
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  التشريعات الشاملة تعزز العالقات بين الشعبين: مذكرة حماس حول حقوق الالجئين الفلسطينيين
  تركت حماس ألنني وجدتها تستخدم الدين وال تخدمه: الهباش

   تركيا بتحالف مع اليوناننتنياهو يضع خطة لعزل
  "إسرائيل"عميل للشاباك يقتحم السفارة التركية بـ

  "إسرائيل"ـشكل ضربة سياسية إستراتيجية ألحقت أضرارا فادحة ب" أسطول الحرية": دراسة إسرائيلية
  ألف أسرة في غزة تعيش مأساة إنسانية20: ل العامة واإلسكان في القطاعوزير األشغا

مجلس النواب اللبنـاني يقـر
لعمل الالجئـين   " حقا مجزوءا "

  الفلسطينيين في لبنان
  

 4ص ... 

 1884 18/8/2010األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1884:        العدد        18/8/2010األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 6  "إسرائيل"االستيطان وتحديد مرجعية هو المدخل للمفاوضات المباشرة مع : عباس.2
 6   سطينية السابق الهندي قائد جهاز المخابرات الفلأمينوفاة اللواء .3
 7  تركت حماس ألنني وجدتها تستخدم الدين وال تخدمه: الهباش.4
 8  بالضفة" فتح"منع البيتاوي من الخطابة يأتي في سياق حرب دينية تنتهجها سلطة ": واإلصالح التغيير".5
 8  "إقرار مجلس النواب اللبناني إجازة العمل للفلسطينيين"بـ هللا عبداهللا يرحب عبدا.6

    
    :المقاومة

 8  تدعو لعزل سلطة رام اهللا وتحذر من حرب حكومة فياض على الدين   حماس.7
 9  لسياسيحماس تستبق بيان الرباعية برفضه وتصفه بالوهم ا.8
 10  "األونروا"حماس تشكك بحقيقة العجز المالي في وكالة .9
 10   إتباعه بخطوات أخرى وتطالبالفلسطينيين حماس تثمن القرار اللبناني بحق الالجئين.10
 11  التشريعات الشاملة تعزز العالقات بين الشعبين : سطينيينمذكرة حماس حول حقوق الالجئين الفل.11
 12  لبنان في  إجازة العمل لالجئين الفلسطينيينبإقرارفتح ترحب .12
 13  "السلطة"نبيل عمرو ينتقد واقع فتح ويكشف عن قرار بمنعه من الكتابة والظهور في إعالم .13
 14  ُأطلقت من غزة" هاون"إصابة جنديين إسرائيليين بقذيفة .14
 14  تنعى أحد مقاتليها الذي سقط شرق خان يونس" سرايا القدس".15
 15  تبحث اليوم الرفض اإلسرائيلي لبيان الرباعية" مركزية فتح".16
 15  من قبل المخابرات اللبنانية في قتل عوض ال تنسيق مع أي فريق فلسطيني: المقدح.17
 15   يصدر كتاباً من داخل سجنه يرصد عمل المخابرات اإلسرائيليةالقيادي السنوار.18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 16  نياهو يضع خطة لعزل تركيا بتحالف مع اليوناننت.19
 16   "إسرائيل"عميل للشاباك يقتحم السفارة التركية بـ.20
 17  تمنع موظفيها من حضور يوم دراسي عن النكبة الفلسطينيةوزارة التعليم اإلسرائيلية .21
 17  حرب الجنراالت في الجيش ستكتب نهاية الدولة العبرية: وزير إسرائيلي.22
 18   سالح الجو اإلسرائيلي أجرى دراسة لوضع توجيهات جديدة للطيران في حال نشوب حرب.23
 18   حدودها تتهم حزب اهللا باإلعداد لحفر أنفاق على"اسرائيل".24
 18  ن فلسطينييانتشار ظاهرة التقاط الجنود االسرائيليين صورا تذكارية مع شهداء ومعتقلين.25
 19   استخدم موظفاته مخزناً لنزواته اإلسرائيليالرئيس السابق للكيان.26
 19  "العار"لكنيست تساحي هنغبي بتهمة محاكمة عضو ا.27
 19  اليمين اإلسرائيلي يحاول قطع تبرعات عن جامعات ترفض طرد محاضرين يساريين.28
 20  "إسرائيل"ـشكل ضربة سياسية إستراتيجية ألحقت أضرارا فادحة ب" أسطول الحرية": دراسة إسرائيلية.29
 20  إسرائيلية إلى الخارج" هروب أدمغة" حالة 4500 تكشف عن "يديعوت".30
 21  سرقة جوازي سفر وزير االتصاالت اإلسرائيلي وزوجته في باريس.31
 21  "ضةفي ظروف غام"الجيش اإلسرائيلي يعلن اختفاء ضابط .32
    



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1884:        العدد        18/8/2010األربعاء  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 21    ألف أسرة في غزة تعيش مأساة إنسانية20: وزير األشغال العامة واإلسكان في القطاع.33
 22   مليون دوالر35طلق حملة لبناء ألف وحدة سكنية بغزة بتكلفة  ي"منتدى األعمال الفلسطيني".34
 22  االحتالل يفتح المعابر التجارية مع غزة.35
 22  2010 مقدسي منذ مطلع 600االحتالل اعتقل .36
 23    تفرض اإلقامة الجبرية لمدة أسبوعين على طفل"إسرائيل: "سلوان.37
 23  عائلة طفلة شهيدة تعتزم محاكمة جنود االحتالل القتلة.38
 23  إهانة" فيس بوك"نشر صور المعتقلين على : مركز لألسرى.39
 23  اعتصامات تطالب بإقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.40
 24  في العالم" قطايف"تحضيرات في بيت لحم لصنع أكبر حبة .41
   

   : األردن
 24    عالقات بالدهم بحماس األسوأ عربياًاألردنيون يصفون: استطالع.42
 25  ة إلى قطاع غزة تسير قافلة مساعدات جديد"الخيرية الهاشميةالهيئة ".43
 25   خبراء إسرائيليون يعيدون هيكلة الحكومة األردنية": الشرق القطرية".44
   

   : لبنان
 25  ولن أتراجع لالجئين الفلسطينيين تبقى معركة حق التملك: راح حق العملت بعد اقجنبالطوليد .45
 25  لفلسطينيينالجئين اتشكيل لجنة وزارية وصندوق خاص لسمير جعجع يدعو إلى .46
 26   وصيدا... نريد حفظ استقرار المخيم: »الساحة«سعد يتحرك في عين الحلوة لضبط أسامة .47
 26   على اصحاب االمالك المشغولة في المخيمات الفلسطينيةلتعويضا تقترح" القوات اللبنانية".48
 27  في لبنان ين الفلسطينيين عمل الالجئ: من قانون الضمان االجتماعيالتاسعةتعديل المادة .49
 27   أسامة بريالعميل تحكم بإعدام " العسكريةالمحكمة ".50
 27    الشؤون االجتماعية مستعدة لتقديم الدعم للمعوقين الفلسطينيين وزارة : لبنان.51
   

   :عربي، إسالمي
 28  الحديث عن مكان إطالق المفاوضات المباشرة سابق ألوانه: وزارة الخارجية المصرية.52
 28  يثير قلق أنقرة وسخريتها وزيارة نتنياهو لليونان  على البلقان"إسرائيل"انفتاح .53
 29   حاج فلسطيني2000السعودية تستضيف .54
 29  "معاداة السامية"يهودي مغربي يقاضي جمعية حقوقية مغربية بتهمة .55
 29  تحقق مع جمعية العلماء المسلمين بتهمة جمع مساعدات لغزة دون رخصة ة الجزائرشرط.56
 29  "خلية إرهابية"القضاء يقرر االستماع لفلسطيني ُمتهم بتزعم : المغرب.57
 30  زةألف لتر ديزل لمولدات مستشفيات غ 300قطر الخيرية تتبرع بـ .58
   

   :دولي
 30  األمم المتحدة تؤكد قرب انطالق المفاوضات المباشرة.59
 30  لضرب محطة بوشهر االيرانية" ثمانية ايام ""سرائيلإ"امام : جون بولتون.60



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1884:        العدد        18/8/2010األربعاء  :التاريخ

 31  ليون دوالرم6,9 بقيمة )األونروا(يابانية لـمنحة .61
 31   "إسرائيل"ـ فطيرة على وجه سيناتور أميركي احتجاجاً على دعمه ل.62
    

    :حوارات ومقاالت
 31  طالل سلمان... ! يدي السلطةىعل.. عندما تصير المفاوضات مع اإلسرائيلي تذويباً للقضية.63
 34  حسن أبو طالب. د...  حقوق في مهب الريح .. مفاوضات بال مرجعية.64
 36  واصف عريقات...  لحرب أم عدوان؟"سرائيلإ"هل تذهب .65
 38  عكيفا الدار... طبول الحرب.66
    

  39  :كاريكاتير
***  

  
1. لعمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان" حقا مجزوءا "مجلس النواب اللبناني يقر  

أقر في   المجلس النيابي اللبناني من بيروت، انغالب األشمر عن مراسلها 18/8/2010الحيـاة،   ذكرت  
 مـن قـانون الـضمان       9جلسته التشريعية التي انعقدت أمس، اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة            

جتماعي كما قدمته لجنة اإلدارة والعدل، ويعطي االقتراح العمال الالجئين الفلسطينيين حق المعاملـة              اال
بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي، ما يجعل العامل الالجئ يستفيد من               

بحسب القانون، يتوجب علـى     و. تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني         
إدارة الضمان أن تفرد حساباً منفصالً مستقالً لديها لالشتراكات العائدة للعمال الفلـسطينيين علـى أن ال                 

وال . تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أي التزام أو موجب مـالي تجـاههم               
  .ت صندوق ضمان المرض واألمومة والتقديمات العائليةيستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديما

نحن توصلنا الى بعض الحلول التي تعطي الفلسطيني الحق ألننا نخشى من            «: وقال النائب إيلي ماروني   
التوطين المقنع ونحن كنواب لحزب الكتائب نؤيد ما تقدم به الرئيس الـسنيورة، ونزيـد عليـه طلـب                   

  .»وأيده بذلك النائب زهرا. لناتجة عن إشغال األراضي والمخيماتالحصول عن التعويضات لألضرار ا
: ، ورفضه ألي اقتراح آخر قـائالً      »اللقاء الديموقراطي «وهنا أعلن النائب وليد جنبالط التمسك باقتراح        

لم نعلم فيه، نحن ال ندخل فـي        )  آذار 14تقديم اقتراح جديد من     (ما جرى   . اقتراحنا أفرغ من مضمونه   «
  .»سي وال سمسرة سياسيةبازار سيا

. »لماذا لم تثر هذه القضية عند دخول العمال األجانب، غير الفلـسطينيين؟           «: وسأل الوزير محمد فنيش   
وهنا طلب بري من الوزيرين حرب وفنيش إعداد صـيغة          . »الضمان يستثمر أموال االشتراكات   «: وقال

  .توافقية تطرح في نهاية الجلسة
 آذار توصلت،   14قوى  أن  ،  بيروت  من بوال أسطيح   عن ،18/8/2010 الشرق األوسط، لندن،  وأضافت  

وقبل ساعات معدودة من انعقاد الجلسة التشريعية، إلى مشروع موحد فيما يخص الحقـوق الفلـسطينية،                
 14ووصف منسق األمانة العامة لقوى      . ، ونال بركة البطريركية المارونية    »الوطني الحر «عرض على   

ـ آذار، فارس سعيد، المش     آذار من مقاربة هذا الملف الـشائك، مـن          14اإلنجاز السياسي لتمكن    «روع ب
ـ  . »دون انقسامات داخلية   البنـد  «: أبرز ما تضمنه هذا المشروع وقال     » الشرق األوسط «وشرح سعيد ل

 العمل لالجئـين باسـتثناء   الثاني حقاألول عرف بالفلسطينيين المستفيدين من هذا المشروع، ومنح البند         
 في القطاع العام والمهن الحرة، وأعطى البند الثالث حق الحصول على إجازة عمل تـصدر عـن                  العمل

ـ          المشروع إنشاء صندوق خـاص     ). أونروا(وزارة العمل، على أن يعود ملف االستشفاء إلى مسؤولية ال
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وشدد سـعيد علـى أن      . »بالالجئين مستقل عن صندوق الضمان االجتولحظ ماعي، يموله أرباب العمل         
  .»ملف حق تملك الالجئين مؤجل، وغير مطروح للنقاش حاليا«

أن » الـشرق األوسـط   «النائب غسان مخيبر، في اتصال مع       » التغيير واإلصالح «واعتبر عضو تكتل    
البحـث  «، الفتا إلى أن     »الدولة اللبنانية خطت خطوة كبيرة في إقرارها حق العمل لالجئين الفلسطينيين          «

ـ      سيستمر في مجلس النواب؛ أل     وسـواها مـن الجهـات      ) أونروا(ن ثمة مسؤوليات أخرى ينبغي على ال
  . »المعنية القيام بها لتحسين شروط حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان

إقرار اقتراح قانون   «، سمير جعجع، بخطوة     »القوات اللبنانية «من جهته، رحب رئيس الهيئة التنفيذية في        
ونفى جعجع   .»بنان، على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين       الحقوق المعيشية للفلسطينيين في ل    

  .هذا األمر غير وارد لألسباب المعروفة«إمكانية إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم، باعتبار أن 
من أهـم مطالـب الحـزب أن ال تـصل حقـوق             «وشدد رئيس حزب الكتائب، أمين الجميل، على أن         

مطلبنا كان أن يكون هناك حقوق للفلسطينيين، ولكـن لـيس علـى             «: ، وقال »توطينالفلسطينيين إلى ال  
، متمنيـا علـى     »حساب حقوق اللبنانيين، وكان موقفنا منذ البداية أن يكون هذا الموضوع متوافقا عليـه             

الرد على التعاون اللبناني في موضوع الحقوق، بالتعاون لوضع حد للفلتـان األمنـي فـي     «الفلسطينيين  
  .»خيماتالم

 القيادي في حزب اهللا الشيخ حسن       ، أن عمان من   نادية سعد الدين   عن   18/8/2010،  الغد، عمان ونشرت  
ما تم إقراره أمس يحسن الوضع اإلنساني للوجود الفلسطيني في لبنان، ويشكل أبـسط              " أن    عد عز الدين 

 ".حقه في العيش الكـريم    حقوق اإلنسان الذي يعيش كضيف في أي دولة، ويتم التعاطي معه على أساس              
ـ  الحزب يعتبر أن اإلخوة الفلسطينيين هم ضيوف وأصحاب قضية سياسـية           "من بيروت إن    " الغد"وقال ل

واستراتيجية، وال بد من انصافهم وإعطائهم الحقوق كاملة، بما تؤمن لهم الحياة الكريمة وحرية اإلنـسان             
  ".ظ الخصوصياتوصون الحقوق، بحيث يتساوى اللبناني والفلسطيني مع حف

الطوائف والقوى السياسية اللبنانية تنظر إلى واقع الوجود الفلسطيني في لبنان وفق رؤيتها             "وأشار إلى أن    
لمجمل القضية، حيث يعده البعض إخالالً خطيراً في التوازن الديمغرافي والطـائفي بـين المـسيحيين                

 باعتبارهم أصحاب قضية يناضلون مـن أجلهـا   والمسلمين، بينما يعتبره آخرون وجوداً آنياً واضطرارياً   
هناك تفاهماً بين المسلمين والمـسيحيين حـول رفـض          "وأوضح أن    ".بهدف العودة إلى وطنهم فلسطين    

يقع الخالف حول حق التملك، حيث ساد التفكير بايجـاد  "، بينما "التوطين باعتباره ضد القضية الفلسطينية   
  ".مخاوف والهواجس عند البعضآليات جديدة لها للحؤول دون إثارة ال

ولم يحسم القرار التجاذبات والخالفات العميقة التي ما تزال قائمة، وأخذت مداها فـي األيـام الـسابقة                  
، "المـستقبل "ورغم إيجابية مواقف بعض الكتل النيابية اللبنانية، مثل كتلة           .وصوالً إلى قبة البرلمان أمس    

مبادئ تأكيد هويتهم كضيوف مقيمين في لبنان وعلى حق العـودة           من حق العمل للفلسطينيين انطالقاً من       
  .إلى أرضهم، ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم وضرورة تأمين حياة كريمة لهم ضمن القوانين اللبنانية

فـي  " سالح المخيمـات  "غير أن بعض األطراف اللبنانية، مثل مجلس المطارنة الموارنة، زجت بورقة            
خالل مقايضة التجاوب مع مطالبة الحقوق اإلنسانية لالجئين بضبط السالح الفلسطيني           الحوار الدائر، من    

داخل وخارج المخيمات، رغم أن المطروح حالياً يتعلق بالشق االقتصادي واالجتماعي، فيما تبحث لجنة              
ح ثالثية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري وحزب اهللا موضوع السال              

  .الفلسطيني مع الفصائل والقوى الفلسطينية
عدم تجاهل الحقوق المشروعة التي أقرتها األمم المتحـدة وشـرعة           "غير أن الحزب الشيوعي دعا إلى       

، فيما أكدت الجماعة اإلسالمية في لبنان       "حقوق اإلنسان بدءاً بحق السكن والتعليم والعمل والعيش الالئق        
  ".سطيني المحقة وضرورة إعطائه حقوقه المدنيةقضايا الشعب الفل"تضامنها مع 
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اعتبر  النائب ميشال عون  " التغيير واإلصالح " رئيس تكتل    ، أن 18/8/2010المستقبل، بيروت،   وأوردت  
يشكل تالعبا في مشروع القـانون المقـدم حـول الحقـوق المدنيـة              ) في مجلس النواب  (أن ما جرى    

العدالة "، ورأى أن    "ير الذي توافقنا عليه في لجنة اإلدارة والعدل       للفلسطينيين بحيث أتى النص الذي أقر غ      
  ."الشفّافة ال تولّد الفتنة ولكن العدالة المنتقصة هي التي تولّدها

  
  "اسرائيل"االستيطان وتحديد مرجعية هو المدخل للمفاوضات المباشرة مع : عباس .2

ل لقائه وزير خارجية النرويج يونـاس        أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خال      :ـ فهيم الحامد   جدة
جاري ستور أمس أن وقف االستيطان وتحديد مرجعية محـددة للمفاوضـات، هـو المـدخل الحقيقـي                  

وأضاف أن هدف تلك المفاوضات المرجو هو إقامة الدولة الفلـسطينية           . لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل   
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 ساعة، إلـى الجهـود الدوليـة        24اني بين عباس ووزير خارجية النرويج خالل        وتطرق اللقاء، وهو الث   
  .وكانت إسرائيل قد رفضت القبول ببيان اللجنة الرباعية. المبذولة لتحريك عملية السالم

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس أن تقدما حدث في المقترحات واألفكار للدخول في المفاوضات               
لفلسطينيين وإسرائيل، خالل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ديفيد هيل مـساعد             المباشرة بين ا  

إن المـشاورات الفلـسطينية     "وقالت مصادر فلسطينية    . المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل     
، مؤكـدة أن المـشاورات مـع        "األمريكية ستستمر، وهناك أفكار طرحت وهناك تقدم حتى هذه اللحظة         

وقالت المصادر إنه تم تبادل األفكار بين       . ف الرباعية والدول العربية ستتواصل خالل األيام المقبلة       أطرا
الجانبين الفلسطيني واألمريكي، لكن من السابق ألوانه اإلعالن عن مواعيد للمفاوضـات المباشـرة ألن               

  ."لرباعية الدوليةالمشاورات ستستمر خالل األيام القليلة المقبلة مع األشقاء العرب وأطراف ا
  18/8/2010عكاظ، السعودية، 

  
   الهندي قائد جهاز المخابرات الفلسطينية السابقأمينوفاة اللواء  .3

اكدت مصادر مصادر فلسطينية وفاة اللواء امين الهندي القائد السابق لجهاز المخابرات العامة : غزة
  . عاما نتيجة مرض تليف بالكبد 70الفلسطينية عن عمر يناهز 

 وعمل في فتح منذ تاسيسها ضمن جهازها االمني وعرف بعالقته 1940ولد الهندي في غزة عام و
القوية بصالح خلف ابو ياد مؤسس جهاز االمن الموحد وكان من الخاليا الطالبية االولى لفتح في المانيا 

ن دورة االلعاب  رياضيا اسرائيليا ضم11وكان له عالقة مباشرة بعملية ميونخ الشهيرة التي قتل فيها 
  . والتي نفذتها منظمة ايلول االسود1972االولمبية عام 

 ويحمل رتبة 1994عين الهندي رئيس لجهاز المخابرات الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 
  .لواء ورفض مؤخرا ان يكون عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح 

 الفلسطينية واسرائيل التي سبقت اعالن السلطة الفلسطينية وفي المفاوضات المباشرة بين منظمة التحرير
 رفضت اسرائيل مشاركة الهندي في الوفد الفلسطيني المفاوض وتم اسقاط عضوية 1993في عام 

