدات واجهزة طبية وادوية ومستلزمات طبية ووقود للمستشفى

 17/8/2010، الرأي، عّمان
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   مشروع قانون حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنانإلى آذار تتوصل 14قوى  .51
.  فـي لبنـان     الفلسطينيين  الالجئين حول حقوق   آذار مساء امس الى اقتراح قانون موحد       14قوى  توصل  

وذلك في االجتماع الذي انعقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة وضمه ووزير العمـل بطـرس حـرب                  
والوزير الكتائبي سليم الصايغ والنواب انطوان زهرا وايلي كيروز ومحمد قباني وعمار حوري ونهـاد               

  ". آذار فارس سعيد وخبراء14المشنوق وعاطف مجدالني ومنسق االمانة العامة لقوى 
الكتائـب  "انه امكن التوصل الى مشروع موحد لهذه القوى بعد االتفـاق مـع حـزب                " النهار"وعلمت  

واتصاالت اجريت بعيدا من االضواء وشكلت البطريركية المارونية احدى محطاتها االساسية، كما شملت             
وحصلت في االجتماع الذي انعقد مساء امس عملية اعادة مناقشة شاملة للملف نجم             ". ار الوطني الحر  التي"

  .عنها ادخال تعديالت استمر العمل عليها ليالً، منها تعديالت طلبها حزب الكتائب
ووصـفت االجـواء حيـال      ". حزب اهللا "وقد ارسلت ليال نسخة عن االقتراح الى كل من الرئيس بري و           

. وع بانها ايجابية وتؤسس الحتمال كبير الن يشكل مشروعاً توافقياً يطرح علـى الجلـسة اليـوم                المشر
وتزامن ذلك مع توجيه الوزير بطرس حرب كتاباً الى مجلس الوزراء يطلب فيه اطالق حملة ديبلوماسية                

خيمـات  لدعم حق العودة وتنفيذ قرارات طاولة الحوار الزالة السالح الفلـسطيني وضـبطه داخـل الم               
  .حيال المخيمات" االونروا"وخارجها وتثبيت مسؤولية 

  17/8/2010النهار، 
  

   لالجئين الفلسطينييناعتصام في بلدية صيدا دعماً للحقوق المدنية: لبنان .52
نظم اإلئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل اعتصاما حاشدا في باحة بلدية صـيدا، تحـت                : صيدا

، بمشاركة النائب بهية الحريـري ورئـيس        "نية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين   دعما للحقوق المد  "شعار  
  .بلدية صيدا محمد السعودي وممثلي الفصائل الفلسطينية

إن هذا اللقاء الذي يراد منه أن يكون تأكيداً علـى التّوافـق اللبنـاني               : النائب الحريري قالت فيها   وقالت  
يف الكريم وحسن اإلقامة إلخواننا الفلسطينيين الذين ما كـانوا          الفلسطيني من أجل تأمين مستلزمات الض     

ونعرف تمسك إخواننا الفلسطينيين بتحرير أرضهم وعودتهم إلـى بالدهـم           . يوماً في صيدا إالّ أخوةً لنا     
وقد قدموا من أجل هذه الغاية النبيلة الغالي والرخيص ودفعـوا           . وبناء دولتهم وعاصمتها القدس الشريف    

 الشّهداء وتحملوا مرارة التّهجير والمجازر والشّتات في كّل أصقاع الدنيا، ورغم كّل ذلـك بقيـت         بقوافل
ولم تقع أبداً في دائرة النّـسيان       . قضية الشعب الفلسطيني القضية األكثر حضوراً وقوةً في وجدان العالم         

لحقـوق اإلنـسانية األساسـية      وإنّنا نجدد تأكيدنا على ا    . على مدى ما يزيد على الستة عقود من الزمان        
إلخواننا الفلسطينيين، على أمل بلوغهم الحقوق الوطنية المشروعة في وقت قريب فليكن لقاؤنا القادم في               

  .القدس الشّريف وقد عاد الحقّ إلى أصحابه وعادت القدس عاصمةً للمؤمنين مسلمين ومسيحيين
األسباب المعلنة لذلك كثيـرة،  . تصر معاناة الشتات  حكاية المعاناة الفلسطينية في لبنان تخ     : وقال السعودي 

لكن السبب الحقيقي هو االعتبارات والتجاذبات الطائفية وما يصاحبها مـن           . أشهرها الخوف من التوطين   
رغبة البعض بالحفاظ على توازن عددي معين موجود بين الطوائف، ظنا منه أن الحقوق المدنية سـوف              

ال يجوز ان يبقى الوجود الفلـسطيني       .  خلل في تركيب لبنان الديمغرافي     تؤدي إلى التوطين وبالتالي الى    
في لبنان محروما من الضمان االجتماعي والصحي، مع العلم أن القـانون يلـزم رب العمـل تـسجيل                   
الموظف الفلسطيني في الضمان االجتماعي دون أن يستفيد األخير منه، ومع العلم أن الفلـسطيني يـدفع                 

  . ئب المالية والبلدية وكافة الرسوم األخرى التي تستفيد منها خزينة الدولةكأي لبناني الضرا
وألقى عاصف موسى كلمة اإلئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل فناشد مجلس النـواب اللبنـاني                
رفع الظلم والحرمان عن كاهل الالجئين الفلسطينيين من خالل إقرار مشاريع قـوانين إجماليـة غيـر                  

استثناء الالجئين الفلسطنيين من مبدأ المعاملة بالمثل ألنه ال ينطبق عليهم وان يشمل ذلك كافـة                : ةمجتزأ
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القوانين المتعلقة بالعمل والتملك بشكل خاص، واستثناء الفلسطينيين من شرط الحصول على اجازة عمل              
ملة مع الفلسطينيين علـى     وعدم ابقائها، حتى لو كانت مجانية، ألن ذلك يكرس حالة التمييز ويبقي المعا            

قاعدة انهم اجانب، فيما هم مقيمون شرعا ومسجلون لدى الدوائر اللبنانية المختصة، وبالتالي تأمين حـق                
وكذلك تثبيت حق االستفادة من الـضمان االجتمـاعي         . العمل لهم دون شروط بما في ذلك المهن الحرة        

 السياسية وتـشريع االتحـادات الوطنيـة       والصحي لكل من هو مسجل ويسدد اشتراكاته، ضمان الحقوق        
واكد ان هذه الحقوق ليست بديال عن الحق االساسي الـوطني           . والمؤسسات الفلسطينية العاملة في لبنان    

  .وهو حق العودة وال يتذرع بأنها باب من ابواب التوطين فال بديل عن فلسطين وال توطين وال تهجير
  17/8/2010، المستقبل، بيروت

  
   بيان الرباعية"إسرائيل" دولي من رفض بموقفعربية تطالب الجامعة ال .53

دعا األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية          :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
المحتلة السفير محمد صبيح اإلدارة األميركية والدول األعضاء في اللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤوليتهم              

الذي يتناول حل الـدولتين وتجميـد       » إعالن الرباعية « الحكومة اإلسرائيلية ألن يكون      في ضوء رفض  
وقال إن على العـالم أال      . االستيطان، مرجعية للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي       

  .»نسمع من هؤالء رأياً واضحاً«يصمت وأن يأخذ موقفاً، معرباً عن أمله في أن 
ضرورة تدخل العالم الذي يجب أال يصمت أمام هذا العدوان السافر لهذه الحكومـة              « على   وشدد صبيح 

، الفتاً إلى أن اللوم يقع على إسرائيل التي ال تريد سالماً وال تريـد حـل        »اإلسرائيلية على عملية السالم   
ر كيـف   نحـن فـي انتظـا     «: الدولتين، وتصريحات مسؤوليها كافة ضد أي توجه لعملية السالم، وقال         

  .»ستتصرف الرباعية واإلدارة األميركية
 17/8/2010، الحياة، لندن

 
   التهجير اإلسرائيلي واالعتداء على حقوق الفلسطينيينسياسةرفض تجامعة العربية ال .54

 جددت األمانة العامة لجامعة الدول العربية رفضها للسياسة التهجير العنصري اإلسرائيلي،            : قنا -القاهرة
  . الحقوق األساسية للمدنيين الفلسطينيينواالعتداء على 

وقال بيان صدر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية امس إنه يتابع إضراب المواطن الفلسطيني المقدسي               
 يوما أمام السفارة اإلسرائيلية في برلين بألمانيا، احتجاجا علـى           20أحمد المغربي عن الطعام ألكثر من       

وشدد قطاع فلسطين على أن     .  ابنته الصغيرة زينب إلى هويته المقدسية      رفض السفارة اإلسرائيلية إضافة   
هذا العمل غير المسؤول من قبل إسرائيل يعكس بوضـوح عنـصرية القـوانين واألوامـر العـسكرية          

أكد السفير محمد صبيح األمين العام      و ..االحتاللية التي تمنع لم شمل األسر وتعمل على تمزيقها وتشتيتها         
الجامعة لشئون فلسطين واألراضي العربية المحتلة أن الجامعة تساند حق المواطن أحمـد             المساعد لدى   

  .المغربي في تسجيل ابنته كباقي اآلباء في العالم
 17/8/2010، الوطن،الدوحة

 
  شال اإلسرائيليين والفلسطينيين للمفاوضات المباشرةف متخوفة من إمصر: الخارجية المصرية .55

دعت مصر أمس الجـانبين اإلسـرائيلي       :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - لقدس المحتلة  ا -  رام اهللا  - القاهرة
والفلسطيني إلى تفادي التصريحات اإلعالمية التي يمكن أن تؤثر سلباً في الجهد المبذول إلخراج عمليـة               

  .التسوية من تعثرها الراهن
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إسرائيلية وفلـسطينية   وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي على تصريحات            
مصر ال تريد أن تتسبب التصريحات اإلعالمية من أي من الجـانبين            "تناقلتها وسائل اإلعالم أمس بقوله      

  ".في إخراج الجهد المبذول من أطراف عديدة عن مساره أو تقليص فرص نجاحه
روفان سلفاً، وأن   ، أن الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي مع     "الوطن"وأكد زكي، في تصريحات خاصة إلى       

التصريحات اإلعالمية الحادة المتكررة تضع قيوداً على األطراف التي تسعى إلى حلحلة الوضع الراهن              
  .ودفع عملية التسوية إلى األمام

