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  ابتلينا بسلطة تعيسة آن األوان لتغييرها: مشعل يشن هجوما الذعا على السلطة الفلسطينية .1

شن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس هجوما الذعا على سلطة فتح التي تشن حربا : دمشق
أهلنا وشعبا بالضفة " فة وتمنع الخطاء واألئمة من إلقاء الدروس والعبر وطالب شعواء ضد مساجد الض

  ".الغربية أن ينتفضوا وان يغيروا الواقع
" وقال مشعل في تصريحات متلفزة أمس تعقيبا على ما يجري بالضفة المحتلة من قبل سلطة فتح دايتون 

، وهم الذين يالحقون المقاومة؟ هل نصدق قيادة اليوم ابتلينا بسلطة تعيسة أنصدقهم أنهم سيعيدون القدس
  ".كاذبون واهللا"تنزع سالح المقاومة وتجرم المقاومة وتزعم أنها تريد تحرير األرض والقدس؟ 

أنصدق هذه القيادة وهي اليوم تمعن في قلة الذوق وفي قلة الوطنية وفي قلة المسئولية، " وأضاف مشعل 
لماء وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات، وتترك ألف مسجد بالضفة حين تالحق رموز فلسطين وتعتقل الع

بال خطيب وال مؤذن وتمنع خطيب األقصى الشيخ البيتاوي من أن يخطب في مساجد نابلس، وتحرم 
  ".شعبنا من سالح المقاومة وتتآمر على سالح اإليمان، للترك شعبنا وأرضا فريسة لالحتالل

لسلطة وأنه لن يغيرها إال شعبنا األصيل، الذي لن تخدعه أموال وشدد مشعل على ضرورة تغير هذه ا
الدول المانحة المسيسة عبر رئيس تلك السلطة، مؤكداً أن هذا المال سحت يراد منه أن تشترى به زمم 

  ".الناس، وأن شعبنا ومدننا بالضفة سيتمردون وينتفضون وينقلبون على هذا الواقع المزيف
هود أهلنا بالضفة الغربية والقدس لتلتقي مع جهد المخلصين في األراضي وأوضح أنه يجب أن توحد ج

م، وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح لتغير هذا الواقع المرير، مؤكداً أنه ال لهذه السلطة 1948المحتلة عام 
وال للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة وال للحرب المجرمة على المقاومة وعلى خيار شعبنا 

  ".الفلسطيني
" حماس"وحول المخططات الصهيونية بالقدس ، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

، عاماً حاسم في مستقبل القدس ومصيرها بالنسبة للصهاينة، فإما أن ينجحوا في حسم 2010أن العام 
  .مصير القدس أو أن نبطل ذلك وهذا هو التحدي

ا هو تغير البنية السكانية وتحويل سكان القدس إلي أقلية وهدم البيوت إن التحدي الذي يواجه شعبن:" وقال
بالبلدة القديمة ومقبرة مأمن اهللا، التي تضم قبور للصحابة والعلماء والتي تجسد تاريخ فلسطين واألمة في 

  ".القدس
 نسمح كنا نقول بأن القدس في خطر، ولكن اليوم الخطر يحدق بها من كل صوب، متسائالً هل:" وأضاف

 أو العام القادم؟ أم أن في األمة نبضا صادقاً ورجاال 2010أن تحسم مصير القدس عام " إلسرائيل"
  .من ذلك") إسرائيل("صادقين سيمنعون 

كما نجحنا في جهد كسر الحصار، وأن لم يكسر بعد وفرضناه على األجندة الدولية "وختم حديثه بالقول 
  ".حراً علينا ان نقدم نموذجاً من اجل القدسوجعلنا العالم يتقاطر علينا برا وب

  20/8/2010موقع فلسطين اآلن، 
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  بيان الرباعيةفي  "وقف االستفزازات"بـ" وقف االستيطان "الستبدال واشنطن تسعى":القدس العربي" .2
الخميس بان الواليات المتحدة االمريكية " القدس العربي"اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: وليد عوض

" وقف االستفزازات"في بيان اللجنة الرباعية المرتقب بـ " وقف االستيطان"ى الستبدال مصطلح تسع
  .االمر الذي رفض من قبل القيادة الفلسطينية

واوضحت المصادر بان بيان اللجنة الرباعية الذي كان متوقعا ان يصدر االثنين الماضي ليكون اساسا 
لسطينيين واالسرائيليين تأجل بسبب قرار حكومة رئيس الوزراء النطالق المفاوضات المباشرة ما بين الف

االسرائيلي رفضه مسبقا واصرارها على ان تكون الدعوة الستئناف المفاوضات المباشرة صادرة عن 
) مارس(واشنطن التي تسعى الحداث تغييرات جوهرية على بيان اللجنة الرباعية الذي صدر في اذار 

  .ئيل بوقف االستيطانالماضي بموسكو وطالب اسرا
الخميس بان القيادة " القدس العربي"واكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ

الفلسطينية رفضت االقتراح االمريكي باستبدال مصطلح وقف االستيطان في بيان الرباعية بمصطلح 
الطرح االمريكي واعالن اسرائيل رفضها وقف االستفزازات، مشيرا الى ان الرفض الفلسطيني لذلك 

بيان الرباعية مسبقا حال دون صدوره وتم تأجيله، في حين تتواصل االتصاالت لبلورة بيان يتم التوافق 
  .عليه من قبل جميع االطراف قبل صدوره

حتى االن "، مضيفا "لم يصدر بيان الرباعية لغاية االن بسبب رفض اسرائيل المسبق له"وقال عميرة 
تجري اتصاالت من اجل بلورة صيغة تضمن وقف االسيتطان بشكل واضح الن االدارة االمريكية 

  ".اقترحت بدل صيغة وقف االستيطان وقف االستفزازات
يريدون ان يبدلوا صيغة وقف االستيطان بصيغة اخرى وهي وقف االستفزازات وهي غير "واضاف 

، مشيرا الى ان اطراف اللجنة "زال االتصاالت مستمرةمقبولة لدى القيادة الفلسطينية، وبالتالي ال ت
هم طلبوا "وقال عميرة . الرباعية طلبوا ان تكون هناك موافقة فلسطينية على بيان الرباعية قبل صدوره

ان تكون هناك موافقة فلسطينية مسبقة على البيان قبل اعالنه لكن هذا لم يحدث، اوال بسبب ان اسرائيل 
، "وثانيا ما هو مطلوب فلسطينيا ال يزال غير واضح في صيغة البيان الجديدةرفضت صيغة البيان، 

منوها الى ان هناك تغييرا جذريا على صيغة بيان الرباعية الجديد عن بيان اذار الماضي الذي صدر في 
  .موسكو وطالب اسرائيل بوقف االستيطان

لتغييرات الجوهرية التي احدثت واوضح عميرة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن رفضه ل
على بيان اللجنة الرباعية الذي صدر في اذار الماضي من اجل اعادة االعالن عنه مجددا ليكون اساسا 

  .النطالق المفاوضات المباشرة مع اسرائيل
واكد عميرة بان عباس رفض بشكل قاطع استبدال وقف االستيطان بوقف االستفزازات، وطالب بنص 

  . الرباعية المرتقب يدعو لوقف االستيطانواضح في بيان
القدس "وعن الصيغة المقترحة لبيان الرباعية الجديد الذي عرض على الجانب الفلسطيني قال عميرة لـ

ليست هناك صيغة متكاملة هناك بعض االفكار مثل النص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب "، "العربي
دون تحديد االراضي التي وقع (1967نهاء االحتالل الذي بدأ عام اسرائيل دون تحديد حدودها، اضافة ال

، مشددا "وهذه امور عامة لكن باقي االمور مثل وقف االستيطان وملف القدس لم يتم التطرق لها) عليها
بيان اللجنة الرباعية الذي صدر في اذار الماضي بموسكو غير متضمن في صيغة بيان "على ان 

ضافة الى استخدام مصطلح وقف االستفزازات بدل وقف االستيطان في البيان الرباعية التي عرضت، ا
الذي كان من المفترض ان يتم االعالن عنه االثنين الماضي ليكون اساسا النطالق المفاوضات " الجديد

  .المباشرة
ن واوضح عميرة بان الذي يجري حاليا هي اتصاالت تقوم بها واشنطن بين الفلسطينيين واالسرائيليي

للوصول التفاق تنطلق على اساسه المفاوضات المباشرة، مستبعدا ان يصدر بيان الرباعية المعدل عن 
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اعتقد بان الموضوع مؤجل الى ما "واضاف . بيانها السابق في موسكو قبل نهاية شهر رمضان الجاري
  ".بعد شهر رمضان

 طور التجميد لفترة جراء رفض هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن ملف المفاوضات مع إسرائيل قد يدخل
  .تل أبيب المسبق لبيان اللجنة الرباعية الدولية

  20/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  الضفةبالقمعية ضد العلماء وخطباء المساجد   من االستمرار بممارساتهاالسلطةبحر يحذر  .3
 أحمد بحر، السلطة .حذر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  محمد األيوبي-غزة

الفلسطينية في رام اهللا من االستمرار في ممارساتها القمعية ضد العلماء وخطباء المساجد في الضفة 
الغربية والتي كان آخرها منع رئيس رابطة علماء فلسطين النائب حامد البيتاوي من الخطابة في 

  . المساجد
والشؤون الدينية في ساحة المجلس التشريعي وناشد بحر خالل اعتصام تضامني نظمته وزارة األوقاف 

وشخصيات رسمية، فصائل المقاومة بالتصدي للعابثين بمقدرات " التشريعي"بمدينة غزة، بمشاركة نواب 
  . الوطن بيد من حديد، وفق تعبيره

 العمل اإلجرامي الذي تمارسه السلطة في رام اهللا في الضفة الغربية يأتي استكماالً لتطبيق"وأكد أن 
مخطط صهيوأمريكي لم تستطع تنفيذه في قطاع غزة في المرحلة السابقة وتريد تنفذها اآلن في الضفة 

  ". من خالل مالحقة العلماء واعتقال المقاومين
 من القانون األساسي الفلسطيني والتي تنص 18 و17 و11وأوضح أن هذه الممارسات مخالفة للمواد 

  . على حرية الكلمة
هذه الممارسات في الوقت الذي تمارس فيه قوات االحتالل القمع ضد الشعب الفلسطيني تأتي :" وقال بحر

  ". ومقدساته والتي كان آخرها هدم مقبرة مأمن اهللا التي تحتوي على رفات الصحابة عليهم السالم
ة وأعرب عن استغرابه الشديد من أن تقف السلطة الموقف نفسه مع االحتالل في مالحقة المقاومين وأئم

البرلمانية والقوائم " فتح"المساجد والنواب والعلماء والحرائر بالضفة الغربية، مستهجناً موقف كتلة 
  . األخرى الصامت على ما ترتكبه السلطة في رام هللا

ودعا بحر علماء األمة اإلسالمية في العالم إلى التحرك من أجل نصرة العلماء والحرائر ووقف 
  . ى أن المجلس التشريعي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيةممارسات السلطة، مشيراً إل

  20/8/2010،  فلسطين أون الينموقع
  

  منح الفلسطينيين حق العمل  ترحب بقرارالتحريرمنظمة  .4
رحبت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان اصدرته اثر اجتماع في ممثلية المنظمة في 

 أقره مجلس النواب اللبناني لجهة منح الفلسطينيين المقيمين على األراضي اللبنانية حق بيروت، بما
خطوة أولى في االتجاه الصحيح نحو استكمال اقرار الحقوق المدنية واالجتماعية "العمل، واعتبرته 

  ".واالنسانية كافة وحق التملك للفلسطينيين في لبنان
ء اللبنانيين إلقرار الحقوق كافة بأفضل السبل عبر الحوار األخوي أنها ستواصل العمل مع األشقا"وأكدت 

وأقرت تشكيل لجنة ". بما يضمن تعزيز أجواء الثقة المتبادلة لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني
ية متابعة فلسطينية مختصة لدراسة قرار مجلس النواب اللبناني ومتابعة اآلليات لتنفيذه مع الجهات اللبنان

  ".المختصة
 20/8/2010المستقبل، بيروت، 
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  تأمر عناصرها باحترام الشخصيات االعتباريةفي غزة الداخلية  .5
كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن وزارة الداخلية الفلسطينية، أصدرت قراراً :  محمد المنيراوي-غزة

ة بما فيهم المستنكفين عن يقضي باحترام الشخصيات الفلسطينية االعتبارية على اختالف ألوانها السياسي
  . ، إذا صدر منهم أمراً مخالفاً"السلطة السابقة"العمل من 

أن القرار يوجب احترام أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية في " فلسطين"وذكرت تلك المصادر لصحيفة 
تقالهم غزة، للشخصيات االعتبارية ورموز الشعب الفلسطيني، وعدم التعرض لهم أو التحقيق معهم واع

  . بالطريقة التقليدية
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة الرائد أيمن البطنيجي، أن القرار صدر نتيجة حدوث 
بعض اإلشكاليات من قبل أفراد األجهزة األمنية في تطبيق القوانين، وعدم احترام بعض الشخصيات 

  ". وعقداء وعمداء في السلطة السابقةأطباء ومهندسين ومدرسين، "االعتبارية في المجتمع كـ
لفتة رائعة من وزير الداخلية فتحي حماد، توحي على اهتمام الوزارة برموز "وأكد أن القرار يعتبر 

  ". الشعب وشخصياته
الناس ليسوا سواسية في المجتمع، وال يجوز أن نضع طبيباً أو : "وثمن البطنيجي ذلك القرار، قائالً

 جانب المجرمين بسبب مخالفة بسيطة، ففي ذلك إهانة ال نقبلها، وإن هذا القرار مهندساً في السجن إلى
  ". أنزلوا الناس منازلهم: "يدلل على اللطف والمسامحة الطيبة مع تلك الشخصيات، وهو من باب

وأكد أن القرار صدر تجاه كل الشخصيات االعتبارية ورموز الشعب الفلسطيني بما فيهم المستنكفين عن 
  .، ومعاملتهم باحترام"السلطة القديمة"ل والمتقاعدين من العم

  19/8/2010موقع فلسطين اون الين،
 

   لتفعيل قضية استرداد جثامين الشهداءخطةالزعنون يطرح  .6
 طرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الخميس، خطة لتفعيل قضية :رام اهللا

  .يين المحتجزة وكذلك معرفة مصير من يطلق عليهم بالمفقوديناسترداد جثامين الشهداء الفلسطين
وجاء اقتراح الخطة أثناء مشاركة الزعنون في اجتماع اللجنة السياسية التي تضم ممثلين عن الفصائل 

  .الفلسطينية، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة األردنية عمان
اصر أهمها مطالبة ممثلي فصائل منظمة وتضمنت الخطة التي وافقت عليها اللجنة، مجموعة من العن

التحرير المشاركين في اجتماع اللجنة السياسية، نقل مضمون هذا االجتماع إلى فصائلهم بحيث يكون هو 
  .البند الرئيس على جدول نشاطات تلك الفصائل على كافة المستويات

ي في مقر رئاسة المجلس ودعا الزعنون في خطته إلى االجتماع في السابع والعشرين من الشهر الجار
الوطني في عمان، إحياء وتضامنا مع قضية الشهداء في مقابر األرقام اإلسرائيلية حيث نطلق هذه الحملة 

  .باسم أعضاء المجلس خارج الوطن
وطالب، بإعداد ملخص قانوني أو مذكرة قانونية حول موضوع الجثامين المحتجزة بالتعاون بين المجلس 

طنية السترداد الجثامين، على أن يقوم المجلس بإصدار هذه المذكرات وطباعاتها الوطني والحملة الو
وتوزيعها، وتزويد وفود المجلس المشاركة في الملتقيات البرلمانية اإلقليمية والدولية بهذه المذكرات من 

  .اجل توزيعها في تلك المؤتمرات
  20/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 

 
   للسلطة يدخلها بأزمة نقدية وشيكة المعونات المالية من الدول العربيةتقلص: فلسطينيونمسؤولون  .7