  .الهندي من الوفد الفلسطيني نزوال عند رغبة اسرائيل في حينه
ة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة ونعى الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، واللجنة التنفيذي

الوطنية الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، مدير المخابرات األسبق اللواء أمين الهندي، الذي 
  .وافاه األجل اليوم في العاصمة األردنية عمان

   في قطاع من جهته بعث رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية وحكومته برسالة تعزية الى ال الهندي
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ان هنية اوعز الى وزارة الداخلية التابعة لحكومة " سما"وقالت مصادر فلسطينية لوكالة . غزة والخارج
  .غزة بتسهيل اجراءات ومراسم الدفن واقامة بيت العزاء للفقيد الهندي في بيته بمدينة غزة

  18/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  دم الدين وال تخدمهتركت حماس ألنني وجدتها تستخ: الهباش .4
 الفلسطيني بالضفة الغربية الدكتور محمـود الهبـاش علـى           األوقافرد وزير    :  وليد عوض  -رام اهللا 
بان السلطة تشن حربا على الدين االسـالمي          هنية   إسماعيلالحكومة المقالة بقطاع غزة      رئيس   اتهامات

ـ  فلسطينية ملتصقة بشعبها وهـي جـزء مـن         هذا كالم فارغ، السلطة ال    'الثالثاء  ' القدس العربي 'بالقول ل
النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني، واركان السلطة ورئـيس الـسلطة ووزراء الـسلطة مـسلمون               
ملتزمون بدينهم، لكنهم ال يستخدمون الدين لخدمة اغراض سياسية، وهـذا هـو الفـرق بيننـا وبـين                   

مة مصالحة، اما نحن فنعمل بصمت ولكننـا        غيرنا يرفع شعار االسالم ولكن يستخدم االسالم لخد       .غيرنا
 مسجدا خالل عام واحد كما حدث بالضفة الغربية ال يمكن       90اعتقد بان من يفتتح     '، مضيفا   'نخدم االسالم 

هو الذي يحارب االسالم    ' ار بي جي  'ان يحارب االسالم، وانما الذي يقصف المساجد بالصواريخ وبالـ          
 الف طالـب    20لتحفيظ القرآن بالضفة الغربية ويدرس اكثر من         مركز   600ولكن الذي يفتتح اكثر من      

 حافظ للقرآن الكريم خالل عام ال يمكن ان يصنف على انه يحارب             200القرآن الكريم ويخرج اكثر من      
االسالم، اما من يقصف المساجد ويقتل األئمة كما حدث في مسجد ابن تيمية في مدينة رفح بغزة اعتقـد                   

  .'السالمان هذا الذي يحارب ا
 مركز لتحفيظ القرآن تابعـة      1000وحول اتهام وزارة االوقاف في حكومة الدكتور سالم فياض باغالق           

عدد مساجد الـضفة الغربيـة كلهـا        'للمساجد بالضفة الغربية نفى الهباش تلك االتهامات، مشيرا الى ان           
 القرآن فان عدد المراكز     لو افترضنا بان نصف تلك المساجد بها مراكز لتحفيظ        '، واضاف   ' مسجد 1700

 مركز مفتوحة، فاعتقـد  600 مركز ونحن نقول بان لدينا حاليا    1000 مركزا فكيف سنغلق     850سيكون  
لالسف هناك اناس امتهنوا نشر االكاذيـب بتـرويج   .بان هذا افضل رد على كل هذه الترهات واالكاذيب       

ة شرعية وال حجة دينية وال وطنيـة وال         االشاعات الفارغة واالفتراء على االخرين، فليس عندهم ال حج        
  .'حجة سياسية وبالتالي هم يلجأون الى الطعن والسب والتزوير والتشهير واالفتراء على الناس

وحول قرار وزارة االوقاف بالضفة الغربية منع الشيخ حامد البيتاوي النائب فـي المجلـس التـشريعي                 
الة الجمعة في مساجد الضفة الغربية قال الهبـاش         الفلسطيني احد قادة حماس بالضفة من القاء خطب ص        

نحن اتخذنا هذا القرار انسجاما وانطالقا مع القانون االساسي الفلسطيني الذي يـنص             '،  'القدس العربي 'لـ
فالشيخ البيتاوي هو جزء من السلطة التـشريعية النـه عـضو فـي           .على وجوب الفصل بين السلطات    

البرلمانية وبالتالي ال يحق له ان يكون موظفا في السلطة التنفيذية اال            المجلس التشريعي ويتمتع بالحصانة     
في مرتبة الوزير، هكذا ينص القانون باستثناء وظيفة الوزير ال يحق لعضو المجلس التشريعي ان يشغل                

  .'اي وظيفة في السلطة التنفيذية ال مدير عام وال مدير وال حتى خطيب مسجد
فعته لترك حركة حماس بجانب شروع الحركة باسـتخدام الـدين ولـيس      وحول االسباب االخرى التي د    

هذا احد العناوين، وهناك عناوين اخرى لها عالقـة بالـسلوكيات           'خدمة الدين على حد قوله قال الهباش        
  .'التنظيمية لبعض القيادات، وسلوكيات ومواقف سياسية

هـذا جـزء مـن      'حماس قـال الهبـاش      وحول اذا ما كانت االختالفات السياسية هي التي دفعته لترك           
  .'هناك اسباب دينية وهناك اسباب سياسية وهناك اسباب شخصية.االسباب

االسباب السياسية أنا آمنت مـن اللحظـة االولـى بـان            'وعند سؤاله عن االسباب السياسية قال الهباش        
ر مـسبوق فـي     هو انجاز غي   .مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية هو مشروع وطني حقيقي يبنى عليه         

حماس اخذت موقف العداء من السلطة الفلسطينية        .تاريخ الشعب الفلسطيني يجب ان يعزز ال ان يعادى        
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انا وجدت نفسي في هذا غير منسجم مع موقف حركة حماس فنأيت بنفـسي               .من اللحظة االولى النشائها   
  .'عنها

م اعـد قـادرا علـى ممارسـة     ل' وحول االسباب الشخصية التي دفعت الهباش لترك حركة حماس قال      
انا ارفض ان اكون جزءا مـن حركـة تقـدم            .قناعاتي الدينية والسياسية والوطنية داخل حركة حماس      

ارفض ان اكون جـزءا      .التنظيمي على الوطني وتقدم الحزبي على الوطني وتقدم السياسي على الديني          
  .'من هذه الحركة لذلك تركت حركة حماس

  18/8/2010القدس العربي، لندن، 
 

  بالضفة" فتح"منع البيتاوي من الخطابة يأتي في سياق حرب دينية تنتهجها سلطة ": واإلصالح التغيير" .5
في رام اهللا، من " فتح"في المجلس التشريعي الفلسطيني، سلطة " التغيير واإلصالح"اتهمت كتلة : رام اهللا

واآلذان إرضاء للمستوطنين وانطالقا خالل وزير أوقافها محمود الهباش، بشن حرب دينية على المساجد 
مشيرة إلى منع رئيس رابطة علماء فلسطين . من الحقد األسود على بيوت اهللا عز وجل، حسب وصفها

 50وخطيب المسجد األقصى، النائب الشيخ حامد البيتاوي، من الخطابة في المساجد أيام الجمعة، بعد 
  .عاما من الخطابة

إن قرار منع الشيخ "، في بيان مكتوب "حماس"ة المقاومة اإلسالمية وقالت الكتلة المقربة من حرك
البيتاوي من الخطابة، يأتي في ظل هرولة سلطة فتح نحو المفاوضات المباشرة بالشروط اإلسرائيلية 
وسعيها الحثيث لجلب الغطاء العربي والدولي لها على حساب الحقوق والثوابت وأمام الجرائم اإلسرائيلية 

 بحق الشعب واألرض والمقدسات وخاصة ما يحدث للنواب المقدسيين وضمن الحملة المسعورة المستمرة
الصهيوفتحاوية وتبادل األدوار ضد المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني واالعتقاالت والمداهمات 

  " .واالستدعاءات اليومية التي لم تسلم منها النساء
" فتح"يتاوي من الخطابة في المسجد األقصى وها هي سلطة وأضافت الكتلة أن االحتالل منع الشيخ الب

  .تمنعه من الخطابة في مساجد الضفة المحتلة، حسب تعبيرها
أن تكف عن هذا التساوق مع االحتالل وأن ترفع يدها الثقيلة عن الشعب " فتح"ودعت الكتلة حركة 

التي يصدرها الهباش ، حسب الفلسطيني وأن تحترم ممثليه، وعن الفتاوى والرؤى الحزبية الضيقة 
  .تعبيرها

  17/8/2010قدس برس، 
  

  "إقرار مجلس النواب اللبناني إجازة العمل للفلسطينيين"بـ عبداهللا عبداهللا يرحب  .6
إقرار مجلس "رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا في بيان أمس، بـ 

إنها خطوة متقدمة في االتجاه الصحيح، ولكنها ال تلبي : "، وقال"لفلسطينيينالنواب اللبناني إجازة العمل ل
كل مطالبنا، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع كل األطراف اللبنانيين إلنجاز اآلليات الضرورية 
 لتنفيذ هذا القانون، وفق األهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل على إقرار بقية الحقوق وأولها حق

  ".  فقط2001التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 
 18/8/2010السفير، بيروت، 

  
  تدعو لعزل سلطة رام اهللا وتحذر من حرب حكومة فياض على الدين   حماس .7

في غزة، ) 17/8(حمل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في مؤتمر صحفي عقد الثالثاء : غزة
 ضد المساجد وضد المتدينين في الضفة الغربية، وحذر من تداعيات هذه الحملة"مسئولية " فتح"حركة 

  .الحرب الخطيرة وانعكاساتها
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إننا إذ نستنكر هذه الحرب الشرسة على ديننا ومقدساتنا وقيمنا الدينية فإننا ندعو كل أبناء "وقال برهوم 
ير أخالق شعبنا وإحالل ثقافة شعبنا إلى رفض ومواجهة هذه المخططات الخبيثة التي يراد من ورائها تدم

  ".الخنوع والمجون لتسهيل التطبيع مع االحتالل تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية
واستعرض نماذج من االعتداءات التي يتعرض لها خطباء وأئمة المساجد في الضفة الغربية، وما أسماه 

  ".مخطط فتح ضد القيم واألخالق والدين في الضفة الغربية"
في الوقت الذي تشن فيه سلطة فتح هذه الحرب بحق المساجد وأهلها وبحق التيار الديني "لمتحدث وقال ا

والملتزمين بصورة عامة، تُنفذ الشق اآلخر من هذا المخطط الخبيث فتفتح األبواب مشرعة أمام تيار 
الفساد، وتقيم حفالت الفساد المبرمج، فتمنح التراخيص إلقامة الخمارات والبارات والمالهي الليلية ودور 

والهدف من كل ..نشاطه وعافيته" كازينو أريحا"المجون والخالعة ومهرجانات العري والرقص، ويستعيد 
ذلك هو محاربة التيار الديني في شعبنا الفلسطيني والذي كان على الدوام الدافع األساسي، والمحرك 

  ".الرئيس في مقاومة  االحتالل ومشاريعه
ة إلى وقفة غضب ضد هذه الممارسات وضد هذه الحرب الدينية التي تنفذها سلطة فتح ودعا علماء األم

  .في الضفة الغربية، مطالباً في الوقت ذاته بفضح هذه الممارسات على كل المنابر
كما دعا برهوم الدول العربية ووزارات أوقافها إلى تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ومساجده 

تحارب الدين وتحارب "ن خالل مقاطعة وزارة أوقاف سلطة رام اهللا التي قال إنها وقيمه، وذلك م
  ".المساجد في الضفة الغربية وتنفذ مخططاً صهيونياً أمريكياً خبيثاً

وطالب برهوم بضرورة إغالق أندية القمار ومحال بيع الخمور وبيوت الرقص التي افتتحت بتراخيص 
، داعيا علماء األمة إلى وقفة غضب ضد هذه "من الحرب على الدينجزء "رسمية في الضفة وقال إنها 

التي تنفذها سلطة فتح في الضفة الغربية، ونطالبهم بفضح هذه " الحرب الدينية"الممارسات وضد هذه 
  .الممارسات على كل المنابر

دة أن يتمادوا إن التاريخ واألحرار من أبناء شعبنا لن يتركوا لمخططي حرب الدين والعقي"وقال برهوم 
  ".في غيهم ويتطاولوا في جرمهم وسيجدون نتاج أعمالهم أمامهم في الدنيا واآلخرة

  17/8/2010قدس برس، 
  

   بيان الرباعية برفضه وتصفه بالوهم السياسيتستبقحماس  .8
 تكررت مؤخراً تعبيراً "أوسلو "قالت حركة ة حماس ان تصريحات ومواقف فريق:  كامل صقر-دمشق 

 في العودة إلى المفاوضات المباشرة مع االحتالل، بذريعة تعرض محمود عباس إلى ضغوط عن رغبتها
 أوروبية، وتعويالً منها على صدور بيان الرباعية الدولية باعتباره مرجعية للمفاوضات التي -أمريكية 

جعية ورفضت حماس في بيان لها التعويل على بيان اللجنة الرباعية كمر. وصفتها حماس بالعبثية
للمفاوضات واعتبرته وهماً وسراباً سياسياً لدفع الفريق الفلسطيني المفاوض إلى مستنقع المفاوضات 
العبثية، ورأت أنه يشكل ورقة التوت للتغطية على فشل وإفالس فريق التفاوض الفلسطيني الذي يسعى 

  .ستئناف المفاوضاتلالنتقال إلى المفاوضات المباشرة دون تحقيق أليٍّ من الشروط الموضوعة ال
وجددت حماس تمسكها بخيار الوحدة الوطنية وإعادة بناء الصف الداخلي على قاعدة التمسك بخيار 

  .المقاومة والثوابت الوطنية الستعادة األرض والحقوق الوطنية الفلسطينية
 لفئة رفضنا القاطع للمفاوضات العبثية مع االحتالل، ونعد مسار المفاوضات خياراً"وأكدت حماس 

معزولة، عارضت فيه األغلبية الفلسطينية الساحقة، التي أكدت رفضها الحاسم الستئناف المفاوضات 
المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني، من خالل اجتماع أحد عشر فصيالً فلسطينياً في دمشق في 

  ."الخامس عشر من هذا الشهر
  18/8/2010القدس العربي، لندن، 
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  "األونروا"حقيقة العجز المالي في وكالة  بتشككحماس  .9

فليبو " أونروا"شككت حركة حماس بصحة التصريحات األخيرة لمفوض عام وكالة : حامد جاد - غزة
 مليون 84غراندي حول األزمة المالية التي تمر بها اونروا في ظل العجز المالي لموازنتها البالغ 

  .دوالر
إن هذه التصريحات تثير عالمات استفهام كبيرة لدى العديد "لحماس وقالت دائرة شؤون الالجئين التابعة 

من المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع غزة والفئة المستفيدة من المساعدات التي تقدمها أونروا وهي 
الالجئون، في حين ذكر غراندي بأن هذا المبلغ إذا لم يتوفر نهاية الشهر الحالي سيكون له تبعات 

  ".خدمات التي تقدمها األونرواوقصور في ال
ووصفت الدائرة هذه التصريحات بفقاقيع إعالمية تسعى أونروا بحسبها لترسيخها في ذهن الالجئ 

حديث عن أرقام مهولة أو ماليين من الدوالرات تم بعثرتها في "الفلسطيني، في ظل ما قالت عنه الدائرة 
ظمها أونروا في غزة وإحصاءات غير رسمية الشهرين الماضيين بما يعرف بألعاب الصيف التي تن

  . مليون دوالر تم صرفها على هذه األنشطة24تتحدث عن 
يوناس "ولفتت الدائرة إلى حديث غراندي في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بوزير الخارجية النرويجي 

دم تمكنها من بأن األونروا في حال ع" الذي يرأس مجموعة المانحين الداعمة للفلسطينيين" جار شتور
الحصول على المبالغ المطلوبة ستضطر للجوء إلجراءات مثل تقليص العمليات وإغالق بعض 
المؤسسات مثل المدارس والعيادات في مناطق عمليات األونروا المختلفة، األمر الذي يهدد قطاع الصحة 

  .والتعليم بشكل كبير
 استمرار أونروا بتقديم خدماتها، وأعربت عن قلقها تجاه هذه التصريحات، مؤكدة على ضرورة

  .واعتبرت أن بقاء أونروا يعد شاهداً على استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية الالجئين
، معتبرة ذلك تخليا "واستنكرت تخاذل بعض الدول الممولة لألونروا عن دفع ما عليها من التزامات

  .عودة والتعويضواضحا عن قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في ال
إن األونروا ومنذ ظهور اتفاقية أوسلو تتهددها نوايا سيئة من بعض "وقالت دائرة شؤون الالجئين 

". األطراف الدولية تهدف إلى شطبها وإلغائها على اعتبار وجودها يهدد عملية السالم المزعومة
انب األزمات التي يعاني واعتبرت أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويالت الحصار على غزة، إلى ج

منها القطاع بصورة متكررة، أبرزها أزمة الكهرباء التي أصبحت تشكل قلقاً وأرقاً كبيرين للغزيين الذين 
نفد صبرهم، إلى جانب األوضاع المزرية في مخيمات الالجئين، التي أصبحت بحاجة ماسة إلى هذه 

أحد، ألنها تأتي في سياق مسؤولية المجتمع المساعدات التي لن تكون بأي حال من األحوال منةً من 
 .الدولي عن استمرار وجود قضية الالجئين من الناحية السياسية والقانونية واالقتصادية

  18/8/2010الغد، عمان، 
  

   إتباعه بخطوات أخرى وتطالبالفلسطينيين حماس تثمن القرار اللبناني بحق الالجئين .10
حماس اعتبرت إقرار مجلس النواب ، أن بيروتمن  17/8/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

اللبناني بحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان بالعمل في العديد من الوظائف والمهن التي حرموا منها 
  .سابقاً، خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح

نسخة منه الثالثاء " مالمركز الفلسطيني لإلعال"وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي تلقى 
حيث ما يزال الالجئ "تعقيبا على القرار اللبناني إن هذه الخطوة ال بد أن يتبعها خطوات أخرى ) 17-8(

الفلسطيني محروم من مزاولة المهن الحرة، ومن حقه في الضمان االجتماعي والصحي وحقه في تملك 
  ".شقة سكنية
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بسرعة العمل على إقرار كامل الحقوق المدنية لالجئين وطالبت الحركة األشقاء المسؤولين في لبنان 
  ".الفلسطينيين، لتأمين عيشهم الكريم مع أشقائهم من أبناء الشعب اللبناني

تلك الحقوق اإلنسانية إنما هي ضرورة لحفظ كرامة اإلنسان الفلسطيني، كما هي عامل "كما أكدت أن 
  ".مود الالجئين من أجل العودة إلى وطنهم فلسطينأساس لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير ولتعزيز ص

 المسؤول السياسي  نادية سعد الدين أننقال عن مراسلتها من عمان  18/8/2010الغد، عمان، وجاء في 
المجلس أقر أمس حقوقاً مجزوءة، مما يدلل على عدم الجدية في "أن اعتبر لحماس في لبنان علي بركة 
إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في "، مؤكداً أن "ينمنح الحقوق لالجئين الفلسطيني

لبنان ال يرتبط بالتوطين، أو بموضوع السالح الموجود لدى بعض الفصائل، وإنما يتعلق بإنصافهم 
  ".ووقف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والحياتية للعيش حياة كريمة ريثما تتحقق عودتهم

  
  التشريعات الشاملة تعزز العالقات بين الشعبين : حول حقوق الالجئين الفلسطينيينمذكرة حماس  .11

 من شهر، تتضمن أكثر خالل إعدادهاهي مذكرة تفصيلية عملت حركة حماس على : عمار نعمة
المطالب الفلسطينية المزمنة بالحقوق المدنية واإلنسانية الضائعة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وجهتها 

  .  الزعماء العرب في الخارجإلى القادة السياسيين في الداخل كما إلىلحركة ا
 للمذكرة وتؤكد التمسك بحق العودة إلى فلسطين ال غير، ومحاربة "التصنيف السياسي"ترفض الحركة 

 حماس الجوهر األساس إلىالتوطين وتذويب هوية الالجئين الفلسطينيين، األمر الذي يمثل بالنسبة 
 هؤالء الالجئين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة أنلكنها، في المقابل، تشدد على . الفلسطينيةللقضية 

قوانين تحرمهم أبسط حقوقهم المدنية واإلنسانية بذريعة مواجهة مشاريع " األساسالصعوبة، منتقدة في 
ذريعة مواجهة  حق العودة ال يتعارض مع إعطاء الالجئ حقوقه المدنية تحت أنوتشدد على . "التوطين
  . التوطين