مصر "وأثنى زكي على المقترح الخاص باللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط، قائالً               
  ".خرجا جيدا ومالئما من الطريق المسدودة التي وصلنا إليهاترى في هذا المقترح م

إعالن الحكومة اإلسرائيلية رفضها بيان الرباعية الدولية يدل أن هذه الحكومة لـديها برنـامج               "وقال إن   
  ".آخر غير برنامج السالم واالستقرار في المنطقة

 عشرة أشهر مهلة تجميد االسـتيطان       وذكرت وسائل اإلعالم إن بيان الرباعية سيدعو إسرائيل ألن تمدد         
 سبتمبر مع تحديد مهلة تتراوح بين عام وعامين للتوصل          26الجزئي في الضفة الغربية والتي تنتهي في        

  .1967إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية بعد انسحاب إسرائيل إلى حدود 
  17/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

 
  المنابع على مياه النيل مقابل التدخل إلنهاء األزمة مع دول لحصولا ت طلب"إسرائيل: "مصر .56

 ساعة فقط من إعالن الرئيس المصري حسني مبارك أن مياه النيل            48بعد  :  محمد نبيل حلمي   -القاهرة  
لن تتجاوز حدود مصر مطلقا، وأن مدينة العريش ستكون آخر نقطة تشرب من مياه النيل، كشفت تقارير                 

ب عن عرض إسرائيلي للحصول على كميات من مياه النيل، مقابل التـدخل لـدى               صحافية مصرية النقا  
  .دول حوض النيل لحل األزمة المستعرة حاليا مع مصر، بشأن االتفاقية اإلطارية الجديدة لحوض النيل

وأوضحت التقارير أن جهات سيادية مصرية تلقت رسالة من تـل أبيـب عبـر مكتـب االسـتخبارات         
 25عاصمة األثيوبية أديس أبابا لحل أزمتها مع دول حوض النيل، مقابل أن تنقل مصر               اإلسرائيلية في ال  

مليار متر مكعب من المياه إلى إسرائيل عبر صحراء النقب، من خالل أنابيب مياه تمر بالبحر األحمـر                  
  .أو عبر سيناء

 لـسان مبـارك     وقالت التقارير إن القاهرة ردت بحسم على العرض اإلسرائيلي السبت الماضي وعلـى            
  .شخصياً

يذكر أن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين عالم كان قد أعلن في منتصف            
مايو الماضي أن عملية نقل مياه النيل إلسرائيل غير ممكنة من الناحية العمليـة، وإذا حـدثت فـستكون       

  .يوم أكبر من تكلفة استخراج اليوران- على حد تعبيره-تكلفتها
  17/8/2010، الجريدة، الكويت

 
  الجالية اإلسالمية في بريطانيا بمقاطعة التمور اإلسرائيليةاألزهر يؤيد  .57

القى موقف الجالية اإلسالمية في بريطانيا بمقاطعة التمور اإلسرائيلية في شـهر     :  فاطمة حسن  -القاهرة  
  .رمضان تأييدا أزهريا

لــ   ع البحوث اإلسالمية تأييده الشديد لهذا الموقف، وقال       المعطي بيومي عضو مجم    وأعلن الدكتور عبد  
هذا الموقف صحيح شرعا مائة بالمائة؛ ألنه ال يجوز شرعا األكل من طعام الصهاينة الذين               «: »العرب«

  .»يحتلون أرضنا ومقدساتنا
واجب كل مسلم أن يقاطع المنتجات اإلسرائيلية في الوقـت الـراهن؛ ألن إسـرائيل تحتـل                 «: أضافو

  .»المقدسات اإلسالمية وتقتل األطفال والشيوخ والنساء وال تعطي إلخواننا الفلسطينيين حقوقهم
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17/8/2010، العرب، الدوحة  
  

  "إسرائيل"البيت األبيض ينفى إنذار تركيا بشأن موقفها من  .58
يـران  إلى تركيا بسبب سياستها حيال إ     " إنذارا" نفى البيت األبيض أمس االثنين أن يكون وجه          :واشنطن

  .مع أنقرة بشأن هذه المسائل" حوارا"ومواقفها األخيرة ضد إسرائيل، مؤكدا أنه يجرى 
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز االثنـين أن الـرئيس         " إنذار أمريكى لتركيا بشأن األسلحة    "وتحت عنوان   

ة حيـال  األمريكى باراك أوباما حذر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان من أن المواقف التركي        
  .كل من إسرائيل وإيران يمكن أن تقلص فرص أنقرة فى الحصول على أسلحة أمريكية

وردا على سؤال بشأن ما نشرته الصحيفة البريطانية قال مساعد الناطق باسم البيت األبيض بيل برتـون                 
  ".ال أدرى من أين جاءوا بذلك"

قال ألردوغان إن بعض    ) أوباما(الرئيس  "وأكدت الصحيفة االقتصادية نقال عن مسئول أمريكى كبير أن          
  ".المواقف التى اتخذتها تركيا أثارت تساؤالت ستطرح على الكونجرس

ويعتزم أردوجان شراء طائرات استطالع أمريكية لمكافحة التمرد الكردى المسلح الذى يقـوده حـزب               
، وذلك بعد انـسحاب القـوات       العمال الكردستانى انطالقا من قواعده الخلفية فى الجبال العراقية الشمالية         

  .، بحسب الصحيفة2011األمريكية من العراق نهاية 
هذا يعنى أن بعض المطالب التى قدمتها تركيـا     "وأوضح المسئول األمريكى الذى نقلت عنه الصحيفة أن         

إلينا، على سبيل المثال تزويدها بأسلحة لقتال حزب العمال الكردستانى، سيصبح من الصعب علينا أكثر               
  ".مريرها فى الكونجرست

17/8/2010، وكالة سما اإلخبارية  
  

  "الرباعية"هيل يلتقي عباس في رام اهللا ويعرض عليه موقف واشنطن من بيان  .59
عرض مساعد المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط، ديفيد هيل، على            : )فلسطين(رام اهللا   

 ستعلنه اللجنة الرباعية الدولية اليوم االثنـين، والـذي          الرئيس الفلسطيني محمود عباس نص البيان الذي      
تدعو من خالله الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للبدء في مفاوضات مباشرة، بعد أكثر من ثالث شـهور    

  .على بدء المفاوضات غير المباشرة
عقد فـي   وقالت مصادر فلسطينية رسمية إن هيل، الذي رفض التحدث إلى الصحفيين عقب اللقاء الذي               

مقر المقاطعة برام اهللا الليلة الماضية، عرض أمام الرئيس عباس الموقف األمريكي من بيـان الرباعيـة       
  .الدولية

16/8/2010قدس برس،   
  

  وزير الخارجية النرويجي يطالب بمزيد من التسهيالت لغزة .60
 وزير خارجية   ، أن ي توم بير  نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   ،17/8/2010،   وكالة رويترز لألنباء   ذكرت

 ان هناك عجزا في     ، قال النرويج يوناس جار شتور الذي يرأس مجموعة مانحين تدعم السلطة الفلسطينية          
  .ميزانية السلطة وان على المانحين الوفاء بتعهدهم بسد هذا العجز

محتلة فـي   وقال وزير الخارجية النرويجي لرويترز في مقابلة أجريت معه في رام اهللا بالضفة الغربية ال              
اذا استؤنفت هذه المحادثات االن اعتقد ان هذا سيكون فـي نفـس الوقـت               "ساعة متأخرة من يوم األحد      

النتهـاز  .. وأنا سأوجه بشكل خاص كالمي للمانحين في العالم العربي عالم الخليج          .. رسالة الى المانحين  
  .هذه الفرصة
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) الفلـسطيني سـالم   (م لحكومة رئيس الوزراء     طبقا للحسابات التي نديرها هناك عجز في ميزانية الدع        "
... سيجيء يوم يستطيع فيه الفلسطينيون االستغناء عـن المـانحين       . فياض وهذا ينطوي على خطر كبير     

  ."لكن تلك اللحظة لم تحل بعد
  .لكنه أحجم عن اعطاء اية ارقام" كبيرة"ووصف الفجوة بين تعهدات المانحين والمساهمات الفعلية بانها 

وأضاف ". تعزيز نمو االقتصاد الفلسطيني   "تور ان اي تخاذل في الوفاء بالتعهدات سيعطل جهود          وقال ش 
  ."آمل ان نتمكن بحلول سبتمبر من اثبات ان دعم الميزانية جاء وفقا للتوقعات"

كال الجانبين لـديهما تعقيـدات      . ستجده معقدا للغاية  ) الموقف(اذا حللته   "وقال وزير الخارجية النرويجي     
أشـعر ان   ) الفلـسطيني (وأتحدث مع الرئيس    ) االسرائيلي(لكن حين أتحدث مع رئيس الوزراء       . خليةدا

  .البديل أسوأ
أعتقد انه سيكون من الممكن ايجاد مصلحة مشتركة في المحادثات وفي التحرك لكن هنـا يكـون دور                  "

  ."االمريكيين محوريا
ك قدر كبير من التشاؤم السائد بـين االسـرائيليين      وهنا ."أنا أفضل ان اكون متفائال باعتدال     "وقال شتور   

  .والفلسطينيين الذين انهكتهم عملية سالم تتخللها أعمال عنف وأفعال اخرى قوضت الثقة بين الجانبين
لكننـا كـسياسيين ال     ... التعامل مع هذا الصراع بتشاؤم أبدي رهان مأمون الى حد كبيـر           "وقال شتور   

  ."ن البديل أسوأالوضع وأعتقد انه علينا ان نبحث عن الفرص ألنستطيع ان نضع أنفسنا في هذا 
إنه سيطالب الحكومة اإلسرائيلية بمـنح       قال    شتور ، أن غزة من   17/8/2010،   السبيل، عّمان  وأضافت

  .مزيد من التسهيالت للفلسطينيين من خالل إدخال مزيد من البضائع وتسهيل فتح المعابر مع قطاع غزة
أنه سيواصل العمل مع الدول المانحـة لتقـديم         ) نرواواأل(الل زيارته مقر وكالة     خ وأضاف جار شتور  