 اشارت ارقام خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية اطلعت عليها رويترز الى أن : محمد السعدي-رام اهللا 
الدول العربية خفضت معوناتها المالية للسلطة حتى االن هذا العام بينما حذرت االمم المتحدة من أزمة 
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وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية  .سيولة نقدية وشيكة تواجه السلطة
. العرب مقصرون"وواحد من قلة من المسؤولين الفلسطينيين ممن يبدون استعدادا للحديث في هذا االمر 

يق على هذه المسألة ورفض مسؤولون حكوميون عرب التعل ."نحن ندعوهم للوفاء بالتزاماتهم المالية
  .عندما اتصلت بهم رويترز

ويتكهن بعض المسؤولين الفلسطينيين بأن الدول العربية تحجم عن دفع االموال للسلطة في محاولة القناع 
في غزة بضرورة التحرك نحو ) حماس(فصيلي فتح بالضفة الغربية وحركة المقاومة االسالمية 

  .المصالحة
 مليون 583.5 الفلسطينية التي اطلعت عليها رويترز أن السلطة تلقت وأظهرت ارقام وزارة المالية

 في المئة فقط من تلك االموال من المانحين 22وجاءت . دوالر لصالح الموازنة حتى االن العام الجاري
  .العرب فيما جاءت البقية من المانحين الدوليين بما في ذلك االتحاد االوروبي والواليات المتحدة

رقام الى أنه في السنوات الثالثة االخيرة بلغ اقصى ما دفعته الدول العربية في عام واحد وتشير اال
 ظلت السعودية واالمارات على رأس 2007ومنذ عام  . 2008 مليون دوالر وكانت في عام 525.9

 حد  تقلص هذا الدعم من جانب البلدين الى2010قائمة المانحين العرب للسلطة الفلسطينية لكن في عام 
  .كبير

 مليون دوالر في 241.1 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 30.6ودفعت السعودية هذا العام وحتى اغسطس اب 
 مليون دوالر العام الماضي أي مبالغ حتى االن 173.9ولم تدفع دولة االمارات التي قدمت . 2009عام 

  .في العام الجاري
ستواجه ازمة سيولة خطيرة في "طة الفلسطينية وجاء في تقرير لالمم المتحدة هذا االسبوع أن السل

وقال . بسبب تقلص المساعدات المالية" سبتمبر وسيكون لديها صعوبة في دفع رواتب شهر اغسطس
  .مسؤولون في السلطة الفلسطينية ان رواتب اغسطس اب متوفرة

  .فا في قطاع غزة ال67 الف موظف بالسلطة بينهم 148وتعد المساعدات المالية محورية في دفع رواتب 
ويقول رجال سياسة فلسطينيون ان دعم المانحين كان واحدا من المحركات الرئيسية لنمو اقتصادي قوي 

  .بالضفة الغربية يقدر بنحو ثمانية في المئة هذا العام
 19/8/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  ضات تبادل األسرىحماس تنتظر جديداً من الوسيط األلماني يمهد الستئناف مفاو:  طهأيمن .8

 إن الحركة تنتظر من "الحياة"قال القيادي في حركة حماس أيمن طه لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
الوسيط األلماني أن يأتي بجديد حتى يمكن استئناف المفاوضات في صفقة تبادل األسرى بين الحركة 

 من الجانب المصري والوسيط وإسرائيل، نافياً ما تردد عن اتصاالت جرت أخيراً بين الحركة وكل
 الجندي اإلسرائيلي غلعاد إطالقاأللماني لتحريك الجمود الحالي في مفاوضات صفقة األسرى من أجل 

  . مئات األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيليةإطالق في مقابل طشالي
 األلمانياالقتراح وأوضح طه أن موقف الحركة واضح منذ البداية، وهو ما أكدته من خالل رفضها 

ألنه بعيد تماماً عن توقعنا، والحركة ليست على «الذي حمله الوسيط في آخر جوالته في المفاوضات 
 الذين األسرىاستعداد إلبداء مرونة في ما يتعلق بالعرض األخير الذي تناول إبعاد أسماء من قائمة 

دة من أصحاب المحكوميات العالية  أسماء محدإطالقتطالب بإطالقهم، وكذلك رفض إسرائيل المطلق 
  .طكما نفى طه وجود أي قناة اتصال بين حماس وعائلة شالي. "والمؤبدات

  
 أن هناك جهات غير رسمية تحاول تحريك ملف األسرى من خالل اتصاالت جرت مع "الحياة"وعلمت 

  .أطراف مقربة من حماس في غزة لحضها على استئناف المفاوضات
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  20/8/2010الحياة، لندن، 
  

  الحرص على المفاوضات لتحسين صورة االحتالل وعرقلة المصالحة:  من حماسأسيرقيادي  .9
وصف القيادي في حركة حماس، وعضو الهيئة القيادية العليا :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا،

 18ا ألسراها في سجون االحتالل عبد الخالق النتشة المفاوضات المباشرة بأنها استنساخ لمسيرة عمره
  .عاما من الفشل

مسيرة المفاوضات مع االحتالل لم تجلب للفلسطينيين سوى "وقال النتشة في تصريح سربه من سجنه إن 
سلطة وظيفية تنسق أمنيا وتقدم الخدمات المجانية لالحتالل، وتحول ثمن بقائه على األرض الفلسطينية 

  ".إلى ثمنٍ زهيد
تي تحاول الربط بين استئناف المفاوضات وبين شح الموارد وانتقد النتشة تصريحات قيادة السلطة ال

المالية للسلطة، وطالب الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنت رفضها 
للمفاوضات بتجاوز الموقف اإلعالمي إلى مواقف فعلية ضاغطة توقف مسلسل التنازالت التي يقدمها 

  .لالمفاوض الفلسطيني لالحتال
وأكد النتشة أن الحرص األمريكي واإلسرائيلي على استئناف المفاوضات يهدف لتحقيق أمرين ضد 
مصلحة الفلسطينيين، أولهما تحسين صورة دولة االحتالل التي أصبحت في أدنى مواقعها بعد جريمة 

  .أسطول الحرية، وعرقلة أي جهد إلتمام المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني
 إلى أن حكومة نتنياهو فرضت شروطها على طاولة المفاوضات حين رفضت أي حديث مسبق وأشار

عن تجميد االستيطان، مؤكدا أن على القيادة الفلسطينية أن تحترم نفسها وتتمسك بموقفها السابق والذي لم 
  .ير النور برفض التفاوض دون وقف االستيطان

  20/8/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  لم أجد فرقا بين أوباما وبوش: ارالزه .10
 تعليقاً على ما نشر "الحياة" قال القيادي البارز في حماس محمود الزهار لـ: جيهان الحسيني–القاهرة 

ونقل على لسانه من تأييد لخطة بناء مسجد في مدينة نيويورك قرب برجي مركز التجارة العالمي اللذين 
من حق "، إنه لم يحدد هذا المسجد، لكنه قال إن 2001ام ع) سبتمبر (أيلول 11استهدفا في هجمات 

، الفتاً إلى "الناس والمسلمين جميعاً أن يبنوا في أميركا مسجداً لهم في أي مكان طبقا للدستور األميركي
ذكرت أنه حق للمسلمين كفله الدستور "أنه لم يؤيد بناء هذا المسجد بالتحديد أو في هذا الموقع بل 

 أن إلىضاف أن البرجين اللذين استهدفا وقع فيهما ضحايا من المسلمين، مشيراً وأ. "األميركي
. أيلول 11 المسلمين والذين سيستفيدون من بناء هذا المسجد لم يكونوا شركاء في تفجيرات األميركيين

ورأى الزهار أن الضغوط التي تمارس على الرئيس باراك أوباما ناتجة عن قضايا عدة، على رأسها 
، وشركة البترول االنكليزية، معتبراً أن اللوبي الصهيوني هو الذي أفغانستانير وظائف، والحرب في توف

ورأى أن . "بوش)  السابق جورجاألميركيالرئيس (لم أجد فرقاً بين أوباما و": وقال. يستخدم هذه القضية
فال توجد حروب "النتخابات  وقتل المسلمين للنجاح في الإلسالم يستخدمون العداء أميركاالسياسيين في 
  ."اإلسالمية والبلدان األوسطإال في الشرق 

  20/8/2010الحياة، لندن، 
  

  لحركة حماس في الضفة" انقالب" ستتصدى ألي أنها تؤكدفتح  .11
 أكدت حركة فتح، أنها ستدافع عن المشروع الوطني الفلسطيني مها بلغت التضحيات، ولن :رام اهللا

وقال الناطق باسم الحركة أحمد عساف في تصريح  .ه حماس وتعد العدة لهتسمح بانقالب آخر تخطط ل
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أن دعوة خالد مشعل النقالب ثان في الضفة الفلسطينية، : "صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة
وأضاف  ".هي برهان ساطع على العقلية السلطوية االنقالبية الدموية المتحكمة بقيادات حماس وتوجهاتها

ن قيادات حماس لم تستخلص العبر من المآسي والمصائب والنتائج الكارثيه التي جلبتها على أ: "عساف
  ".شعبنا منذ انقالبها المسلح في قطاع غزة

وكشف عساف نوايا حماس ومسلسل التضليل الذي يمارسه قادتها على الجمهور الفلسطيني، موضحا ان 
تطلق النيران على المقاومين بغزة، وتزجهم في حماس تتستر بالدعوة للمقاومة في الضفة، فيما هي 

السجون، مؤكدا بأن حماس تخزن السالح لتوجيهه ضد الوطنيين الفلسطينيين وباتجاه صدر كل من 
 استخدام لغة التخوين والتكفير ضد حركة فتح وقيادتها الوطنية في إنوقال  .يعارضها من أبناء شعبنا

ازة، وكذلك تبيض األموال المسحوبة من عروق شعبنا والتجارة المساجد، أو عبر وسائل اإلعالم المنح
وأضاف عساف إن هذه الدعوات  .بالمخدرات والتهريب فإن حماس توظفها لخدمة مشروعها االنقالبي

الصادرة من مشعل وغيره من قيادة حماس ال تخدم إال حكومة االحتالل اإلسرائيلي اليميني المتطرف، 
الشعب الفلسطيني وقيادته من خالل ممارسة الضغوط على الرئيس محمود وهي تشن حربا شعواء على 
وأكد أن حركة فتح ستبقى في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن المشروع  .لتمسكه بالثوابت الفلسطينية

  .الوطني، مجددا ثقة الحركة باألجهزة
  20/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   قانون حق العمل تجميل لسياسة الحرمان:يلتقي صفير" الديمقراطية "منوفد  .12

برئاسة مسؤولها في الشمال أبو لؤي "  لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "التقى البطريرك وفدا من قيادة 
ملف الحقوق اإلنسانية " ورائد الحاج، بحث معه في وأكدأركان وعضوية عاطف خليل ومنى 

  ". وثالثة أشهر على مأساتهمأعوام البارد بعد مرور ثالثة للفلسطينيين في لبنان ومعاناة أبناء مخيم نهر
هو عبارة "وتال أركان بيانا اعتبر أن القانون الصادر عن المجلس النيابي المتعلق بحق العمل للفلسطينيين 

عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من الدولة اللبنانية، ألنه يبقي التمييز في إجازة العمل ويستبعد 
مل في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى تجاهله الحقوق األخرى كحق التملك حق الع

  ".والحقوق اإلنسانية كافة والتي ال تزال تشكل عامال ضاغطا على شعبنا في لبنان
الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية واالصطفافات الطائفية المرفوضة من "ورأى أن 
ذي يرفض اعتباره طائفة أو جزءا من طائفة، ألن ذلك يشكل إساءة إليهم والى نضالهم شعبنا ال

  ".المتواصل من اجل حقهم في العودة
، مناشداً العاهل "ضرورة إنهاء معاناة أبناء مخيم نهر البارد عبر اإلسراع في عملية إعماره"وشدد على 

التبرع إلعادة " الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السعودي الملك عبداهللا بن عبد العزيز وأمير دولة قطر
اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة األمنية القائمة في المخيم "ودعا الحكومة اللبنانية إلى ". إعمار المخيم

وإلغاء نظام التصاريح وتأمين حرية الحركة وحرية العمل السياسي واالجتماعي والنقابي وعدم المساس 
  ".بعمل المؤسسات

  20/8/2010قبل، بيروت، المست
  
  
  

  تعديل قانون العمل خطوة على طريق إحقاق الحقوق المدنية: العرداتأبو  .13
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إقرار مجلس النواب اللبناني تعديل قانون "رحب أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، بـ
حقوق المدنية  الإحقاقخطوة هامة على طريق "، ورأى فيه »"العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان

  . " واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بما في ذلك حق التملكواإلنسانية
الجهود التي بذلها الرؤساء الثالثة الذين دعموا تحسين " العردات في بيان، عن تقديره لـأبو وأعرب

 والمراجع الروحية  السياسية والشخصياتواألحزابالكتل النيابية "، كما شكر "ظروف الالجئ الفلسطيني
استمرار "، متمنيا " واالجتماعية للفلسطينيين في لبنانواإلنسانية ودعمت الحقوق المدنية أيدتالتي 

 بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين واإلنسانية الحقوق المدنية إقراروتواصل جهودهم من اجل استكمال 
  . "الفلسطيني واللبناني

 ومبنية على االحترام المتبادل والتمسك وأخوية اللبنانية متينة -الفلسطينية العالقة " أن العردات أبو وأكد
  ." ديارهم ورفض التوطين والتهجيرإلىبالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

  20/8/2010السفير، بيروت، 
  

  حق العمل بداية غير كافية : بعد لقائه بهية الحريريعارفخالد  .14
فتح خالد عارف، الذي  استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون، عضو المجلس الثوري لحركة: اصيد

بري على البداية الطيبة التي بدأت ) نبيه(مجلس النواب مجتمعا وعلى رأسه الرئيس "حّيا بعد اللقاء 
وقال ". في شكل عامتتلمس في شكل واقعي مشاكل العمل والتملك للشعب الفلسطيني واألجواء الفلسطينية 

ان هذه الخطوة بداية وغير كافية، وخصوصا أنها لم تشمل كل المهن للعامل والمواطن الفلسطيني، ولم "
يبت الى اآلن موضوع الضمان والصندوق، ولم يقارب ملف التملك، وهو موضوع أساسي للفلسطيني، 

 الفلسطيني أن يورث أوالده بعد وفاته أالّ يعقل أال يستطيع المواطن. 2001وال سيما للذين تملكوا حتى 
  ".شقة صغيرة امتلكها بشقاء وتعب

 يفترض أن تقر لما فيه مصلحة لبنان وفلسطين، ونؤكد في هذا المجال ما اإلنسانيةهذه القضايا : "أضاف
حق العودة كفلته الشرائع . يؤكده أطفالنا ونساؤنا كل يوم، أن ال وطن لنا تحت الشمس أال فلسطين

 فلسطين قريبا بإذن اهللا، وشاكرون للبنان هذه الضيافة إلىونية والدينية، ونحن واثقون من عودتنا القان
  ".الكريمة والتضحيات الجسام التي قدمها من اجل فلسطين والقضية الفلسطينية

ورداً على سؤال عن الوضع في مخيم عين الحلوة تحديدا بعد مقتل عبد الرحمن عوض وغازي مبارك، 
 أن الهدوء واالستقرار يسودان المخيم اآلن إلى اطمئن في شكل كامل ومطلق أناستطيع : "رفقال عا

 هناك تفاهما كامال بين الفصائل الفلسطينية كافة، أنجز استقرارا وهدوءا أنبعد هذه الحادثة، وخصوصاً 
جهزة األمنية من  بالتواصل اليومي الذي يتم مع اإلخوة في الجيش اللبناني واألأفضلوتم تثبيته بشكل 

 إلى األمور ستسير أن إلىونطمئن أهلنا في المخيم والجوار . خالل الفصائل الفلسطينية والكفاح المسلح
  ".وضع أفضل لما فيه مصلحة المخيم والجوار اللبناني

 ،"مهمته الجديدة"والتقت الحريري النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، وهنأته على 
 رحال التي شكرت لها تضامنها معها، أبومتمنية له التوفيق فيها، ثم عائلة الصحافي الشهيد عساف 