جالت الحركة على أطراف سياسية وكتل نيابية كثيرة خالل األيام الماضية، عارضة مشروعها الذي 
خلق مناخ لبناني فلسطيني جديد يشكل معبراً نحو عالقة جديدة بعيدة عن المخاوف السابقة "يهدف إلى 

أي " أن تتم في إطار غير جزئي وترى حماس أن معالجة الموضوع يجب. "والهواجس غير المبررة
، وتلفت االنتباه إلى أنها ترفض فصل حق التملك والضمان االجتماعي عن باقي الحقوق المدنية "شمولي

 عقد عمل شامل ومفتوح، إطارللفلسطينيين في لبنان، مثلما تهدف إلى إقرار قوانين وتشريعات في 
 حصر العالقة في زاوية ضيقة يحول دون أنبل، وتؤكد، في المقا. يستثني القـطاع العام في البالد

  .  لبناني خالق من اجل تحقيق العودة-تفاعل فلسطيني 
، تمنع 1948منذ عام : وتجمل المذكرة الحقوق المحروم منها الالجئ الفلسطيني في لبنان، وتقول

حقوقه، وعلى سبيل القوانين اللبنانية الالجئ الفلسطيني من العيش حياة كريمة، ومن الحصول على أبرز 
  : المثال نذكر أهم هذه الممنوعات

منها الممرض، والمحاسب، وسائق السيارة، والدباغة، والسكرتاريا، :  مهنة72 منع العمل في -1
والتمديدات الكهربائية، وتركيب الزجاج، ومندوب تسويق، والدهان، وميكانيك السيارات، والطباخ، 

  ... والسفرجي
  . طب، محاماة، هندسة، صحافة، صيدلة: هن الحرة منع العمل في الم-2
أكثر من نصف المخيمات الفلسطينية في لبنان يمنع إدخال مواد البناء إليها، وكل : منع البناء-3

  . المخيمات يمنع القانون اللبناني اإلعمار فيها
قق السكنية والمحاّل وهذا يعني منع تملّك األراضي والمنازل والمزارع والبنايات والش:  منع التملّك-4

  . التجارية
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يمنع القانون اللبناني نقل ملكية أي مبنى أو شقة سكنية أو قطعة أرض إلى األبناء :  منع التوريث-5
  . واألقارب والزوجة، إذا كان المتوفى عنها فلسطينياً

  ). الحكومي( منع العمل في القطاع العام -6
  . ، أو منع االنضمام إلى بعض كليات الجامعة اللبنانية منع التعلّم في تخصصات تعليمية معينة-7
  .  منع إدخال شبكة الهاتف الثابت إلى أي مخيم-8
  .  منع إدخال شبكة اإلنترنت إلى المخيمات-9

 منع تأسيس الشركات على أنواعها، ومنها التجارية، وشركات األعمال والشحن واالستيراد -10
  . والتصدير وغيرها

  . الجمعيات والهيئات الثقافية واالجتماعية واإلنسانية منع تأسيس -11
  .  منع تأسيس المراكز الطالبية والشبابية والنسائية ومراكز رعاية األيتام أو تقديم الخدمات للفقراء-12
 منع االنتساب إلى النقابات، إذ ال يحق للفلسطينيين االنتساب إلى نقابات الصحافة والمهندسين -13

  ... حامين وواألطباء والم
 منع االستفادة من الضمان الصحي واالجتماعي، إذ تفرض السلطة اللبنانية ضرائب على كل -14

  . فلسطيني يعمل، لكن ال يحق له الحصول على أية مساعدة صحية أو اجتماعية
لوية لذلك فإننا نرى أن هناك مطالب وحقوقاً أساسية ينبغي أن تتوفر لالجئين الفلسطينيين في لبنان كأو

عاجلة ال تحتمل التأخير، ويفترض في هذه المطالب أن توفر حداً من الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين 
في لبنان، وتعزيز العالقة بين األشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وتعين الفلسطيني على تحمل هموم النكبة 

  : واللجوء إلى حين تحقيق العودة، وأهم هذه الحقوق
  : عملحق ال-1

 إطارويقصد به السماح لالجئين بالعمل في جميع المهن الحرفية والحرة والوظائف غير الحكومية، وفي 
  . تشريعي وقانوني يحفظ لهم حقوقهم مقابل قيامهم بواجباتهم الوظيفية

  : حق التملك-2
يل قانون التملك ويقصد به إعطاء الالجئين الفلسطينيين حق التملك في لبنان اسوة باإلخوة العرب، وتعد

 الذي حرم الفلسطيني حق التملك، ومنعه من تسجيل العقارات باسمه او 20/3/2001 بتاريخ 296رقم 
  . توريثها الى ورثته الشرعيين

  :  حق العمل السياسي لصالح القضية الفلسطينية-3
لسطينية بشكل عام يشمل هذا الحق في العمل السياسي واإلعالمي والثقافي واالجتماعي لصالح القضية الف

  . وقضية الالجئين بشكل خاص، ويقتضي ذلك السماح بإنشاء جمعيات ومؤسسات مختلفة وترخيصها
   تحقيقها وإنجازها يعزز العالقة اللبنانية أن هذه المطالب والحقوق، فإننا نؤكد إلى نشير إذإننا : ختاماً

 ويحافظ على الهوية الفلسطينية ويدعم حق الفلسطينية ويدعم قضية الالجئين الفلسطينيين كقضية سياسية
  . العودة ويساعد على مواجهة مشاريع التوطين والتهجير

  18/8/2010السفير، بيروت، 
  

  لبنان في  إجازة العمل لالجئين الفلسطينيينبإقرارفتح ترحب  .12
لبنان حق  مجلس النواب اللبناني إعطاء الالجئين الفلسطينيين في بإقراررحبت حركة فتح، : رام اهللا

العمل بعد معاناة طويلة بسبب وجود هذا العائق الذي شكل تمييزا ضد الفلسطينيين وحرمهم من المعاملة 
  . بالمثل

وقال الناطق باسم الحركة احمد عساف في تصريح له اليوم، إن هذا القانون الذي جاء بإجماع القوى 
 المعاناة التي تعرض لها الالجئ الفلسطيني في الحزبية النيابية اللبنانية يمنح الفرصة أمام التخفيف من
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لبنان ويشكل خطوة باالتجاه الصحيح ويفتح الطريق أمام باقي الحقوق وخاصة حق التملك العقاري الذي 
  .  فقط2001حرم الفلسطينيون منه في العام

رارا وأضاف أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت وأن السيد الرئيس محمود عباس أكد على ذلك م
  . عندما قال بأننا ضيوف على الدولة وعلى الشعب اللبناني

وتابع عساف، إن هذا الوجود القسري يأتي انتظارا لحين إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين 
  . الذي يؤكد على حق العودة194استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 

الجمهورية والنيابية ( اسمها بالشكر إلى الرئاسات اللبنانية الثالث وتوجهت فتح على لسان الناطق ب
ولكافة القوى واألحزاب والشخصيات اللبنانية وإلى الشعب اللبناني الشقيق الذي كان له ) ورئاسة الوزراء

  . وقفات مشرفة وال يزال بجانب شعبنا الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية الثابتة
  17/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "السلطة" ينتقد واقع فتح ويكشف عن قرار بمنعه من الكتابة والظهور في إعالم عمرونبيل  .13

كشف نبيل عمرو، القيادي في حركة فتح، أن السلطة الفلسطينية تمنعه من الكتابة في الصحف : رام اهللا
  .التابعة للسلطة" فلسطين"الصادرة في الضفة الغربية أو الظهور على فضائية 
بغزة إبراهيم أبو النجا رداً على مقالة مماثلة، " فتح"وعرض عمرو في مقالة له وجهها للقيادي في 

سأظل في الميدان أقول الحقيقة رغم محاولة : "، وقال"فتح"، جوانب من الواقع لحركة )8-17(الثالثاء 
مع منعي بقرار سلطة بكاملها محاصرتي، سواء بمنعي من الكتابة حتى في الصحيفة التي أسستها، 

، الفتاً النظر إلى إجرائها اتصاالت مع )"فلسطين(رسمي من الظهور على شاشات التلفزيون الوطني 
  ".يغضب الكثيرين"فضائيات عديدة كي ال يظهر على شاشاتها بزعم أن ذلك 

وانتقد عمرو، الذي شغل منصب سفير السلطة في القاهرة وأنهى مهام منصبه إثر خالف مع الرئيس 
في اآلونة األخيرة، الفتاً النظر إلى أنه قرأ قبل " فتح"حمود عباس، بالواقع السيئ الذي يصاحب حركة م

  ".أخجل حتى من ذكر ولو واحدة منها"أيام عرضاً النجاز السنوات التي غاب عنها عرفات، وقال 
كان هنالك "ن، واستعرض بعض األخطاء التي وقع فيها قادة فتح، مبيناً أنه حين تعرضت غزة للعدوا

  ".الكثير كي يقال باسم فتح، غير الكالم المخجل الذي قيل على السنة كثيرين ممن هم اآلن في الواجهة
حين وقعت فضيحة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون توالدت عنها جملة فضائح، "وأضاف عمرو 

ات السلطة، بينما حقيقة ما فعلوا كان أبطالها الناطقون الرديئون الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن قرار
  ".أنهم جعلوا الناس يكرهون السلطة ويزدرون قراراتها، وطريقتها السطحية في ستر عوراتها

ألم يقل قائد فلسطينيي أننا ال نعرف من اتخذ : "وتابع مستعرضاً ما جرى عقب تلك األحداث متسائالً
ألم ..  جانب الرئيس لتأمين أكبر قدر من األصواتالقرار، ألم يقل قائد آخر لقد اتخذ القرار لحكمة من

إن مندوب باكستان هو من اتخذ .. إن قرار التأجيل كان خطأ فادحاً، ألم يقل قائد آخر .. يقل قائد آخر 
  ".وهكذا.. القرار 

لو جمعت تصريحات رجال السلطة أو بتعبير أدق، أقرب األقربين للرئيس، لوجدت : "وقال نبيل عمرو
  ". إيجاد تصريح واحد منطقي وجدي، كلها كانت بدافع التنصل مما حدثاستحالة 

ما إن خلصنا من غولدستون، الذي كانت حكايته أشبه بمسلسل رمضاني شديد التشويق "وأشار إلى أنه 
  ".دخلنا في حكاية المفاوضات واالستيطان.. لكثرة ما فيه من مفارقات

لن أنه لن يعود إليها إال إذا تم تجميد االستيطان أوالً في توقف الرئيس عباس عن المفاوضات، وأع"وقال 
قال كل الذين تحمسوا لها .. وحين اقتُرحت صيغة المفاوضات غير المباشرة .. القدس وثانيا في الضفة

  ".فيما بعد، إنها أخطر علينا من المباشرة لذا فلن نذهب إليها
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فاوضات غير المباشرة ومضى نتنياهو في بعد ضغط كثيف أو خفيف، ذهب الرئيس إلى الم: "ويضيف
االستيطان والطلب من العالم، إن يضغط على عباس كي يأتي إلى المفاوضات المباشرة دون قيد أو 
شرط، وظهرت على الشاشات الوجوه إياها تندد بالمفاوضات المباشرة وتهاجم أمريكا التي تخلت عنا، 

  ".على اعتبار أنها أبانا وأمنا
د إلى المباشرة حاملين ورقة توت مخرومة ومليئة بالثغرات؛ سنجد من يعتبر ذلك انجازاً حين نعو"وقال 

، وهذه الكلمة أصبحت كثيرة التداول في مرحلة التخبط والعجز وادعاء االنجازات "غير مسبوق"
  .، على حد تعبيره"المزورة

المختلفة حولها، " فتح"بريرات قادة تأجيل االنتخابات المحلية في الضفة الغربية وت" فتح"وأشار إلى قرار 
تبريرات متناقضة وحظيت بسخرية الجمهور، في حين كانت الفضيحة تأتي من قائمة نابلس "مؤكداً أنها 

كي ..  ورام اهللا، حيث لم تنجز ولو قائمة واحدة، رغم انسحاب حماس من اللعبة –وفضائح قوائم الخليل 
  ". منطقة سيطرتها المطلقةتُظهر أن فتح ال تستطيع فعل شيء حتى في

ال أريد أن أتحدث عن مؤتمر فتح، والقرارات وكيفية "، وقال "فتح"كما أشار إلى المؤتمر السادس لـ 
حتى أن القائد العام خليفة .. تطبيقها والخلل الذي أصاب المؤتمر، وافرز النتائج التي يراها العالم كله

  ".مور ستصبح هكذا لما تورطت بعقد المؤتمر أساساًلو كنت أعلم أن األ.. عرفات محمود عباس قال 
كنا نجد توليفة منطقية ألخطائنا الكثيرة .. في زمن عرفات : "الحديث في مقاله" فتح"وتابع القيادي في 
وكنت أنفذ من بين التعاريج ألقاتل خصوم فتح مستعينا بأفضل ما فيها، وأحرجهم .. ولصوابنا األكثر

أنهم مهما فعلوا فلن يصلوا إلى ما وصلت إليه فتح األصيلة، التي يتحمل الناس على الشاشات بتذكيرهم 
أخطائها ألنهم يدركون أن التيار الصحيح الذي تجسده، البد وان يجرف األخطاء، وهو في طريقه نحو 

يدلني على ما .. أرجوك أن تجد عبقريا .. أما اآلن . الذي هو الهدف الوطني الكبير.. المصب المنطقي
  .، مخاطباً أبو النجا"استشهد به في دفاعي وما أتقوى به في هجومي على اآلخرين

  17/8/2010قدس برس، 
  

  ُأطلقت من غزة" هاون" إسرائيليين بقذيفة جنديينإصابة  .14
، بجروح مختلفة من جراء )17/8(أصيب اثنين من جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء : غزة

، )1948جنوب فلسطين المحتلة عام (أهداف إسرائيلية في النقب الغربي على " هاون"سقوط قذيفتي 
، مؤكدة أنهما ُأحيال إلى "الطفيفة"ووصفت مصادر إسرائيلية حالة الجريحين بـ. أطلقتا من قطاع غزة

  .في بئر السبع لتلقي العالج" سوروكا"مستشفى 
قاومة الشعبية، في بالغ عسكري ، الذراع العسكري للجان الم"ألوية الناصر صالح الدين"وتبنت 

  .المسؤولية عن إطالق صاروخين على النقب الغربي صباح اليوم
  17/8/2010قدس برس، 

  
   الذي سقط شرق خان يونسمقاتليهاتنعى أحد " سرايا القدس" .15

الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي المقاوم الذي استشهد مساء أمس " سرايا القدس"نعت : غزة
  .شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وذلك بعد اشتباك مسلح وقع في المنطقة) 16/8(االثنين 

من سكان بلدة عبسان )  عاما22(إن الشهيد بسام برهم سليمان الدغمة "وقالت السرايا في بيان لها 
الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد بعدما خاض اشتباكا مسلحا عنيفا برفقة مجموعة من 

انطالقا من بوابة السريج " منطقة الترانس"ا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه عبسان الجديدة مقاتليه
  ".جنوب قطاع غزة

  17/8/2010قدس برس، 
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  تبحث اليوم الرفض اإلسرائيلي لبيان الرباعية" مركزية فتح" .16

في األراضي الفلسطينية تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم األربعاء : نادية سعد الدين -عمان 
المحتلة لبحث آخر التطورات المتعلقة باالنتقال إلى المفاوضات المباشرة، بعد الرفض اإلسرائيلي المسبق 

  .لبيان اللجنة الدولية الرباعية
الجانب الفلسطيني يريد مفاوضات بضمانات دولية لوقف االستيطان "وقال عضو اللجنة محمد المدني إن 

الجانب الفلسطيني مستمر في إجراء "من األراضي المحتلة أن " الغد"وأضاف لـ ".وتحديد المرجعية
المشاورات العربية والدولية، رغم محاوالت الضغط الممارسة على المؤسسة الفلسطينية، ولكن الجانب 

إعالن إسرائيل الرسمي "وأوضح أن  ".الفلسطيني يحرص على التنسيق والتشاور مع الدول العربية
يان الرباعية سيؤدي إلى دراسة الموضوع مجدداً وإجراء مشاورات مع الجهات العربية من برفض ب

أجل الخروج بموقف موحد، حيث باتت الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي، وال بد من معالجة األزمة 
  ".عربياً ودولياً

 18/8/2010الغد، عمان، 
  

  ابرات اللبنانية في قتل عوضمن قبل المخ ال تنسيق مع أي فريق فلسطيني: المقدح .17
اعتبر قائد المقر العام وقوات الميليشيا في حركة فتح العميد منير المقدح أن ما قامت به مخابرات الجيش 

يشكل اختراقا لمجموعات المطلوبين من قبل " أبو بكر"اللبناني بقتل عبد الرحمن عوض ومساعده 
  .م يتم بالتنسيق مع أي فريق فلسطيني أن هذا االنجاز لإلىالسلطات اللبنانية، الفتا 

وأكّد المقدح في حديث صحافي، أن عوض كان متوار عن األنظار منذ سنوات وأنّه لم تسجل أي حركة 
 أبدا لحصول أي تدريبات ألي عناصر إمكانية ظهور له داخل مخيم عين الحلوة، مشددا على أن ال أو

طرة ممتازة على كل أرجاء المخيم خصوصا بعد بتنا نفرض سي: "وأضاف. متطرفة في أرجاء المخيم
  ".التغييرات األخيرة التي حصلت داخل حركة فتح

ورأى أن العالقة االيجابية الناشئة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والتوافق على أهمية أال يستقبل المخيم 
توافقنا : " الفلسطيني وقال-أي فرد ال يحمل أجندة فلسطينية، أسسا لمرحلة مقبلة من االستقرار اللبناني

 جانب الجيش إلى مقبل، سنكون جنودا نقاتل إسرائيليكقوى فلسطينية مجتمعة على أنّه وفي أي عدوان 
سنواجه العدو في أي اعتداء يقوم به على . ونحن نمتلك القدرات البشرية والمعنوية. اللبناني والمقاومة

  ".لة العمليات على كل مفرق طريقوسنواجهه بمعاد. لبنان بكم واسع من العمليات
 الفلسطيني على الصعيد العسكري مطلوب اليوم لالستفادة من القدرات -واعتبر أن التسنيق اللبناني
 الدفاعية -كما يمكن أن نعمل سويا في كل المجاالت، العسكرية: "وأضاف. الفلسطينية لمواجهة اسرائيل

  .ني كان وسيبقى عامال ايجابيا في هذا البلدمشددا على أن الفلسطي" األمنية واالقتصادية-
إما ننال كل حقوقنا المدنية والسياسية، واالّ نقول للبنانيين : "وفي ملف الحقوق الفلسطينية قال المقدح

فنحن لم نكن يوما طائفيين . وفروا الحقوق التي تعطوننا اياها اذا كانت تشكل سببا لخالف داخلي لبناني
  ". مقومات للصمود لتحقيق حلم العودةوكل ما نطالب به هو

  18/8/2010المستقبل، بيروت، 
  

   كتاباً من داخل سجنه يرصد عمل المخابرات اإلسرائيليةيصدر القيادي السنوار .18
لألسرى والمحررين كتاباً أمنياً ألفه األسير الفلسطيني يحيى السنوار من " واعد"نشرت جمعية : رام اهللا

، في "المجد"ي كان قائد الجهاز األمني لحركة حماس، المعروف باسم داخل سجون االحتالل، والذ
  .سنوات الثمانينات قبل اعتقاله
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، "الشاباك"كما أسماه األسير السنوار، يرصد عمل جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي " المجد"وكتاب 
وز وقادة العمل المقاوم، حيث بدأ كتابه بمقدمة شملت استعراضاً لعدد من االغتياالت والتصفيات لرم

  ".الشاباك"والتي يقف وراءها بصورة مباشرة أحد األجهزة األمنية اإلسرائيلية المسمى 
وأكد األسير السنوار، والمعتقل في سجن نفحه، أن أهمية هذا الكتاب تنبع من حساسية هذا الجهاز 

ه لمستقبل هذا الجهاز، وخطورة مهامه على الصراع في فلسطين، وأهمية دراسة كل شيء متوفر عن
  .مشيراً إلى أنه وجد أن الواجب يحتم عليه إجراء هذه الدراسة عن هذا الجهاز

وكشف السنوار في كتابه عن أساليب وطرق التحقيق اإلسرائيلية، باإلضافة إلى تطور نظرية وأساليب 
 أخرى لجمع المعلومات، التحقيق والتعقيدات التي طرأ عليها وحدودها، فيما تناول الفصل الثالث وسائل

وختم الكاتب األسير السنوار، والذي أمضى ". كيف يعمل الشاباك.. عملياً "أما الباب الرابع فحمل عنوان 
  ".األقصى في خطر" عاماً كتابه، بفصل حمل عنوان 22في سجون االحتالل 

  17/8/2010قدس برس، 
  

   خطة لعزل تركيا بتحالف مع اليونانيضعنتنياهو  .19
كشفت مصادر سياسية إسرائيلية النقاب عن مخطط وضعته رئاسة الوزراء :  جمال جمال-القدس 