وقال إن المجتمع الدولي يتحمل خطًأ كبيـرا  . مزيد من المساعدات المالية لألنوروا لتجاوز محنتها المالية  
 اهتمـام   لتسببه بإيصال األونروا إلى هذا الحد من العجز المالي، مشيرا إلى أن دولته ستـسعى لجلـب                

  .المانحين للتبرع بسخاء أكثر
وأضاف أن هناك الكثير الذي يجب فعله على عدة مستويات كالبدء في اإلعمار وفك الحصار وتحـسين                 
  .نوعية وكمية المواد المدخلة إلى القطاع والسماح بالتصدير، إضافةً إلى السماح بالسفر لمواطني القطاع

  
   مليون دوالر84ياً بقيمة تعاني عجزاً مال" ونروااأل: "غراندي .61

، أن قيمة العجز المالي الذي تعـاني منـه          "أونروا"أعلن فيليبو غراندي مفوض عام وكالة الغوث        : غزة
  . مليون دوالر، محذرا من خطورة األزمة المالية التي تمر بها الوكالة84تبلغ " األونروا"ميزانية 

شهر الجاري فسوف يكون هناك تبعات على عمليـات         وأكد أنه ما لم تتم تغطية قيمة العجز حتى نهاية ال          
  .وخدماتها" األونروا"

وقال غراندي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور، في مقر وكالة                
الغوث في غزة، أمس، إن الوكالة ال تريد تقليص خدماتها، وتعمل بكل جهد من أجل الحـصول علـى                   

ها إذا لم تحصل على المبلغ المطلوب ستضطر إلى إجراءات، مثل تقليص العمليات             األموال الالزمة، لكن  
  .وإغالق بعض المؤسسات مثل المدارس والعيادات في مناطق عمليات األونروا المختلفة

 مليون دوالر قبل شهور، ولكن استطعنا الحصول علـى          100المالي فاق   " األونروا"إن عجز   : وأضاف
  .لنقص خطير للغاية ويهدد فعالً في حال عدم توفره قطاعي الصحة والتعليمبعض األموال، إال أن ا

17/8/2010، األيام، رام اهللا  
  

   حصار غزة يأتي بنتائج عكسية :"األهرام"رئيس جمهورية سلوفاكيا لـ .62
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  : "األهـرام " في لقاء مع صـحيفة   ، إيفان جاشباروفيتش ثالث رئيس لجمهورية سلوفاكيا    قال: باسل يسري 
ننا التأثير علي مجريات األحداث بالشرق األوسط بشكل غير مباشر عن طريق صيغ الشراكة بصفتنا               يمك

أود أن أعرب عن تقديري الكبيـر لـدور   ، و) الناتو  ( عضوا في االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي      
   . ينيين، فضال عن جهودها لتحقيق المصالحة بين الفلسط مصر في عملية السالم في الشرق األوسط

، مع األخـذ      إسرائيل بحاجة إلي تغيير كبير في سياستها الحالية تجاه قطاع غزة            :  جاشباروفيتش وأضاف
، في حين أن النتيجـة       ، ألن سياسة الحصار تأتي بنتائج عكسية       في االعتبار متطلباتها األمنية المشروعة    

، ال أتوقع في      وبناء علي ذلك    . تفاق نهائي المرجوة لن تتحقق إال بجهود حقيقية من الطرفين للتوصل إلي ا          
   . الوقت الراهن أي تقدم سريع في عملية السالم

 مـن الـصعب      : جاشـباروفيتش قال   )الناتو(، وموقف    علي قافلة الحرية التركية    "إسرائيل" اعتداء   وحول
غموض بشأن كيفية   ، ألن الحادث تشوبه الشكوك وال      التعليق علي هذه القضية في هذه المرحلة من التحقيق        

 هو ضرورة فتح المعابر الحدودية مع إسرائيل بغية          : ، لكني أود اإلشارة إلي أمرين األول       تصاعد الموقف 
 دعوة ممثلين عن كل من اإلسـرائيليين         : ، الثاني  تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية دون عائق إلي غزة       
   . غير المباشرة علي الرغم من الحادث المأساويوالفلسطينيين لالستمرار في استئناف مفاوضات السالم 

17/8/2010، األهرام، القاهرة  
 

  وزير خارجية هولندا السابق يتهم االتحاد األوروبي بدعم سياسة التحدي اإلسرائيلية .63
اتهم هانز فن دى بروك وزير خارجية هولندا السابق وعضو الحزب الديمقراطي            :  فكرية أحمد  -الهاي  

داعيا إلى فرض عقوبات     ،"إسرائيل"ـتالف الحاكم ، االتحاد األوروبى بالتحيز الكامل ل       المشارك فى االئ  
  .عليها إلعادة الحقوق الفلسطينية 

   أن تختار بين السالم وبين االحتالل، وأن يختار االتحـاد           "إسرائيل"وقال في رسالة إلى االتحاد إن على        
 على الفلسطينيين وأراضيهم وبين قـوة القـانون         "ائيلإسر" بين قانون القوة الذى تطبقة       األوروبي أيضاً 

  .الدولي الذي ينصف الحقوق الفلسطينية ويطالب بإعادتها إليهم
17/8/2010، )السعودية(ون الين،أالوطن   

  
   بتوسيع االستيطان"إسرائيل"سياسي ألماني بارز ينتقد قرار  .64

 لمـاني ت الخارجية فـي البرلمـان األ      انتقد روبرشت بولنس رئيس لجنة العالقا      :  مازن حسان  - برلين
  . بنشر بيوت جاهزة في مستوطنات بالضفة الغربية"سرائيلإ" قرار  ) البوندستاج ( 

 وطالب بولنس حكومة بنيامين نيتانيـاهو        ،"سرائيلإ"واصفا تلك الخطوة بانها ليست ذكية وتضر بمصالح         
ضفة الغربية وفي قطاع غزة وعاصمتها القدس        في ال   67 بإقرار حقيقة ان قيام دولة فلسطينية وفقا لحدود       

   .  واستمرارها كدولة ديمقراطية"سرائيلإ"الشرقية هو الضمان الوحيد لبقاء 
 وعلي صعيد متصل أعربت الحكومة األلمانية عن قلقها ازاء مشروع قانون اسرائيلي لتنظـيم نـشاط                

حكومة االسرائيلية بمنع العاملين في هـذه        وانتقدت برلين قيام ال     ،"سرائيلإ"المنظمات غير الحكومية في     
، وأكـدت    المنظمات في المناطق الفلسطينية من ممارسة عملهم منذ شهور وعدم منحهم تأشيرات عمـل             

الحكومة األلمانية في ردها علي سؤال للمعارضة األلمانية فـي البوندسـتاج انهـا طالبـت الحكومـة                  
  . "سرائيلإ"شاط المنظمات غير الحكومية في االسرائيلية علي أعلي المستويات بعدم عرقلة ن

17/8/2010، األهرام، القاهرة  
  

  " الحريةسطولأ"ن متهم بجرائم حرب محققاً في كاسترو يستغرب تعيي .65
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تعيين الرئيس الكولومبي الـسابق     " الحماقة"ـوصف الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، أمس، ب      : )ب.ف  .أ  (
علـى  " اإلسـرائيلي "ء األمم المتحدة المكلفة التحقيق في العـدوان         الفارو اوريبي نائباً لرئيس لجنة خبرا     

  .أسطول الحرية 
ال أعلـم إن كنـتم      " عاماً في مذكرة نشرت في الصحف الكوبية         84وكتب الرئيس الكوبي السابق البالغ      

ـ             ارو أدركتم أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وتلبية ألوامر أسياده ارتكب حماقـة بتعيـين الف
أن هـذا القـرار يعطـي    "وأضـاف  ". اوريبي نائباً لرئيس اللجنة المكلفة التحقيق في الهجوم اإلسرائيلي 

ولديه . . الوريبي، المتهم بجرائم حرب، حصانة تامة وكأن بلداً يعج بالمقابر الجماعية ألشخاص اغتيلوا              
  " . بادةليس له أي عالقة باإلرهاب واإل) أمريكية" (يانكي"سبع قواعد عسكرية 

17/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

  الفلسطينيون في الشتات .66
  سلمان أبو سته

الشتات كلمة مريعة توحي بالبعثرة واالنتشار مثل تطاير شـــذرات جرة الفخار الفلسطينية العريقة اذا              
لرزق او  وكلمة الشتات ال تعني الهجرة الطوعية التي مارســها بعض ابناء شعبنا طلبا ل            . اصابتها قذيفة 

هربا من الظلم، بل هو النتيجة المباشرة ألكبر عملية تهجير عرقي في تاريخ فلسطين واطولها عمرا، اذ                 
  .انها ال تزال مستمرة الى اليوم

فلم تعرف هذه البالد نزوحا شامال، طوعا       . 1948ولم يحدث مثل هذا الشتات في تاريخ فلسطين كله قبل           
بأرض فلسطين، وال عند تحول السكان الى المـسيحية او          ) عبرانية(ة  او قسرا، ال عند مرور قبائل عابر      

تجميـع  . اإلسالم، وال عند سفك الدماء في الحروب الصليبية، وال عند غزوات هوالكو وجنكيـز خـان            
ولم يتوفر لـدينا    .  كانت محدودة االثر والمكان    1948هجرات السكان التي حدثت في تاريخ فلسطين قبل         

  .1948 عام على إزالة كاملة ألهالي البالد مثل ما حدث عام 5000وجي واحد خالل اليوم دليل اركيول
  قرية عين كارم قبل التهجير

لكنه المظهر االول من مظـاهر      . التي دخلت معظم قواميس العالم    » النكبة«هذا الشتات عبرت عنه كلمة      
الثاني هو االستيالء على أراضيهم     والمظهر  . المظهر االول هو تهجير األهالي عن ديارهم      . النكبة الثالثة 

والمظهر الثالـث هـو تـدمير       . وممتلكاتهم في اكبر عملية مخططة مدعومة بشبكة من القوانين المزيفة         
المعالم التاريخية والعمرانية ومظاهر الحياة وإزالة جميع معالم عيش الفلسطينيين على أرضهم، بل واكثر              

  .ي كتب التاريخمن ذلك مسح تاريخهم وإزالة أي ذكر لهم ف
عندما خرج الفلسطينيون من ديارهم في ظلمة الليل فارين من المجازر والقتل العشوائي والنهب والسلب،               