  .ووفدا من رابطة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
  20/8/2010النهار، بيروت، 

    
     وسائل اإلعالم إلى القيام بدورها لنصرة األقصى والمقدساتتدعوحماس  .15

 إلى بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين إلحراق المسجد األقصى، اإلعالمسائل دعت حركة حماس و
القيام بدورها لنصرة األقصى والمقدسات في مدينة القدس من خالل التعريف بالمسجد األقصى ومكانته "

. "الدينية لدى المسلمين، وذلك في ظل التهديدات العلنية بأن يكون العام الحالي عام الحسم في القدس
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كشف حقيقة االعتداءات والمخطَّطات الصهيونية المستمرة لتهويد القدس وهدم " إلىودعت حماس 
المسجد األقصى لبناء هيكلهم المزعوم، وبكشف بطالن مزاعمهم الساعية لتغيير الحقيقة التاريخية 

 اآلثار الكارثية تسليط الضوء على"كما ناشدت  . "والدينية للمسجد األقصى وللمعالم العربية واإلسالمية
  ."لمسار التسوية السياسي المتمثل في المفاوضات التي تمنح االحتالل مظلة للتغطية على جرائمه

  20/8/2010السفير، بيروت، 
  

  الشرقي  بقاع لبنانفي "  العامةالقيادة-الجبهة الشعبية"ـتدريبات ل .16
ي البقاع الشرقي تدريبات عسكرية قام  السورية في منطقة قوسايا ف- الحدود اللبنانية أمسشهدت : البقاع

، حيث سمع إطالق نيران من أسلحة حربية رشاشة مع " القيادة العامة-الجبهة الشعبية "بها عناصر 
 تدريبات رتيبة يقوم بها عناصر الجبهة بين الفترة إلى األهاليانفجار عدد من القذائف، وأشار عدد من 

  .  واألخرى
  20/8/2010السفير، بيروت، 

  
  " غاالنتوثيقة"تجاهلوا : نتنياهو لقادة جيشه .17

وثيقة «بعد أسبوعين من تفجر قضية أن   من تل أبيب ،20/8/2010، القدس العربي، لندنذكرت 
، التي تهز أركان الجيش اإلسرائيلي، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل ومطالبة قيادة »غاالنت

ونقلت . ضية وأن يتعاونوا في ما بينهم من أجل أمن إسرائيلالجيش بالتوقف عن االنشغال بهذه الق
رئيس الحكومة يقول إن انشغال قيادة «الصحف اإلسرائيلية أمس عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن 

الجيش اإلسرائيلي في موضوع التحقيق يجب أن يتوقف، وهو يتوقع من القيادة األمنية والعسكرية 
  .»من خالل التعاون من أجل أمن إسرائيلاالستمرار في العمل سوية و

دعا  نتنياهو، أن نظير مجلي تل أبيب عن مراسلها من 20/8/2010، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
إليه كال من باراك وأشكنازي وأبلغهما أن هذه الفضيحة باتت تهدد مكانة الجيش والحكومة على السواء، 

ويعود الجيش إلى المهمات الوطنية التي أقيم «لضرر، وأن عليهما التصرف بشكل مناسب حتى يتوقف ا
العدو ال «وقال نتنياهو لهما إن . »من أجلها، ودفع ثمنها باهظا، عشرات األلوف من القتلى والجرحى

يحتاج أفضل من هذه الفضيحة حتى يرفع من معنويات جنوده، ولهذا فهي تمس بقوة الردع اإلسرائيلية 
م اإلسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على صمته، وقالت إن إسرائيل اليوم هي وكانت وسائل اإلعال. »أيضا

  . من دون رئيس حكومة
  

  "وثيقة غاالنت"في إعداد  ليسوا ضالعينباراك وأشكنازي : االسرائيليشرطة الكيان  .18
قة وثي"المحكمة بأن بحوزة الشرطة أدلة على أن  "اإلسرائيلية"أبلغت النيابة العامة  : وكاالت-القدس 
د أن مكتب أشكنازي والضباط األعضاء في هيئة األركان العامة ووزير الحرب ايهو، ومزورة " غاالنت

عن بيان الشرطة أنه ال تتوفر أدلة على " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم . باراك ليسوا ضالعين في الوثيقة
  .لعين في إعداد الوثيقةاألركان ضاوجود شبهات بأن أشكنازي أو أي من الضباط األعضاء في هيئة 

وفي غضون ذلك يتوقع أن تسرع الشرطة عملية التحقيق في القضية واستدعاء مشتبهين للتحقيق معهم 
 .كذلك يتوقع استدعاء أشكنازي للتحقيق مرة ثانية . من خالل تحذيرهم من اإلدالء بإفادات كاذبة 

عدم ضلوعهما وقيادة الجيش في إعداد ورحب باراك وأشكنازي في بيانين منفصلين بإعالن الشرطة عن 
  " .وثيقة غاالنت"

من  .كان هدفه المس بعملية تعيين رئيس األركان الجديد " وثيقة غاالنت"وقال باراك في بيانه إن إعداد 
  .بات واضحا اآلن أنه تم إلحاق ضرر بالجيش وصورته "جانبه، قال أشكنازي في بيانه إنه 
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اللكتروني عن مصدر في الشرطة قوله إن بحوزتها مشتبها محتمال في ا" يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
وأضافت أن للمشتبه المحتمل عالقات مع ضباط كبار في الجيش وعلى ما يبدو له  .الضلوع في التزوير 

  .تضمنت نصوصاً مختلفة قليالً " وثيقة غاالنت"عالقة بترويج نسخ من 
حتمل لكن المصادر قالت إنه سيتم اعتقاله في األيام القريبة ولم تحقق الشرطة حتى اليوم مع المشتبه الم

  .وألمحت إلى أنه ربما يتواجد خارج البالد ولذلك لم يتم التحقيق معه حتى اآلن 
  20/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   في أميركا وألمانيا ونصف سكانها يعتقدون بأن العالم ضدهم"إسرائيل" شعبية تردي": هآرتس" .19

ان نتائج استطالعات جديدة للرأي اجريت في » هآرتس«كشفت صحيفة : سعد تلحمي ا–الناصرة 
» المشروع اإلسرائيلي« األميركية –الواليات المتحدة وعدد من دول اوروبا لحساب المنظمة اليهودية 

التي تختص بالترويج لسياسة إسرائيل والدفاع عنها في الواليات المتحدة ودول ) اسرائيل بروجيكت(
 أميركا، اشارت الى ان التأييد للسياسة االسرائيلية في اوساط االميركيين شهد هبوطاً حاداً، إذ يعتقد شمال

 في 39 في المئة فقط منهم بأن حكومة بنيامين نتانياهو ملتزمة حقاً السالم مع الفلسطينيين، في مقابل 45
 في أعقاب مؤتمر 2007اخر عام المئة قالوا إنها ليست كذلك، علماً ان استطالعا مماثال ُأجري أو

برئاسة ايهود ( في المئة من األميركيين يثقون بالتزام الحكومة اإلسرائيلية 66أنابوليس أشار إلى أن 
 في 51وردا على سؤال هل على الواليات المتحدة دعم إسرائيل، رد باإليجاب . تحقيق السالم) اولمرت

  .ي استطالع مماثل جرى قبل عام تماماً في المئة ف63المئة من األميركيين في مقابل 
وأضافت الصحيفة أن المنظمة أبلغت األسبوع الماضي الرئيس شمعون بيريز وعدداً من أركان الحكومة 

  .بنتائج االستطالع، من دون أن تستبعد أن تكون النتائج وصلت الى مكتب نتانياهو
ظهرها استطالع مماثل في ألمانيا حيث تبّين التي أ» النتائج المقلقة«إلى » المشروع اإلسرائيلي«وأشار 

 في المئة فقط من األلمان إنهم يكنون 19وقال . أن الفلسطينيين يحظون بتأييد أكبر من اإلسرائيليين
 26كما قال .  في المئة قالوا إنهم يشعرون بفتور وبرود تجاهها50مشاعر دافئة تجاه إسرائيل في مقابل 

 في المئة وصفوا مشاعرهم 39 يتعاطفون مع الفلسطينيين في مقابل في المئة من المستطلعين إنهم
وأظهر استطالع مماثل في السويد نتائج مطابقة للنتائج في المانيا، فيما أشارت نتائج االستطالع . بالباردة

 في المئة من الفرنسيين يشعرون بدفء نحو 24في الرأي العام الفرنسي إلى أن الوضع لم يتغير وأن 
  . في المئة قالوا إنهم ال يكنون مشاعر دافئة تجاه إسرائيل39ل في مقابل إسرائي

، »عزلة دولية تامة« في المئة من اليهود في إسرائيل إن الدولة العبرية تعيش اليوم 54إلى ذلك، قال 
  .»العالم كله ضدنا« في المئة ان 56ورأى .  في المئة عكس ذلك46فيما رأى 

ا بينهم عندما سئلوا عما إذا كان ينبغي على إسرائيل أن تأخذ في اعتباراتها وانقسم اإلسرائيليون في م
 في المئة، لكن 51 في المئة على السؤال بااليجاب، بينما رفض ذلك 48الرأي العام الدولي، اذ أجاب 

 62واعتبر .  في المئة رأت وجوب أن تأخذ إسرائيل في حساباتها مواقف الواليات المتحدة71غالبية من 
 في المئة 35في المئة من المستطلعين أن الحكومة فشلت في إدارة عالقات إسرائيل الخارجية في مقابل 

  .أعربوا عن ارتياحهم للسياسة الخارجية
  20/8/2010، الحياة، لندن

  
  
  

  "اسطول الحرية" تمدد اعتقال جنديين بشبهة سرقة أجهزة كومبيوتر من إسرائيليةمحكمة  .20
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مددت محكمة عسكرية في إسرائيل اعتقال جنديين بشبهة مشاركتهما في سرقة : مي أسعد تلح–الناصرة 
أسطول «وبيع أجهزة كومبيوتر وهواتف نقالة من إحدى سفن اسطول المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة 

  .الماضي) مايو(الذي هاجمه سالح البحرية اإلسرائيلية نهاية أيار » الحرية
  20/8/2010، الحياة، لندن

  
  أستمتع بقتل العرب وحتى ذبحهم : لمجندة التي نشرت صورها مع معتقلين فلسطينيينا .21

الفيس "ردت المجندة اإلسرائيلية السابقة أيدن أبرجيل على االنتقادات التي وصلتها على صفحة : وكاالت
تها بعد نشرها لصور قامت بالتقاطها مع شبان فلسطينيين وهم مقيدو ومعصوبو العينيين، بقناع" بوك

المطلقة بما كانت تقوم به أثناء خدمتها في جيش االحتالل اإلسرائيلي، حيث كتبت ردا على موقعها على 
صفحة الفيس بوك أنها كانت ستستمع بقتل العربي وحتى بذبحه، ذلك انه ال يوجد أي قوانين في 

  !. الحروب
دت المجندة أنها تدافع عن ، فقد أك2010-8-19اإلسرائيلية، الخميس " هآرتس"وبحسب موقع صحيفة 

وجودها ضد العرب الذين يحاولون سرقة كل ما هو جيد لديها، وقالت أيضا إنها تكره العرب وال يوجد 
لديها أي وازع أو تردد لقتلهم، وهذا ليس ما تفكر به وحدها وإنما العديد من الجنود في صفوف جيش 

  . االحتالل يفكرون هكذا
  19/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   يحلل قتل األطفال الفلسطينيين كي ال يتربوا على كره اليهودحاخاماعتقال  .22

بعد نحو سنة من نشر كتابه العنصري الداعي للعنف وهدر دماء األغيار، أي من غير اليهود،  :تل أبيب
دين وال سيما العرب، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، الحاخام يوسف أليتسور، أكبر كبار رجال ال

اليهود المستوطنين في الضفة الغربية للتحقيق معه حول الكتاب، الذي أصدره باالشتراك مع رفيقه 
األطفال الذين يتوقع أن يتربوا «الحاخام يتسحاق شبيرا، وفيه يحلالن قتل العدو الفلسطيني، بمن في ذلك 

  .»على كراهية اليهود، ويمكن أن يصبحوا مخربين عندما يكبرون
، ويعطي » أحكام مصيرية للعالقات بين إسرائيل وبقية األمم-توراة الملك « تاب اسم ويحمل الك

وعندما أثار الكتاب ضجيجا، رد . تفسيرات ألحكام التوراة تمنح اليهودي المتدين الحق في قتل أعدائه
هو أعداء الكاتبان بأنهما لم يحددا أي عدو يقصدان، ولكن نشرة داخلية في المستوطنات أكدت أن القصد 

  .اليهود في كل األزمنة، خاصة اليوم، حيث يتربص الفلسطينيون باليهود، مسنودين من الشعوب العربية
وقد وافقت المحكمة في القدس على هذا االعتقال مؤكدة أن هناك تحريضا على قتل الفلسطينيين وقتل 

  .اليهود اليساريين الذين يؤيدون الفلسطينيين
  20/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  موسوعة ويكيبيديا االلكترونيةتحشد لغزو " اسرائيل" .23

البريطانية امس، أن منظمتين اسرائيليتين أطلقتا دورات تدريبية لكيفية إعادة " الغارديان"كشفت صحيفة 
على شبكة االنترنت، بهدف جعل تلك المواد تعكس وجهة " ويكيبيديا"صياغة المواد المنشورة على موقع 

  .رائيلية في قضايا مثل الحدود والثقافةالنظر اإلس
الذي يمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وحركة " مجلس يشا"وأوضح التقرير أن كال من 

اليمينية، أقاما أول ورشة عمل في القدس لتعليم المشاركين فيها كيفية إعادة صياغة " إسرائيل شيلي"
  ".ويكيبيديا"المفتوحة، بعض أكثر المواد المنشورة على الموسوعة 
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أو " ويكيبيديا"انهم ال يريدون تغيير " مجلس يشا"ونقلت الصحيفة عن نافتالي بينيت، رئيس ما يسمى 
تحويلها الى ذراع دعائي، وإن ما يريدونه فقط هو بيان وجهة النظراالسرائيلية، مشيرا الى أن الناس 

  .وحيد هو إيذاء العربتعتقد أن اإلسرائيليين سيئون وأشرار، وأن هدفهم ال
ويقول القائمون على الدورات التدريبية إن الحكومة اإلسرائيلية ال تقوم بما يجب لبيان وجهة النظر 

  .اإلسرائيلية
خذ مثال الصفحة الخاصة في إسرائيل فهي تظهر خارطة إسرائيل من دون أن تحتوي "ويضيف بينيت 

ى هضبة الجوالن السورية والضفة الغربية اللتين احتلتهما ، وذلك في إشارة إل"الجوالن اليهودية والسامرة
  .1967إسرائيل منذ عام 

  20/8/2010، المستقبل، بيروت
    

   إسرائيلي أسبق يدعو لثورة جذرية لتنظيف الجيشأركانرئيس  .24
وثيقة غاالنت المزيفة «مع إعالن الشرطة اإلسرائيلية توسيع حلقة التحقيقات في :  نظير مجلي- تل أبيب

، أمس، صدر عن أحد رؤساء األركان السابقين، »ول اختيار رئيس أركان جديد في الجيش اإلسرائيليح
أمنون لفكين شاحك، تصريحات حادة في اإلذاعة الرسمية قال فيها إن حرب الجنراالت الدائرة في 

رية الجيش تجعله في حالة عفن غير مسبوقة تحتاج ليس إلى تحقيق وعالج فحسب، بل إلى ثورة جذ
  .لتنظيفه

وقال شاحك بغضب بارز إن المتورطين في هذا العفن، ال يدركون حجم الضرر الذي يلحقونه بمصالح 
أنا ال يهمني من كتب الوثيقة «: إسرائيل األمنية وبالجيش المسؤول عن هذه المصالح، وأضاف

 ما فيها يشير إلى فالمهم أنها موجودة وأن مضمونها صحيح، فكل. المذكورة، وإن كانت مزيفة أم ال
وهذا يكفي لتحطيم هيبة الجيش وكل جنراالته، الحاليين والسابقين . عملية تنافس قذرة بين الجنراالت