ووزارة الخارجية اإلسرائيلية حديثاً يجري بموجبه عزل تركيا وتضييق الخناق على رئيس الوزراء 
وقالت المصادر ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اقر خطة العمل . طيب رجاب اردوغان

سقة مع وزارة الخارجية على محاصرة تركيا واللعب في ساحتها المحيطة كما كشفت مصادر المن
  .إسرائيلية أمس

واوضحت ان إسرائيل شرعت في المرحلة األخيرة بالعمل على تكثيف التعاون مع االحزاب الكردية 
اليونان لمحاصرة المناوءة ألنقرة وكذلك العمل مع جورجيا ومد جسور التعاون مع االرمن وباالمس مع 

  .اإلسرائيلية األمريكية بدعم من واشنطن واالتحاد األوروربي" الحظيرة"االتراك وإعادتهم الى 
وفي سياق هذا التوجه اإلسرائيلي الستعادة الحليف التقليدي القديم اعلن نتنياهو ورئيس الوزراء اليوناني 

وصرح الزعيمان في . راتيجي بين الدولتين، جورج بباندريو ، في ختام لقائهما في اثينا عن حلف است
بقدر "مؤتمر صحفي أن الدولتين ستتعاونان على المستوى االمني ، االقتصادي والسياسي وستعمالن ذلك 

  ".واسع وعميق
واكد مصدر سياسي كبير في تل أبيب ان التعاون سيكون في المجاالت االستخبارية وفي مجاالت 

" 400وقال نتنياهو لمضيفه ان . ق لجنة مشتركة التعاون االستراتيجيالمناورات العسكرية ، حيث ستنس
وروى انه عرض على بباندريو تسويق رزم " الف اسرائيلي يتنقلون بحثا عن مكان لالستجمام فيه

  .سياحية مشتركة للقدس والثينا
  18/8/2010، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل" يقتحم السفارة التركية بـللشاباكعميل  .20

وسائل إعالم ، أن الناصرة زهير أندراوس عن مراسلها من 18/8/2010 ، القدس العربي، لندنذكرت 
قالت استنادا لمصادر في الشرطة بتل أبيب، أن فلسطينياً دخل مساء أمس الثالثاء، حوالى  إسرائيلية

بيب، وتحصن الساعة السابعة والربع بالتوقيت المحلي بالقدس المحتلة، إلى السفارة التركية في تل أ
وأضافت المصادر عينها قائلة أن فلسطينياً يدعى نديم انجاصة . داخلها واحتجز رهينتين من السفارة

يطلب حق اللجوء السياسي في تركيا اخذ رهينتين من موظفي السفارة، فيما تمكن السفير التركي وعقيلته 
 من 32 الفلسطيني، وهو في الـوحسب التحقيقات األولية فإن. من الخروج من مبنى السفارة بسالم

عمره، ومن سكان مدينة رام اهللا المحتلة، دخل إلى السفارة، ولكن بعد مرور دقائق من دخوله، بدأ بتهديد 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1884:        العدد        18/8/2010األربعاء  :التاريخ

على اإلنترنت فإن الشخص ' هآرتس'الحراس، الذين سارعوا بإطالق النار عليه، وبحسب موقع صحيفة 
سرائيلية، ولكنّها، بحسب أقواله، تركته ورفضت تقديم المذكور كان في السابق عميالً للمخابرات اإل

 .وبعد وقوع الحادث، هرعت إلى المكان قوات كبيرة من األمن اإلسرائيلي وأغلقت المنطقة .المساعدة له
وقال المحامي أفيطال حوريش، الذي يمثل الفلسطيني إن موكله يريد الحصول على لجوء سياسي في 

  .تركيا
رونوت االلكتروني عن أفيطال قوله إن انجاصة، الذي أصيب في ساقه كان عميال ونقل موقع يديعوت أح

للشاباك في الضفة الغربية وسلم اسرائيل معلومات عديدة وفي أعقاب ذلك أصبح مطلوبا لدى 
  .الفلسطينيين
مراسل القناة الثانية في التلفزيون ، أن  أ ف ب،أ ب  عن 18/8/2010، الحياة، لندنوأضافت 

 ليقتل 2002ئيلي قال ، انه متعاون سابق مع االحتالل اإلسرائيلي وأن جهاز الشاباك جنده العام اإلسرا
وأضاف في حديث هاتفي مسجل مع المراسل  .المسؤول الفلسطيني البارز الفلسطيني مروان البرغوثي

م تنفيذه المهمة  قتله لعد2002يحاول منذ العام » الشاباك» تم تسجيله بعد دقائق على دخوله السفارة إن
المطلوبة منه، وأن السلطات اإلسرائيلية باتت تعتبره مقيماً غير شرعي في تخوم اسرائيل بينما هو 

  . يخشى العودة إلى األراضي الفلسطينية
  

  تمنع موظفيها من حضور يوم دراسي عن النكبة الفلسطينية اإلسرائيلية التعليموزارة  .21
رائيلية رسمياً أمس أنها حظرت على موظفيها حضور يوم دراسي أعلنت وزارة التربية والتعليم اإلس

اإلسرائيلية المعنية بتعليم النكبة الفلسطينية التي تبعت قيام إسرائيل على ” زخروت“دعت إليه جمعية 
علينا تعميق “وكانت الجمعية قد أعدت كتيبات تعليمية تتضمن عبارات مثل  .األراضي الفلسطينية المحتلة

النكبة ليست فقط تهجير الفلسطينيين فقط بل هدم قرى أيضا ومسح الدالئل التي تشير إلى الوعي بأن 
  .”الوجود الفلسطيني على هذه األرض

إن قرار وزارة التربية “وصرح رئيس الجمعية إيتان برونشتين بأن قرار الوزارة غير قانوني وقال 
إنهم ال يملكون . دد الديمقراطية في إسرائيلالتعليم ينضم إلى قرارات وأقوال وقوانين عنصرية أخرى ته

  .”أي حجة قانونية لمنع هذا النشاط
  18/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  حرب الجنراالت في الجيش ستكتب نهاية الدولة العبرية: إسرائيليوزير  .22

 ساعة تتواصل حرب الجنراالت  في الدولة العبرية بوتيرة عالية للغاية، فال تكاد تمر: زهير أندراوس
واحدة دون أن ينشر خبر جديد عن تعيين خليفة للجنرال غابي اشكنازي، رئيس هيئة األركان العامة، 

بعد نشر وثيقة تتناول احد و. من العام القادم) يناير(والذي سينهي مهامه في شهر كانون الثاني 
ائد لواء الجنوب، احتلت الجنراالت الخمسة المرشحين لرئاسة األركان، وهو الجنرال يوآف غاالنط، ق

القضية صدارة عناوين الصحف اإلسرائيلية التي طالبت بفتح تحقيق على وجه السرعة لتحديد صحة 
الوثيقة، وأثار هذا الكشف ردود فعل صاخبة داخل الدولة العبرية، وخرج عشرات الجنراالت السابقين 

ي دولة في العالم، حيث إن رئيس بتصريحات حادة ضدها، قائلين إن مثل هذا األمر لم يحدث في أ
األركان يتم اختياره حسب مواهبه وقدراته ومعلوماته وتجاربه ومفاهيمه الشخصية، وليس حسب قوة 

وكان أكثرهم حدة في استخدام الدعايات ما يسمى بوزير الدولة يوسي . مكتب الدعاية الذي يستخدمه 
  ، فقال خالل لقاء مع 1992رئاسة األركان سنة بيلد، وهو جنرال سابق كان منافسا إليهود باراك في 
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التلفزيون اإلسرائيلي إنّه إذا كان صحيحا ما يقال عن وجود هذه الظاهرة ولم نفعل ما يجب فعله 
  . لمحاربتها واستئصالها إلى األبد من تقاليدنا، فإننا نكون قد بدأنا في كتابة نهاية إسرائيل، على حد تعبيره

  18/8/2010 ،القدس العربي، لندن
  

  اإلسرائيلي أجرى دراسة لوضع توجيهات جديدة للطيران في حال نشوب حرب الجوسالح  .23
الصهيونية، أمس، أن سالح الجو أجرى دراسة لوضع توجيهات " جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة 

 وسيتم. ومن ضمن التوجيهات الجديدة االرتفاع المحدد للطيران . جديدة للطيران في حال نشوب حرب
  " .اإلسرائيلية"نشر صواريخ اعتراضية في المناطق التي ال تشكل خطراً على الطائرات 

وأدخل سالح الجو أنظمة اتصاالت خاصة جديدة لزيادة قدرة مشغّلي أنظمة الصواريخ المضادة على 
" لياإلسرائي"وقال مسؤول رفيع المستوى في سالح الجو . تحديد األجسام األخرى الموجودة في األجواء 

  " .السماء ستكون مكتظة في النزاع المقبل ونحتاج إلى تعلّم كيفية تشغيل كل شيء في الوقت ذاته"إن 
محادثات مع وزارة الحرب في ما يتعلق بموعد نشر " اإلسرائيلي"في غضون ذلك، يجري الجيش 

 أحد االحتماالت وأشارت الصحيفة إلى أن. منظومة القبة الحديدية في األشهر المقبلة، ومواقع نشرها 
التي يدعمها الجيش هي نشر البطاريات فوراً على الحدود مع قطاع غزة حيث تنطلق معظم الصواريخ 

  .هذه األيام " إسرائيل"على 
  18/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   حزب اهللا باإلعداد لحفر أنفاق على حدودهاتتهم "اسرائيل" .24

ة اسرائيلية حزب اهللا باإلعداد لحفر أنفاق على الحدود اتهمت مصادر عسكري:  ابتهاج زبيدات-الناصرة 
تتيح لقوات الحزب أن تتجاوز الحدود وتنصب الكمائن ألسر جنود اسرائيليين أو تنفيذ عمليات تفجير في 

حيث يتم تهريب رجال وأسلحة وعتاد , وان حزب اهللا تعلم مهنة حفر األنفاق من قطاع غزة. الجليل
  .بكميات كبيرة
وان رجاله , ه المصادر ان حزب اهللا باشر في عملية جس نبض لمعرفة رد الفعل االسرائيليوادعت هذ

قاموا بتفعيل آليات حفر حديثة على الحدود وللتمويه على نشاطهم هذا راحوا يطلقون الرصاص في 
وان الغرض . وقالت ان هذه المحاوالت تكشف نوايا حزب اهللا للتصعيد الحربي. األعراس بشكل مكثف

  .الواقعة حتما, منها التحضير لمفاجآت في الحرب القادمة
وقالوا ان الحدود بين اسرائيل ولبنان جبلية وصخور , لكن خبراء اسرائيليين استغربوا هذه االتهامات

المعروف انها , وال يمكن مقارنتها مع التربة في قطاع غزة, الجبال هناك صلبة جدا وغير قابلة للتفتت
من هنا فإن الشعور السائد هو ان اسرائيل تضيف سببا آخر .  فيها بأدوات حفر بسيطةرملية يسهل العمل

نقل صواريخ سكاد من : الى جانب الحجج األخرى مثل, الستخدامه حجة يتذرعون بها لضرب حزب اهللا
تبين الحقا انها لم تنقل الى لبنان وانها موجودة في قواعد تابعة لحزب اهللا على األرض (سورية 

وهي معلومة لم تؤكد من أي طرف آخر ( ألف صاروخ على األرض اللبنانية 40وامتالك , )وريةالس
ومثل االدعاء بأن حزب اهللا يخطط للسيطرة على لبنان في حالة اتهام رجاله , )غير الطرف االسرائيلي

  .رفيق الحريري  باغتيال رئيس الوزراء األسبق
  18/8/2010، العرب اليوم، عمان

  
  ني فلسطيني التقاط الجنود االسرائيليين صورا تذكارية مع شهداء ومعتقليناهرةظانتشار  .25

نشرها " تذكارية"اإلسرائيلية عن صور ) نكسر الصمت(كشفت منظمة :  وكاالت– جمال جمال -القدس 
جنود اسرائيليون في شبكة اإلنترنت مع معتقلين وشهداء فلسطينيين بعد الصور التى نشرتها مجندة 
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واطلقت المنظمة  ". أحلى أوقات حياتي-الجيش اإلسرائيلى "تحت عنوان " فيسبوك"ية في موقع اسرائيل
الناطق باسم (السلوك الذي ينفيه بنياهو "حملة ضد الجيش الذي ينفي انتشار هذه الظاهرة ، تحت شعار 

  .، الفتاً الى جنود نشروا في السابق صوراً لهم مع جثث فلسطينيين)" الجيش
فان هذه الصور التي قام الجنود بالتقاطها اثناء خدمتهم في " معاريف"نقل موقع صحيفة وبحسب ما 

، حيث قامت " كاسري الصمت"الجيش االسرائيلي تم تبادلها بين العديد من الجنود ووصلت الى منظمة 
ا المنظمة بنشر هذه الصور لترد بذلك على تصريحات الناطق باسم الجيش االسرائيلي ، ولتؤكد أنه

  .ظاهرة منتشرة في صفوف الجيش االسرائيلي وليس سلوكا فرديا الحدى المجندات
 رداً على قرار الجيش تبدوره أبلغ الجيش اإلسرائيلي المجندة افرجيل سحب كافة رتبها العسكرية ، وقال

، ة متفوقة يأنا خائبة جداً من تصرف الجيش ، فهو ناكر للجميل ، خاطرت بحياتي وأصبت ، كنت جند"
  ". لكن اآلن آسف على خدمتي في صفوفه

  18/8/2010، الدستور، عمان
  

   للكيان استخدم موظفاته مخزناً لنزواتهالسابقالرئيس  .26
، أمس، أن رئيس الدولة السابق موشيه قصاب المتورط بفضائح "اإلسرائيلية"كشفت النيابة العامة : القدس

ة الموظفات في ديوانه مخزناً لنزواته وجواري ال أخالقية لها أول وليس لها آخر، اعتاد على رؤي
كشف عن ذلك بعدما سمحت . لالستمتاع، مستغالً صالحيته للنيل من ضحاياه بالترغيب والترهيب 

بنشر خطابي االفتتاح والتلخيص لالدعاء والدفاع في قضية قصاب المتهم بمضايقات " اسرائيلية"محكمة 
وكان . ه حين شغل منصبي وزير السياحة ورئيس الكيان وأعمال مشينة، واغتصاب عامالت عملن مع

يقوم باستدعاء موظفاته ليهديهن العطور وهدايا ثمينة أخرى ووعوداً برفع رواتبهن او تهديدهن في حال 
  .رفضن طلباته 

  18/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  "العار" الكنيست تساحي هنغبي بتهمة عضومحاكمة  .27
تم تجريم عضو , ن مخالفات احتيال وغش وخرق لألمانة ورشاوى انتخاببعد شهر من تبرئته م :القدس

حيث بلور , الكنيست تساحي هنغبي بمخالفة واحدة وهي الشهادة الكاذبة في قضية التعيينات السياسية
  .االدعاء قرارا بأنه يتضمن محاكمته بتهمة العار

ة العار فإن هذه القضية ستنهي حياته إنه في حال تم محاكمة هنغبي بتهم"وقال المحامي يهودا فنتين 
  ".السياسية

في القضاء اإلسرائيلي تطلق على السياسيين الذين يرتكبون " العار"يشار إلى أن ما يعرف بقضية 
ويمنع بموجبها هذا السياسي من , مخالفات تخل باألمانة التي خولوا فيها بعد انتخابهم من الجمهور

  .ية يحددها القانون اإلسرائيليممارسة الحياة السياسية لمدة زمن
  18/8/2010، الشرق، الدوحة

  
   يحاول قطع تبرعات عن جامعات ترفض طرد محاضرين يسارييناإلسرائيلياليمين  .28

في تصعيد جديد لمحاربة المعارضة، بادرت مؤسسات يمينية في إسرائيل لحمالت عدائية،  :تل أبيب
لتي ترفض طرد محاضرين وباحثين يعارضون بلغت حد ممارسة الضغوط على إدارات الجامعات ا

وفي هذا اإلطار حرضت متبرعين يهودا في العالم حتى يوقفوا . فكرها ويتبرأون من الحركة الصهيونية
وسنت قانونا في . وفرضت على جامعة تل أبيب تغيير المنهاج الدراسي. التبرع لجامعة بئر السبع

  .سسات المجتمع المدنيالكنيست لفرض رقابة على تمويل الجمعيات ومؤ
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وكشف مصدر في إدارة . اليمينية المتطرفة) إذا أردتم(» إم ترتسوا«وتقود هذا النشاط المتعصب، جمعية 
جامعة بئر السبع في النقب، أن هذه الجمعية طلبت في رسالة طرد عدد من المحاضرين في كلية العلوم 

ضد األيديولوجية والممارسات الصهيونية وتحثهم السياسية، وتاريخ الشرق األوسط ألنهم يوجهون الطلبة 
وتهدد في . على إعادة النظر في تاريخ إسرائيل وانتقاد سياسات الحكومات اإلسرائيلية إزاء الفلسطينيين

ضد االنحالل السياسي والوطني في «الرسالة بمطالبة المتمولين اليهود في العالم بأن يتجندوا لمعركتها 
تهم للجامعة أو يرسلوا هذه التبرعات إلى صندوق أمانات لحفظها إلى حين تغير وبقطع تبرعا» الجامعة

  .الجامعة من سياستها
وكانت لجنة القضاء والدستور في الكنيست أقرت بالقراءة األولى نص مشروع قانون جديد يفرض على 

  . ة أجنبيةجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اإلعالن عن التبرعات التي تتلقاها من جهات حكومي
  18/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"ـشكل ضربة سياسية إستراتيجية ألحقت أضرارا فادحة ب" أسطول الحرية": إسرائيليةدراسة  .29

شكل ضربة سياسية إستراتيجية ألحقت " أسطول الحرية"أكدت دراسة إسرائيلية أن : وديع عواودة
تهدف إلى إسقاط النظام الصهيوني من " هجمة عالمية "أضرارا فادحة بإسرائيل، واعتبرته جزءا من

الداخل، في المقابل، دعت الدراسة الساسة اإلسرائيليين إلى الرد على الهجمة باعتماد إستراتيجية وأدوات 
  .دبلوماسية وسياسية جديدة

 الحادثة أيار الماضي إن/ مايو31في " أسطول الحرية"وقالت الدراسة التي أعدها طاقم باحثين بحادثة 
 شهرا ونجحت في 16شكلت ضربة سياسية إستراتيجية ضد إسرائيل تم تخطيطها عالنية طيلة مدة 

التي تسببت في تأزيم العالقات التركية هي " أسطول الحرية"ورأت أن حادثة  .إلحاق أضرار حقيقية بها
عة إسرائيل بموازاة معارك أخرى كحمالت مقاط" شريان الحياة"حادثة واحدة في إطار معركة 

  .ومؤتمرات ديربان
 - "انهيار جدار النار السياسي إلسرائيل.. أسطول الحرية"التي جاءت تحت عنوان -واعتبرت الدراسة 

المعارك السابقة الذكر جزءا من هجمة عالمية منظمة لنزع شرعية النموذج السياسي االقتصادي 
  .ون انقطاعاإلسرائيلي المتواصلة منذ سنوات وهي هجمة تغّير وجهها د

  18/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  إسرائيلية إلى الخارج" هروب أدمغة" حالة 4500 عن تكشف "يديعوت" .30
هروب "كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب، ألول مرة، عن تفاقم كبير فيما وصفتها بظاهرة : الناصرة
إلى خارج الدولة العبرية، ذلك أن آالف العلماء والباحثين اإلسرائيليين يغادرون إلكمال " األدمغة

  .تخصصاتهم والعمل بها في دول أخرى
ضياع المخزون المعلوماتي "ا اإللكترونية، من العبرية، في نسخته/ يديعوت أحرونوت/وحذّرت صحيفة 

، في أعقاب نشرها تفاصيل قائمة أسماء تضم أربعة آالف وخمسمائة عالم وباحث "والمعرفي اإلسرائيلي
  .إسرائيلي ينتشرون في أنحاء متفرقة من دول العالم

نت القائمة تركّز أكبر عدد من العلماء اإلسرائيليين في الواليات المتحدة األمريكية، إذ بلغ عددهم نحو وبي
  . آخرين في أستراليا131 في بريطانيا، إضافة إلى إقامة 340 في كندا، و 385، فيما يتواجد 3348

من جانبها، ناشدت الصحيفة السلطات المختصة في تل أبيب العمل على االتصال بهؤالء الباحثين 
عمل في الدولة العبرية لالستفادة من علمهم بعروض وظائف وامتيازات حسنة، للعودة وال" إغرائهم"و

  .وخبراتهم، على حد تعبيرها
  17/8/2010قدس برس، 
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   سفر وزير االتصاالت اإلسرائيلي وزوجته في باريسجوازيسرقة  .31

ذكرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن وزير االتصاالت اإلسرائيلي، موشيه كحلون وزوجته : الناصرة
 إثر عملية سرقة استهدفتهما خالل قيامهما بجولة تسوق في العاصمة الفرنسية فقدا جوازي سفرهما، على