وفي الـسنوات االولـى انـدفع اطفـال         . حملوا معهم تاريخهم في صدورهم ورابطتهم الوثيقة بأرضهم       
رة، ودفـاترهم طريـق اإلسـفلت    الالجئين الى التعلم بحماسة ال نظير لها، حين كانت مدارسهم ظل شج      

هكذا تعمرت عمان وبيروت    . وعندما تخرجوا، عمروا دوال في وطنهم العربي الكبير       . وقلمهم الطباشير 
وفي هذه الموجة النهضوية، ظهرت مؤسسات فلسطينية شامخة،        . والكويت في السنوات االولى من النكبة     

  .عال الى يومنا هذافي ميادين األعمار والمال والفكر، وال يزال دورها فا
كم من عائلة تشردت، ولم يـستطع أفرادهـا ان          . أما قصة المعاناة فهي اكبر وأوسع     . هذه قصة النجاح  

كم من فلسطيني طرد من مكان ولـم يجـد          . يجمعوا شملهم في مكان واحد بسبب تعسف الدول المضيفة        
رأي دخل غياهب الـسجون     كم من فلسطيني صاحب     . غيره، فأصبح وطنه قاعة االنتظار في المطارات      

كم من فلسطيني استشهد ولـم يعـرف   . كم من فلسطيني مقاوم اعتقل وعذّب وسلم للعدو   . لسنوات عديدة 
كم من فلسطيني اشتغل في اقسى المهن كي يدفع إلخوانه تكاليف تعليمهم على ان يردوا               . احد اين جثمانه  

  .له المعروف بعد تخرجهم
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ا وساكنيها بكافة الحقوق المدنية وهو االمر الذي يحرم منه فلـسطينيو            الدول ديموقراطية تسمح لمواطنيه   
الشتات في البالد العربية بدرجات متفاوتة، بحجة ان حقهم في العودة ال يسمح بإعطائهم حقوقهم المدنية                

  لئال يؤدي ذلك الى توطينهم وهذه مغالطة قانونية وسياسية واخالقية
ئلة فلسطينية واحدة الى اللقاء في عرس او عزاء، في بالد تقـبلهم             الصورة تكتمل عندما يسعى أفراد عا     

في قلوبهم وعقولهم جميعا انتماء واحد وجنسية واحدة، ولكنهم وصلوا الـى مكـان              . مثل قبرص . جميعا
تراهم جلوسا الى مائدة الطعام، كـأنهم هيئـة أمـم           . اللقاء بجوازات ووثائق من ألوان وأصناف متعددة      

  .لهجة اطفالهم التي تختلط فيها لكنة لبنانية او كلمات انكليزية او سويديةمصغرة، تشي بها 
. عاد بعد االجازة متزوجا   . ال أزال اذكر قصة المهندس الذي كان يعمل معي عندما طلب إجازة ليتزوج            

بحث الـشاب   . فأخبرني ان والديه اقترحا عليه بنتا من عائلة صديقة كانت جارة لهم في بلدتهم بفلسطين              
. عرفهم بنفسه وحصل انسجام بينه وبين ابنـتهم فتزوجهـا  . ن هذه العائلة فوجدها في احد بالد الشتات     ع

  .هكذا تزوج الشاب من جارته متحديا جغرافيا الشتات
خالل العقدين األخيرين طفت أكثر من ستين مقاماً لفلسطينيي الشتات، من مخيمات رفـح الـى مخـيم                  

الى احياء الالجئين في الـدانمرك، ومـن امـاكن          ) 1948( الداخل   اليرموك، ومن مساكن المهجرين في    
ثمة صفات مختلفة في الجيل الثالث والرابـع مـن          . عملهم في الخليج الى اماكن دراستهم في كاليفورنيا       

وبعض هؤالء الـذين    . وال شك في ان ظروف الحياة الصعبة شغلت الكثير منهم عن فلسطين           . الالجئين
ا، عن جهل وقلة بصيرة، حماية ابنائهم مما القوه من شظف العيش، فـأغرقوهم              يعيشون في رخاء أرادو   

  .في حياة مرفهة وحجبوا عنهم انتماءهم الى فلسطين وقصة معاناتهم عند تهجيرهم منها
ومع ذلك، فإن هذا الجيل قد خرجت فئة متعلمة، واثقة من نفسها ومـن قـدراتها، ذات درايـة عاليـة                     

إعالمي وقـانوني   : وهؤالء استعادوا صلتهم بفلسطين بمفهوم جديد     . ه وحضاراته بمجتمعات العالم وبلغات  
ولكن هذه الفئة استطاعت ان تقوم بدورها ألنها تعيش في مجتمعات           . وشعبي، وبروح جديدة من المقاومة    

وهـذه الديموقراطيـة، تـسمح      . ديموقراطية في أوروبا وأميركا رغم تحيز تلك المجتمعات إلسـرائيل         
تلك الدول وساكنيها بكافة الحقوق المدنية بما فيها حق العمـل والتنقـل والتجمهـر وتكـوين                 لمواطني  

الجمعيات، وهو االمر الذي يحرم منه فلسطينيو الشتات في البالد العربية بدرجات متفاوتـة، بحجـة ان                 
لطـة قانونيـة    وهذه مغا . حقهم في العودة ال يسمح بإعطائهم حقوقهم المدنية لئال يؤدي ذلك الى توطينهم            

فحق العودة حق غير قابل للتصرف، وهو مكفول مثال لشخـصية فلـسطينية مثـل               . وسياسية واخالقية 
  .ادوارد سعيد، األميركي الجنسية هو وأبوه

ومن المفارقات ان التمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وأولها حق العودة، بارز في العمل الوطني العلني               
النشرات والتظاهرات وحملة مقاطعة إسرائيل وتسيير سفن كسر الحصار، وهو          المتمثل في المؤتمرات و   

والنشاطات المشابهة في البالد العربية نشأت متـأخرة        . في أوروبا وأميركا واقوى منه في البالد العربية       
ووصف القائمون عليها في مجتمعاتهم بالمتطرفين احيانا، مع ان الشعب العربـي، كمـا           . وعلى استحياء 

لكن نشاط الفلسطينيين فـي     . هد على الفضائيات والمواقع االلكترونية، يؤيد هذا االتجاه الوطني بقوة         نشا
الشتات وال سيما في حركة حق العودة على الرغم من صعودها صعودا كبيراً ال رجعة عنه، ال تـزال                   

  .مبعثرة، وتعتمد جهود القلة من المخلصين، اكثر ما تعتمد قاعدة شعبية واسعة
  د من أحد مخيمات اللجوءمشه

ان الواجب االول هو تأطير هذا النشاط كله وليس هناك من وسيلة لذلك إال اعادة بناء الشعب الفلسطيني                  
 مليون فلسطيني، منهم    11ثم انتخاب مجلس وطني جديد يمثل       . من نقابات وجمعيات ومؤسسات وروابط    

أما الباقي من   . 2006نتخابات المحلية عام    وهؤالء هم الذين دخلوا اال    . في الضفة % 18في غزة و  % 12
وآخر مجلس وطني ذي شرعية مقبولة لدى الجميع        . فلم ينتخب ممثليه وقيادته   %) 70(الشعب الفلسطيني   

ولكن حتى هذا المجلس اغفل جزءا مهما من شـعبنا هـو            . 1988هو المجلس المعقود في الجزائر عام       
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البـاقون، فهـم    % 60أما حـوالى    .  الشعب الفلسطيني  من% 10وهم يمثلون   ) 1948(أهلنا في الداخل    
من الشعب الفلسطيني، يعيشون فـي دول       % 12ومن بين هؤالء    . يقيمون في دول الجوار حول فلسطين     
  .عربية اخرى وفي أوروبا وأميركا

 وتبقى. هذه الحقيقة الديموراغرافية تبين ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين على أرض فلسطين وحولها            
ولكـن تبقـى المهمـة      . الحقيقة االخرى الغائبة انه ال يوجد تمثيل ديموقراطي للشعب الفلسطيني اليـوم           

األساسية اآلن لكل من يهتم بالشأن الفلسطيني وهي الدعوة الى انتخاب مجلس وطني جديد، واسـتمرار                
 الدوليـة والـشعبية     نشاط الفلسطينيين في الشتات في تجمعاتهم نحو هذا الهدف، واالستعانة بالمنظمـات           

المدافعة عن حقوق اإلنسان لكشف الدور األوروبي واألميركي في دعم جداول أعمال فلـسطينية تخـدم                
وال شك في ان إسقاط جـداول األعمـال         . أغراضها، والتي تمنع التمثيل الديموقراطي للشعب الفلسطيني      

  .هذه قادم ال محالة
  18/7/2010، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" بين حزب اهللا والمرتقبةقراءة للمواجهة  .67

  عدنان أبو عامر
يبدو من الخطأ الفادح النظر إلى حادث االشتباك المسلح بين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي الذي وقع في                

  .الحاصل للجبهة المتوترة أصال" التسخين"الثالث من الشهر الجاري، بمعزل عن 
شتباك، وحملت مصادر سياسية نافذة حزب اهللا المسؤولية عنه،         فقد توالت ردود الفعل اإلسرائيلية على اال      

عناصـره  " تغلغل"بالرغم من عدم ثبوت مشاركة عناصره بصورة مباشرة، في ضوء ما أسمته تل أبيب               
  .داخل صفوف الجيش اللبناني

يتمثـل  وبغض النظر عن التفاصيل الميدانية للحادث، فإن العنصر األكثر خطورة فيه بالنسبة إلسرائيل،              
في دخول الجيش اللبناني على الخط، وبالتالي ارتفاع فرضية أن يكون فاعال مـؤثرا فـي أي مواجهـة                
مرتقبة على أرض الجنوب اللبناني، بعكس ما كان عليه الحال في مواجهات سابقة، حين اقتـصر دوره                 

  .على إحصاء الخروق اإلسرائيلية فحسب
  دالالت االشتباك األخير

جس نبض واسـتطالع مواقـف      "داللة في غاية األهمية لكونه جاء بمثابة        " العديسة"ك  ولهذا يحمل اشتبا  
تريدها إسرائيل لتبني عليها في الحرب المقبلة على لبنان، وبالتالي جـاءت المبـادرة              " وبناء ذهنية معينة  