  .»والالحقين
  20/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   االعتراف بأن جيشها فاسد أخالقياً"إسرائيل"على : زعبيالنائبة  .25

لى عملية االعتقال قالت النائبة حنين زعبي، التي في تعقيبها ع:  وكاالت - محمد جمال -القدس 
شاركت في أسطول الحرية، إنه قد آن األوان لكي يبدأ المجتمع اإلسرائيلي نفسه كما المجتمع الدولي 
.. بالتعامل مع عملية قرصنة تشتمل على القتل، وأيضا خطف نشطاء سياسيين، وأيضا اختطاف السفن

ت التي يجرى تداولها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلي اآلن هي وأضافت أن المعلوما. وسرقة أيضا
معلومات أوال غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن ال نتحدث 

وأكدت النائبة زعبي أنه . فقط عن سرقة األغراض الشخصية للنشطاء السياسيين، بعد مصادرة البضائع
 لنقود بعض النشطاء خالل عملية التفتيش األولى للنشطاء فور االستيالء على كانت هنالك عملية سرقة

 يورو ساعات قليلة بعد االستيالء على 2000 دوالر، و2000السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 
وأضافت أنه ونتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية . السفينة

ي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات الت
  .السرقة

تم وضع الحواسيب واألجهزة اإللكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، وال "وتابعت أنه 
 كانوا على متن السفينة أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه األغراض ألن أيا من الناشطين الذين

كما أشارت النائبة زعبي إلى أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلى ". لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة
الجيش اإلسرائيلي طالبت فيها بالكشف عن مصير األغراض الشخصية لوفد الفلسطينيين المشاركين، 
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وقالت آن . أنها لم تتلق أي رد حتى اآلنخاصة محمد زيدان والشيخ رائد صالح وحماد أبو دعابس، إال 
األوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخالقيا وأنه يرى في االعتداء على اآلخرين وقتلهم 

  .وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية
  20/8/2010، الشرق، الدوحة

  
   اإلسرائيلية إلى تركياالصادراتارتفاع  .26

ان الصادرات االسرائيلية الى تركيا » مكتب االحصاءات المركزي االسرائيلي« أعلن : أ ف ب-القدس 
ارتفعت بنحو الثلث خالل الشهور السبعة االولى من السنة، مقارنة بالعام الماضي، على رغم التوتر 

  .السياسي بين البلدين
 في المئة، مقارنة 32 نسبتها  مليون دوالر، بزيادة811.8وبلغت قيمة الصادرات االسرائيلية إلى تركيا 

 في المئة من 30بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات االسرائيلية من تركيا بنسبة 
  . بليون دوالر1.04 مليون دوالر الى 804.5

الماضي وحده، أي بعيد االزمة التي نشبت بين البلدين بسبب هجوم وحدة ) يوليو(وخالل تموز 
الماضي على اسطول للمساعدات اإنسانية الى غزة ما أسفر عن ) مايو( ايار 31سرائيلية في كومندوس ا

  .الماضي) يونيو( في المئة، مقارنة بحزيران 8.5مقتل تسعة أتراك، ازدادت الصادرات االسرائيلية 
  20/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  لقاصرين من حي سلوان وا اإلسرائيلي يعترف باعتقال األطفالاألمنوزير  .27

 اعترف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي إسحاق أهرونوفيتش، بأن الشرطة تقوم باعتقال وإهانة :بتل أبي
  .أطفال وقاصرين من حي سلوان في القدس الشرقية

وبرر أهرونوفيتش في رده على االستجواب الذي قدمه النائب دوف حنين، االعتقال لوجود معلومات 
ى الشرطة حول قيام أطفال من الحي بإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة والمستوطنين في استخباره لد

  .البؤرة االستيطانية المقامة بالحي
وكان النائب حنين قد قام باستجواب إسحاق أهرونوفيتش حول قيام الشرطة باعتقال أطفال فلسطينيين 

بوات حارقة على دوريات الشرطة وحرس  عاماً، بحجة إلقاءهم الحجارة وع14-12يبلغون من العمر 
الحدود التي تمر بالحي، والتي تقوم بحراسة البؤر االستيطانية المقامة بالحي الفلسطيني في القدس 

  .الشرقية
كما أظهر التقرير قيام الشرطة بإلقاء القبض على األطفال بساعات الليل المتأخر أو ساعات الفجر 

  .الة الهلع والخوف لدى األطفال وأهاليهماألولى وهو األمر الذي يزيد من ح
وقال النائب حنين معقبا على رد الوزير بأن هذه الظاهرة هي غاية في الخطورة، وتظهر للمرة المليون 

  .الوجه البشع والقبيح لسياسة االحتالل في القدس الشرقية
  19/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   للمسجد األقصى وقيود مشددة على دخول المصلين"كنة عسكريةث"ـ لحولتتالقدس  .28

 البلدة القديمة إلىنها ستغلق الطرق المؤدية أ اإلسرائيليةعلنت الشرطة أ:  جمال جمال-القدس المحتلة 
 المبارك وستجبر المصلين في صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك اليوم األقصىوالمسجد 

نها أ اإلسرائيليةعلنت الشرطة أو.  المسجد األقصى المباركإلى للوصول األقداملى  ععلى السير مشياً
ستعزز من تواجدها في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك وسترفع عدد عناصرها من جميع 

 المدينة وأبوابوستنتشر قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود على مداخل مدينة القدس . القوات
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 الضفة الغربية أبناء المبارك وستقوم بالتدقيق في هويات المصلين وستمنع المصلين من قصىاألوالمسجد 
  . حاملي التصاريحإال األقصى إلى عاما من الوصول 45 عن أعمارهمالذين تقل 

  20/8/2010الدستور، عّمان، 
  

  اع غزة رفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضي قطاألمم المتحدة تدعو إلى  .29
دعا مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة وبرنامج الغذاء          :  عبد الرؤوف ارناؤوط   - القدس

رفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى األراضي والبحـر          "العالمي في دراسة مشتركة الى      
تالل عن استهداف المدنيين    في قطاع غزة إلى أقصى حد ممكن لها وبشكل عاجل، وان يمتنع جيش االح             

وعن إطالق النيران التحذيرية باتجاههم، باإلضافة إلى االمتناع عن تجريف األراضي الزراعية وتدمير             
  ".الممتلكات المدنية

ان سياسة الوصول التي يطبقها الجيش اإلسرائيلي في المناطق الواقعة على طول الخط             : "وقالت الدراسة 
 على طول شاطئ غزة أثرت وما تزال بصورة سلبية على األمن الشخصي             األخضر والمناطق التي تقع   

 الف شخص، وقد فاقمت من االنتهاك الذي تتعرض لـه           180لألفراد، والظروف المعيشّية لما يقرب من       
  .2007الكرامة اإلنسانية الناجم عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ شهر حزيران 

، وّسع الجيش اإلسرائيلي مساحة المناطق المقّيد الوصول إليهـا     2008م  انه منذ أواخر العا   "واشارت الى   
مـن المنـاطق     % 85من مجمل مساحة أراضي قطاع غزة و       % 17بحيث أصبحت تبلغ ما يقرب من       

وقد أدى األسلوب الفتاك المستخدم لفرض هذه السياسة ـــ          : "، وقال "كما حّددتها اتفاقية أوسلو   " البحرية
 خطيرة تتسم بانعدام منهجي الحترام الحقوق األساسية الممنوحـة للـسكان المـدنيين              "أزمة حماية "إلى  

  ".بموجب القانون الدولي
األثر اإلنساني الناتج عن القيود اإلسرائيلية المفروضة علـى الوصـول           :"وجاءت الدراسة تحت عنوان     

  .وتناولت المناطق المحظور وصولها في قطاع غزة" لألراضي والبحر
باإلضافة إلى ذلك، بالرغم من أّن تخفيف إسرائيل المحدود للقيود المفروضة على الـواردات              ": وتابعت

يعتبر خطوة مرحباً بها السترجاع حقوق جميع المواطنين، وخصوصاً المتضررين من القيود المفروضة             
عابر الـذي   على الوصول، إالّ أنه هناك حاجة ملحة إلى إعادة فتح متواصل للمعابر على أساس اتفاق الم               

  ".1860، وبموجب أحكام قرار مجلس األمن رقم 2005أبرم بين السلطة وإسرائيل في العام 
وأشارت نتائج الدراسة إلى الحاجة إلى جهود مساعدة إنسانية أكبر وأفضل توجيهاً من أجل التخفيف من                

  .أثر التقويض المتواصل لمصادر العيش وتجنّب مزيد من التدهور
من سكان قطـاع غـزة يتـضّررون         % 12 الف فلسطيني تقريباً ــ      178يقّدر أّن   وبحسب الدراسة ف  

 113ويتضمن ذلك حـوالي     . بصورة مباشرة جّراء سياسة تقييد الوصول التي يطبقها الجيش اإلسرائيلي         
 الف يتـضررون    65الف شخص يتضررون جراء هذه التدابير المفروضة على مناطق على األرض و             

  .وصول إلى المناطق البحريةجراء القيود على ال
ّدر قيمة المزروعات وغيرها من الممتلكات التي دمرت خالل الخمس سنوات الماضية في األراضي              وتق

وتتـضمن  ). تكاليف التّجديد ( ماليين دوالر أميركي وهو تقدير متحفّظ        308المقّيد الوصول إليها بحوالي     
نام وآبار المياه، وتمثـل     الممتلكات المتعلقة بالزراعة، أشجار الفواكه، والدفيئات، ومزارع الدواجن واألغ        

  .من هذه التكاليف % 90
ويقدر أن القيود المفروضة على الوصول وغيرها من عمليات التدمير للممتلكات الزراعية تـؤدي إلـى                

 الف طن مكعب من اإلنتاج الزراعي المفترض الحصول عليه، وبدون مغـاالة،             75خسارة سنوية تبلغ    
وقـد أشـار معظـم      .  مليون دوالر أميركي سـنوياً     50ر2بحوالي  تُقدر القيمة التجارية لهذا المحصول      
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المزارعين الذين جرت مقابلتهم لغرض إجراء هذه الدراسة إلى أنّه ومنذ توسيع المنطقة المقيدة في العام                
وقد أفاد آخرون أنّه لم يعـد       . ، انخفض دخلهم من الزراعة إلى أقل من الثلث مقارنة بدخلهم سابقاً           2008

أما في قطاع صيد األسماك، فتقّدر خسارة محصول األسماك نتيجـة للقيـود             .  عائد نهائياً  هناك دخل أو  
 26ر5 آالف متر مكعب ينجم عنها خسارة في الدخل تبلـغ حـوالي            7المفروضة على الوصول بحوالي     

  .مليون دوالر أميركي سنوياً
لى تطوير آليات مختلفة    إن تقويض مصادر كسب الرزق أجبرت العائالت المتضررة ع        : وقالت الدراسة   

وتمثّـل بعـض هـذه      . للتأقلم مع الظروف، تهدف إلى توفير مصدر دخل بديل وخفـض المـصاريف            
الممارسات مصدر قلق كبيراً، نظراً ألنها تتضمن خفض كمية الطعام المستهلك؛ والتحّول التدريجي مـن    

ة التكلفة تحتوي على نـسبة      من الخضار ومنتجات اللحوم إلى منتجات منخفض      (قائمة غذائية إلى أخرى     
، وتقليل مدة التحاق األطفال بالمدارس، والميل المتزايد لدى األهالي لتزويج بنـاتهم             )عالية من النشويات  

  ".زيجات مبكرة
وأخيراً، أعاقت القيود المفروضة على الوصول بصورة بالغة جهود صيانة وتحديث شـبكات             : وتابعت  

ألمر الذي يؤثّر سلباً على توفير الخدمات لجميع سكان قطاع غزة،           الصرف الصحي والكهرباء القائمة، ا    
ونذكر منها على وجه الخصوص التأخير المتواصل في بناء ثالث محطـات لمعالجـة ميـاه الـصرف              

 مليون لتر يومياً من مياه المجاري الخـام والمعالَجـة           80الصحي وهو ما أسهم في صّب ما يقرب من          
  ".ل األمر الذي يعّد خطراً صحياً وبيئياً إضافياً جسمياًجزئياًَ في البحر والجداو

20/8/2010، األيام، رام اهللا  
  

   سنة41 الحرائق لم تتوقف بحق المسجد األقصى منذ :الهيئة اإلسالمية العليا في القدس .30
 العليا في القدس المحتلة في الذكرى الحادية اإلسالمية قالت الهيئة : جمال جمال- القدس المحتلة

 األقصى الحرائق لم تتوقف بحق المسجد إن" األربعون لحريق المسجد األقصى المبارك المشؤومو
بل ازدادت المخاطر " في بيانها وأضافت".  وحتى يومنا هذا21/8/1969المبارك منذ ذلك التاريخ 

 األنفاقة الحفريات وشبك: أمور المخاطر تتمثل بثالثة أن إلىالمحدقة بالمسجد األقصى المبارك، مشيرة 
 وفي محيطه، االقتحامات المتوالية وشبه اليومية من قبل اليهود المتطرفين اليهود لباحات األقصىأسفل 

 األقصى الخارجية للمسجد األبواب على اإلسرائيلية، وبحماية الشرطة، وثالثا الشرطة األقصىالمسجد 
  ".عمار المسجد المصلين، والتدخل في أعمال لجنة إأعماروالتحكم فيها، وتحديد 

 عاماً على الحريق المشؤوم ال 41 المبارك بعد مرور األقصى مجمل الوضع العام للمسجد أن وأوضحت
 األقصى ذرة تراب من أي، وال تنازل عن واأليام األوقاتينذر بخير مؤكدة على شد الرحال في جميع 

  .األقصى من كل عام هو اليوم العالمي لنصرة 21/8مذكرة بأن يوم 
  20/8/2010ستور، عّمان، الد

  
  "مصعد البراق" تحذّر من تداعيات إقامة المسيحيةالهيئة اإلسالمية  .31

حذر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن خاطر، من مخاطر : رام اهللا
 الحائط والمسجد الذي يمثل تغييراً خطراً يمس" مصعد البراق"شروع سلطات االحتالل في تنفيذ مخطط 

األقصى، وأكد خاطر أن سلطات االحتالل بدأت تنفيذ سلسلة مشاريع خطرة تتعلق بتسهيل العالقة 
، "مصعد باروخ"أو " مصعد البراق"اليهودية بالمسجد األقصى وساحة البراق، فإضافة إلى هذا المشروع 

ي القدس الغربية والمستوطنات الذي سيربط كل التجمعات االستيطانية ف" القطار"هناك أيضاً مشروع 
إن اكتمال هذه المشاريع التي شرعت سلطات االحتالل بتنفيذها، "وقال خاطر  .المجاورة بمنطقة الحرم

، موضحاً أنه في "يعني تغييراً جذرياً وكبيراً في حجم وشكل العالقة اليهودية باألقصى وساحة البراق
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نائها من خالل اإلجراءات والوسائل المعروفة يأتي تنفيذ الوقت الذي يعزل األقصى والقدس عن أهلها وأب
هذه المشاريع لتمكين وصول المستوطنين من غرب القدس المحتلة وشرقها، إلى ساحة البراق واألقصى، 

  .األمر الذي سيؤدي إلى إغراقهما بعشرات اآلالف من المستوطنين بصورة شبه دائمة
  20/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  لجليل والمثلث والنقب احتجاجاً على هدم قرية العراقيبإضراب في ا .32

 48شهدت األراضي المحتلة في الجليل والمثلث والنقب في فلسطين  :وكاالت، الشرق - القدس المحتلة
.  على هدم قوات االحتالل منازل قرية العراقيب البدوية في النقب أربع مرات متتالية احتجاجياًإضراباً

 أكدوا فيه تمسكهم بأرضهم ووطنهم ومقاومة إجراءات سلطات االحتالل مهما اناًوأصدر المواطنون بي
بلغت من القسوة والعنف والتي لن تثنيهم عن مواصلة تشبثهم بحقهم وأرضهم، واإلصرار على إعادة 