  .باريس
وأوضحت الوزارة، أنها تلقّت أمس طلباً من السفارة اإلسرائيلية في فرنسا ينص على أن كحلون 
 وزوجته ليئور، قد توجها إليها بطلب استصدار جوازي سفر جديدين لهما إثر سرقة حقيبة الوزير التي

تحتوي على مبلغ من المال إلى جانب جوازات السفر، بيد أن الموظفين في السفارة رفضوا ذلك نظرا 
  .إلضرابهم عن العمل

، أن كحلون تعرض لسرقة )17/8(العبرية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء " معاريف"وأفادت صحيفة 
ريس، إال أن الشرطة الفرنسية عثرت على حقيبته الشخصية أثناء قيامه وزوجته بالتسوق في العاصمة با

  .الحقيبة وجوازات السفر فيها قبل الشروع في إجراءات إصدار وثائق رسمية جديدة
  17/8/2010قدس برس، 

  
  "في ظروف غامضة" يعلن اختفاء ضابط اإلسرائيليالجيش  .32

 الفتاً إلى أنه ،"ظروف غامضة"أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن اختفاء أحد ضباطه في : الناصرة
  .باشر البحث عن الضابط

، )16/8(، وقد تغيب أمس االثنين "نقيب"وأوضحت مصادر إعالمية عبرية أن الضابط المذكور برتبة 
، األمر "دون طلب إذن مسبق"عن الحضور لعمله في قاعدته العسكرية، عدا عن كونه قد غادر باألمس 

  . التوجه إلى منزل الضابط المذكور للتحقيق مع عائلتهالذي دفع الشرطة العسكرية اإلسرائيلية إلى
وأضافت المصادر إلى أنه ووفقاً للتحقيقات األولية؛ فقد علمت الشرطة بأن الضابط قد خرج صباحاً من 

واستقّل الحافلة، بيد أنه لم يصل إلى وحدته العسكرية، فتم إدراجه ضمن قائمة " غير مسلّح"المنزل 
  .دةالمتغيبين عن الوح

وتأتي هذه الحادثة، في الوقت الذي تكثّف فيه السلطات اإلسرائيلية توجيهاتها لجنود جيش االحتالل، 
والتي تحثّهم فيها على الحذر من الوقوع في أسر المقاومة الفلسطينية، كما حدث مع الجندي جلعاد شاليط 

  .2006المعتقل في قطاع غزة منذ عام 
  17/8/2010قدس برس، 

    
   ألف أسرة في غزة تعيش مأساة إنسانية20:  واإلسكان في القطاعالعامةوزير األشغال  .33

 في الحكومة الفلسطينية واإلسكاندعا وزير األشغال العامة  :رندة حماد، محمد جمال - القدس المحتلة
اع غزة بصورة كلية  الظالم على قطاإلسرائيلي ضرورة رفع الحصار إلى يوسف المنسي .في غزة د

" الشرق"وأكد في حديث خاص لـ . للحياةاألساسيةوالعمل على تسهيل دخول مواد البناء والمستلزمات 
 متراكمة حيث ال يزال إنسانية على غزة يعيشون مأساة األخيرة اإلسرائيلية المتضررين جراء الحرب إن

  . ألف أسرة ال تجد مسكن لها20هناك 
 ألف وحدة سكنية 63قبل فترة الحصار كان هنالك عجز في قطاع اإلسكان تجاوز  انه إلىالمنسي وأشار 

 األخيرة اإلسرائيليةومع الحصار وزيادة النمو الطبيعي للسكان ومع االجتياحات المتكررة قبل الحرب 
  هو بفتح المعابر كلياًاإلعمارد أن الحل الوحيد إلعادة أكو .تضاعف هذا العجز في الوحدات السكنية
 بناء المنازل المدمرة والمتضررة وتوفير فرص إلعادة اإلعماروالسماح بدخول مواد البناء ومستلزمات 

  . ألف عاطل مما يعمل على كسر البطالة المتزايدة بسبب الحصار40عمل ألكثر من 
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م من الركام ت% 98 الوزارة قامت بإزالة ركام المباني المدمرة في فترة قصيرة فحوالي أنلى إوأشار 
 ألف وحدة سكنية رغم الحصار، وفي مجال البنية التحتية 20 ووضع خطط وتصميمات تتجاوز إزالته،

 . جانب تطوير مشروع ميناء غزةإلىتمت صيانة العديد من الطرق وشق طرق جديد رغم الظروف، 
اجل حيث  تقديم إغاثة اإليواء العإلىن الحكومة في غزة بعد الحرب مباشرة سارعت أ إلىولفت المنسي 

 36 دوالر، ونصف هذه اإلغاثة لمن هم اقل تضررا، وحوالي 5000 اإليواء الكاملة إغاثةقدمت قيمة 
 في فترة قليلة لتعزيز صمود الناس، والخطوة الثانية كانت إزالة الركام وفتح الطرق أنفقتمليون دوالر 

مدمرة في حدود ما يتيسر من مواد وتهيئة األرض لإلعمار، والخطوة الثالثة الشروع في ترميم البيوت ال
 أسرة إلى منازلها في العام الماضي 300 من أكثر انه تمت إعادة إلى، مشيرا األنفاقبناء وما يدخل عبر 

 أسرة من البيوت المتضررة وليست المدمرة بعد عمليات الترميم 1000ونتوقع خالل هذا العام إعادة 
  .وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية

  18/8/2010ق، الدوحة، الشر
  

   مليون دوالر35طلق حملة لبناء ألف وحدة سكنية بغزة بتكلفة  ي"منتدى األعمال الفلسطيني" .34
 عن إطالق ، وهو مؤسسة تضم مئات رجال األعمال الفلسطينيين، أعلن منتدى األعمال الفلسطيني:غزة

لهيئة العربية الدولية إلعمار غزة، إلى  مليون دوالر، بالتعاون مع ا35حملة لبناء ألف وحدة سكنية بكلفة 
  .جانب عمليات ترميم واسعة للبيوت التي هدمت نتيجة العدوان الصهيوني

جاء ذلك خالل قيام زياد العالول عضو مجلس إدارة المنتدى، بجولة واسعة في غزة شملت االجتماع مع 
بعة والتخطيط لعمليات إعادة اإلعمار، مسؤولي نقابة المهندسين الفلسطينيين في القطاع، التي تتولى المتا

  .ومع رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار على غزة النائب جمال الخضري
  18/8/2010، السبيل، عمان

  
   التجارية مع غزةالمعابراالحتالل يفتح  .35

قررت سلطات االحتالل فتح المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة من أجل السماح بدخول كميات 
دة من البضائع والمساعدات اإلنسانية وضخ كميات محدودة من غاز الطهي والوقود الصناعي محدو

 قطاع غزة رائد فتوح إلىوقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء
حملة  شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري م200 إلى 190 ستسمح بإدخال ما بين "إسرائيل" إن

وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات قليلة من غاز الطهي والسوالر الصناعي عبر . بالمساعدات اإلنسانية
  . شاحنة محملة بالقمح واألعالف120 إلدخال "كارني"ذات المعبر في حين سيفتح معبر المنطار 

  18/8/2010، البيان، دبي
  

  2010 مقدسي منذ مطلع 600االحتالل اعتقل  .36
 أكد تقرير لمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، اليوم، أن سلطات االحتالل :القدس المحتلة

 عملية اعتقال في القدس وضواحيها ألطفال وفتية 600اإلسرائيلي نفذت منذ مطلع العام الحالي نحو 
  .تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والسابعة عشرة
 العدد الكبير من عمليات االعتقال بالتصعيد اإلسرائيلي واعتبر زياد الحموري، مدير عام المركز، هذا

 وتواصله 2010في مدينة القدس والذي شهد زيادة ملحوظة منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي 
  .بصورة أو بأخرى حتى اآلن

  3/8/2010اآلن، موقع فلسطين 
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  ل تفرض اإلقامة الجبرية لمدة أسبوعين على طف"إسرائيل: "سلوان .37

قال تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
واالقتصادية، إن الشرطة اإلسرائيلية فرضت عقوبة الحبس المنزلي لمدة أسبوعين على الطفل صالح 

 بتهمة رشق الحجارة يوليو الماضي/  تموز25من بلدة سلوان، بعد اعتقاله في )  عاما14(فيصل الكركي 
نسخة منه، أمس، إلى إفادة أدلى بها الطفل الكركي " الغد"واستند التقرير، الذي تلقت  .باتجاه مستوطنين

  .لباحثي الوحدة بعد إطالق سراحه، حيث خضع الطفل المذكور للحبس المنزلي طيلة أسبوعين
  18/8/2010الغد، عمان، 

  
  االحتالل القتلة تعتزم محاكمة جنود شهيدةعائلة طفلة  .38

 "السفير" بسام العرامين لـ،قال والد الشهيدة الطفلة الفلسطينية عبير العرامين: امجد سمحان -رام اهللا 
من خالل تحقيقات أجرتها الشرطة اإلسرائيلية في الحادث بقرار من المحكمة، تم تمثيل الجريمة، "إنه 

 برئ من التهمة بحجة عدم كفاية األدلة، نظرا واعترف الجندي القاتل بإطالق النار على عبير، ولكنه
بحسب "وأضاف العرامين أنه . "ألن المنطقة كانت تشهد توترا، حيث كان يتم إلقاء الحجارة تجاه الجنود

شهود عيان في المنطقة، فقد ألقي حجر واحد باتجاه السيارة العسكرية، فرد الجنود بالرصاص، وقد 
وأكد عرامين أنه قرر مواصلة إجراءاته عبر المحاكم . "اشرةأصيبت عبير برصاصة في رأسها مب

قرار التعويض غير كاف فنحن لسنا طالبي مال، وإنما نريد أن "العسكرية لمالحقة قتلة ابنته، موضحا أن 
يجب أن يسجنوا، ويدفعوا ثمن . نحن نريد محاكمة المجرمين... نجعل قتلة ابنتي عبرة لكل إسرائيلي

  ."جريمتهم
  18/8/2010، بيروت، السفير

  
  إهانة" فيس بوك"نشر صور المعتقلين على : لألسرىمركز  .39

 لها بجانب معتقلين  اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى نشر مجندة إسرائيلية صوراً:غزة
وأكد . بأنها تحط من كرامة المعتقلين" فيس بوك"فلسطينيين مكبلي األيدي ومعصوبي العينين على صفحة 

ركز الفلسطيني أن هذا المشهد يؤكد أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتلذذ بتعذيب وإهانة المعتقلين الم
الفلسطينيين، كما تتمتع بخرق القانون الدولي اإلنساني وبنود االتفاقيات الدولية، السيما اتفاقية جنيف 

إن الصورة تبين : "سخة عنهوقال المركز الفلسطيني في بيان وصلنا ن .بشأن حماية األشخاص المدنيين
بوضوح المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، كما تظهر 

  ".السعادة الحقيقية المنبعثة من نفوس الجنود والمجندات اإلسرائيليين بمعاناة هؤالء المعتقلين
  18/8/2010، السبيل، عمان

  
  قوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبناناعتصامات تطالب بإقرار الح .40

توالت التحركات واالعتصامات المطالبة بإقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان والمواقف 
 قد نفذا "منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية" و"حملة حق العمل"وكان ائتالف . السياسية منها أمس

 أمس، بمشاركة حشد من أبناء مخيمات بيروت  اللبنانيد جلسة مجلس النواباعتصاماً تزامن مع انعقا
بحضور فعاليات لبنانية وفلسطينية وممثلي فصائل منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية العاملة في 

  . ورفعت خالل االعتصام الفتات تطالب بالحقوق اإلنسانية واألعالم اللبنانية والفلسطينية. البقاع األوسط
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التجمع الديموقراطي للمهنيين "ونروا في مخيم البداوي، بدعوة من ونظم اعتصام أمام مكتب األ
، شارك فيه ممثلو األحزاب اللبنانية "لجان الوحدة العمالية في مخيم البداوي" و"الفلسطينيين في الشمال

 .والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات وحشد من أبناء المخيم
 اعتصاماً مماثالً أمام "اتحاد لجان حق العودة" و"لجان الوحدة العمالية"مخيم البارد نفذت منظمة وفي 

  .مكتب األونروا
وحمل فيه . ونفذت الفصائل والقوى الفلسطينية في البقاع األوسط اعتصاماً أمام مركز األونروا في تعلبايا

. "وإنصافهم كمواطنين مع رفضهم للتوطينإعطاء الفلسطينيين حق العمل "األطفال الفتات دعت إلى 
  . "ائتالف حق العمل"وشارك فيه ممثلو بلديات البقاع األوسط و

 والمنظمات الديموقراطية "لجان الوحدة العمالية"كما نفذت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين و
و الفصائل الفلسطينية والمهنية في منطقة صيدا اعتصاماً عند مدخل مخيم عين الحلوة، شارك فيه ممثل

وشدد . واألحزاب اللبنانية الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيم عين الحلوة
  . "الحقوق اإلنسانية والمعيشية كرزمة واحدة وعدم تجزئة المطالب"المعتصمون على إقرار 

  18/8/2010السفير، بيروت، 
  

  في العالم" قطايف" في بيت لحم لصنع أكبر حبة تحضيرات .41
 أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، أنها باشرت باإلجراءات المطلوبة للتسجيل في :بيت لحم

لألرقام القياسية في لندن لعمل أكبر حبة قطايف في العالم والتي سيتم صنعها في " غينيس"موسوعة 
  .منتصف شهر رمضان

  17/8/2010قدس برس، 
  

  قات بالدهم بحماس األسوأ عربياً  عالاألردنيون يصفون: استطالع .42
أظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة          :  طارق النعيمات  –السبيل

  .هي األسوأ من ناحية العالقات" إسرائيل"األردنية حول عالقات األردن بالدول العربية وغيرها أن 
وصفهم لعالقات األردن السياسية مـع دول المنطقـة غيـر           وتبين بعد سؤال أفراد العينة الوطنية حول        

أن تركيا حازت على المرتبة األولى في وصف العالقات بأنها جيـدة،            ) إيران، تركيا، إسرائيل  (العربية  
ـ  ـ   %95بتفاوت ب ، أما مؤشر سوء العالقـات فقـد حـازت          %58بـ" إسرائيل"فـ% 76، تلتها إيران ب

  %.6فتركيا بـ% 24ثم إيران بـ% 42على المرتبة األولى بـ" إسرائيل"
" إسـرائيل "أما لدى سؤال عينة قادة الرأي حول وصفهم للعالقات بين األردن من جانب وتركيا وإيران و               

من جانب آخر، فقد جاءت تركيا في المرتبة األولى وإيران بالمرتبة الثانية متقدمة بنسبة ضـئيلة علـى                  
المرتبة األولـى يليهـا إيـران       " إسرائيل"بالسوء، فقد احتلت    أما فيما يتعلق بوصف العالقات      ". إسرائيل"

  .ممن وصفوا العالقات بالسوء% 3بتفاوت بسيط جداً فتركيا بأقل من 
ولدى سؤال أفراد العينة الوطنية حول وصفهم للعالقة السياسية بين األردن وعدد من الدول والحكومات               

عالقة بين األردن وهذه الدول والحكومات بأنها جيـدة         العربية، وصفت الغالبية العظمى من المستجيبين ال      
من المستجيبين العالقة   % 68وكان تقييم العالقات بين األردن والسعودية في المرتبة األولى، إذ قيَّم            . جداً

  .بين الدولتين بأنها جيدة جداً
فـالعراق  ،  %48.1، ثـم مـصر      %49.2، فسورية   %50.4وجاءت السلطة الفلسطينية بالمرتبة الثانية      

  %.24، وحازت حماس على المرتبة األخيرة بـ36%
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ـ            مـن المـستجيبين الـذين      % 35أما فيما يتعلق بسوء العالقات فقد حازت حماس على المرتبة األولى ب
ـ            وكانت أقل نسبة في وصـف      %. 13وصفوا العالقات بأنها سيئة نوعاً ما أو سيئة جداً، يليها العراق ب

  %.1، حيث لم تتجاوز النسبة العالقة بالسوء مع السعودية
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية حول درجة دعم الدول والحكومـات العربيـة للمـصالح الوطنيـة             

، تلتهـا سـورية     %81األردنية، حازت السعودية على المرتبة األولى لدرجة الدعم بمتوسط حسابي بلغ            
ـ  %61بـ ـ    ، فيما حازت السلطة الفلسطينية على الم      %53، فمصر ب وحازت % 42رتبة ما قبل األخيرة ب

  %.32حماس على المرتبة األخيرة بـ
سـواء  . األول يتعلق بالعالقات بين األردن ودول اإلقليم      : وينقسم هذا االستطالع إلى ثالثة أقسام رئيسة      

أكانت سياسية أم اقتصادية، ودعم دول اإلقليم للمصالح السياسية واالقتصادية لألردن، واألسـس التـي               
  أن تعتمدها السياسة الخارجية األردنية، في حين يركز القسم الثاني على الدور التركي واإليرانـي               يجب  

أما القسم الثالث واألخير فيعالج موضوع البرنـامج النـووي اإليرانـي            . فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية   
  .وتداعياته

  18/8/2010السبيل، عمان، 
  

  ة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة تسير قافل" الهاشميةالخيريةالهيئة " .43
، أرسلت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعيـة            : أنس صويلح  -عمان  

 شاحنة محملة بـالمواد التموينيـة والمالبـس         18 الى القطاع والمكونة من      334قافلة المساعدات رقم    
  .والحرامات باالضافة الى طرود الخير

  18/8/2010،  عمانالدستور،
  

  خبراء إسرائيليون يعيدون هيكلة الحكومة األردنية ": القطريةالشرق " .44
يقوم فريق خبراء أجنبي بإعادة هيكلة رئاسة الوزراء األردنية، والفريـق تـابع لـشركة                :الشرق-عمان

)Monitor Group ( أشخاص يحملون الجنسية 3البريطانية ويضم )ـ "، بحسب موقـع  )اإلسرائيلية ل ك
 موظفاً، وتكلف الشركة تكلف     22-20كادر الشركة المتواجد في رئاسة الوزراء يضم         .األردني" األردن

من أبرز توصيات الشركة حتى اآلن منح مدير        . الخزينة األردنية مبالغ كبيرة، تثير تذمر موظفو الرئاسة       
راء عمله منذ سـبعة     ويواصل كادرالخب .مكتب رئيس الوزراء صالحيات كبيرة تتدخل في عمل الوزراء        

 عاماً، ويقـضون    35-22أشهر، ويقيم في أحد فنادق عمان الضخمة، وتتراوح أعمار طاقم الفريق بين             
  .معظم وقتهم في دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء

 18/8/2010، الشرق، الدوحة
  

  ولن أتراجع لالجئين الفلسطينيين تبقى معركة حق التملك: راح حق العملت بعد اقجنبالطوليد  .45
ـ   ' اللقاء الديمقراطي 'أعرب رئيس    : سعد الياس  -بيروت عن سروره  ' القدس العربي 'النائب وليد جنبالط ل

تبقـى المعركـة    ' وقـال    باقرار حقوق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في مجلس النواب اللبناني،            
توافق، الرئيس سعد الحريري، حـزب      اليوم حصل إنجاز نتيجة ال    . الثانية وهي حق التملك، ولن أتراجع     

' اللقاء الديمقراطي 'ورأى نواب    .'اهللا، الجميع، سأقول الجميع، ولكن يبقى حق التملك وهذا له ايضاً أهمية           
وحزب اهللا أن لجنة االدارة والعدل فرغت اقتراحات اللقاء من مضمونها والسيما بالنسبة الـى طـوارئ              

  .العمل
  18/8/2010القدس العربي، لندن، 
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  لفلسطينيينالجئين اتشكيل لجنة وزارية وصندوق خاص ل يدعو إلى جعجعسمير  .46

تشكيل لجنة وزاريـة    "سمير جعجع الحكومة اللبنانية الى      " القوات اللبنانية "دعا رئيس الهيئة التنفيذية في      
إلنـسانية  تقوم بجولة على كل الدول العربية واألجنبية إلنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية وا             

  ".للفلسطينيين
ورحب في دردشة مع اإلعالميين أمس، بخطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلـسطينيين فـي                

هذا القانون لن   "، واعتبر أن    "على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين      "لبنان في المجلس النيابي،     
 كما ان الدولة اللبنانية ال تستطيع تحمل أية أعباء إضـافية            يعالج المشكلة الفلسطينية اإلنسانية في لبنان،     

  ".وإال سوف نقع في المحظور أال وهو التوطين بشكل أو بآخر) أمس(عما أقر اليوم 
إمكانية إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم، على اعتبار ان هذا األمر غير وارد لألسـباب                "ونفى  

المعالجة تشبه الى حد كبير الحل الـذي        "، مشيراً الى ان     "لة المطروحة المعروفة وبالتالي لن تحل المشك    
  ". اعتمد في نهر البارد