قـع الجـيش    اإلسرائيلية بالتحرش بالجيش اللبناني اختبارا الستعداداته للحرب المحتملة، وأين سيكون مو          
  .فيها

لحزب اهللا، الختبار تصرفه عندما يكـون الجـيش         " محاولة استفزازية "أكثر من ذلك، فقد جاء االشتباك       
كاد يتحول بنظر بعض الخبراء اإلسرائيليين إلى عـدوان         " العديسة"اللبناني في الميدان، علما بأن اشتباك       

 االشتباك خطته العسكرية القاضية بتـدمير       شامل على لبنان، بعد أن أخرج الجيش اإلسرائيلي فور وقوع         
كافة مواقع الجيش اللبناني في الجنوب، وإلحاق تدمير ال يمكن إصالحه بهذه المواقع، بما سيؤديه ذلـك                 

  .من ردة فعل من قبل الجيش اللبناني ومقاتلي حزب اهللا
ناني لردعه عـن القيـام      هنا يبدو منطقيا التشديد على أن االشتباك كان يهدف إليصال رسالة للجيش اللب            

سيكون مغايراً  " االشتباك القادم "على جانب الحدود، مما يعني بصورة أو بأخرى أن          " استفزازية"بأعمال  
  .تماماً لما انتهى إليه اشتباك العديسة

  استعداد الحزب للحرب
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ـ      2006آب  /  أغسطس 12في مثل هذه األيام قبل أربع سنوات، وتحديدا بتاريخ           ن ، اتخـذ مجلـس األم
 يومـاً متواصـلة، وتـم       34 الذي أدى إلى وضع حد للمعركة التي استمرت          1701الدولي القرار رقم    

  ".حرب لبنان الثانية"خوضها بين إسرائيل وحزب اهللا، وباتت تعرف باسم 
بواسطة القصف المدفعي   " تنظيم عصابات "، حين حاولت إخضاع     "فيتنام إسرائيل "هذه الحرب التي شكلت     

دمت قواتها بصورة تدريجية متدحرجة، بينما انكسرت الرغبة الشعبية في ظـل تنـامي              والجوي، واستخ 
عدد المصابين، واستخدمت القوات بصورة غير صحيحة، وجاء إنهاؤها دون نصر إسرائيلي، ودون أن              
تتمكن الحكومة من مجرد االدعاء بالنصر، وتسبب ذلك للدولة بمشاكل داخلية وخارجية، وأدى إلى نهاية               

ورة الردع اإلسرائيلي، وطرح عالمات سؤال حول وجود إسرائيل، ودورها في خارطـة الـشرق               أسط
  .األوسط

وباتت نتائج الحرب بعد مرور أربعة أعوام واضحة أكثر على الصعيد اإلسرائيلي، وبرهنت حدود القوة               
، واستحالة هزيمة   والقيود التي تكبلها، خصوصاً إن لم تجد قيادة حكيمة ذات خبرة قادرة على استخدامها             

  .المقاومة، خصوصاً إن توفرت لها اإلرادة واإلمكانيات والدعم والعمق اإلقليمي
وبالتالي فإن التقدير اإلسرائيلي الستعداد حزب اهللا للمواجهة القادمة، كما ونوعا، يأخذ بعين االعتبار مـا         

  :فقدها الحزب خالل الحرب األخيرة، ومن أهمها" خسائر"يعتبر 
  .ر الضاحية الجنوبية التي شكلت مقر القيادة المركزية للحزب تدمي-1
  . تدمير جميع المواقع العسكرية على طول الحدود-2
  . تدمير المئات من األهداف التي تعتبر داعماً لوجستياً ومدنياً للحزب-3
  . مسحت منازل المئات من نشطائه عن وجه األرض-4

  : المحطات الالفتة ضد إسرائيل، ومنهافي المقابل، فقد نجح حزب اهللا في عدد من
  . الحفاظ على إطالق زخات يومية من القذائف الصاروخية-1
  ".حانيت" مفاجأته الحقيقية باستهدافه للبارجة البحرية -2
 119 إطالق الصواريخ األرضية التي استهدفت الجنود اإلسرائيليين، وأسفر ذلك في النهاية عن مقتل             -3

  . دبابة بقذائف مضادة للدروع متطورة ومحسنة األداء45وإصابة جندياً إسرائيلياً، 
ومع ذلك، فإن قراءة للواقع الميداني على الجبهة التي قد تشهد في أي وقت مواجهة مفترضة، تشير إلى                  
رغبة حزب اهللا الحثيثة في ترميم قواته العسكرية، السيما في مجال القوى البشرية والكادر المقاتل، إلـى   

جوء إلى وسائل قتالية وأساليب حربية جديدة، تتناسب مع الواقع الميداني الجديـد الـذي بـات                 جانب الل 
  .معروفا في الجنوب اللبناني

 مـن حـزب اهللا، اسـتحداث    -وفقا لتقديرات إسرائيلية عسكرية وأمنية-أكثر من ذلك، فقد تطلب األمر  
ة للتحديات التي باتت ماثلـة أمامـه، ألن         طرائق واتجاهات جديدة، من شأنها تقديم إجابات عملية ميداني        

االجتيـاح  "على مقاتليه في موجة القتال القادمة مع الجيش اإلسرائيلي أن يتمرنوا ويتدربوا على فرضية               
  "!اإلسرائيلي الكامل للجنوب اللبناني

ء أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت الحـزب عقـب انتهـا           " بمرارة"هنا بالذات، يقر اإلسرائيليون     
الحرب، فقد أحسن استخالص عدد من الدروس، وخرج بمجموعة من التوصيات، دلت على أنـه درس                
يوميات الحرب جيداً، وأنه بصدد التوجه فعلياً لتطبيق ما استخلصه على أرض الواقـع فـي المواجهـة                  

  .القادمة
  : حزب اهللاوباإلمكان هنا تقديم استعراض تقديري ألبرز مفاصل القوة واالستعداد التي باشرها

 القوى البشرية، حيث أفسح الحزب المجال للقيام بحملة تجنيد واسعة النطاق، وتم اسـتيعاب معظـم                 -1
الرجال من القرى اللبنانية في منطقة الجنوب، وإرسالهم إلى مخيمات تدريب عسكري، مما يعني أن مـا                 
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قادمة سيتركز في ألويـة وكتائـب    ستواجهه الوحدات العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي في المواجهة ال        
  .عسكرية من مقاتلي حزب اهللا لم يواجههم من قبل

الوسائل القتالية، اعتمدت البنية األساسية للجهاز التسليحي لحزب اهللا على عدة مركبـات ووسـائل،                -2
تركزت معظمها على أنواع ومديات مختلفة للقذائف الصاروخية التي يمتلكها، وهي من إنتـاج روسـي                

 كيلومترا، وجزء أساسي منها مـزود       250 و 20وري وإيراني بالدرجة األولى، وتتراوح مدياتها بين        وس
  .برؤوس متفجرة متقدمة

وقد أثبتت هذه الصواريخ فعالية فائقة، حين نجح الحزب في استهداف الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية،                 
لي في ساحة المعركة، علماً بأن الحزب       ووضع عوائق فعلية أمام أي تقدم ميداني لقوات الجيش اإلسرائي         

ال يمتلك حتى كتابة هذه السطور جهازاً ذاتياً إلنتاج خاص لمثل هذه القذائف، في ضوء اكتفائه بما يأتيه                  
  .من المصادر الخارجية

ـ     2006وإذا كانت إحصائيات صيف عام        ألف قذيفة صاروخية، فقد ارتفع      12 شهدت امتالك حزب اهللا ل
 قدرت المصادر االستخبارية مـا      2008 إلى عشرين ألفا، وفي منتصف       2007آب  / العدد في أغسطس  
  . ألف صاروخ42يملكه الحزب بـ

ووفقاً للخطط المستقبلية التي أعدها الحزب لمواجهة مفترضة مع إسرائيل، فقد تمكن من امتالك كميـات                
خبارات العسكرية اإلسرائيلية   كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى، وحسب التقارير التي أعدها جهاز االست          

  .التسلح لحزب اهللا" ذروة"فإن هذه المرحلة تعتبر 
 التدريبات الميدانية، قام الحزب خالل السنوات األخيرة بحملة تجنيد واستيعاب لمئات، وربما آلالف               -3

من العناصر الجديدة إلى صفوفه، لما يلزم من تحضيراته لخوض حرب استنزاف طويلـة األمـد مـع                  
ائيل، وهو ما يتطلب إعداداً وتأهيالً ميدانياً لهم، ويتم هذا في ضوء تجهزه لمختلف الوسائل القتاليـة                 إسر

  .الجديدة، التي من شأنها منحه تفوقاً ميدانياً في حالة خوضه ألي مواجهة
ومن التدريبات التي خاضها هؤالء إطالق القذائف الصاروخية ذات المديات متوسطة والبعيدة، وجمـع              

، وبتعبئة الفراغات التي وقعت فـي صـفوف الحـزب عقـب             "تخريبية"لومات أمنية والقيام بعمليات     مع
  !الحرب، تجنيد كادر مؤهل متمرس لمختلف عناصره بانتظار يوم إصدار القرار

  : االنتشار الجغرافي، جاءت معالم االنتشار الميداني الجديد لحزب اهللا على النحو التالي-4
عسكرية متقدمة له، ولجمع المعلومات     " ثكنة"لبنانية المالصقة للحدود مع إسرائيل إلى        تحويل القرى ال   -أ

األمنية الالزمة، وهي طريقة قام عليها عناصر ليسوا مسلحين، لكنهم مجهـزون بكـاميرات تـصوير،                
  .ومناظير بعيدة المدى، وساعة بعد ساعة يتم إرسالهم للحصول على الصور الالزمة

  : عن قيام الحزب بعملية بناء مكثفة لمباني محاذية للحدود، أعدت خصيصاً لـإضافة لذلك، أبلغ
   مساعدته في تنفيذ العمليات التي قد يقررها وقتما شاء ضد إسرائيل-
  . خط الدفاع األمامي في القتال ضد إسرائيل-
  : بالتمركز في قلب القرى اللبنانية لسببين هامين-ب
ناطق المفتوحة، وامتناعها عن القيام بعمليات التمشيط داخل تلك القرى،          في الم " يونيفيل" انتشار قوات    -