  ...بناء ما دمره االحتالل
  20/8/2010الشرق، الدوحة، 

  
  ستيطان بالضفةتستعد لتكثيف اال" إسرائيل: ""حركة السالم اآلن" .33

اإلسرائيلية بيانا أكدت فيه أن سلطات " حركة السالم اآلن"أصدرت  :وكاالت، الشرق - القدس المحتلة
 لقرار تجميد االحتالل وضعت حجر األساس لبناء المزيد من الشقق السكنية في المستعمرات خالفاً

 26ناء مع نهاية تجميد االستيطان يوم  الرسمية تخطط للبدء في الب"إسرائيل"وأكد البيان أن . االستيطان
  .سبتمبر القادم

  20/8/2010الشرق، الدوحة، 
  

  من المعتقلين يتعرضون للتنكيل واالعتداء% 65 :وزارة األسرى الفلسطينية .34
من المعتقلين وأغلبهم من األطفال يتعرضون % 65قالت وزارة األسرى الفلسطينية في تقرير لها إن 

  )آي.بي.يو. ( وحشي خالل اعتقالهم واستجوابهمللتنكيل واالعتداء بشكل
  20/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  يستوعب اآلالف من األسرى الفلسطينيين "إسرائيل"الكشف عن سجن جديد يحمل اسم  .35

كشفت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى النقاب عن نية االحتالل بناء سجن كبير : االتحاد، وكاالت
وصادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء .  يستوعب اآلالف من األسرى الفلسطينيين"إسرائيل"يحمل اسم 

وقال نائب  .2011 مليار شيكل لعام 11,2السجن في إطار ميزانية وزارة األمن الداخلي والتي بلغت 
إن االحتالل أعلن عن نيته إنشاء سجن آخر ضخم داخل سجن ريمون، "رئيس اللجنة بهاء الدين المدهون 

وأشار . " طابق علوي12ي مدينة الرملة المحتلة يضم أربعة أبراج من السجون كل برج يصل حجمه ف
إلى أن هذا اإلعالن قد يكون مقدمة لحملة اعتقاالت واسعة في صفوف الفلسطينيين وخاصة في الضفة 

  . إلى أن االعتقاالت لم تتوقف في أي يوم من األيامالغربية والقدس المحتلة، مشيراً
  20/8/2010تحاد، أبو ظبي، اال

  
   يوما80ً معبر رفح خالل فلسطيني ألف 64عبور  .36

لم تتأثر حركة تنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بالضربات المتالحقة للطيران اإلسرائيلي على : رفح
وأوضحت مصادر أن إجمالي . منطقة األنفاق المجاورة لمعبر رفح، على الحدود بين مصر وقطاع غزة
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 ألف 64 يونيو الماضي بلغ نحو / من فتحه أول حزيران يوما80ًالعابرين لبوابات المعبر خالل عدد 
مسافر من المرضى والعالقين والطالب وحاملي اإلقامات الخارجية والحاالت اإلنسانية، حيث وصل إلى 

 أنه تم وأضاف.  ألف مسافر34 ألف مسافر، وغادرها إلى غزة 30األراضي المصرية قادماً من غزة 
 فلسطيني النتهاء التأشيرات، والتحويالت المزورة من المستشفيات الفلسطينية إلى 5000إعادة حوالي 

  .المستشفيات المصرية والعربية واألجنبية
  20/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  "إعمار وإحياء.. األقصى: "مؤسسة األقصى تصدر فيلماً قصيراً بعنوان .37

إعمار .. األقصى: "ة األقصى للوقف والتراث فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوانأصدرت مؤسس: الضفة الغربية
 إلحراق المسجد األقصى 41 ، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع الذكرى الـ"وإحياء
وتدور محاور الفيلم الوثائقي حول دور الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني ومؤسساتها . المبارك
ة في قضية القدس واألقصى، وخاصة مشاريع مؤسسة األقصى ومؤسسة البيارق، والتي تتّم بإدارة الفاعل

ويظهر في الفيلم رئيس الحركة اإلسالمية في  .وإشراف وسيادة هيئة األوقاف اإلسالمية في القدس
مشاريع ويركز الفيلم على  .الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح، ومسؤولو مؤسستي البيارق واألقصى

نصرة المسجد األقصى في شهر رمضان المبارك، خاصة مشروع إفطار الصائم في المسجد األقصى 
  .ومسيرة البيارق، في ظل الحصار المفروض على المسجد األقصى من قبل االحتالل اإلسرائيلي

  20/8/2010، السبيل، عّمان
  

  مركز دراسات الشرق األوسط جديد ل كتاب":أسطول الحرية" اإلسرائيلي على الهجومتداعيات " .38
تداعيات الهجوم اإلسرائيلي على أسطول ":  عن مركز دراسات الشرق األوسط باألردن كتاباًصدر حديث

، وهو نتاج حلقة نقاش عقدها المركز بعد خمسة 13 ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط رقم "الحرية
يا باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار أيام من الهجوم اإلسرائيلي على األسطول الذي انطلق من ترك

المفروض عليه، حيث حمل االعتداء عناوين ومضامين خطيرة، ووصف بأنه ضربة لدول العالم واألمم 
  . دولة40المتحدة أكثر منه ضربة للمتضامنين الذين جاؤوا من أكثر من 

:  والثاني"ي على أسطول الحريةالتداعيات السياسية للهجوم اإلسرائيل": تناول الكتاب ثالثة محاور، األول
انعكاسات الهجوم على ": الثالث، و"األبعاد القانونية للهجوم وإمكانيات المالحقة القضائية إلسرائيل"

وانتهى الكتاب بما انتهت إليه حلقة النقاش من ذكر العديد من التداعيات  ." اإلسرائيلية–العالقات التركية 
ة والقانونية الناتجة عن الهجوم اإلسرائيلي، محذرا من أعمال قد تقوم واالنعكاسات السياسية واالقتصادي

 في تركيا، من خالل الموساد أو اللوبيات اليهودية، للعبث بأمن تركيا الداخلي، أو لفتح "إسرائيل"بها 
  .ملفات تسعى تركيا إلى إغالقها أو إنهائها، مثل ملف األكراد أو األرمن أو قبرص أو لواء اإلسكندرونة

  20/8/2010، السبيل، عّمان
  

  د بأيد فلسطينيةالضفة تهّو:  إسالميو األردن.. برفع الدعم عن عباسالحكومةطالبوا  .39
طالبت الحركة اإلسالمية في األردن حكومة بالدها رفع أي دعم تقدمه لـرئيس             :  حاتم العبادي  -عمان  

  .ا الحركةالسلطة محمود عباس، فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي ترفضه
وحذرت الحركة من أن أي حل من خالل هذه المفاوضات سيكون على حساب األردن، مـشددة علـى                  

الضفة «الحكومة ضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه تصرفات السلطة في رام اهللا، مشيرة إلى أن                
 التي أخرجته من    تهود بأيد فلسطينية تربت على أيدي دايتون واالحتالل الصهيوني للقضاء على المقاومة           
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، على حد وصف عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمـل               »قطاع غزة 
  .اإلسالمي المهندس مراد العضايلة

المفاوضات التي تقوم بها السلطة تعتبر تفريطا في الحقوق الفلـسطينية وتـآمرا             «واعتبرت الحركة أن    
  .» الالجئين واألرض والقدسعليها، وتصفية لملفات خطيرة مثل ملف

السلطة الوطنية الفلسطينية تركض وراء المفاوضـات فـي         «وقال العضايلة في تصريحات صحافية إن       
  .»وقت حساس ودون أوراق قوة

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، استنكر العضايلة قيام السلطة في رام اهللا بمحاربة بيوت اهللا، ومنع العلماء                
 في المساجد، إضافة إلى إغالق دور تحفيظ القران الكريم، مشيرا إلى آخر قـرارات      والدعاة من الخطابة  

، »انسالخ من الهوية اإلسالمية   «السلطة بخفض صوت القرآن في المآذن مراعاة لشعور المستوطنين بأنه           
هل أصبحت هوية السلطة يهودية حتى تحارب صوت القرآن فـي الـضفة مراعـاة لـشعور                 «متسائال  

  .»المغتصبين
كل هذه الممارسات التي ترتكبها الـسلطة ال تـصب إال فـي صـالح اليهـود          «ولفت العضايلة إلى أن     

ومشروعهم للقضاء على أي نفس مقاوم في الضفة الغربية المحتلة والتي تعاني كل أشكال القهـر مـن                  
  . »القريب والبعيد

هـل  «ن فتح وحمـاس، متـسائال      وانتقد العضايلة من يحملون ممارسات السلطة على شماعة االنقسام بي         
خفض صوت القرآن واألذان في الضفة سببه االنقسام، أم مراعاة شعور المستوطنين، وهل أصبح القرآن               

  .»خاصا بحماس حتى تغلق دور القرآن الكريم
 20/8/2010، العرب، الدوحة

  
  سطينيين الفل الماروني يحذر من الغلّو في المطالبة بحق التملك لالجئينالبطريرك: لبنان .40

أي غلو للمطالبة بحق التملـك      "حذر البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا بطرس صفير من         : الديمان
 انسجاما مع المطالبة بحق العودة، لئال يشكل ذلك ذريعة مسوغة السـرائيل كـي               ]الفلسطينيين [لالجئين

  ".تتهرب من مسؤولية هذا القرار
  20/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  توطين الفلسطينيين عدم  حل يؤّمن لللوصول" إسرائيل" يطالب بالضغط على "الوطنية الكتلة" .41

مطالبـة األمـم    "الدولة اللبنانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية الـى         " الكتلة الوطنية اللبنانية  "دعا حزب   
ين حل عـادل    المتحدة وعلى رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن، بالضغط على اسرائيل لتأم            

  ".لقضية الفلسطينيين يؤمن عدم توطينهم في لبنان
أال يشكل تصويت المجلـس النيـابي علـى         "وأمل في بيان أمس، بعد االجتماع الدوري للجنته التنفيذية،          

التعديالت التي أدخلت على قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي التي منحت تسهيالت للفلـسطينيين              
عية في لبنان، خطوة أولى لتنفيذ أجندة موضوعة من الخارج وتقوم الدولة اللبنانية             المسجلين بصورة شر  

المجلس اعتمد فكرة الصندوق االستثنائي الخاص للفلسطينيين بدال من الحـساب           "، متمنياً لو أن     "بتنفيذها
أجنبية ودول عربية و  " االونروا"الخاص، بحيث يمكن ان تتم تغذية عجز الصندوق اذا ما حصل بواسطة             

  ".مانحة
  20/8/2010، المستقبل، بيروت

  
   لن تستقر ككيان غاصب"إسرائيل": »حزب اهللا« .42
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ـ     ال يوجد إمكانيـة    “الشيخ نعيم قاسم، في حفل إفطار في بيروت، أنه          ” حزب اهللا ”أكد نائب األمين العام ل
 أن تستقر ككيان غاصب     أن تبني إسرائيل امبراطوريتها للتمدد في كل المنطقة العربية، وال يوجد إمكانية           

هنـاك متغيـرات حـصلت بعـد انتـصار          “: وقال.”مع وجود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني     
، وهذه المتغيرات ستترك بصمات لعشرات السنين على كل منطقتنا، فبعد االنتـصار             ]2006تموز  [يوليو

على استقالليتنا وحريتنـا وسـيادتنا      نحن أمام حالة من القوة والعزيمة والقدرة لنواجه التحديات ولنحافظ           
وكرامتنا، وهذا كله حصل بفضل التناغم والتفاعل بين ثالثي المقاومة والجيش والشعب، وهـذا التنـاغم                

  .”عنوان قوة لبنان للمواجهة
  20/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  استصدار قرار بمنح الجنسية للفلسطينيات المتزوجات من ليبيين: ليبيا .43

، إن مؤتمر الشعب العام في ليبيا أصـدر         )19/8(الليبية، اليوم الخميس    " قورينا"لت صحيفة   قا: طرابلس
  .قراراً بمنح الجنسية الليبية للفلسطينيات المتزوجات من ليبيين

ونقلت الصحيفة عن مصادر إعالمية فلسطينية أن القرار يقضي أيضاً بمنح أبناء المواطنـات الليبيـات                
بيين الجنسية الليبية، كما لم يستثن أبناء الفلسطينيين المتزوجين من ليبيـات مـن   المتزوجات من غير اللي  

  .هذا القانون الذين شملهم أيضا الحق في التمتع بالجنسية الليبية
يأتي تتويجاً لسلسلة من النقاشات والندوات الحقوقيـة        "وقالت مصادر مطلعة في طرابلس إن هذا القرار         

لألعمال الخيرية وسفيرة النوايا الحسنة لـدى األمـم         " واعتصموا"العام لجمعية   والقانونية عقدتها األمين    
المتحدة عائشة معمر القذافي طوال سنوات عدة مضت مع كبار المسؤولين في ليبيا، لغرض إمكانية منح                

ه الليبيات المتزوجات بأجانب حقهن في منح جنسيتها إلى أبنائها مساواة بالرجل المتزوج من أجنبية وحق              
  .في منح الجنسية الليبية ألبنائه

وركزت عائشة معمر القذافي في حملتها من أجل استصدار هذا القرار على ما جاء بالتشريعات الليبيـة                 
  .، التي تساوي بين الرجل والمرأة في جميع سبل الحياة في ليبيا1977عام ) مارس( آذار 2الصادرة في 

معضلة إنسانية ومشكلة أرقت العديد مـن النـساء اللبيبـات           وقال مراقبون إن القرار أسدل الستار عن        
المتزوجات من أجانب في ليبيا، بمنح أبنائهن الجنسية الليبية وحصولهم على حـق المواطنـة الكاملـة                 

  .وحصول الفلسطينيات المتزوجات من ليبيين من الجنسية الليبية وحقهن في المواطنة الكاملة أيضاً
  20/8/2010، قدس برس

  
   الكويتية تنفي دخول صحفي إسرائيلي إلى الكويتالداخليةة وزار .44

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما ورد في إحدى الصحف الكويتيـة             :جاسم محمد الشمري  -الكويت
وقالت الوزارة في بيـان أصـدرته       .اليومية عن دخول صحفي إسرائيلي إلى الكويت في اآلونة األخيرة         

م بالبحث والتحقيق حول ما نشر عن دخول إسرائيليين إلـى الـبالد عـام               أمس أن أجهزتها األمنية تقو    
وانتقد نواب إسالميون ما تردد عن دخول إسرائيليين إلى الكويت معتبرين أن ذلك انتهاكا أمنيـا                .2005

خطيرا يستوجب التحقق عن المسؤول وراءه ومحاسبته كون الكويت ال تتعامل مع إسرائيل وتعتبر الدولة               
  .ة كيانا معادياالصهيوني

  20/8/2010، الشرق، الدوحة
 

  "إسرائيل" إلى  المصري بوقف تصدير الغازالمطالبةتجدد  .45
جدد مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير الدكتور إبراهيم يـسري مطالبـه بوقـف               : القاهرة

خدام سـلطاته   ، وناشد الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالتدخل واسـت         "إسرائيل"تصدير الغاز إلى    
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الدستورية إليقاف تصدير الغاز إلى الكيان، مشدداً على ضرورة تنفيذ حكم القـضاء اإلداري القاضـي                
  .بوقف تصدير الغاز 

وقال يسري إن اعترافات محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء حول مسؤولية أزمة قطع التيار               
ولفترات طويلة، من بينهـا بعـض المنـاطق    الكهربائي عن مناطق عديدة في مختلف محافظات مصر،        

الصناعية واإلنتاجية، والتي أرجع فيها نقص كميات الغاز الطبيعي الموردة مـن وزارة البتـرول إلـى                 
  .محطات توليد الكهرباء، هي التي تقف وراء انقطاع الكهرباء

 20/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   أصغر من مهاجمة إيران"إسرائيل": نجاد .46
س اإليراني محمود أحمدي نجاد إن إسرائيل أصغر من أن تمتلك الجرأة على مهاجمـة إيـران                 قال الرئي 

عسكريا، وإن الرد اإليراني على مثل هذا الهجوم لو حدث، سيكون حاسما بحيث يشعر الطرف المعتدي                
  . بالندم على فعلته، حسب تعبيره