تشكيل لجنة وزارية من وزيرين او أكثر، تقوم بجولة على كل الدول العربية             "ودعا الحكومة اللبنانية الى     
ن، على اعتبار أن لبنـان      واألجنبية إلنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية واإلنسانية للفلسطينيي        

ليس بإمكانه تحمل المشكلة الفلسطينية لوحده الى حين استئناف المفاوضات وإيجاد حل نهـائي وعـودة                
  ". الفلسطينيين الى وطنهم

في لبنـان، اوضـح أن      " األونروا"وعن إمكانية أن يكون إقرار هذا القانون بمثابة إنهاء لمهمات منظمة            
اآلن ولو ان ميزانيتها ال تستطيع حل المشكلة الحالية داخل المخيمـات لجهـة              مهام هذه المنظمة قد بدأ      "

النواحي الصحية والبيئية والبنى التحتية وما شابه، ومن هنا تحتاج الى مساعدات إضافية، لـذا نطالـب                 
حتى تشرف على تحسين الوضع االنـساني والمعيـشي   " االونروا"بتشكيل لجنة وزارية لزيادة اعتمادات   

  ".سطينيينللفل
  18/8/2010المستقبل، بيروت، 

  
  وصيدا ... نريد حفظ استقرار المخيم: »الساحة« يتحرك في عين الحلوة لضبط عدسأسامة  .47

عين الحلوة حيث التقى     مخيم   اسامة سعد، » التنظيم الشعبي الناصري  «زار رئيس   : محمد صالح  - صيدا
عقد في قاعة مركز النور اإلسالمي      و. ال خطاب برئاسة أميرها الشيخ جم   » الحركة اإلسالمية المجاهدة  «

واشـارت  . »الحركة االسـالمية  «و» التنظيم الناصري «في مسجد النور في المخيم بمشاركة وفدين من         
أننا لسنا مع الفتنة الداخلية المذهبية وغيرها ال في فلسطين وال في لبنـان،              «مصادر الى ان خطاب اكد      

تـشير مـصادر    و. »و العدو الـصهيوني والمـشروع األميركـي       ألن الكل خاسر والمستفيد األساس ه     
حرصه على التعاون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المخيم، اضافة الى            أكد  المجتمعين الى ان سعد     

  .    الحرص على السعي الدؤوب النتزاع الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان
  18/8/2010السفير، بيروت، 

  
  لتعويض على اصحاب االمالك المشغولة في المخيمات الفلسطينيةا  تقترح"اللبنانيةالقوات " .48

على نسخة منـه للتعـويض علـى        " المستقبل"باقتراح قانون معجل مكرر حصلت      " القوات اللبنانية "تقدم  
اال . اصحاب االمالك المشغولة في المخيمات الفلسطينية، على امل ان تقره الهيئة العامة لمجلس النـواب      

النائب انطوان زهرا ان ثمة استحالة لدرسه النه لم         " الكتلة" المجلس نبيه بري، اشار الى عضو        ان رئيس 
  ".يكن سجل بعد في قلم المجلس
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وضـعوا االقتـراح صـباحا، وأرفقـوه        " الكتائب اللبنانية "الى زمالئهم في    " القوات"وبالفعل، كان نواب    
وهم ارادوا من خالل مادته الوحيدة،      . ول االعمال سياسيا، باالقتراحات الفلسطينية التي ادرجت على جد      

  :اآلتي
 يدفع بموجب هذا القانون الى اصحاب االمالك المشغولة في المخيمات الفلسطينية واالراضي المتاخمة              -أ

البدالت المترتبة بموجب العقود الموقعة معهم سابقاً، على ان يجري تحديـد البـدل العـادل للعقـارات                  
  .حقالمشغولة بغير وجه 

ويجري تحديد هذه البدالت واالعتمادات الالزمة لها واصول دفعها موجب مرسوم يتخـذ فـي مجلـس                 
  .الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المال والداخلية والبلديات

  ". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية-ب
، ونتيجة  1948هات اخرى تولت، منذ عام      وج"وفسروا، في االسباب الموجبة المرفقة، ان الدولة اللبنانية         

لالحتالل االسرائيلي، استئجار عقارات وخصصتها مخيمات موقتة القامة الالجئين الفلـسطينيين بعـدما             
طالت االزمة عشرات السنين، مما ادى الى التوسع في اقامة المنشآت واشغال اراض من دون وجه حق،                 

وهذا ما ادى الى اضرار متمادية وفادحـة        . مترتبات عليها ناهيك عن تمنع الجهات المستأجرة عن دفع ال       
الضروري انصاف اصحاب هذه الحقوق، حـدا ادنـى،         "ورأوا انه من    ". اصابت اصحاب هذه العقارات   

  ".كونهم لم يتمكنوا من التصرف بها او استثمارها مدى عقود
  18/8/2010المستقبل، بيروت، 

  
  في لبنان ين الفلسطينيين عمل الالجئ:الجتماعي من قانون الضمان االتاسعة المادةتعديل  .49

 من قانون العمل اللبناني الصادر في       59 من قانون الضمان االجتماعي والمادة       9بات قانون تعديل المادة     
  : كاآلتي23/9/1946

يعفى المستفيد من العمال الالجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنـه فـي قـانون                 "
انون الضمان االجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها             العمل وق 

  .العامل اللبناني
يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ان تفـرد حـسابا منفـصال مـستقال لـديها                  

نـة او الـصندوق الـوطني    لالشتراكات العائدة للعمال من الالجئين الفلسطينيين على ان ال تتحمل الخزي   
  .للضمان االجتماعي اي التزام او موجب مالي تجاهه

ال يستفيد المشمولون باحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المـرض واالمومـة والتقـديمات     
  ".العائلية

  18/8/2010المستقبل، بيروت، 
  

  أسامة بري العميل تحكم بإعدام " العسكريةالمحكمة " .50
إلى الئحة العمالء الذين يواجهون حبل المـشنقة، بعـد ادانتـه    )  عاماً 56(محمد علي بري    انضم اسامة   

، بـإنزال  2006 فـي تمـوز   بجرم التعامل مع المخابرات اإلسرائيلية وتوفير وسائل عدوانها على لبنان  
  .عقوبة االعدام به في حكم صدر أمس عن المحكمة العسكرية الدائمة

ثالثة في قافلة المحكومين باإلعدام، بعد صدور حكمين قضيا بإعدام كـل مـن              ويأتي بري في المرتبة ال    
الموقوفين علي منتش وحسن الحسين في الجرم عينه، من ضمن أفراد شبكات التجسس التـي تهـاوت                 

فـي  " الرعيـل األول  "أخيراً في لبنان، فيما سبقهم إلى مواجهة العقوبة نفسها محمود رافع الذي يعد من               
  .العمالة

  18/8/2010مستقبل، بيروت، ال
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    الشؤون االجتماعية مستعدة لتقديم الدعم للمعوقين الفلسطينيين  وزارة: لبنان .51

ـ             فـي لبنـان    » أونروا«أعلن وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ، في كتاب رفعه إلى مدير شؤون ال
ـ        عم النفسي للفلسطينيين ذوي    بتقديم الد » أونروا«سلفاتوري لومباردو أمس، موافقة وزارته على طلب ال

اإلعاقة واألطفال الالجئين الذين يستفيدون من خدماتها، شرط أن يتوافر هذا الدعم في مراكـز التنميـة                 
  . االجتماعية التابعة للوزارة التي ستستحدث في المخيمات

ـ      مة في مجـال    إمكانية اإلفادة من خبرات الوزارة المتقد     «بشأن  » أونروا«وجاء الكتاب رداً على طلب ال
االستعانة بالمعالجين  «، وكذلك   »خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة، إلفادة أمثالهم من الالجئين الفلسطينيين        

مـع بـدء العـام      ) IQ(النفسيين التابعين لمراكز الوزارة لمعاينة األطفال الالجئين وتحديد معدل الذكاء           
  . »الدراسي المقبل

المعلوماتية المعتمد لدى الوزارة في ما خص إصـدار بطاقـة           نسخة عن برنامج    «وسلم الصايغ الوكالة    
ـ      . »المعوق إجـراء مـسح   «من خالل لجنة مشتركة، بعـد    » أونروا«وطلبت أن يتم ذلك بالتنسيق مع ال

، »للحاجات اإلنسانية واالجتماعية داخل المخيمات الفلسطينية لمعرفة حجم ونوعية الخـدمات المطلوبـة            
  .تح مراكز خدمات إنمائية منبثقة عن الوزارة داخل المخيماتيمكن أن يتم عبر عن طريق ف

  18/8/2010، السفير، بيروت
  

  الحديث عن مكان إطالق المفاوضات المباشرة سابق ألوانه:  المصريةالخارجيةوزارة  .52
 أنه من السابق ألوانه في الوقت الـراهن   , أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية    

  . ديث عن تحديد مكان إطالق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيلالح
 إن   ,  تعليقا علي ما تردده بعض وسائل اإلعالم بشأن إطالق المفاوضات المباشرة من القاهرة              , وقال زكي 

ـ      , المفاوضات المباشرة ستحتاج في حال إطالقها إلي موقع ما لتنطلق منه           دة أو   سواء في الواليات المتح
   .'  والحديث عن هذا الموقع تحديدا سابق ألوانه , هنا في المنطقة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مصر تري في إصدار بيان من اللجنة الرباعية الدوليـة يتـضمن                 
   .  مخرجا جيدا ومالئما من الطريق المسدود الذي وصلنا إليه , اإلشارة إلي أساس إطالق المفاوضات

ير حسام زكي إلي ضرورة تفادي التصريحات اإلعالمية التي يمكن أن تؤثر سلبا علي الجهد               ولفت السف 
   . المبذول إلخراج المفاوضات المباشرة إلي النور

  18/8/2010، األهرام، القاهرة
  

  يثير قلق أنقرة وسخريتها وزيارة نتنياهو لليونان  على البلقان"إسرائيل"انفتاح  .53
في الخارجية التركية أن من حق إسرائيل أن تحسن عالقاتها مع جيرانها ودول             اعتبر ديبلوماسي   : أنقرة

المنطقة، في إشارة الى الجهد اإلسرائيلي المبذول مؤخراً في االنفتاح على دول البلقان والزيارة التاريخية               
ي وسياسـي   التي قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أثينا طلباً في تعـاون اقتـصاد               

لكن المسؤول التركي استدرك قائالً إن تطوير تل أبيب عالقاتها مـع دول البلقـان               . وعسكري وسياحي 
يجب أال يهدف الى تخريب عالقات تلك الدول مع جيرانها اآلخرين، ألن ذلك ال يخدم االسـتقرار فـي                   

راد دوديتش التي أطلقها    منطقة البلقان عموماً، وذلك في إشارة الى تصريحات رئيس صرب البوسنة ميلو           
االثنين الماضي من تل أبيب أثناء لقائه بوزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان والتي أكد فيها أنـه                 
مستاء من الدور التركي في البوسنة متهماً أنقرة بالتدخل لمصلحة المسلمين، وأنه ال يمكن القبول بتركيا                

  . كوسيط في البلقان
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ل اإلعالم التركية أنباء زيارة نتانياهو الى أثينا بسخرية بالغة وتهكم، فان الديبلوماسـية              وبينما تتابع وسائ  
التركية تتابع أخبار االنفتاح اإلسرائيلي على البلقان عن كثب وذلك بعد توافد مسؤولي دول البلقان الـى                 

  .تل أبيب خالل هذا العام بناء على دعوات من تل أبيب
اعتبرت زيارة نتانياهو الى اليونان نتيجة لزيادة عزلة اليونان وتزايد الضغط           وكانت الصحف التركية قد     

عليها، األمر الذي أجبر إسرائيل على التقرب من اليونان التي كانت دائماً نصيراً للفـصائل الفلـسطينية                 
فافاً وأبدت وسائل اإلعالم التركية استخ    . ومركز انطالق لسفن الحرية التي حاولت فك الحصار على غزة         

بسعي تل أبيب الى تعاون كبير مع اليونان على األصعدة العسكرية والسياحية واالقتصادية فـضالً عـن    
  .السياسية، واعتبرت أن إسرائيل تحاول فقط استغالل األزمة االقتصادية في اليونان

اه اليونان يعني   في المقابل تتساءل أوساط ديبلوماسية وإعالمية تركية عما إذا كان التوجه اإلسرائيلي تج            
أن تل أبيب قد فقدت األمل في استعادة عالقاتها الجيدة مع أنقرة أم انه مجرد منـاورة مـن منـاورات                     
ليبرمان الذي ال يكن مشاعر طيبة ألنقرة والذي سعى ديبلوماسيوه الى الدخول في مشاكسات ديبلوماسية               

  .معها كان آخرها االستهزاء بالسفير التركي في تل أبيب
 18/8/2010، ياة، لندنالح

  
   حاج فلسطيني2000 تستضيف السعودية .54

وأكدت . أصدر العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد العزيز، أمس، أمراً باستضافة ألفي حاج فلسطيني               
، أمس، موافقة العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد العزيز على           )واس(وكالة األنباء السعودية الرسمية     

في حاج فلسطيني من ذوي األسرى المحكوم عليهم بالمؤبد ومن أفـرج عنـه مـنهم وذوي                 استضافة أل 
  .الشهداء، لحج العام الحالي 

  18/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  "معاداة السامية" يقاضي جمعية حقوقية مغربية بتهمة مغربييهودي  .55
علـى  (مدينـة الـصويرة     أقام نوعام نير، وهو يهودي مغربي دعوى قضائية في          : صفاء الصبري : باط

ضد ثالثة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق اإلنـسان، وقـال إنهـم             ) األطلسي جنوب الدار البيضاء   
، وذلك في سابقة هي األولى من نوعها، باعتبارها المرة األولى التي يـصل فيـه                »مناهضون للسامية «

  . خالف سياسي على هذا النحو إلى القضاء في المغرب
وأضـاف  .  نير مواطن مغربي ال عالقة له بإسرائيل، وأن والءه كان دائما لبلده المغرب             نوعامحيث أن   

  .كادوش أن نوعام تمادى بعض الشيء حين اتهم الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بمعاداتها للسامية
 18/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  اعدات لغزة دون رخصةتحقق مع جمعية العلماء المسلمين بتهمة جمع مس شرطة الجزائر .56

استدعت سلطات األمن الجزائرية بمعسكر أعضاء المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين : الجزائر
  ".دون رخصة"الجزائريين للتحقيق معهم حول جمع مساعدات لغزة المحاصرة 

، أن )17/8(الجزائرية، التي أوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الثالثاء " الخبر"وذكرت صحيفة 
مصادر من الجمعية بمعسكر كشفت النقاب عن أن أعضاء المكتب تفاجأوا بداية األسبوع الجاري 
باستدعاء من الشرطة، يخص التحقيق معهم حول جمع المساعدات والتبرعات من المواطنين لصالح 

 الوالئية للتأكد من القافلة التي تنظمها جمعية العلماء بالتعاون مع بعض الهيئات، والتي تدخلت السلطات
  .وجود رخصة لها مع الجمعية مثلما تقتضيه القوانين السارية

  17/8/2010، قدس برس
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  "خلية إرهابية"القضاء يقرر االستماع لفلسطيني ُمتهم بتزعم : المغرب .57

بملحقة محكمة " اإلرهاب"قال مصدر إعالمي مغربي رسمي إن قاضي التحقيق المكلف بقضايا : الرباط
، باالستماع في إطار االستنطاق التفصيلي لمواطن أجنبي )15/8(ناف بسال، أمر أمس االثنين االستئ

كما قرر االستماع الحقا لباقي ". مكافحة اإلرهاب"يحمل الجنسية الفلسطينية، يتابع في إطار قانون 
  .المتابعين ضمن هذا الملف والبالغ عددهم ثمانية

تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب أعمال إرهابية في "ع بتهم وذكر المصدر أن هذه المجموعة تُتاب
إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف 

  ".وممارسة نشاط في جمعية بدون ترخيص مسبق والتزوير واستعماله، كل حسب المنسوب إليه
التي يتزعمها مواطن أجنبي "ية كان قد أفاد بأنه تم تفكيك هذه الخلية، وأشار إلى أن بالغاً لوزارة الداخل

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة "الماضي، وذلك ) يونيو(، في شهر حزيران "يحمل الجنسية الفلسطينية
  .، على حد تعبيره"اإلرهاب والتطرف في المغرب

  17/8/2010، قدس برس
       

   لتر ديزل لمولدات مستشفيات غزةألف 300قطر الخيرية تتبرع بـ  .58
 دوالر أمريكـي لتزويـد مستـشفيات        118500قدمت جمعية قطر الخيرية تمويالً مادياً بقيمة         :رام اهللا 

وقال بسام برهوم مدير دائرة الخدمات اإلدارية المـساندة         . ومراكز صحية بقطاع غزة بالديزل للمولدات     
 20ألف لتر تكفـي لــ   ” 300“من جمعية قطر الخيرية بوزارة الصحة بغزة إن كميات الديزل المقدمة       

يوما، موضحاً أن معدل استهالك المستشفيات والمراكز الصحية والدوائر اإلدارية ازداد بسبب االنقطاع             
ونوه بأن متوسط االستهالك اليومي لمرافـق       . المستمر للتيار الكهربائي وتوقف عمل المحطة عن العمل       

  .نسب متفاوتة بين المستشفيات واإلداراتلتر ب) 10.000(الوزارة هو 
باسم نعيم باللفتة القطرية مشيرا إلـى أن جمعيـة قطـر            . من جانبه رحب وزير الصحة بحكومة غزة د       

  .الخيرية من المؤسسات المهمة في تمويل مشاريع صحية مختلفة
  18/8/2010، الراية، الدوحة

  
  األمم المتحدة تؤكد قرب انطالق المفاوضات المباشرة .59

االقتراب من نقطة تحول في الجهود      «أكدت األمم المتحدة    : »رويترز «- راغدة درغام، اثينا     -نيويورك  
وأشار مساعد األمـين العـام للـشؤون        » الرامية للدفع بالمفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين      

ت يتطلـب بالـضرورة     السياسية أوسكار فارنانديز تارانكو أمام مجلس األمن أمس ان نجاح المفاوضـا           
التزام الطرفين خريطة الطريق والقانون الدولي كما أكد بيان اللجنة الرباعية الدولية مجدداً في بيانهـا                «

(...) التقاط الفرصة والـدخول فـي مـسار         «ودعا األطراف الى    ). »في موسكو » مارس( آذار   19في  
فين الفلسطيني واإلسرائيلي العودة الـى      وناشد الطر . »في اطار زمني واقعي   (...) لتحقيق حل الدولتين    

كما تصورته مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات مجلس       «طاولة المفاوضات والعمل نحو حل اقليمي شامل        
  .»األمن والمبادرة العربية للسالم

  18/8/2010، الحياة، لندن
  

  لضرب محطة بوشهر االيرانية" ثمانية ايام ""سرائيلإ"امام : جون بولتون .60
اعتبر سفير الواليات المتحدة السابق في االمم المتحدة جون بولتون ان امام اسرائيل             : )ا ف ب  (واشنطن  

واال يكون قـد فـات االوان       ) جنوب ايران (لتوجيه ضربة عسكرية لمحطة بوشهر النووية       " ثمانية ايام "
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التـي  ) جنوب ايران (ويتوقع تدشين محطة بوشهر      .لضرب هذا المفاعل دون التسبب في تلوث اشعاعي       
  .  سنة، السبت المقبل15بنيت بمساعدة روسيا منذ نحو 

عندما يكون اليورانيوم والوقود قريبا جدا من المفاعـل         "وصرح بولتون لقناة فوكس بزنس نتوورك انه        
بالتـالي فانـه اذا     "واضـاف    ".وبدون شك عندما يكون في المفاعل، ستتسب الغارة في نشر االشعاعات          

لكنه شكك في   " رة باي خطوة ضد بوشهر فعليها القيام بها خالل الثمانية ايام المقبلة           ارادت اسرائيل المباد  
ال "وردا على سؤال حول احتمال هذا الهجوم االسـرائيلي قـال بولتـون            .الوقت نفسه في هذا االحتمال    

اي اعداء  ستملك ايران شيئا ال يملكه      "ومع عدم توجيه ضربة اسرائيلية      ". اظن، اعتقد انهم فوتوا الفرصة    
  ".اخرين السرائيل والواليات المتحدة في الشرق االوسط، اي مفاعل نووي جاهز للعمل

  17/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  مليون دوالر6,9 بقيمة )األونروا(يابانية لـ منحة .61
 مـا يـساوي   ( مليون ين    600قررت حكومة اليابان تقديم منحة على شكل مساعدة غذائية قيمتها           : عمان
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين فـي الـشرق            )  مليون دوالر أميركي     6.88

  ).األونروا(األدنى 
تم تبادل مذكرات بهذا الشأن أمـس فـي مركـز           « وبحسب بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان         
وذلك بين سفير اليابان تيتسوؤو     )  الجديد مخيم عمان (األونروا للبرامج النسائية الواقع في مخيم الوحدات        