  .لمنع االحتكاك مع عناصر تلك القوات، وحجم التأييد الذي يحظى به الحزب في أوساطهم
المناطق الحرجية باتت مكاناً مكشوفاً للجيش اإلسرائيلي، كما حصل في حادث اقتالع الشجرة األخيرة               -

، ولم يعد مجدياًَ من الناحية العسكرية واألمنية التمترس فيها، لذلك يرى            "العديسة"تباك  التي تسببت في اش   
  :الحزب أن األفضل له أن يكمن في المناطق السكنية المبنية، بحيث يستغلها في حدثين هامين

  .إطالق القذائف الصاروخية من داخلها -
  .ن الجانبين مفاجأة القوات اإلسرائيلية ألي قتال بري قد يحصل بي-
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ـ        المنتشرة إلى الجنوب من الليطاني تحولت إلى قاعدة عـسكرية           160ولذلك، فإن كل قرية من القرى ال
مكثفة ومحصنة، لتصبح جزءاً من الجهاز الدفاعي األمامي لحزب اهللا، فقد بنى فيها شبكات أرضية مـن                 

رات العسكرية، والوحدات الهندسية    األنفاق القتالية، وتخزين األسلحة، وغرف قيادات المناطق واالستخبا       
  .بداخلها، وجميعها طواقم مدربة ومعدة جيداً للعمل في ظروف األنفاق تحت األرض

 شـبكات اتـصاالت     -وكل ذلك وفقا لتقديرات إسرائيلية تم تسريبها في اآلونة األخيرة         -كما أقام الحزب    
الية وأذرعه األمنيـة، وقيـادات مناطقـه        سرية متقدمة، لتفعيل التنسيق الميداني بين مختلف وحداته القت        

  .المنتشرة في الجنوب، وتقديم الدعم الالزم والمساعدة المطلوبة ألي وحدات تطلب النجدة وقت المواجهة
  رؤية إسرائيل لشكل المواجهة

عاجال -بات من المسلم به في قناعات قيادة الجيش اإلسرائيلي وحزب اهللا على حد سواء، أنه سيتعرض                 
 لعملية برية واسعة، مما دفعه لبناء قوته العسكرية وفقاً لهـذه الفرضـية، وشـملت تدريباتـه                  -أم آجال 

  .وتجهيزاته االستعداد جيداً لهذا الواقع المقبل
ولذلك شهدنا مثالً رغبة منه في نقل ميدان المواجهة المقبلة من المناطق المفتوحة إلـى مركـز القـرى                   

سرائيليون قطع الطريق أمام مقاتلي الحزب إلطالق القذائف الصاروخية         المكتظة بالسكان، فإذا ما أراد اإل     
باتجاه مدن الشمال، فسيتطلب منهم القتال في مناطق سكنية مزدحمة، وفي أكثر من نقطة قتـال فـي آن                   

  .واحد
في المقابل، فإن الفرضيات اإلسرائيلية لطبيعة المواجهة القادمة من حيـث شـكلها وحجمهـا ورقعتهـا               

 دفعت بحزب اهللا إلى أن يركز كل قدراته العسكرية لتهديد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، والتنامي               ومداها،
اآلخذ في كميات القذائف الصاروخية بأنواعها المختلفة ومدياتها المتعددة، لتحقيـق عـدد مـن أهدافـه                 

  :اإلستراتيجية
ظ خالل مجريات الحرب المقبلـة،   منع سالح الجو اإلسرائيلي من الحصول على ثمن إستراتيجي باه  -1

وبالتالي يأتي الجهد الذي يبذله الحزب لنشر كميات كبيرة من القذائف الصاروخية طويلـة المـدى فـي                  
قـدرات الطيـران اإلسـرائيلي،      " شـل "مختلف أنحاء لبنان، ويعمل على إنتاج مئات القذائف، من أجل           

ص في عدم استهداف العمق اإلسرائيلي بـضربات        والحيلولة بينه وبين تحقيق نتيجة مستقبلية هامة تتلخ       
  .موجعة

 المحافظة على إطالق قوة نارية مكثفة، حتى لو وقع ذلك في ظل نجاح لوصـول ميـداني للجـيش                    -2
اإلسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، مما قد يعمل على تقوية انتصار الحزب في المواجهة القادمـة، رغـم                 

يلي قادر من الناحية العملياتية على احتالل الجنوب، كما فعـل ذلـك             قناعة حزب اهللا بأن الجيش اإلسرائ     
  .عدة مرات سابقة في الماضي، وعلى المس بصورة مؤلمة بقدرات الحزب الصاروخية

نشر مشاهد الدمار واستهداف مرافق البنى التحتية، وتحويل حياة اإلسرائيليين داخل الجبهة الداخليـة            -3
 يعتبر نجاحاً ظاهراً لحزب اهللا نقل ساحة المعركة إلى داخل إسرائيل، حيث             إلى جحيم ال يطاق، وبالتالي    

سيسعى الحزب إلى إيصال قناعة إلسرائيل مفادها أن اإلسرائيليين لن يكون حالهم مختلفـاً عـن حـال                  
نظرائهم اللبنانيين، وحال تل أبيب سيشبه إلى حد بعيد حال بيروت، والقصف الـصاروخي اإلسـرائيلي                

  .يقابله إطالق قذائف ثقيلة ومتفجرة وبكميات كبيرة من قبل حزب اهللا على إسرائيلللبنان س
ـ               -4 جيش "المس بصورة مؤلمة بالجبهة المدنية اإلسرائيلية، مما من شأنه أن يؤثر في الروح المعنوية ل

ـ             " االحتياط تهداف المنتشر في إسرائيل، وإضعاف حافزيته نحو القتال على أرض لبنان، وبالتالي فإن اس
وسط إسرائيل، من شأنه أن يجعل معظم الكادر المنخرط في صـفوف         " غوش دان "الساحل اإلسرائيلي، و  

" البيت"االحتياط أمام تحد كبير، هل من المنطق أن نتوجه نحو ساحة المعركة على األرض اللبنانية فيما                 
  ائلة المهددة في حياتها؟مهدد من قبل صواريخ الحزب، أم أن األفضل البقاء في البيت إلى جانب الع
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جعل الجبهة العسكرية اإلسرائيلية تحت تهديد مكثف من قبل حزب اهللا، مما يـسفر عـن تـشويش                   -5
واضح في أسس العمل الذي يسلكه الجيش اإلسرائيلي في ساحة القتال، ومن مظـاهر ذلـك اسـتهداف                  

 العسكرية اإلسرائيلية، وإعاقتها عـن      القواعد العسكرية اإلسرائيلية بقذائفه الصاروخية، وتهديد التجمعات      
  .العمل، لتبدو منشغلة في أعمال اإلنقاذ واالختفاء، واالنشغال عن إرسال القوات بكثرة إلى ساحة القتال

لم يحدث انقالبا في االستعداد الميداني لدى الجـانبين،         " العديسة"فقد بات من الواضح أن اشتباك       .. أخيرا
النطالق المواجهة قد يكون أقرب مما يتوقعان، حتى لو لم يريدا           " الصاعق"ن  بقدر ما نبههما إلى حقيقة أ     

  ..هذه المواجهة على األقل حاليا
وهنا يبدو مهما اإلشارة إلى حملة استخالص الدروس والعبر لالستفادة من حرب لبنان الثانية، تحـضيرا              

 بناء قـوات الجـانبين، وتـشكيالتهما        القادمة حتما، وهو ما وجد ترجمته في إعادة       " للثالثة"على ما يبدو    
العسكرية، بما يتالءم مع المعطيات المستجدة، مما يجعلهما منشغلين أكثر من أي وقت مـضى بـالعثور                 

  .على إجابات عملية تقدم حالً منطقياً لما يعده كل طرف لآلخر في قادم األيام
  16/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ؟"إسرائيل"ض مع  بالتفاوالتفويضماذا بعد  .68

  عبداهللا األشعل.  د
 في المشهد الفلسطيني حقائق وصلت إلى طريق مسدود؛ أولهـا أن اسـتنفاد              -عبداهللا األشعل   . السفير د 

الطرق السياسية، وإغفال المقاومة، في أبسط تعبير، عبثٌ من أوله إلى آخره، وثانيها أن هـذا الطريـق                  
 بالكامل، فلم تترك شيئاً لحفظ ماء الوجه، وتراوح موقفهـا مـن             أغلقته" إسرائيل"رغم أنه مشبوه إال أن      

وذهب اإللحاح  . المفاوضات، ولكنها تلح اآلن على أن التفاوض المباشر طريق السالم اإلسرائيلي بالطبع           
اإلسرائيلي حد أن نتنياهو وعد، ووعد الحر دين عليه، أنه سوف يعد خيرا إن حث العرب أبا مازن على                   

وقد فهـم العـرب والـسلطة       ". إسرائيل"ت المباشرة، كما تلح واشنطن انسجاما مع رغبة         هذه المفاوضا 
الفلسطينية أن استمرار الموقف اإلسرائيلي، وتقدم المشروع الصهيوني في كل اتجاه قد قطـع الطريـق                

وواشنطن، واستراحة إلى اعتقـاد     " إسرائيل"على أي أمل في تسوية شبه حقيقية، وهو استسالم لرغبات           
وقد تخلـص العـرب مـن الـضغط         . يكشف زيفها أمام العالم   " إسرائيل"مخادع بأن استنفاد كل طلبات      

األمريكي، وقرروا منح تفويض على بياض لرئيس السلطة، الذي يدرك جيداً أن الكرة قد ألقيـت إليـه،                  
قيودا وشروطا  ليقف وحيداً بالتفويض العربي إزاء الضغوط األمريكية واإلسرائيلية، ولذلك بدأ يضع هو             

فهو من ناحية مقتنع بأن مثل هذه المفاوضات انتحار سياسي وتاريخي، وهو مـن ناحيـة                . للمفاوضات
  .أخرى ال يملك ترك المهمة بأكملها؛ ألنه من الصعب البحث اآلن عن كبش فداء لهذه المهمة