  . وقت الحقوجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع قناة الجزيرة ستبث في
وقال أحمدي نجاد إن من سماهم أشقاء وأصدقاء طهران في المنطقة لن يسمحوا ألي طـرف باسـتخدام                  

  . أراضيهم لشن اعتداء على إيران ألنهم أكثر وعيا من ذلك، حسب قوله
  .وأضاف أن هدف التهديدات األميركية واإلسرائيلية هو بث التشنج السياسي بين إيران ومحيطها

  20/8/2010، يرة نت، الدوحةموقع الجز
  

   أمريكي أو إسرائيليضرب المصالح األمريكية رداً على أي عدوان: اإليرانيالثوريالحرس  .47
هددت قوات حرس الثورة االيرانية باستهداف المصالح األمريكية في أي مكان،           :  ستار ناصر  -طهران  

وأعلن الحرس الثوري   . رية اإلسالمية   في حال إقدام الواليات المتحدة على تنفيذ أي عدوان على الجمهو          
في بيان تمسكه والتزامه وامتثاله ألوامر المرشد األعلى علي خامنئي، وأكد أنه سيرد الـصاع صـاعين        

  .لكل من تّسول له نفسه العدوان على إيران 
ـ                   ا وشدد البيان على أن قوات الحرس الثوري على أهبة االستعداد للرد على أي تهديد أو حماقـة يرتكبه

وذكـر  .  أعداء الجمهورية اإلسالمية، واستهداف مصالحهم في أي مكان عبر تحشيد األمة اإلسـالمية              
بيان قوات حرس الثورة االيراني أن توجيهات المرشد علي خامنئي بشأن رفع مستوى الوحدة الوطنيـة                

استعداد هـذه القـوات     وتعزيز القوى الداخلية لمواجهة مؤامرات األعداء تعد كلمة الفصل للجميع، معلناً            
  .لمواجهة أية حماقة ترتكبها القوات األمريكية أو الصهيونية 

إن أي هجـوم    : إلى جانب ذلك قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سـلطانية              
ي تحرم  على محطة بوشهر اإليرانية يمثل خرقاً لمعاهدة حظر االنتشار النووي الت          " إسرائيلي"أمريكي أو   

  .على الدول مهاجمة أية محطة نووية، ألن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة 
  20/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  اتحاد األطباء ينظم لقاء حول المسجد األقصى في ذكرى إحراقه: مصر .48

الـدور المطلـوب لحمايـة    "تعتزم لجنة القدس باتحاد األطباء العرب تنظيم حلقة نقاشية حـول    : القاهرة
الجاري، ) أغسطس( آب   21، في العاصمة المصرية القاهرة بعد غد السبت         "لمسجد األقصى والمقدسات  ا

  . في الذكرى الحاية واألربعين إلحراق المسجد األقصى
وذكر مدير اللجنة الدكتور جمال عبد السالم أن الحلقة ستناقش مالبسات حريق المسجد األقـصى عـام                 

 والقدس حالياً والدور المطلوب لنصرة وحماية المقدسـات، وسـبل           ، واالخطار المحدقة باألقصى   1969



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1886:         العدد       20/8/2010الجمعة  :التاريخ

تفعيل الدور الشعبي غير الرسمي في التعريف بالمخاطر التي يتعرض لها المسجد وأهل القدس، في ظل                
خطة التهويد التي تسير على قدم وساق في مدينة القدس، وآخرها هدم مئات المقابر في مقبرة مـأمن اهللا                   

  .بل تفعيل هذا الدور فيما يحقق حماية األقصى والمقدساتبالقدس وكذلك س
  20/8/2010، قدس برس

 
   جزائرية ترسو في العريش اليوممساعداتسفينة  .49

أبحرت سفينة جزائرية محملة بالمساعدات اإلنسانية الى قطاع غزة امس من مرفـأ             : وكاالت - االتحاد
وقالـت اإلذاعـة    . صل إليه اليـوم الجمعـة     الجزائر متوجهة الى مرفأ العريش المصري المنتظر أن ت        

ـ      حاوية تضم مواد غذائية أساسية ومعدات تعليمية ومواد طبية بينهـا            60الجزائرية إن السفينة محملة ب
  .عيادة متعددة االختصاصات وأجهزة سكانر وأخرى لغسيل الكلى إضافة الى حاوية بأكملها لأللعاب

ر بدأ االستعداد الستقبال قافلة المساعدات الجزائرية حيث        وقالت مصادر أمنية إن ميناء العريش في مص       
  .سيتم تفريغها فور وصولها اليوم في شاحنات تمهيداً لدخولها إلى غزة عن طرق معبر رفح البري

  20/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  الثاني من أيلولوسط في لى بدء محادثات سالم الشرق األإتدعو س "الرباعية" .50
، أن   فينيـارد هـافن     نقالً عن مراسـلها    ماساتشوستس، من   20/8/2010،  رز لألنباء وكالة رويت  ذكرت

 ان المجموعة الرباعية للسالم ستدعو االسرائيليين والفلسطينيين الى بدء محادثات            قال مصدر دبلوماسي 
  .سالم مباشرة في واشنطن في الثاني من سبتمبر ايلول

التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا      - وأبلغ المصدر رويترز ان مبعوثين من الرباعية      
واضاف ان بيانا رسميا سيصدر في وقت الحق من         .  اتفقوا على التفاصيل يوم الخميس     -واالمم المتحدة 
  .يوم الجمعة

هم توصلوا الى اتفاق على ان تبدأ المحادثات        "وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته          
  " في واشنطن سبتمبر2في 

واضاف ان من المتوقع ان يوافق االسرائيليون والفلسطينيون على حـضور المحادثـات وان الـرئيس                
  .االمريكي باراك اوباما سيكون حاضرا في المحادثات

وفي وقت سابق قالت مصادر دبلوماسية ان اعضاء الرباعية يناقشون مسودة بيان يـدعو االسـرائيليين                
  .ع في محادثات مباشرة بهدف عقد معاهدة في غضون عاموالفلسطينيين الى الشرو

.  شـهرا  24وقالت الرباعية في يونيو حزيران الماضي ان من المتوقع أن تنتهي محادثات السالم خالل               
  .  شهرا12وتتحدث المسودة الجديدة عن 

دأ المحادثات أو   ويقول دبلوماسيون ان فكرة أن االعالن عن دولة من جانب واحد قد تنال تأييدا اذا لم تب                
  .اذا انهارت خالل االثنى عشر شهرا القادمة تحظى باهتمام

) بي بـي سـي    (هيئة اإلذاعة البريطانية    نقالً عن وكاالت أن     ،  20/8/2010،   الخليج، الشارقة  وأضافت
، "التزاماً كامالً بكل بياناتها الـسابقة     " من جديد     الرباعية  تفاصيل المفاوضات المباشرة تؤكد    فيكشفت أن   

كما تنص على أن المفاوضات المباشـرة       . وال تكرر صراحة وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية        
. يجب أن تؤدي إلى تسوية يتم التفاوض عليها بين الطرفين تنهي االحتالل، وتقود إلى دولـة فلـسطينية                 

  .وتضيف أن النجاح يتطلب الدعم المتواصل من الدول العربية
  

   تفاصيل شروط المفاوضات وجدول زمني إلعالنتستعدواشنطن  .51
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عكفت واشنطن والوسطاء الدوليون وخصوصا األوروبيين، ومنذ انتهاء آخر جولـة           : علي الصالح : لندن
لمبعوث السالم الخاص جورج ميتشل، وإصرار الفلسطينيين على ضرورة وجود مرجعية للمفاوضـات،             

ويتوقع أن يتـضمن     .يق الفجوة بين الجانبين   ولو تمثلت في بيان للرباعية، على وضع صيغة تسمح بتضي         
ـ     وذكـر   .في القدس المحتلة جدوال زمنيا للمفاوضات» بي بي سي«البيان، كما جاء في تقرير لمراسل ال

  .المصدر أن البيان األميركي ال بد أن يأتي في أعقاب بيان اللجنة الرباعية
العامة فيليب كراولي قـد قـال فـي بيـان           وكان مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الدبلوماسية        

ال نزال على اتصال وثيق مع كال الطرفين ونعمل عبر الهاتف على الـرد              «صحافي الليلة قبل الماضية     
أعتقد «، مضيفا   »على أسئلتهما لتجاوز مرحلة انعدام الثقة التي تراكمت على مر السنوات في هذه العملية             

وأشار كراولي إلى أن ميتشل ومجلس      . »رة حيث نعمل لنقلهم إليها    أننا قريبون من بدء المفاوضات المباش     
  .األمن القومي في البيت األبيض يضغطان بشكل كامل لدفع المفاوضات المباشرة

إننا نقوم بكل ما يتوقع في هذه المرحلة ونحاول العمل على التفاصيل، ليس فقـط               «وقال في هذا السياق     
وأضاف كمـا   . »اف يقولون نعم، بل أيضا تفاصيل تطور هذه العملية        التفاصيل المتبقية التي تجعل األطر    

نحن مستعدون لفعل كل ما يمكن إلدخالهم مرحلـة المفاوضـات           «اإلخبارية  » معا«جاء في موقع وكالة     
  .»المباشرة وهذا ليس سهال إال أننا نعتقد أنهم يدركون قيمة الدخول في مفاوضات مباشرة

20/8/2010، الشرق األوسط، لندن  
 

  أوروبا تستبعد ضربة إسرائيلية إليران دون موافقة واشنطن .52
 استبعد بعض مندوبي الدول األوروبية بالوكالة الدولية للطاقـة الذريـة قيـام               :  مصطفي عبد اهللا    -  فيينا

  . إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إليران
 وقالوا إن إيران لن      . ة واشنطن مشيرين إلي أن إسرائيل ال تجرؤ علي اتخاذ مثل هذه الخطوة دون موافق            

 وقـال وزيـر الخارجيـة        . تقف مكتوفة األيدي أمام هذه الضربة التي بدورها سيكون الرد عليها بقـوة            
  .  إن بناء مفاعل نووي في بوشهر يعزز من عدم االنتشار النووي في إيـران               : الروسي سيرجي الفروف  

   . ملة للوكالة الذريةوأضاف أن العمل بالكامل سيتم تحت السيطرة الكا
20/8/2010، األهرام، القاهرة  

  
  يران لسالح نووي ليس وشيكاًإن امتالك ألى إ "سرائيلإ" تطمئنمريكا أ: تقرير .53

 الى ان مساعي ايران لتحويـل       "سرائيلإ"قالت صحيفة نيويورك تايمز ان ادارة اوباما طمأنت         : واشنطن
  .قللتصنيع سالح نووي نشط ستستغرق عاما على األاليورانيوم المخصب الى مادة يمكن استخدامها 

ونسبت الصحيفة الى مسؤولين بالبيت االبيض قولهم انهم يعتقدون ان هذا التقدير قلص احتماالت ضربة               
  .اسرائيلية وقائية الى المنشآت النووية في ايران في غضون العام القادم

مريكي باراك اوباما بشأن القضايا النووية      ونقلت الصحيفة عن جاري سامور كبير مستشاري الرئيس اال        
  ."عام هو فترة زمنية طويلة جدا"قوله 

ونقلت الصحيفة عن سامور قوله ان الواليات المتحدة تعتقد ان المفتشين الدوليين سيرصدون مثـل هـذه    
 لدراسـة   "سرائيلإ"الخطوة من ايران في غضون اسابيع وهو ما يتيح فسحة كبيرة من الوقت لواشنطن و              

  .ضربات عسكرية
20/8/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
  "سرائيلإ"شد وثوقاً مع أقامة عالقات إلى إ استراتيجية طويلة المدى ترمي تعتمداليونان  .54
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سرائيلي بنيامين  إلوزراء ا الانتهت الزيارة الرسمية االولى لرئيس       : موناليزا فريحة  -) اليونان(رودوس  
 يونانية مشتركة تدرس    - جورج باباندريو باعالن تأليف لجنة اسرائيلية        نتنياهو لرئيس الوزراء اليوناني   

لكن الجدل الذي أثارته الزيارة لم ينته وال        . السبل الكفيلة بتقوية العالقات بين الدولتين على صعد مختلفة        
يزال المعلقون يختلفون على أبعاد تعزيز عالقات بين دولتين تربطهما عالقات غيـر مـستقرة بالجـار                 

  .التركي
وقد نفت مصادر ديبلوماسية يونانية أن تكون أثينا تحاول االفادة مـن العالقـات الـشائكة بـين أنقـرة                    

، مصرة على أنها تعتمد استراتيجية طويلة المدى ترمي الى اقامة عالقات اشـد وثوقـاً مـع                "سرائيلإ"و
ليل على برودة في العالقات مـع        هي د  "سرائيلإ"، ولفت الى أنها ال تعتبر أن عالقات قوية مع           "سرائيلإ"

كذلك، أكدت المصادر نفسها أن أثينا ال تنوي الدفع بأكثر من ثقلها فـي              . أنقرة التي شهدت تحسناً أخيراً    
المنطقة، وأنها مدركة تماماً للدور الذي يمكن أن تضطلع به في نزاع مثل نزاع الـشرق االوسـط، وإن               

  .يليين والفلسطينيينيكن باباندريو عرض ردم الهوة بين االسرائ
  20/8/2010، النهار، بيروت

  
  صربي لمواجهة تركيا" إسرائيلي"تحالف  .55

" إسـرائيل "كشف رئيس وزراء صرب البوسنة ميلوراد دوديك عن أن زيارته األخيرة إلـى              : )وكاالت(
  .وسطاستهدفت خلق تحالف معها في سبيل احتواء الدور التركي المتنامي في منطقتي البلقان والشرق األ

أبدوا مساندتهم لموقف صربيا    " اإلسرائيليين"المسؤولين  " وأضاف في تصريح لراديو صرب البوسنة أن        
أن تزايد النفوذ التركـي فـي       "واعتبر  ". الرافض لتعزيز الدور التركي على الساحتين الدولية واإلقليمية       

ذي مارسته الدولة العثمانية علـى      المنطقة هو تهديد مباشر لألمة الصربية التي لم تنس بعد االستعمار ال           
وأعرب عن اعتقاده بأهمية مواجهة تركيا التي قال إنها أصبحت تكثف مـن نـشاطها               " . شعوب المنطقة 

ستدعم جمهوريـة صـرب البوسـنة فـي         " إسرائيل"وأكد أن   . السياسي والدبلوماسي في منطقة البلقان      
  .            بدولة البوسنة والهرسك المحافل الدولية لتعزيز موقفها ككيان مستقل غير مرتبط

20/8/2010، الخليج، الشارقة  
 

   أزمة خيارال.. أزمة قرار .56
  نبيل عمرو

في عهد عرفات، وحين كان رئيس منظمة التحرير يضطر لإلقدام على خطوة سياسية إشكالية، كان يتخذ                
  :الترتيبات اإلجبارية التالية

الح خلف تحديدا حيث كان المرشح الدائم والفعال إلعالن         مركزا على ص  .. تأمين دعم حركة فتح   : أولها
  .أي خطوة وتأمين اإلجماع الفتحاوي عليها، وبعد غياب خلف كان يلوذ بالمؤسسات

تأمين دعم أو سكوت الفصائل المشاركة فـي منظمـة التحريـر خاصـة الجبهتـين الـشعبية                  : وثانيها
  .واحدةوالديمقراطية، وإن تعذر الحصول على دعم االثنتين ف

ويكفي دعم صريح من واحدة، وسكوت    .. تأمين دعم عربي، والتركيز هنا على السعودية ومصر       : وثالثها
  .من األخرى

تأمين التغطية اإلعالمية القوية لخطوته على أساس أنها خطوة أملتها المصالح الوطنية            : ورابعها وآخرها 
  .ليابس معاولو لم يقدم عليها لوقعت كارثة أكلت األخضر وا.. العليا

وحين نسرد ما كان عرفات يعمل على تأمينه، فال مناص في المقابل من تذكر ما كان يحـرص علـى                    
وهنا لم يكن معنيا إال بأمر واحد، هو أداء اللعبة من أولها إلى آخرها، محـاذرا التفـريط فـي                    .. تجنبه