شيوغوتشي والمفوض العام لألونروا فيليبو غراندي فضال عن ممثل عـن الـدول المـضيفة لالجئـين                 
» الرأي«وجاء في البيان الذي تلقته       . الفلسطينيين، والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة       

  .قمح والطحين والبقولياتفانه سيتم استخدام المنحة لشراء ال
، 1953في حين بلغت قيمة المساعدات اليابانية إلى الالجئين الفلسطينيين عبر األونروا، التي بدأت عـام            

  . مليون دوالر أميركي، بما فيها المساعدات الغذائية577ما يزيد عن 
  18/8/201، الرأي، عمان

  
  "إسرائيل"ـ  على وجه سيناتور أميركي احتجاجاً على دعمه لفطيرة .62

رمت امرأة فطيرة على وجه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلـس الـشيوخ األميركـي،                : آي.بي.يو
وذكرت . السيناتور الديمقراطي كارل ليفين احتجاجاً على دعمه إلسرائيل واتهمته بارتكاب جرائم حرب           

 تحتج على مواقـف     أن الطالبة في جامعة ميتشغان أحالم محسن، كانت       » ديترويت فري برس  «صحيفة  
    . ليفين الداعمة إلسرائيل، وتشاركت مع صديق لها لتنفيذ الهجوم بالفطيرة

وقالت الصحيفة إن ليفين، عضو مجلس الشيوخ عن والية ميتشغان، كان يعقد لقاء في محل للحلويـات                 
اع خطابـاً قـارب فيـه الـصر    )  عامـاً 23(ليجيب عن أسئلة ناخبيه، فقرأ عليه الشاب ماكس قنطـار         

لو كان ثمة عدالة في هذا البلد أو في هذا          « اإلسرائيلي والحرب في العراق وأفغانستان، وقال        -الفلسطيني
    . عندها اقتربت محسن من ليفين ورمت فطيرة على وجهه. »العالم، لكنت في السجن

التصرف بتهمة االعتداء و  )  سنة 22(وقد خرج الثنائي من المقهى، ثم ألقت الشرطة القبض على محسن            
أردنا استهداف ليفين اليـوم لنبعـث رسـالة بـأن الليبـراليين             «وقال قنطار   . الخارج عن النظام العام   

وكان محسن وقنطار اعتقال في يناير الماضـي        . »والديمقراطيين متورطون في العنف بقدر الجمهوريين     
   . بعد أن نفذا اعتصاماً أمام مكتب ليفين مطالبين بتخفيض الدعم إلسرائيل

  18/8/2010، البيان، دبي
  

  ! يدي السلطةىعل.. عندما تصير المفاوضات مع اإلسرائيلي تذويباً للقضية .63
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  طالل سلمان
صاغرة، خالل أيام، الى التفاوض على المفاوضات ـ مرة أخرى ـ مـع    » السلطة الفلسطينية«ستذهب 

  . االحتالل اإلسرائيلي، باألمر األميركي المباشر
وبعـض تـصريحات    » الـصورة «تكفي  . التفاوض جدول أعمال محدد ومعلن    لن يكون للتفاوض على     

  . الرضى، أميركياً وأوروبياً، لتبرير العودة العبثية الى الطاولة ـ القفص
لعلها . المستجد، مع انه لم يلتزم بالحد األدنى من مطالبها المشروعة         » راعيها«على السلطة أن تنفذ إرادة      

سمر، الذي يخالط جذوره األفريقية بعض النسب اإلسـالمي، فرصـة           بذلك تضمن للرئيس األميركي األ    
هي تعرف أنها أضعف من أن تؤثر في معركة هائلة كهذه تحـتفظ اللوبيـات               . الفوز بأكثرية الكونغرس  

  ! لكن األمر لصاحب األمر وعليها الطاعة والدعاء. الصهيونية بزمام القرار فيها
أعظم من أن تـستطيع  » القضية«، وأن »القضية«قد تخلى عن يمكنها أن تدعي ـ صادقة ـ أن الجميع   

وأنها تحاول مرغمة، أن تستنقذ ما يمكن إنقـاذه مـن األرض، تاركـة              ... تحمل المسؤولية عنها وحدها   
  . لألجيال الجديدة مهمة إنجاز ما عجزت عنه

كلمـا طـال    لكن التفاوض على التفاوض باب دوار، ما إن تدخل فيه حتى تعجز عن الخروج منـه، و                
تـرى أرضـك    : الدوران خسرت المزيد من األرض، وفُرضت عليك قيود جديدة في الحركة والتصرف           

تذهب منك فتمتلئ بوحوش المستوطنين، وتنبت فيها عشرات المستوطنات الجديـدة متخطيـة الحـدود               
بعة عـشر  المرسومة على ورق اتفاقات أوسلو ومسلسالت التفاوض المتوالية حلقاتها ـ رسمياً ـ منذ س  

عاماً متقطعة، يموت أبطالها فيستبدلون إسرائيليا باألصلب واألشرس، وفلـسطينياً بـاألعظم اسـتعداداً              
في موكـب  » القضية«للتنازل، ويظل لألميركي ـ أبيض أساساً، وأسمر استثناء ـ مهمة رعاية تشييع   

  . ملكي مهيب، في حديقة الورود في البيت األبيض
تلك اللقاءات المفروضة باألمر بين محتل ـ مستوطن جبار القوة،  » عدوينمفاوضات بين «كيف تكون 

وبين صاحب األرض المستضعف الذي غدا الجئاً في أرضه، ال حقوق له فيها، بما في ذلك العبور مـن                
مدينة فيها الى مدينة أخرى، أو إرسال المؤن من ناحية الى ثانية، أو تأمين الرواتب لشرطته المكلفـة ـ   

  !  ـ بحماية االحتالل؟رسمياً
أن تنزع عن اإلسرائيلي صفته كعدو غريب، جاء من البعيد قوياً ومعززاً بقـوة              : أول الشروط للتفاوض  

العالم أجمع، شرقاً اشتراكياً ـ يومذاك ـ وغرباً رأسماليا، فاستولى على األرض بالقوة، وطـرد أهلهـا     
  . الذين ظلوا أهلها على امتداد آالف السنين

أنت الطارئ عليها، المعتدي على حقه فيها، وعليـك أن          . في أرضك » صاحب الحق التاريخي   «هو اآلن 
أتـستكثر عليـه هـذه      . تخرج الى حيث شئت من بالد العرب الواسعة التي تغنيت دائماً بأنها أوطانـك             

ن وهذا هو العنـوا   . إن لم تخرج طوعاً فلسوف تخرج بالسيف      . في دنياك البالحدود  » الجزيرة الصغيرة «
  ! الفعلي للتفاوض

  ! إن الفلسطيني ـ كعنوان ألي عربي ـ يعيش حياته باألمر ويموت باألمر
حقك في بيتك الذي بنيته حجراً حجراً في األرض التي ورثتها عن أجدادك يقرره              . ملكية األرض باألمر  

 الى مدينتك أو    الدخول. ان تمردت أخرجت منه بالشرطة، أسيراً، أو برصاصها شهيداً        . األمر اإلسرائيلي 
ان تسللت الى دار أهلك بغير ترخيص حوكمت بتهمة الدخول خلـسة، وقـد يـصرعك                . قريتك باألمر 

  . الشرطي بوصفك متسلالً
  . لست حراً في أن تذهب الى المسجد األقصى ساعة تشاء. الصالة باألمر

أن . أن تكون أعـزل   . كأن تكون قد بلغت من العمر خمسين سنة       : تذهب إذا ما استوفيت شروط اإليمان     
  . أن يكون دعاؤك مسالماً. تكون وحيداً

  ! إسرائيلي باألمر: من فلسطين» الداخل«أنت في 
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  ! باألمر.. فلسطيني مع وقف التنفيذ» الضفة«أنت في 
عليك أن تـسلم بالـسلطة      » فلسطينياً«من العصاة والخارجين على القانون، ولكي تعود        » غزة«أنت في   
  ! باألمر

  ! لسطين الجئ بال هوية، باألمرأنت خارج ف
إن كنت فلسطينياً فعليك أن تعود، لكنك ممنـوع،         . ولست فلسطينياً تماماً  . في األردن لست أردنياً، باألمر    

  . إذاً أنت غير موجود. باألمر، أن تعود، وممنوع، باألمر، أن تكون أردنياً
، ولست فلسطينياً تماماً، الن ذلك يرتـب لـك          لست لبنانياً، بالتأكيد  : أما في لبنان فتلك هي ذروة المأساة      

قد تغريـك  . فلسطينيتك مصدر خطر  . ولست مجهول النسب واألصل   . ولست الجئاً بهوية سياسية   . حقوقاً
والتوطين يخلخل التوازن الهش في الوطن الصغير الباحث، عبثـاً،          . نفسك األمارة بالسوء بأن تستوطن    

أنت مجرد مسلم إضافي يـائس مـن وطنـه،          ! أنك فلسطيني إنس  . »مسلم«وأنت  . عن وحدته الوطنية  
! الـى أيـن  : ال تسألني. عليك أن تخرج. إذاً أنت ستكسر مستلزمات الوحدة الوطنية. مرفوض في العالم  

فاختر وطناً بديالً مـن     . اعرف أن طريقك الى فلسطين مقفلة، لكن البحر مفتوح، والجو فضاء بال مدى            
  ! يأسك
***  

  ! لسلطة؟باسم من ستفاوض ا
  ! في الجواب تكمن الفضيحة

فليس فلسطينيو األردن وسـوريا ولبنـان والعـراق والخلـيج،           . بالتأكيد» فلسطينيي الخارج «ليس باسم   
  . والشتات، أي العشرة ماليين فلسطيني، ممثلين في الوفد المفاوض، أو في جدول أعمال المتفاوضين

إسـرائيليي  «ف مليون فلسطيني ممن غدوا، بـاألمر،        ، أي المليون ونص   »فلسطينيي الداخل «وليس باسم   
، بل هـم نقيـضه والـشاهد علـى          »المواطن اإلسرائيلي «، وان كانوا ال يتمتعون بكامل حقوق        »الهوية

  . عن األرض» غربته«
أي المليون ونصف مليون ممن استبعدوا باألمر، ونبذوا، وكـادت تنكـر            » فلسطينيي غزة «وليس باسم   

الذي انتهى بشقاق وطني خطيـر، ولـيس باسـم          » السلطة«ية بسبب الخالف على     عليهم هويتهم الوطن  
  . مجموع أهالي الضفة، المخضعين للسلطة بالقوة أو الخاضعين لها اضطراراً، وبحكم ضرورات العيش

ليس باسم منظمة التحرير التي غدت مجرد عنوان مفرغ من المضمون، ال هي منظمة جامعة ـ ومعظم  
سساتها الرسمية التي تهاوت فاندثرت ـ وال بقي لها من رمزية االسـم شـيء مـن     الفصائل خارج مؤ

» الصندوق القـومي  «القداسة فضالً عن قوة الفعل، بوصفها الحاضنة الوطنية لمجموع الفصائل، وبينها            
  . مصدر التمويل لكل جهد من أجل التحرير، أيام كانت المنظمة بداية الطريق للعودة الى فلسطين

، في غياب عناصر القوة المعززة للمفاوض الفلسطيني وأولها         »السلطة«هلك فعل التفاوض العبثي     لقد است 
  . وبعد ذلك الحماية الدولية) الرسمي فضالً عن الشعبي(وأخطرها اإلجماع الوطني، ثم الدعم العربي 

 بعـض  نتنياهو ـ ومن قبله أولمرت وشارون وباراك وبيغن ـ هو إسرائيل، حتى لو كانت تعارضـه   
  . القوى واألحزاب السياسية اإلسرائيلية

ال هو يمثل كل فلسطين، وال يمكنه ادعاء مثل هـذه           . أما عباس، ومن معه من الموظفين، فليس فلسطين       
  . الصفة، بل وال هو يمثل أكثرية الفلسطينيين، سواء داخل أرضهم أو في ديار الشتات

 ـ يحظون بدعم دولـي هائـل، تتـصدره اإلدارة     ونتنياهو ـ ومن قبله رؤساء الحكومات في إسرائيل 
، تاريخياً، كروسـيا ودول     »الدول الصديقة «األميركية ويسير في ركابه االتحاد األوروبي، وال تعارضه         

عدم االنحياز فضالً عن الصين، ويمالئه أهل النظام العربي، فال يكاد يخرج من قصر أولهم حتى يستقبله                 
  !  رمضاني شهيالثاني ويكاد يدعوه الى إفطار

  فكيف يمكن أن تؤدي الجولة الجديدة إال الى هزيمة سياسية جديدة؟ 
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إن كل جولة من جوالت التفاوض في ظل انعدام الحد األدنى من شروط التكافؤ، أو التوازن، إنما تنتهي                  
  . بمزيد من التنازالت

لغاء الـشعب الفلـسطيني     وجولة بعد جولة تكسب إسرائيل بالتفاوض ما يغنيها عن شن حروب جديدة إل            
  . وحقوقه في أرضه

بل لعلها استكمال للحرب اإلسرائيلية بوسائل سياسية تنهي ما كان          .. إنها عملية تثبيت الهزيمة بالتفاوض    
  . حقوقاً لشعب فلسطين في أرضه

أما أهل النظام العربي فيفترضون أنهم سيتخلصون من الفلسطيني وعبء قضيته المقدسـة، وسـتجيء               
  .سالم الموعود مع الحليف اإلسرائيلي الجديد في معارك الغد األميركي األفضللحظة ال

  18/8/2010، السفير، بيروت
  

   حقوق في مهب الريح ..  بال مرجعيةمفاوضات .64
  حسن أبو طالب. د

قد ال تمر سوي أيام معدودة ويعلن الرئيس الفلسطيني قبوله الدخول في جولة من المفاوضات المباشـرة                 
   فالمؤشرات الظاهرة ترجح هذا التطور الذي بات مجرد مسألة وقت . ة االسرائيليةمع الحكوم

 كما بشرتنا بذلك وزيرة الخارجية االوروبية كاثرين اشتون التي أشارت إلي احتمـال صـدور بيـان                  
سـيما   ال , للرباعية الدولية يحدد مرجعية هذه المفاوضات المنتظرة وفقا لما جاء في بيانات سابقة للرباعية        

 والذي تضمن عددا من المبادئ أهمها التأكيد علـي حـل             ,  مارس الماضي   19 البيان الشهير الصادر في   
   .  شهرا 24 الدولتين ووقف االستيطان وأن تكون المدة الزمنية للحل

انية والواقع أن صدور بيان جديد للرباعية الدولية يثير الكثير من اللغط السياسي والقانوني السيما في إمك               
أن يكون بمثابة مرجعية لمفاوضات مقبلة تبدأ كما تصر علي ذلك إسرائيل من نقطة الصفر وبـدون أي                  

 وهي أمور تصفها إسرائيل بأنها شروط        , اسس تتعلق بالمدة الزمنية أو بالهدف من وراء هذه المفاوضات         
لمبادئ الحاكمـة ألي عمـل       أو ا   ,  والمعروف أن المرجعيات    . فلسطينية مسبقة ومرفوضة جملة وتفصيال    

  ,  ال بد أن يضعها األطراف المعنيون سواء بمساعدة من الغير أو بدون أي مـساعدة                , دولي كالمفاوضات 
وأن يقبلها الطرفان دون قيد أو شرط ويعمالن علي هديها لغرض تطبيق ما فيها مـن مبـادئ وأسـس                    

   . وتحويلها إلي واقع والتزامات وضمانات متبادلة
أن الفلسطينيين ووراءهم العرب جميعا سعوا لبلورة مرجعية للمفاوضات مع إسرائيل منذ زمن             ومعروف  

  2002  وقد تبلورت هذه المرجعية من وجهة النظر العربية في المبادرة العربية للسالم منـذ العـام                 , بعيد
تحدة وإسـرائيل لـم      ومعروف أيضا أن كال من الواليات الم        . والتي تقوم علي مبدأ األرض مقابل السالم      

تقبال هذه المبادرة وعملتا طوال السنوات الثماني الماضية علي إفراغها من مضمونها وعدم االعتداد بها               
  .  وهو ما شكل مأزقا عربيا وفلسطينيا كبيرا مـا زال قائمـا             . كمرجعية ألية مفاوضات عربية إسرائيلية    

 والسيما لدي عواصم     , ربية ذات الوزن والثقل دوليا    وصحيح أن الجامعة العربية والعديد من القيادات الع       
 لكن النتيجة لم تكن علي       , دولية كبري سعت لتذليل عقبات قبول الواليات المتحدة للمبادرة العربية للسالم          

 وفيما أثبت الحقيقـة      .  و ال علي قدر التنازالت المتضمنة في المبادرة العربية نفسها           , قدر الجهد الذي بذل   
 بل علي توازن للقوي يـسند هـذه          , وفة تاريخيا أن أي مفاوضات ال تقوم علي المبادرات وحسب         المعر

   . المبادرة ويعطيها أهلية للتطبيق
 فهو لصالح إسرائيل سـواء فـي صـورته           , توازن القوي العربي االسرائيلي ليس بحاجة إلي قول كثير        

سده المواقف االمريكية ـ أيـا كانـت اإلدارة أو     أو في صورته المعنوية والذي تج , العسكرية المباشرة
الرئيس الموجود ـ وإلي جوارها المواقف األوروبية الداعمة للمواقف والـسياسات اإلسـرائيلية رغـم     

 ومن هنا ظهـرت      . وضوح عدم قانونيتها أو شرعيتها وتصادمها مع أبسط قواعد العدل وحقوق االنسان           
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سألة ضرورة لكي تجبر إسرائيل علي قبول التنازل عن احتاللها          حجة تري في تعديل توازن القوي هذا م       
 غير أن هذا التعديل السيما فيما يتعلق بالجيوش النظامية وألسباب عديدة لم يحدث علي                . لالرض العربية 

 وما بعـدها بـدا       2000  ثم  ,1988  وحين ظهرت االنتفاضات الفلسطينية منذ العام       , النحو المرغوب عربيا  
 قوامها أن االنتفاضات الشعبية يمكنها أن تسهم في تعديل جزئي لميزان القـوي               , ي صورة جديدة  األمر ف 

 لكن المحصلة الكلية بعد عقدين من        .  وأن تطرح بدائل عدة أمام المفاوض الفلسطيني تحديدا         , ولكنه حاسم 
 التـي    1988 ذلك انتفاضة العام   وإن كان يمكن أن نستثني من         ,  لم تكن إيجابية للقضية الفلسطينية      , الزمن

قادت عمليا إلي اعتراف كل من واشنطن وتل أبيب بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للـشعب                
 ثم في مرحلة ثانية إلي مفاوضات اوسلو السرية ونتيجتها األكبر الممثلة فـي قيـام سـلطة                   , الفلسطيني

ت مجرد خطوة نحو قيام الدولـة المنتظـرة عربيـا            ولكنها اعتبر   , فلسطينية علي أرض فلسطينية محتلة    
   . ودوليا

 والـسلطة    ,  االنقسام السياسي والجغرافي فرض نفـسه       , اآلن تبدو القضية الفلسطينية في أحرج لحظاتها      
 والرهـان علـي إدارة       , الفلسطينية معرضة للتآكل رغم جهود عربية ودولية عتيدة لمساندتها علي البقاء          

 بـل أن     , عليه شخصيا لم تؤد إلي أية نتائج مرضية للفلسطينيين أو للعرب أو للمـسلمين             الرئيس اوباما و  
الحديث الذي ثار في االسابيع القليلة الماضية حول ضغوط أمريكية مكثفة علي الرئيس عبـاس لقبـول                 

حـول  المفاوضات المباشرة والتجاوب مع المطالب االسرائيلية دون أن تكون هناك آية ضمانات أمريكية              
 أفصح عن الجانب المظلم والمعتاد في الـسياسات االمريكيـة تجـاه الحقـوق                , جدوي هذه المفاوضات  

 وكشف خيبة األمل في الرهان علـي أي إدارة أمريكيـة مـا دام األمـر يتعلـق                    , الفلسطينية بوجه عام  
اهدا في تعليق اآلمـال      وز  ,  وفي خلفية كل ذلك موقف عربي جماعي يبدو فاقدا للترابط الذاتي            . بإسرائيل

 والواضح أن الجامعة العربية تحذر       . علي أي شئ بعد أن جرب أساليب وضغوطا عدة لم تأت بأية نتائج            
من ممارسة الضغوط األمريكية علي الرئيس عباس وتدعو إلي نظرة متوازنة في أي عمـل تفاوضـي                 

 وهو ما    . ة علي األرض هي الشئ البتة      لكن المحصل   , مستقبلي يراعي الحد األدني من الحقوق الفلسطينية      
 ومع ذلك فهو ال يستطيع أن يذهب إلي          . يعتبره المفاوض الفلسطيني نوعا من تعرية الظهر تعرية شاملة        

 فالمهم أن يكون هناك دعم عربي بأي         , أي مفاوضات مباشرة دون مباركة عربية حتي ولو كانت خجولة         
   .  ماء الوجهشكل يرفع قدرا من الحرج ويحفظ بعضا من