 ورئيس السلطة معاً؛    والحق أن هذا الموقف الخطير الذي يعرض القضية للتصفية النهائية يتحمله العرب           
األول حتـى   : ولعل المـصارحة الزمـة ألمـرين      . ألن كال من الطرفين أسهم بما أدى إلى هذه النتيجة         

يستدرك كل طرف مسؤولياته، للقيام بها، رغم تأخره، وخيرا من فوات األوان كلية، واألمر الثـاني أن                 
ن فـي إطـار تحديـد األدوار وأقـدار          ولك. نسجل للتاريخ هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية        

المسؤوليات ال بد أن نؤكد أن كال من العرب ورئيس السلطة يفهمان جيداً ميزان القوة لصالح المـشروع       
الصهيوني، فاتخذا معاً الطريق األسهل واألخطر، تماماً مثلما فعلت الحكومة السودانية عنـدما أدركهـا               

ال تمهيداً لتفكيك السودان، قالت الحكومة إنه يجـب علـى           الطوفان في الجنوب الذي يوشك على االنفص      
العرب والمسلمين أن يشكروها على جهدها المناهض لخطط الجبهة الشعبية اللتهام السودان كله، وطرد              

، رغم أن النتيجة واحدة مادام الصمود للمؤامرة لم يكـن           "إسرائيل"سكانه المسلمين والعرب بالتحالف مع      
 في السودان، والعرب ورئيس السلطة في فلسطين، وهذا مصداق لمقولة الـرئيس             من أولويات الحكومة  

  .بشار بأن التصدي والمقاومة أقل تكلفة من االنسحاب أو اليأس واالستسالم
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العدو، في إطار التنـافس علـى       " إسرائيل"رئيس السلطة انخرط في عداء مع حماس، فأصبحت هي ال           
مثلما صنعت إطارا للـصراع عنـدما سـحبت         " إسرائيل"صنعته  السلطة، ولدى شعور بأن هذا اإلطار       

  .مستوطنيها من غزة دون التنسيق مع السلطة
، وبالتنسيق األمني معها، انـسجاما      "إسرائيل"فأصبح رئيس السلطة بقوات أمنه يطارد المقاومة نيابة عن          

ر فتح فـي غـزة،      بكل قوتها، وصارت حماس ترد على عناص      " إسرائيل"مع منطقه بعدم جدوى مقاومة      
  .هذا المسلسل اللتهام فلسطين" إسرائيل"فتزداد الشقة بين اإلخوة اتساعاً، وتوظف 

من ناحية أخرى، يدرك أبو مازن أنه يتفاوض بال أي أوراق، ويدرك أيضاً أن التفويض له قيمة واحدة،                  
ي، ثم إن هذا الغطاء     هي إضفاء الشرعية العربية على سلوكه حتى ال يتهم بأنه خرج على اإلجماع العرب             

وأظن أن هـذه هـي      . كان مطلوباً أمريكياً وإسرائيلياً، وقد تكفلت الدولتان بتوفيره في العواصم العربية          
/ أتعس لحظات رئيس السلطة حين يحارب المعركة داخل نفسه، وأن كل خطوة يخطوها بهذا التفـويض               

 كنت مكانه لتركت المكان لألقـدر علـى         اللغم، سوف تنفجر في وجهه، كما ال يستطيع منه فكاكاً، ولو          
تحمل المسؤولية، ولكني أظن أن الضغوط العربية واإلسرائيلية واألمريكية سوف تمنع أبا مازن أيـضاً               

  .من الفرار، فالتقدم بالتفويض والفرار أمران أحالهما مر
ا تحمـل   القضية في أصلها أن العرب اختاروا طريق االنسحاب أمام الطوفـان الـصهيوني، ورفـضو              

مسؤولياتهم بشراء الوقت، ولكنهم يعلمون أن فصال جديداً من الصراع سوف يبدأ بعـد توقيـع اتفـاق                  
االستسالم للمشروع الصهيوني، خاصة في فلسطين، ذلك أن هذه اللحظة هي ثمار غرس مـصر قبـل                 

رها تـسهيل   واحد وثالثين عاماً حين وقعت االستقالة من دورها في التصدي لهذا المشروع، فأصبح دو             
تلك معادلة طبيعية، وسوف يتفـاقم الـصراع بعـد          . مروره، مقابل الحرص على البقاء على قيد الحياة       

التسليم، ولكن الدورة سوف تبدأ من داخل النظم العربية بعد أن وصل العالم العربي إلى الحضيض، وفقد                 
بقي المشروع قائماً، وإصرار    الكرامة في الداخل، والحقوق والعزة في الخارج، وسوف يظل الصراع ما            

  .الغرب على سيطرته في تقويض سالم الشعوب العربية وتبديد حقوقها في االستقرار والتنمية
  17/8/2010، السبيل، عّمان

  
  حين نسي العرب ولم يتعلموا .69

  فهمي هويدي
على ذلك   لالدلي. السياسيون أيضاً لهم إسهامهم في مسلسالت اللهو والعبث التي يحفل بها شهر رمضان              

  "اإلسرائيليين"أننا مقبلون على جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و
-1-  

ناهيك . مسلسل المفاوضات أسوأ، إذ إنه عابر لألشهر ومفتوح بغير نهاية، واألحداث فيه مكررة ومملة               
تفنن في تخدير الفلـسطينيين     عن أن الفكرة األساسية فيها معروفة سلفاً وشاهدناها مرات، محورها هو ال           

  .األرض" اإلسرائيليون"لمواصلة سرقة فلسطين، بحيث يأكل الفلسطينيون الهواء ويأكل 
" كامب ديفيـد " الذي طرح فيه الرئيس السادات فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين في اتفاقية     1978منذ عام ،  

 تطولها يد الفلسطينيين، إذ بمقتـضى تلـك         التسوية النهائية تلوح في األفق، من دون أن       " وجزرة"األولى  
 وهو ما تكرر فـي اتفاقيـة        1983االتفاقية كان يفترض أن تتم التسوية بعد خمس سنوات، أي في عام ،            

 لكن األعوام الستة مرت     1999 التي علقت بمقتضاها جزرة التسوية على جدران عام ،         1993أوسلو عام   
عن أالعيبه، فاسـتخرج    " الحاوي"ولم يتوقف   . موعودة  من دون أن يحصل الفلسطينيون على الجزرة ال       

 2005 التي لوحت بفكرة إقامة الدولة الفلـسطينية فـي عـام ،      2003من كيسه خارطة الطريق في عام       
 وقيـل   2007في خريف عام ،   " أنابولس"وحين لم يتحقق الوعد، وجد العرب أنفسهم مدعوين إلى مائدة           

.  مع نهاية واليـة الـرئيس بـوش          2008سيكون في آخر عام ،    " الجزرة"لهم إن موعدهم المرتقب مع      
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وانتهت الوالية وتبدد الوعد، إلى أن جاء الرئيس أوباما حامالً معه الجزرة، ومبشراً العرب بكالم دغدغ                
لكنه لم يلبث أن نكث بعهـده، وغطـى موقفـه بلعبـة             . مشاعرهم عن وقف االستيطان وحل الدولتين       

ير مباشرة ألربعة أشهر، ثم قرر أن يقطعها ويحولها إلى مباشرة قبل الموعد             المفاوضات، التي أرادها غ   
 تهديداً إلـى    12الذي حدد لها، وفي هذه المرة األخيرة فإنه أظهر العصا ولم يلوح بالجزرة، حيث وجه                

تموز الماضي، وتسرب مـضمونها     /  يوليو 17الرئيس الفلسطيني في رسالته الشهيرة التي بعث بها في          
. وقد أنذره فيها بالعزلة وقطع الموارد المالية إذا لم يذهب صاغراً إلى المفاوضات المباشـرة                 . مؤخراً

صحيح أن الجزرة لم تظهر في هذه الدعوة األخيرة، لكنه طمأن الفلسطينيين والعرب إلى أنها موجـودة،                 
  .وأن الجلوس حول مائدة المفاوضات هو خطوة على طريق الفوز بها يوماً ما

كف الفلسطينيون والعرب معهم عن الركض وراء جزرة الدولة الموعودة طيلـة األعـوام الثالثـين                لم ي 
لم يملوا خاللها من الدخول إلى قاعات المؤتمرات والجلوس حول موائـد المفاوضـات ثـم                . الماضية  

 سـنوات،   ال تنفذ، ولم يترددوا في تكرار التجربة ذاتها عدة مرات بعد عـدة            " إسرائيلية"الخروج بوعود   
والخلوص إلى النتيجة ذاتها  لم يقنعوا طوال تلك المدة بأن الطريق الذي يسلكونه ال يوصلهم إلى مرادهم                  

ولم ينتبهوا إلى أنهم رغم الركض الذي لم يتوقفوا عنه طيلة تلك السنوات، لم يتقدموا خطوة واحدة إلى                  . 
ا يدعون إلى مفاوضات أو مباحثـات، ولكـنهم         من ثم لم يكتشفوا أنهم في حقيقة األمر لم يكونو         . األمام  

كانوا يستدرجون إلى جلسات للثرثرة البتزازهم وإلهائهم عما يجري على األرض، وإليهام العالم بـأنهم               
  .يسعون إلى الحل
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. طوال األعوام الثالثين التي مضت ظلت الدول العربية والقيادات الفلسطينية قابعة في مستنقع االنتظار               

 فإنها أطلقت في الفضاء، وبقيـت الحكومـات         2002ما صدرت مبادرة القمة العربية في عام ،       حتى حين 
  .تجاهلتها وتعاملت معها بازدراء حتى هذه اللحظة" إسرائيل"العربية مستسلمة لحالة االنتظار، رغم أن 

لحة الطرف  وجاءت بعض المتغيرات لمص   . المدهش في األمر أن الدنيا تغيرت خالل تلك العقود الثالثة           
فرغم انهيار  . العربي والقضية الفلسطينية، ولكن االنتظار تحول في ما بعد إلى قعود وعجز عن الحركة               

االتحاد السوفييتي وتفرد الواليات المتحدة بصدارة النظام الدولي الجديد، إال أن الواليات المتحدة لم تعـد                
ها االقتصادية في الداخل أو ورطتها العسكرية       كما كانت، إذ أصبحت أسيرة مشكالتها سواء تمثلت بأزمت        