 الدعم العربي لقراره واإلذن     استقاللية القرار الفلسطيني، إذ كان يفضل المشي على حبل رفيع يفصل بين           



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1886:         العدد       20/8/2010الجمعة  :التاريخ

العربي باتخاذه أو االمتناع عنه، فالدعم العربي هو ضرورة سياسية ال غنى عنها، وال نجاح ألي مبادرة                 
من دونه، أما اإلذن العربي فهو خرق استراتيجي يمس األساس الذي استقرت عليـه منظمـة التحريـر                  

 سنوات طويلة وخاض معارك ال حـصر لهـا          كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وهو أساس كافح عرفات       
  .كي يثبت دعاماته، ويجعله العنوان األبرز للمنظمة وكيانها السياسي

وإن وجد، فتراتبيته فوضوية، ال تـؤدي النتيجـة         . إن ما كان يحدث في ذلك العهد، لم يعد موجودا اآلن          
لى أن ما كان يـتم فـي عهـد          ولنبدأ باستعراض ما حدث، مع التأكيد ع      . المطلوبة، وإنما عكسها تماما   

وإنما كان بمثابـة    .. عرفات لم يكن نتاج اجتهاد آني يلوذ به الزعيم المسيطر حيال أزمة ما أو مأزق ما               
  .منظومة عمل، التزمت بها الحالة الفلسطينية في كل المراحل، وأمام كل األزمات والمنعطفات

  :فتح.. أوال
والكثير من قادتها يقولون ذلك، وقد      . فتح بأي قرار سياسي   فمنذ غياب عرفات وحتى يومنا هذا، ال صلة ل        

الموقف من تقريـر    : اختبر هذا األمر في أهم المنعطفات التي واجهتها الساحة الفلسطينية والتي عناوينها           
وإذا مـا   . غولدستون على الصعيد السياسي، والموقف من المصالحة مع حماس على الصعيد الـداخلي            

ين الموقف من المفاوضات، وربط الذهاب إليها من عدمه بشروط محددة، فـإن             أضيف إلى هذين العنوان   
حاصل جمع المواقف الفتحاوية من هذا األمر يفضي إلى خالصة واحدة، وهي أنه ال موقف محـدد، أي                  

  .ال موقف على اإلطالق
 فهـي   وبوسعنا قراءة موقف فتح من المفاوضات المباشرة التي هي قيد البحـث اآلن، قـراءة مـسبقة،                

لكنها ستضطر ألن تكون معها، ليس لقناعة مستجدة بها، وإنما كرد فعل على موقـف حمـاس                 .. ضدها
  .واآلخرين منها

  :الفصائل.. ثانيا
. لقد ألغي دور الفصائل عمليا، حين لم تشارك في اتخاذ الكثير من القرارات المهمة، إن لم أقل جميعهـا                  

فصائل من دون اإلعالن عن ذلك بصورة مباشـرة، إذ يؤخـذ            لقد تم اختيار تكتيك مبتكر إللغاء دور ال       
القرار في مكان ما، ثم يعرض على اللجنة التنفيذية، ونظرا لمالبسات كثيرة توافق الفصائل أو تعتـرض   

  .أو تتحفظ، لكن بعد أن تكون الجهات المعنية قد تبلغت بالقرار وانتهى األمر
 في تهميش دورها ثم إلغائه، وذلك بحكـم االنفـصام           الفصائل هي التي أسهمت على نحو مباشر وفعال       

ذلك أن القادة دخلوا دوامـة النفـوذ والتـوزير،          .. الظاهر بين قادتها وكيف يفكرون، ومواقفها التقليدية      
المشاركة الفعلية في مؤسسات المنظمة والسلطة، والمعارضـة        : فاختاروا القبض على نقيضين بيد واحدة     

  .وهذا هو الحال اآلن.. فإن مصداقية الموافقة أو الرفض لم تعد واردةلذا .. اللفظية لسياساتها
وفي أمر االنتقال إلى المفاوضات، فإن ما كان أساسيا في ما مضى، وهو حتمية موافقـة الجبهتـين أو                   
واحدة منهما، لم يعد قائما إذا ما صدقت األخبار من أن الحركتين الشعبية والديمقراطية جادتان في رفض                

ب إلى المفاوضات، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على موقف الرئيس عباس الذي لن يذهب إلى                 الذها
  .بل كثيرون غيرها ومن عظم الرقبة، كما يقال.. المفاوضات وحماس وحدها من يعارضه

   :العرب.. ثالثا
 اللعبـة التـي     لقد لعب العرب مع الرئيس عباس وفق قواعد       .. وهذه هي الحلقة األسهل في السلسلة كلها      

الذي سيتحمل أمام الرأي العام وزر أي قرار، خاصة وهم          .. إذ رفضوا ضمنا دور المحلل    .. وضعها هو 
يعرفون أن قرار الذهاب إلى المفاوضات ليس قرارا محببا من قبل شعوبهم، وأعادوا، مع كـل الحـب                  

نهم هم من منح منظمة التحريـر       والدهاء، الكرة إلى مكانها الطبيعي وهو الملعب الفلسطيني، إذ تذكروا أ          
صفة الممثل الشرعي والوحيد وهم على غير استعداد إللغاء قرارهم والتزام المواقف الصعبة والمحرجة              

  ..نيابة عن المنظمة
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وها نحن اآلن في وضع من سينادي على العرب في المأزق القادم، وسيلبون النداء باجتمـاع علـى أي                   
  ..»وتَغَطَّ يا من تريد الغطاء«.. ولمستوى ويعيدون قراءة موقفهم األ

  : رابعا
ال أمل في أن تؤدي أي تغطية إعالمية للقرارات التي ستتخذ إلى إقناع الناس بصدقية ما تم، لـيس ألن                    
الذهاب إلى المفاوضات المباشرة أمر محرم شعبيا من حيث المبدأ، لكن ألن الذين سيذهبون هم ذاتهم من                 

لذهاب، فلقد استمع الناس إلى مرافعات وجيهة مؤثرة، تظهر خطر الـذهاب            عبأ الجماهير بعدم جدوى ا    
وحـين يـرى النـاس ذهابـا        .. إلى المفاوضات من دون وقف االستيطان ومن دون تحديد المرجعيات         

للمفاوضات مع استمرار االستيطان ومن دون تحديد المرجعيات، فمن هنا تأتي الضربة للمصداقية، ومن              
أما إذا تم اعتبار بيان ما من الرباعية كغطاء، فبوسع الجميع           . »من فمك أدينك  «قف  هنا يقول خصوم المو   

فليست الرباعية من يستوطن، وليست هي من ينكر المرجعيات، وليست هـي            . السخرية من هذا الغطاء   
  ..من يقدر على أن يضمن االلتزام اإلسرائيلي بالعدالة الدولية، التي أهدرت منذ أكثر منذ ستة عقود

فالمعضلة ال تكمن في ضغوط عربيـة أو دوليـة،          . هذا هو حال السياسة الفلسطينية، وهذه هي نتائجها       
وحين جاء وقت   . وإنما في ضغوط ذاتية، أو قيود وضعها القادة الرسميون الفلسطينيون بأيديهم في أيديهم            

ة تم تنفيس عجالتها    االستحقاق، وجد الفلسطيني نفسه مضطرا للدخول في سباق جهنمي بأيد مكبلة وعرب           
  ..قبل أن يبدأ السباق

  ..إنها أزمة قرار وليست أزمة خيار
  ..أما القرار فقد أضحى بفعل قلة الدراية أو أي أمر آخر مكبال بالقيود.. فالخيار اتخذ منذ عقود

  20/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  المقدسيون في مواجهة قانون أمالك الغائبين .57
  نبيل السهلي

 إلى تهويد مدينة القـدس      -في سباق مع الزمن   -مة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو       تسعى حكو 
مستغلة االنقسام الفلسطيني وعدم ارتقاء العرب والمسلمين في دعمهم السياسي والمالي للمقدسـيين إلـى               

  .مستوى التحدي الذي تواجهه المدينة
لقدس، تبنت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا قرارا صادرا       فبعد قطع شوط كبير من بناء الجدار العازل حول ا         

منذ أكثر من ستة عقود للشروع في تطبيق قانون أمالك الغائبين الذي يشمل الممتلكات المحجـوزة مـن                
  .قبل المؤسسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

، وكان محاولة إلضفاء    1950م  ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أنه تم استصدار قانون أمالك الغائب عا           
الوصـي  " القـانون "الصفة القانونية على سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية تدريجيا، حيث يمنح            

في االستيالء عليها وإدارتها والسيطرة على األرض التي يملكهـا          " الحق"اإلسرائيلي على أمالك الغائب     
  ".غائبين"أشخاص يعرفون بـ
إلصرار اإلسرائيلي على تطبيق قانون الغائب في مدينة القدس ينـدرج فـي سـياق               ويمكن القول بأن ا   

منهجية حكومة نتنياهو لإلطباق على المدينة وتهويد كل مناحي الحياة فيها، وصوال إلى اإلخالل بالتوازن               
عاصمتها الديموغرافي لصالح اليهود في المدينة، وبالتالي نسف الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية              

  .القدس
وسيشهد المتابع استصدار قرارات إسرائيلية وإحياء أخرى لجهة فرض األمر اإلسرائيلي الواقـع علـى               

  .المدينة
  قانون الغائب خطر على القدس
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في سياق سياستها لتهويد معالم مدينة القدس، أكدت حكومة نتنياهو مؤخرا أنها تبنـت قـرارا للـشروع                  
  . الغائبين ليشمل الممتلكات المحجوزة في القدس الشرقية المحتلةمجددا في تطبيق قانون أمالك

ويمكن القول بأن تطبيق قانون أمالك الغائبين قد أدى إلى سيطرة إسرائيل علـى القـسم األكبـر مـن                    
األراضي الفلسطينية التي تعود ملكيتها لالجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى خارج فلسطين إثر نكبـة               

ذلك الغائبون الحاضرون، وهم الالجئون المحليون الذين يقيمون داخل الخط األخضر في            ، وك 1948عام  
قرى ومدن غير قراهم ومدنهم األصلية، حيث يمنح القانون المذكور الوصي اإلسرائيلي علـى أمـالك                

في االستيالء عليها وإدارتها والسيطرة على األرض التـي يملكهـا أشـخاص يعرفـون               " الحق"الغائب  
  ".غائبين"بـ
 29حسب دراسات مختلفة هو أي فلسطيني هجر إلـى خـارج فلـسطين فـي الفتـرة مـن                    " الغائب"و

 عن تلك األقسام من فلسطين التي أقيمـت عليهـا           1948أيار  / مايو 18 إلى   1947تشرين الثاني   /نوفمبر
  .إسرائيل

 مـن   1948نون بعد العـام     وفي آخر األمر حولت األراضي الفلسطينية التي استولي عليها وفقا لهذا القا           
  .الوصي إلى سلطة التطوير اإلسرائيلية أو الصندوق الوطني اليهودي واستخدمت لتوطين اليهود فقط

على مصادرة الممتلكات الفلسطينية وحّول تلـك األرض        " الصفة القانونية "بعبارة أخرى، أضفى القانون     
  .سطينيين األصليينالستخدام اليهود فقط، ولم يدفع أي تعويض للمالكين الفل

ويعد تطبيق إسرائيل للقانون المذكور على القدس الشرقية المحتلة مدخال لإلعـالن عـن أي ممتلكـات                 
فلسطينية في القدس الشرقية يقطن أصحابها في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي بلـد عربـي بأنهـا                    

  ".متروكة"
 اإلسرائيلي فقـط، دون دفـع أي تعويـضات          وبذلك تفتح الطريق أمام مصادرتها وتطويرها لالستخدام      

  .لمالكيها الفلسطينيين
% 12والهدف من البدء في تطبيق القرار هو جعل العرب المقدسيين أقلية في القدس، ال تتجاوز نسبتهم                 

  .2020من سكان المدينة في العام 
بتنفيـذ  -ت بمقدورها   أما مخاطر تطبيق قانون الغائبين على مدينة القدس، فإن المؤسسات اإلسرائيلية با           

 مصادرة األرض الواقعة إلى الغرب من الجدار وعدم دفـع أي تعويـضات لمالكيهـا                -القانون المذكور 
  .الفلسطينيين

وال تعرف مساحة األراضي التي ستتأثر بتطبيق قانون أمالك الغائب، ألن الحكومة اإلسرائيلية اسـتولت           
آب / القدس بعدما أغلق بيت الشرق فـي أغـسطس         على سجالت كل األراضي الفلسطينية المستأجرة في      

2001.  
مـن  % 43.5لكن توجد المعلومات التالية عن استخدام األراضي في القدس الـشرقية، حيـث صـودر                

  .األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية واستخدمت لبناء المستعمرات اإلسرائيلية فقط
، وهي بذلك تخضع لقيود     "منطقة خضراء "ية  من األراضي الفلسطينية في القدس الشرق     % 41وأعلن عن   

فقط مـن   % 12.1بناء مشددة وضعتها الحكومة اإلسرائيلية، فضال عن ذلك يسمح للفلسطينيين باستخدام            
". غـائبين "من مجموع مساحة القدس الشرقية، هي أمالك        % 6منها، أي   % 50مساحة القدس الشرقية،    

  .يدوبذلك من الممكن مصادرتها وفقا للقانون الجد
من مساحة القدس الشرقية للمرافق العسكرية اإلسرائيلية، والطرق وغير         % 4.3وتقوم إسرائيل باستخدام    

  .ذلك من البنى التحتية اإلسرائيلية
، تتالعب الحكومة اإلسرائيلية بقانون عثماني قديم ينص علـى          "المنطقة الخضراء "وفيما يتعلق بأراضي    

  ".أراضي دولة"دة ثالث سنوات يمكن أن تصادرها الدولة وتعلنها أن األراضي التي ال تتم فالحتها لم
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وفي ظل وجود القيود اإلسرائيلية الحالية على الحركة الفلسطينية واالستمرار في بنـاء الجـدار، بـات                 
  .المزارعون الفلسطينيون يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى أراضيهم

خطر المصادرة، وليست فقط المـساحة التـي        " الخضراءالمنطقة  "ونتيجة لذلك، تواجه كل أراضي هذه       
  .الغائبون هي المعرضة للمصادرة"يملكها أصحاب األراضي 

  إفراغ المدينة الستكمال التهويد
طبقت السلطات اإلسرائيلية قوانين عنصرية جائرة على أهالي القدس وأرضهم، فباإلضافة إلى اسـتخدام              

سيين الموجودين خـارج مدينـة القـدس، سـعت الـسلطات            قانون الغائب للسيطرة على أراضي المقد     
اإلسرائيلية إلى القيام بعملية إفراغ المدينة من خالل تطبيق قوانين سحب الهوية اإلسرائيلية من المقدسيين               
الذين يقيمون ألكثر من عام خارج مدينة القدس، وكذلك هي الحال للعرب المقدسيين الـذين اسـتحوذوا                 

  .ول العالمعلى جنسيات أخرى في د
وتبعا لذلك ثمة خمسون ألف مقدسي مهددون بسحب هويتهم وطردهم والسيطرة على عقاراتهم وأرضهم              

  .في السنوات القليلة القادمة
وفي إطار السياسات اإلسرائيلية التهويدية في مدينة القدس كثفت حكومة نتنياهو من مخططاتها لفـرض               

للقيام بعمليات جرف وتدمير آلالف المنازل، لكسر التجمـع         األمر الواقع في مدينة القدس، فهناك مخطط        
  .العربي داخل األحياء العربية في مدينة القدس مثل حي الشيخ جراح والعيزرية

  . ألف مقدسي مهددون بالطرد إلى خارج مدينة القدس35ونتيجة تلك المخططات فإن 
 العربي في مدينة القـدس، خاصـة فـي          وبعد استصدار القانون اإلسرائيلي القاضي بتهويد قطاع التعليم       

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، فإن شبح الترانسفير يالحق ثالثين ألف فلسطيني من القـدس لالسـتئثار               
  .بفرص التعليم في بقية مدن الضفة الغربية