 فهناك جملة من المـشكالت       , غياب القوة العربية المؤثرة ليست فقط المشكلة الكبري للمفاوض الفلسطيني         
 وما يتبعها من غياب الرؤية الفلسطينية ذات التأييد الـشعبي واسـع              ,  أبرزها انقسامه علي نفسه     , الكبري
 منها جبهة انهاء االنقسام التي تبدو عسيرة         , واحد ناهيك عن محاربته علي أكثر من جبهة في آن            , المدي

 وجبهة تـأمين االحتياجـات       ,  وجبهة تأمين السلطة الوطنية نفسها علي البقاء لفترة أطول          , وبعيدة المنال 
 وجبهة المفاوضات مع قوة احتالل شرسة وال تري فـي الفلـسطينيين              , الفلسطينية في األراضي المحتلة   

 وجبهة االستعداد لبناء دولة في ظل تراجع دولـي لتأييـد             , تخلص منها بأي شكل   سوي مخلوقات يجب ال   
 جبهات كثيرة ومتنوعة تزداد وطأة كل منها فـي ظـل             .  وجبهة إنهاء االحتالل ذاته     , الحقوق الفلسطينية 

ح عمليـة    وبذلك تـصب    .  وغياب التأييد الدولي المناسب للقضية الفلسطينية       , االنقسام السياسي والجغرافي  
 النها باختصار قد تمنحه قوة علي        , إخراج المفاوضات المباشرة مسألة أكثر من ضرورية للرئيس عباس        

   . الجدل مع الرافضين للمفاوضات والمشككين في جدواها استنادا إلي الخبرة التاريخية الصعبة
ية للجانب االمريكي الـذي     عملية إخراج المفاوضات المباشرة كانت مبعثا لعدد من االقتراحات الفلسطين         

 كانت اهم عناصر الرؤية الفلسطينية أن يكون         .  ولكنها رفضت جميعا    , تولي نقلها إلي الجانب االسرائيلي    
 وتوقـف االسـتيطان فـي        67 هناك مرجعية محددة للمفاوضات المباشرة تضمن قيام الدولة علي حدود         

 ولذا فقد رأت     .  ال تصبح عملية عبثية بال طائل      االراضي الفلسطينية وتضع سقفا زمنيا للمفاوضات حتي      
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 مارس الماضي يشكل مرجعية مناسـية النـه          19 السلطة الفلسطينية أن بيان الرباعية الدولية الصادر في       
   .  وهو اقتراح رفضته تل ابيب ايضا . ينظوي علي مجمل عناصر الرؤية الفلسطينية

  ,  فلن تكون له حجية قانونية      , يا كان ما سيقوله هذا البيان الدولي       وأ  , ما نراه اآلن هو انتظار بيان الرباعية      
  , وفي أفضل األحوال سيعد موقفا دوليا للمساندة المعنوية والسياسية للرئيس الفلسطيني ال أكثر وال أقـل               

   . ولكنه سيكون كافيا لكي يستند إليه الرئيس عباس لتبرير المشاركة في المفاوضات المباشرة العتيدة
 يعطي مؤشرا    , هذا الموقف الذي يلخص أزمة المفاوض الفلسطيني كما يلخص أزمة عملية السالم برمتها            

ال بأس به في توقع ما الذي يمكن أن يحدث في أي مفاوضات ال تستند إلي مرجعيـات واضـحة مـن                      
من حيـث المبـادئ      فمن ناحية فإن غياب مرجعية محددة سواء زمنيا أو            . الناحيتين القانونية والسياسية  

 وفي أفضل حال فهي مفاوضات من أجـل          , الحاكمة للمفاوضات يعني انها مفاوضات بال نهايات محددة       
 ومن ناحية ثانية ستكون بمثابة       . ملء الزمن واستهالك الوقت وإشغال الناس بتفاصيل ومفردات بال معني         

ن كما نري جميعا ليـست فـي صـالح           وهي موازي   , بوابة تمر منها موازين القوي الفعلية علي االرض       
 ومـن    .  وتعطي أرجحية للجانب االسرائيلي لكي يفرض ما يريد وبالطريقة التي يريد            , القضية الفلسطينية 

ناحية ثالثة تعني تنازال كامال عن كل المبادئ التي تحفظ الحقوق الفلسطينية في االرض وفي القدس وفي                 
  ,  وفي المحصلة سنكون أمام مفاوضات مباشرة بال جذور راسخة          . حق العودة وفي السيادة غير المنقوصة     

   .  وهذا هو المأزق الذي ال يفهمه بعض الفلسطينيين , وحقوق معرضة للضياع
  18/8/2010، األهرام، القاهرة
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  واصف عريقات
الخبر األول وهو ما نشر في وسـائل        :الت  ثالثة أخبار يمكن الربط بينها ويجب التوقف عندها ولها دال         

 آب الحالي وذلك    21اإلعالم عن توقع مصادر أمريكية لضربة اسرائيلية للمنشئات النووية اإليرانية قبل            
قبل تدشين مفاعل بوشهر بالوقود النووي الروسي وقبل تركيب قضبان الوقود فيه حيث يصعب بعـدها                

 اشعاع سيؤثر على المنطقة، والخبـر الثـاني التهديـدات           قصف المفاعالت بسبب ما يسببه القصف من      
االسرائيلية وخاصة التي جاءت على لسان وزير الحرب اإلسرائيلي باراك وقوله أن رد جيشه سـيكون                

  .قاسيا ضد الجيش اللبناني في أي احتكاك قادم
 ومدينـة اسـرائيلية      بلدة 132وتزامن هذه التهديدات مع اجراء مناورات قرب الحدود اللبنانية ومشاركة           

وأعداد كبيرة من أذرع الجيش والشرطة والجبهة الداخلية، مما حدى بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بوصفها              
المناورات األكبر واألوسع، صحيح انها المناورات األكبر واألوسع في ميادين التدريب، لكنها األضـيق              

، والخبر الثالث وهو األخطر الـذي كـشفت         في اإلستخدام للحرب والتوظيف للعدوان على أرض الواقع       
عنه مصادر اسرائيلية حول خطط وضعتها قيادة الجيش اإلسـرائيلي إلخـالء عـشرات اآلالف مـن                 
الفلسطينيين من أماكن سكناهم في الضفة وقطاع غزة في أي حرب مقبلة على المنطقة لما يتضمنه مـن                  

  )التخريب (حلوا شرعنة قتلهم تحت حجةنوايا خبيثة لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم وإن لم ير
هذه األخبار الثالثة ربما تكون حقيقية أو تأتي في سياق الخدعة والتضليل او ضـمن الحـرب النفـسية                   
والدعائية، ولكنها جديرة باإلهتمام والتمحيص، ألن طبيعة اسرائيل عدوانية وتتنفس من الحروب وتتغذى             

  .مفتوحعلى اإلعتداءات، ويبقى باب اإلحتماالت 
فقرار الحرب يعني استنفار الشعب وأمنه واقتصاده والجبهة الداخلية وتعبئة الجيش اإلسرائلي واحتياطـه         
وزجهما في المعركة، وإن تم هذا،عندها تفقد اسرائيل عنصر المباغتة والمفاجأة، كما أن علـى القيـادة                 

غموض؟ وتحشيد الشارع اإلسرائيلي    اإلسرائيلية تقع مسئولية تحديد الهدف من هذه الحرب بدون لبس أو            
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حوله وإقناع العالم به في ظل عزلتها الدولية الحالية وانكشافها على حقيقتها وما ارتكبته من جرائم حرب                 
  .أمام المجتمع الدولي، ومع تضامن العديد من الشعوب مع الشعب الفلسطيني واإلنتصار لقضيته العادلة

: عة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وكما عبروا عنها هـم خيال قادة اسرائيل ألهداف الحرب واس     
اعادة احتالل قطاع غزة وتعيين حاكم اداري لها، احتالل جنوب لبنان وفصله عن الحدود مـع سـوريا،            

لكن لكـل   ! ضرب البنية التحتية السورية واعادتها للعصر الحجري، ضرب المفاعالت النووية اإليرانية          
  .يترتب عليه كلفةمن هذه األهداف ثمن و

من المؤكد أن أي عمل حربي ال يستهدف التهديد النووي اإليراني يعتبر ناقـصا مـن وجهـة النظـر                    
األسرائيلية، وهذا يعني أنه لو تم ضرب كل األهداف األخرى فالتهديد النووي اإليراني له األسبقية على                

األخيـر بتـشغيل مفاعـل بوشـهر،        كل األعمال الحربية، تعزز هذا اإلحتمال أكثر مع اعالن موسكو           
وضرورة التصرف في وقت محدد، وهو ما أفقد اسرائيل أيضا عنصر المباغتة والمفاجأة، لكـن قـادة                 
اسرائيل يعتبرونه تهديد وجودي، اضافة الى أن حملة نتنياهو اإلنتخابية تضمنت وعدا منه بالقضاء على               

لجيش اإلسرائيلي استخدام اعداد كبيرة مـن جنـوده   هذا التهديد، علما أن هذا الهدف ولو أنه يوفر على ا          
ويقلل من امكانية تعريضهم للخطر في هذه العملية العسكرية واقتصار استخدامها على وحدات صـغيرة               
ونوعية مع سالح الجو والصواريخ بعيدة المدى البرية منها أو البحرية، إال أنها غير مـضمونة النتـائج    

 طويلة األمد من الصعب السيطرة عليها، كما انها تحتـاج الـى دعـم               ويمكن تطورها الى حرب اقليمية    
  .ومساندة امريكية واوروبية، وهو ما يشكل قيدا على اسرائيل وال ترغب بها وال تتحملها

كما أن اسرائيل تسعى الى حرب تؤدي الى انتصار يعيد لها هيبتها وقوة الردع عندها ويبقيها في حالـة                   
لك فان الحرب اإلقليمية محيرة للجيش اإلسرائيلي وقياداته، فهل يذهب الجيش           تفوق على كل محيطها، لذ    

اإلسرائيلي اليها بنمط الحرب الكالسيكية التقليدية أم حرب العصابات؟ أم مزيج مـن كليهمـا، الحـرب                 
 وكلهـا   التقليدية تعني استخدام الجندي ودبابة الميركافاه والبارجة البحرية والهيلوكبتر والطائرة الحربية،          

ضربت هيبتها في اإلعتداءات األخيرة على لبنـان وقطـاع غـزة فـي فلـسطين وفـي المنـاورات                    
وحدت من امكانية اعتبارها مالذا آمنا لجنودهم مما انعكست سلبا على معنويـاتهم             ) رومانيا(والتدريبات

  .وبالتالي أضعفت من قدراتهم القتالية وخفضت روحهم المعنوية
 تمكن الجيش اإلسرائيلي من استيعاب هذه الحرب خالل هذه المدة القـصيرة؟             أما حرب العصابات فهل   

وهل يمكن للجندي اإلسرائيلي أن يستغني عن أسلحة إسناده ويخوض الحرب بعضالته؟ المزج بينهمـا                
صعب بل من أصعب أنماط الحروب وخطورتها عدم ضمان السيطرة والقيادة، وبالتالي فقدان التنـسيق               

ذرع الجيش كافة وخاصة أسلحة اإلسناد، وهي ميزة إن فقدها الجيش اإلسرائيلي فقد معها              والتعاون بين أ  
القدرة على المواجهة الميدانية، وسيجد نفسه في وضع صعب لم يتعود عليه، وكثيرا مـا أعلنـوا عـن                   

الميـادين  تضمين برامجهم التدريبة لهذه األنماط القتالية، لكنهم لم يجربوا أنفسهم في ساحات المواجهة و             
  .الفعلية، مما يعني بقاؤهم تحت اإلختبار عند توجههم للحرب

هذه المرة من المرات النادرة التي تعصف بالقيادة اإلسرائيلية مجموعة من المتناقضات أحالها مر، وهو               
ما بدى واضحا من خالل تهرب قياداتهم من تحمل المسؤولية عن العدوان على اسطول الحرية والـذي                 

ة األبرياء من األتراك والمتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني، والقاء كل منهم التهم على              أودى بحيا 
غيرة، فكيف سيكون حالهم مع اتخاذ قرار الحرب ومن سيتحمل أعباءها ونتائجها، لذلك ومع وجود مثل                

ذ قرار الحرب وزج    وتتجنب اتخا ) المحدود(هذه القيادة الضعيفة المرتبكة يرجح أن تأخذ قرارا بالعدوان          
  .الجيش والجبهة الداخلية فيها وهو ما تعتقد أنه أهون الشرين

ولكن وإذا ما اتخذت القيادة اإلسرائيلية قرار العدوان سواء على ايران أو غيرها، فمن سـيجيب علـى                  
ـ   . ماذا عن اليوم الثاني للعدوان؟؟ وهل اسرائيل هي الالعب الوحيد في الساحة؟           : السؤال ول وماذا لو ح

  الى حرب استنزاف اقليمية يطول أمدها ؟) المحدود(العدوان االسرائيلي 
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الجواب ليس عند القيادة اإلسرائيلية بالتأكيد، وهو ما تدركه القيادة األمريكية لـذلك لـم تتحـدث عنـه                   
تقاريرها، بغض النظر عن المناورات المشتركة التي تجريها قواتها الى جانب الجيش اإلسـرائيلي فـي                

  .قبالن
  .فهل تتفهم قيادة اسرائيل معنى ذلك قبل فوات األوان؟؟ وتجنب العالم خطر فقدان األمن واألستقرار؟؟

  18/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  طبول الحرب .66
  عكيفا الدار

فـي هـذه   . الحادثة االخيرة على حدود لبنان تبين أن شجرة واحدة قد تنقض التهدئة في المنطقة الشمالية     
يحذر تقرير حساب جديد كتبـه      . ت المواجهة حياة ضابط اسرائيلي، وجنديين لبنانيين وصحفي       المرة، كلف 

، من أن األمر قد ينتهي في المرة القادمة على نحـو            )اي سي جي  " (مجموعة االزمة الدولية  "خبراء من   
ـ –وقد خلصوا الى استنتاج ان الهدوء السائد في الساحة االسرائيلية    . مختلف تماما  ة منـذ نهايـة    اللبناني

مع عدم وجود جهد لعالج جذور الصراع، يكفي خطأ في تقدير           . حرب لبنان الثانية يقوم على أسس هشة      
وعلى ذلك اختاروا تتويج تقريرهم المهم الشامل بعنوان        . احد الطرفين ليفضي الى انفجار كثير المصابين      

  ".اسرائيل ومحور المقاومة: طبول الحرب"
أجروها في االشهر االخيرة مع مسؤولين كبار من حـزب اهللا ومـن سـورية               كشف الباحثون بمقابالت    

واسرائيل، أن السد الرئيس امام حرب اخرى هو خوف كل واحد من الالعبين من أن تكون المواجهـة                   
قال أناس حزب اهللا لهم ان الصواريخ التي يمتلكونهـا ستـصد            . القادمة أوسع من سابقاتها وأكثر دمارا     

  .هة اخرى، النها تثبت لها الكلفة العالية لهجوم عسكري على لبناناسرائيل عن مواج
فالجيش االسرائيلي يجب ان يعيد بنـاء صـورته         . الحرب محكومة "مع ذلك قدر عنصر في المنظمة ان        

وقال سيجب على اسرائيل في حرب في المستقبل أن تخـرج لعمليـة بريـة واسـعة         . على أنه ال يهزم   
إنهم يدركون أن التوجه الذي يعتمد على سيطرة جوية وتقنية متقدمـة،            : "انالنطاق، عميقة في أرض لبن    

سيضطرون في المرة القادمة الى معاودة العمل بطريقة أكثر تقليديا تشبه غزو لبنـان              . فشل فشال ذريعا  
اذا هاجمـت   . "وأكد ذلك الرجل أن هجوما اسرائيليا ضيقا أيضا سيجر ردا مضادا قويا           ". 1982في سنة   
  ".ستضطر اسرائيل الى مواجهة آثار افعالها. يل هدفا ما في لبنان، فلن نغض الطرفاسرائ

يوصي أناس مجموعة البحث بأال يرى هذا الكالم مجرد تبجح يرمي الـى تـشجيع الـروح المعنـوي                   
وهم يذكرون ان زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا اثبت على الـسنين أنـه     . للمحاربين والى ردع اسرائيل   

تبين لفريق الباحثين في مقابالت اجروها في اسرائيل، ان الواقع في الشمال يبدو من القدس               . هيفي بوعود 
: واالسـتنتاج . كلما تسلح حزب اهللا بدا ذلك في نظر اسرائيل تهديدا أشد      : على عكس ما يرى من بيروت     

ادمة معرضـين   المدنيين سيكونون في المواجهة الق    "قال مسؤول كبير اسرائيلي أن      ". يجب فعل شيء ما   "
وقـد تـزعم    . لالصابة، وانا أومن بأن حزب اهللا سيوجه ضربة مؤلمة إما في بدء القتال وإما في أثنائه               

اسرائيل ردا على ذلك أن عليها أن ترد الصاع صاعين، وأن تستعمل ضغطا على حكومة لبنان وعلـى                  
  ". السكان المدنيين ايضا

بـين األجهـزة    " تآلفا لم يسبق له مثيل    "وف من أن    عبرت عناصر امريكية على مسامع الباحثين عن خ       
. العسكرية لسورية وحزب اهللا وايران، سيجر دمشق الى مواجهة بين اسرائيل وحزب اهللا في المـستقبل               

مـن المفارقـة    "قال رجل أعمال بارز في سورية، يتمتع بعالقات وثيقة بقيادة الحكم، ألناس المجموعة              
إنهم خطرون فـي الحقيقـة؛      .  في الحقيقة على السنين بأننا كبحنا حلفاءنا       الشديدة أننا دافعنا عن اسرائيل    

وعبر ". لكن معنى مواجهة شاملة عند اسرائيل وعندنا دمار عظيم        . وهم ال يشمئزون من مواجهة حاسمة     
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عن خوف من أن تدفع الحرب سورية دفعا أعمق الى حضن ايران بل أن تفضي الى سـيطرتها علـى                    
  .الدولة

 اسرائيلية، تخطىء أحيانا في رأي الباحثين بتبسيط رؤيتها لحزب اهللا على أنه ليس أكثر               عبرت عناصر 
من ذراع اليران، عبرت عن خوف من أن تضغط طهران على حزب اهللا ليهاجم كي يصرف االنتبـاه                  

قال مستشار لحكومة اسرائيل في نيـسان األخيـر ألنـاس           . عن برنامجها الذري ويقلل الضغط الدولي     
، إنه اذا اشتدت العقوبات أو حدث حتى حصار بحري جزئي اليران، فستفـضل مهاجمـة حيفـا                  الفريق

  .بواسطة حزب اهللا على مهاجمة أهداف أمريكية
، ما هو الوقت االشـد مالءمـة        "في النظرية على األقل   "لحظ الباحثون اختالفا في اسرائيل حول سؤال،        

أيحـسن  ": الضربة الثانية "انا بأنها قدرة ايران على      الحباط ترسانة حزب اهللا العسكرية التي توصف أحي       
 علـى أن  –الهجوم في أجل قريب من هجوم ممكن على منشآت ايران الذرية، أو قبل ذلك ببضعة أشهر       

وجد الخبراء أن بعض أعضاء المجلس الـوزاري االسـرائيلي          . يكون ذلك مقدمة للهجوم على المنشآت     
اوباما في شأن ايران، ويخافون من أن الواليات المتحدة تقـود           المصغر ظلوا متشككين في توجه باراك       

  . العيش مع القنبلة بدل القضاء عليها–آخر األمر الى استراتيجية احتواء 
ظـن  : "من المحقق أن اولئك الوزراء سيجدون التأييد بالكالم الذي قاله عنصر أمريكي لكتاب التقريـر              

ال اعتقد ان هذا سـيقع      . 2010بعد ذلك انها ستكون سنة       ستكون سنة الحسم، وقالوا      2009كثيرون أن   
على حسب أكثر الشهادات التي جمعوها، لن يغرى        ..."  بطبيعة األمر  2011هذه السنة لكن سيكون دائما      

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رأيهم بأن يحبط محاولة أوباما تليـين ايـران بوسـائل دبلوماسـية                  
  .وعقوبات اقتصادية

اصر امريكية رسمية أن طهران ستبحث في األيام القريبة عن كل طريقة لحل األزمـة حـول                 قدرت عن 
وتقدر مجموعة األزمة أن محادثات سالم جوهرية بين اسرائيل وسورية ولبنـان هـي              . مائدة التفاوض 

وحتى ذلك الحين يجب على     . أفضل طريق لضمان أال تشعل الشجرة القادمة جميع غابات الجليل ولبنان          
جماعة الدولية ان تجند نفسها لتحسين االقتصاد بين االطراف، وتثبيط التوترات ومنع اخطاء قد تجبـي                ال

  . ثمنا ليس أي طرف معني بدفعه
  "هآرتس"

 17/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
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