  ).في أفغانستان والعراق(في الخارج 
 وبعد فشلها في العدوان علـى       2006فقد فقدت هيبتها بعد هزيمتها أمام حزب اهللا في عام ،          " إسرائيل"أما  

  واهتزت صورتها أمام العالم الخارجي بسبب جرائمها في غزة التي فـضحها تقريـر              2008غزة عام ،  
القاضي الدولي غولدستون، وهي تواجه اآلن عزلة دولية بسبب استمرار حصارها للقطـاع وجريمتهـا               

  .ومن ثم أصبحت في موقف الدفاع وليس الهجوم. التي ارتكبتها في المياه الدولية بحق أسطول الحرية 
تـضامن الـشعبي    وفي حين ازدادت الثقة في قدرة وثبات المقاومة العربية واإلسالمية، واتسع نطـاق ال             

العالمي مع الشعب الفلسطيني بفضل ثورة االتصال التي فتحت أعين الجميـع علـى الوجـه الحقيقـي                  
، فإن ضعف األنظمة العربية فوت فرصة استثمار تلك األجواء للوصول إلـى حـل عـادل                 "إسرائيل"ل

يهما الـسياسة   وفي ظل ذلك الضعف فإن مسار القضية ومصيرها أصبحت تتحكم ف          . للقضية الفلسطينية   
، وقد أثار ذلك االنـصياع      "إسرائيل"شديد االنحياز والتطرف لمصلحة     " كونغرس"األمريكية، التي يديرها    

فكتب ذات مرة قائالً إنه لشدة حرص الدول العربية على          ) تسفي برئيل " (اإلسرائيليين"دهشة أحد الكتاب    
" ال" أسقطت مـن قـاموس العـرب كلمـة           استرضاء الواليات المتحدة، فإن كثرة استخدامها لكلمة نعم       

  ).30/7/2010" هآرتس("
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. سواء نسينا تجارب المفاوضات السابقة ونتائجها المحبطة أو تناسيناها، فالثابت أننا لم نتعلم منها شـيئاً                 
الدليل على ذلـك أننـا بـصدد        . أو تعلمنا ولكننا لم نملك شجاعة اإلعالن والجهر بالدرس الذي تعلمناه            

ذلك بأنه منذ قرر الرئيس أوباما باالتفاق مع   نتنيـاهو أن             . ل في حلقة جديدة من المسلسل العبثي        الدخو
االنتقال إلى المفاوضات المباشرة قد وجب، وكتب الرئيس األمريكي بذلك إلى محمود عباس، فإن عجلة               

ب أمـر الغطـاء     التحضير للمفاوضات دارت بسرعة، وتولت مصر باالتفاق مع السعودية واألردن ترتي          
العربي للجولة الجديدة، وبدأ بعض الكتّاب يتحدثون عن المستقبل، كأنه ليس هناك ماض، وكأننا نبدأ من                

  .نقطة الصفر
في هذه األجواء تحدثت األنباء عن معالم الفخ الجديد الذي أعده نتنياهو للمفاوض الفلسطيني، وهو يتمثل                

 1993شبيه باتفاق أوسلو عام ،    . يس اتفاق سالم نهائياً     في عرض يستهدف التوصل إلى إعالن مبادئ ول       
 50من الضفة ال تدخل فيها القدس الشرقية، كما يتم إخالء           % 90من مساحة   " إسرائيل"بمقتضاه تنسحب   

ونقلت الصحف عن مـصادر نتنيـاهو قولـه إن          . ألف مستوطن من قلب الضفة إلى الكتل االستيطانية         
ن، ألنه يمنحهم مساحة واسعة من الضفة مع إخالء عـدد كبيـر مـن               للفلسطينيي" واسع ومغر "العرض  

المستوطنات، من دون أن يلزمهم بالتوقيع على إنهاء الصراع، أو بوقف مطالبتهم بالجزء المتبقـي مـن                 
سوف تقدم بعـض التـسهيالت      " إسرائيل"وفي حالة القبول بذلك العرض، فإن       . الضفة الغربية والقدس    
  .لنهوض االقتصادي للسلطة الفلسطينية في الضفةالمتعلقة باإلعمار وا

الفكرة األساسية لمشروع نتنياهو تنطلق من ارتهان الضفة والمساومة عليها، بعد اقتطاع أجـزاء منهـا                
وفي وقت سابق فعلها نتنياهو حين عرض إقامة دولة فلسطينية مؤقتة           " . إسرائيل"بحجة الحفاظ على أمن     

% 42ان أرييل شارون قد عرض على الفلسطينيين إقامة دولتهم على           وك. من الضفة   % 60على مساحة   
  .من الضفة، وفعلها باراك حين كان رئيساً للوزراء ومن بعده إيهود أولمرت

ال يشك أحد في أن عرض نتنياهو خال من البراءة، وأنه لجأ إلى الخداع واالحتيال في المشروع الـذي                   
فهو حـين   . يث يضلل قارئها من دون أن يكون محيطاً بدالالتها          ذلك أنه يتالعب فيه باألرقام بح     . قدمه  

من الضفة فإنه يحذف منها القدس الكبرى ومنطقة اللطرون الواقعة بين خطي الهدنـة              % 90يتحدث عن   
 5800من مساحة الضفة التي تبلغ      % 40وهذه المساحات المحذوفة تشكل     . والبحر الميت وغور األردن     

فقـط مـن    % 13 ألف مستوطن، فإنـه يتحـدث عـن          50تحدث عن إخالء    وحين ي . كليو متر مربع    
مـنهم فـي القـدس      % 40من أولئك المستوطنين سيبقون في أماكنهم،       % 87المستوطنين، بما يعني أن     

وحين رجعت إلى الدكتور سلمان أبوستة رئيس هيئة أرض فلسطين والـدكتور            . في قلب الضفة    % 47و
ض المحتلة، فإنهما قاال لي إن المساحة الحقيقية التـي يعرضـها            خليل تفكجي مسؤول اإلحصاء في األر     

% 12نتنياهو على الفلسطينيين إلقامة دولتهم الممزقة والمجردة من السالح ال تتجاوز في حقيقة األمـر                
  .من مساحة الضفة الغربية

حين يرحل  أخطر ما في هذا العرض أنه يعرض حالً لالتفاق على مبادئ جديدة في عالقة الطرفين، في                 
إلى المستقبل ملف القدس وبقية القضايا المختلف عليها، وهذا الحل يخفي في طياته سعياً لجعـل الحـل                  

وثمة تقارير  . االنتقالي المقترح بمثابة حل طويل األجل ونهائي، يقام بقوة األمر الواقع في نهاية المطاف               
ي شـعوراً بـالقلق فـي أوسـاط اليمـين           صحافية تعتبر أن سعي نتنياهو إلى فكرة الحل االنتقالي يخف         

من عودة فكرة الدولة الواحدة على جدول األعمال، بعد فشل الجهود الرامية للتوصل إلـى               " اإلسرائيلي"
  .حل الدولتين 
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  :المفاوضات المباشرة، هي
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الطرف الفلسطيني وقع في فخ تفكيك القضية، وتحويلها إلى مجموعة ملفات تتعلـق بالحـدود والميـاه                 
والمستوطنات وغير ذلك، وهي ورطة تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها أرضاً متنازعاً عليها، فيمـا               

  ".اإلسرائيليين"وصف بأنه صراع بين حقين، أحدهما للفلسطينيين واآلخر ل
ع مخالف تماماً للحقيقة ولقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن، ذلك بأن القضية في جوهرهـا               وذلك وض 

، أما الدخول في متاهة التفاصيل واالسـتدراج إلـى          "االحتالل"لها ملف واحد وتختزلها كلمة واحدة هي        
  .مناقشتها، فإنه يعد استسالماً للفخ ووقوعاً في براثنه

لفلسطيني يخوض المفاوضات من دون أن تكون لديه خيارات أخرى، بمعنى            المشكلة الثانية أن الطرف ا    
ذلك أن من أهم مصادر قوة      . أنه مضطر لالستمرار في المفاوضات حتى وإن الحقها الفشل في كل مرة             

أي طرف مفاوض أن تتوافر له خيارات أخرى غير التفاوض، مثل حـل الـسلطة أو إعـالن الدولـة                    
 أو قطع المفاوضات واالنضمام إلى معسكر المقاومة، وأن يعـي الطـرف             الفلسطينية من طرف واحد،   

  .المقابل ذلك 
ألن معادلة ميزان القوى بين األطراف المتقابلة في عملية التفاوض تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى توافر هـذه                 

حيـد  الخيارات من عدمها، وإذا انحصرت الخيارات بمسار التفاوض فقط، وأصبح ذلك هو المـسار الو              
المتاح، فإن الطرف المفاوض يخسر جل وضعيته التفاوضية أمام الطرف المقابل، الذي سيوظف انعـدام               

وهذا الكالم ليس مـن عنـدي، لكننـي         . الخيارات هذا كأداة ضغط فعالة، للحصول على تنازالت قيمة          
وات إلـى نـدوة     اقتبسته من ورقة حول المأزق الفلسطيني  العربي في المفاوضات، قدمها قبل ثالث سن             

مركز الخليج للدراسات في الشارقة الدكتور علي الجرباوي، حين كان أستاذاً للعلوم الـسياسية بجامعـة                
  .بيرزيت، وقبل أن يصبح وزيراً في حكومة رام اهللا 

المشكلة الثالثة أن الطرف الفلسطيني يخوض المفاوضات بال ظهير عربي يؤمنه ويشد من أزره، أعنـي                
هن المخيمة على األنظمة العربية، التي أفقدتها القدرة على تبني موقـف مـستقل يرعـى                بذلك حالة الو  

إلى وسـيط يـضع استرضـاء    ) نسبياً(المصالح العليا لألمة، وهي التي حولت العواصم العربية الكبرى        
ـ                  ة الواليات المتحدة ضمن أولوياته، ومن ثم فإنها تحولت إلى عبء على القضية بدالً من أن تكون داعم

ورافعة لها، وبالتالي أصبحت الحالة العربية الرسمية نقطة الضعف األساسية التي تحسب على القـضية               
  .وليس لمصلحتها 

  17/8/2010، الخليج، الشارقة
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