 ، ناهيك عن  1967وكانت إسرائيل قد طردت خمسة عشر ألف مقدسي أثناء احتاللها للقدس الشرقية عام              
 بفعـل المجـازر التـي ارتكبتهـا         1948طرد نحو ستين ألفا من المقدسيين المسلمين والمسيحيين عام          

  .العصابات الصهيونية في قرى قضاء القدس مثل قرية دير ياسين وغيرها
  قرار ضم القدس هو البداية

لسلطات اإلسـرائيلية   لم تكن القوانين اإلسرائيلية بشأن تهويد مدينة القدس حديثة العهد، فبعد أن أعلنت ا             
، سعت إلى االستيالء على مساحات شاسعة من أراضـي          1980تموز  / يوليو 30ضم القدس الشرقية في     

  .الضفة الغربية وضمها إلى القدس من خالل استصدار قوانين تشرع ذلك
 آالف من الدونمات، ثم توسعت إلى القدس الكبـرى، حتـى وصـلت              108فقدرت مساحة المدينة بنحو     

 ألف دونم، وهناك مخططات استيطانية لرفع نسبة أراضـي القـدس الـشرقية              123لمدينة إلى   مساحة ا 
وحدها لتصل إلى ربع مساحة الضفة قبل انطالق أي مفاوضات حقيقية لما يسمى قضايا الحـل النهـائي              

  .التي تشمل المفاوضات على القدس والالجئين
ياسة سكانية مبرمجة لتهويـد القـدس خـالل         فضال عن ذلك تجري محاوالت إسرائيلية حثيثة لتطبيق س        

السنوات القادمة، وذلك في سياق سياسة ديموغرافية تعتمد أساسا على طرد أكبـر عـدد مـن العـرب                   
  .الفلسطينيين من المدينة تحت حجج مختلفة، وجذب أكبر عدد من المهاجرين اليهود إليها

اليهودي، وتدمير حضارتها التي ما زالت      والهدف من ذلك كله محاولة فرض األمر الواقع الديموغرافي          
  .من أهم الدالئل على تاريخ اإلنسان العربي وجذوره فيها

 30وتشير الدراسات والمعطيات إلى أنه، مع حلول الذكرى الثالثين لضم القدس الشرقية الذي يـصادف                
  .من مساحتها% 70، استطاعت إسرائيل مصادرة أكثر من 2010تموز /يوليو

لنشاط االستيطاني داخل األحياء العربية القديمة في مدينة القدس بغية تهويدها عبر الزحف             وثمة تركيز ل  
الديموغرافي، وإحالل مزيد من المهاجرين اليهود فيها عبر اإلغراءات المالية والمـساعدات الـضخمة،              
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دس من جميع   ناهيك عن اإلعفاءات الضريبية للمستوطنين اليهود سواء داخل المستوطنات التي تحيط بالق           
 أو أولئك الذين أقاموا في أحياء يهوديـة         - ألف مستوطن  180 مستوطنة وفيها    26وعددها  -االتجاهات  

  .في داخل مركز المدينة أو بالقرب من األحياء العربية القديمة
كل ذلك يحصل في ظل غياب عربي وإسالمي واضح لدعم وتثبيت المقدسيين فـي مـدينتهم لمواجهـة                  

  .ئيلية العاتيةالسياسات اإلسرا
  استخالصات

بعد الخوض في مخاطر تطبيق قانون أمالك الغائبين اإلسرائيلي على مدينـة القـدس، يمكـن تـسجيل                  
  :االستخالصات التالية

بعد قطع شوط كبير من بناء الجدار العازل حول القدس، تبنت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا قـرارا                : أوال
ع بتطبيق قانون أمالك الغائـب اإلسـرائيلي ليـشمل الممتلكـات            صادرا منذ أكثر من ستة عقود للشرو      

  .المحجوزة في القدس الشرقية
 في محاولة إلضفاء الـصفة القانونيـة علـى          1950استصدر قانون الغائبين اإلسرائيلي في العام       : ثانيا

ـ              روا إلـى   سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية التي تعود ملكيتها لالجئين الفلسطينيين الـذين هج
  .خارج فلسطين وكذلك الغائبون الحاضرون

إضافة إلى استخدام قانون الغائب للسيطرة على أراضي المقدسيين الموجودين خارج مدينة القدس،             : ثالثا
سعت السلطات اإلسرائيلية إلى القيام بعملية إفراغ المدينة من خـالل تطبيـق قـوانين سـحب الهويـة                   

  .ن يقيمون أكثر من عام خارج مدينة القدساإلسرائيلية من المقدسيين الذي
من األراضي الفلسطينية في القدس الـشرقية واسـتخدمت لبنـاء المـستعمرات             % 43.5صودر  : رابعا

  ".منطقة خضراء"من األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية % 41اإلسرائيلية فقط، كما أعلن عن 
لى إسرائيل نقطة البداية لتهويد المدينة، في حين         إ 30/7/1980يعد قرار ضم القدس الشرقية في       : خامسا

  .استصدرت قوانين جائرة فيما بعد لإلطباق على المدينة وتهويدها
وفي هذا السياق يندرج القرار اإلسرائيلي بتطبيق قانون أمالك الغائبين علـى مدينـة القـدس وأمـالك                  

  .المقدسيين من عقارات ومحال تجارية
  20/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل"شيء نتن في دولة  .58

  حسام عيتاني
المجندة اإلسرائيلية التي نشرت صورها قرب المعتقلين الفلسطينيين معصوبي األعين على صفحتها على             

قبل أيام من الكشف عن سرقة جنود إسرائيليين أعداداً من أجهزة الكومبيوتر مـن الـسفن                » الفايسبوك«
بالتزامن مع تفاقم فضيحة التنافس على منـصب        » اسطول الحرية «ركت في   التركية المحتجزة والتي شا   

  .رئيس أركان الجيش، عناصر تشير إلى ما يتجاوز مشكالت في االنضباط العسكري اإلسرائيلي
الشكسبيرية عن  » هاملت«والعنوان مستعار من مسرحية     (من المهم التوضيح أن النتن في دولة إسرائيل         

س باألمر الجديد أو الغريب، في ذاكرة وعين القارئ العربي، على األقـل، وهـو               ، لي )»دولة الدنمارك «
المصاب بكل تجليات العدوانية اإلسرائيلية، سواء التي ترجع أسبابها إلـى طبيعـة احـتالل األراضـي                 

ون ويدفع الفلسطينيون واللبنـاني   . الفلسطينية أو الناجمة عن تراكم التعقيدات في بنية المجتمع اإلسرائيلي         
اإلسـرائيلية  » الخوف«وغيرهم من العرب، منذ أعوام طويلة أثماناً ال تطاق لعقد التفوق والعنصرية و              

  .التي لم يسبب العرب أياً منها
وانتشار الرائحة الكريهة من الجيش، المؤسسة اإلسرائيلية األهم والتي صورت على امتداد عقـود انهـا                

، يكاد ال يختلف    »األخالقيات الرفيعة «ستوى التضحية العالي و     النموذج المحتذى للمجتمع بأسره لناحية م     
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فصفحات الجرائم في الصحف اإلسـرائيلية      . كثيراً عما يجري في مؤسسات وقطاعات اجتماعية أخرى       
تحمل طيفاً واسعاً من األخبار عن عمليات القتل التي يذهب ضحيتها أطفال على أيدي آبـائهم أو حرقـاً                   

يضاف إلـى   . إضافة إلى اتساع ظاهرة عصابات المراهقين فائقة العنف والدموية        بسبب منافسات مالية،    
ذلك أن معضلة العالقات بين العلمانيين والمتشددين اليهود والتي تسير نحو التصاعد، تقول إن مشكالت               

، ليست سوى تنويع على مشكالت أوسـع وأعـم تـصدر عـن      1948فلسطينيي األراضي المحتلة عام     
  .إلى اآلخر والعالم) والسياسية» الثقافية«(ية أوالً، تتعلق بالنظرة الجماعية إشكاليات يهود

قد تكون النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي على حق في تفسيرها السرقات التي جرت من الـسفن     
، بيد أن ذلك ال يحيط باتساع ظـاهرة استـسهال           »من يقتل ال تصعب السرقة عليــــه     «التركية بأن   

جوء إلى القوة واستسهال تحـــــــقيراآلخر وتشويهه، على ما فعلت المجندة صاحبة الـصور             الل
» حذو النعـل للنعـل  «المشينة ورؤساؤها من كبار الضباط حيث يبدو أن أحد الجانبين يحذو حذو اآلخر           

  .على ما كان يقول كتاب التراث العربي
وتعـاون شـريحتي    (ر المجندين وكبار الضباط،     والتطابق في السلوك اإلجرامي والال أخالقي بين صغا       

إضافة إلى كونه ظـاهرة اجتماعيـة       ) الضباط والمجندين في السلوك المذكور عبر سرقة السفينة التركية        
عامة، تعلن من دون لبس، أن الفارق بين ما يمكن أن يقدمه أي من الحكومـات اإلسـرائيلية للتـسوية                    

ط بسبب صعود اليمين، بل بسبب نوعية هذا اليمـين المتزايـدة    السياسية مع العرب، ضئيل جداً، ليس فق      
  .ميوله الشعبوية الموجهة إلى فئات ال تنفك تتظهر سماتها الرثة والرعاعية

لقائل أن يقول إن احتالل فلسطين خطيئة أصلية ارتكبها اليهود الذين ال يختلفون عن بعضهم بعضاً فـي                  
 مشكلة هذه النظرة تكمن في عدم قدرتها على التمييز بين الحق            .دفاعهم عن النكبة التي انزلوها بشعوبنا     

وربما كـان مـن     . الفلسطيني السياسي والحق األخالقي وأن العالم الواقعي يتعاطى مع الجانب السياسي          
سوء طالع الفلسطينيين والعرب أن تنتصر في السياسة واالجتماع االسرائيليين نزعة جابوتنسكي الفاشية             

ستخدام خسيس للعنف واالغتيال، على نزعة انسانية أكثر تصالحية مع العرب، لم تكتب لها              القائمة على ا  
  .»أحاد عام«الحياة ومثلها مارتن بوبر و 

  20/8/2010، الحياة، لندن
  

  المكسب..  أركان الجيشورئاسةأشكنازي  .59
  آدم راز

 الـذي يكـسب مـن       من أجل التغلغل إلى جذر قضية سياسية متعوجة يجب قبل كل شيء أن نسأل من              
فبدل أن نسأل من كتب الوثيقة، سنـسأل مـن          . وكذلك الحال أيضا في قضية الوثيقة في الجيش       . القضية

  يكسب من تسريب الوثيقة إلى وسائل اإلعالم؟ 
عرض الصراع بين رئيس األركان ووزير الدفاع حتى اآلن على أنه صراع شخـصي علـى المجـد                  

الحيل والخدع للمس برئيس األركان الذي يحظى بتأييـد جمـاهيري           والكرامة، يستعمل فيه أيهود باراك      
ويزعمون أن رئـيس    . ويقولون أن باراك غير راض ببساطة عن الثقة التي يحظى بها أشكنازي           . واسع

  . األركان من جهته يسكت ويبتلع
ت  يصح استعمالها لنعت حياة زوجية فاسدة ال صراعا        –هذه النعوت التي مألت صفحات فوق صفحات        

بل على استراتيجيات   " الكرامة"ال يجب االجتهاد كثيرا لرؤية أن الصراع بين االثنين ليس على            . سياسية
  . أي ال توجد هنا رومانسية بل سياسة. وعلى تصورات سياسية مختلفة

. ، تعلم جيدا التنقيب زمن حرب لبنان الثانية     "ال ينقب في السياسة   "إن أشكنازي، وهو رئيس األركان الذي       
فقد عمل آنذاك مستشارا عسكريا أول في رتبته لرئيس الدفاع عمير بيرتس، فيما سـمي فـي وسـائل                   

  . ، وعمل في مواجهة رئيس األركان دان حالوتس"مجلس الظالل المصغر"اإلعالم 
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ضغط بيرتس ومستـشارو    . ؟ الن هذا المجلس المصغر لم يلمع اسمه في العناوين الصحفية          "ظالل"لماذا  
. لحرب من اجل دخول بري للمشاة في عمق لبنان واحتالل المنطقة حتى الليطاني من جديد              ظالله طول ا  

وكان االختالف المركزي الذي قسم قيادتنا هو الدخول البري في عمق لبنـان، كمـا رغـب بيـرتس                   
وأيـد حـالوتس و     . وأشكنازي أو االمتناع عن التورط في الوحل اللبناني مرة اخرى والعمل المحـدود            

وبذلك فان أشكنازي يفهم غير     .  اإلستراتيجية األخيرة التي أثبتت نفسها منذ ذلك الحين إلى اليوم          أولمرت
  ". الظالل"قليل في 

مـن  . إن تسريب وثيقة غالنت هو السالح الحالي في الصراع بين باراك وغالنت وأشكنازي ورجالـه              
ت ويعد خصم له منـذ سـنين        فهذا األخير يعارض بشدة تعيين غالن     . يكسب من ذلك؟ أشكنازي بوضوح    

  . لكن ليس ألنه غير لطيف بل ألنه تبينت طول السنين األخيرة اختالفات مركزية في الرأي بينهما. كثيرة
ولم تكن هذه االختالفات في الرأي متصلة بحياتهم النفسية بل بترجمة الواقع العـسكري إلـى أهـداف                  

يبدو انه بلغ ذروة جديدة حـوق قـضية         " وبالرصاص المصب "االختالف بينهما في    . سياسية متعارضة 
  . صورة استعمال القوة

وقد تفـضي  . أفضت وثيقة غالنت في واقع األمر إلى تأجيل تعيين رئيس األركان القادم في مرحلة أولى              
المرحلة الثانية إلى أال يستطيع غالنت أن يعين رئيسا لألركان وقد تفضي المرحلة الثالثة إلى أال يكـون                  

بأال يعين  ) بوغي او موفاز  ( ألسباب مختلفة، في الحكومة وسيهتم آنذاك وزير الدفاع الجديد           حزب العمل، 
إن انتخـاب   . يحتاج إلى السذاجة العتقاد أن باراك يهمه ما الذي يعتقده الجمهور فـي غالنـت              . غالنت

  . رئيس األركان من مجال مسؤوليته وليس ذلك محسوما بالتصويت
 واضحا لماذا يحتاج غالنت أو باراك إلى مكتب عالقـات عامـة ينـشر    وعلى حسب هذا المنطق، ليس    

فوزير الدفاع يعلم جيدا ما هـي       . ال يحتاج غالنت أو مقربوه إلى عالقات عامة للتأثير في باراك          . وثائق
  . الخيارات الموجودة أمامه

نياهو، وهـو   سيفعل متحدث الجيش الإلسرائيلي آفي ب     . ويعرف غالنت مثل باراك معارضيه في الجيش      
على حسب أنباء نشرت في وسائل اإلعالم، زعم مقربـو          . من مقربي أشكنازي الكثير من إفشال غالنت      

كانت احدى المعارك المركزية التي واجهها غالنت       " الرصاص المصبوب "هذا األخير انه في زمن عملية       
  ". السكاكين التي طعن بها متحدث الجيش اإلسرائيلي بنياهو في ظهره"هي 
فرئيس األركان الحـالي ال     . بدو أن أشكنازي ورجاله، حتى نشر شهادته في الشرطة، في موقف أفضل           ي

يرغب في تأجيل انتخاب رئيس األركان القادم أسبوعين بل في إخراج غالنت من المنافسة وتعيين رئيس                
راج العمل من   إذا أفضى اإلجراء الحالي إلى تعزيز الضغط بإخ       . أركان ذي سياسة تشبه سياسة أشكنازي     

  . الحكومة فسيكون هذا جيدا من وجهة نظره أيضا
والمشكلة هي أنه بسبب أن األمر لـيس        . بوسائل قذرة ) باراك(إن ما يجري اآلن مس بالسلطة المسؤولة        

معركة على الذات بل على السياسة واإلستراتيجية في الحرب القادمة، فإننا قد نجد أنفـسنا مـع رئـيس            
  .د إلى المكث في لبنانأركان يريد أن نعو

  "معاريف"
 19/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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