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    :السلطة
 6  تجميد عضويتها في تنفيذية منظمة التحرير تبحث" الشعبية الجبهة" في الهيئات القيادية :"المستقبل".2
 7  حق العمل للفلسطينيين نبيه بري على إقرار عباس يشكر.3
 8  لألردن ومصر كلمات فاصلة في جميع ملفات المفاوضات المباشرة: عريقات.4
 8   أيام فقط وتربط استمراره بتسديد الفواتيرخمسةرام اهللا تحول الوقود لغزة ل.5
 9   للتملص من السالمأحزابه يلعب نتنياهو على وتر الخالفات بين أن تخشى السلطة": القدس العربي".6
 9  المفاوضات لن تحرر القدس: حةالسفير الفلسطيني بالدو.7
 9   التقشفإجراءاتالسلطة توفر ماليين الدوالرات من .8
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 10  العسكري بنابلس" الشعبية"أجهزة السلطة تعتقل قائد .10
    

    :المقاومة
 10  فتح ترحب بقرار النرويج مقاطعة شركات تتعامل مع االستيطان.11
 10  تطلق نداء إلى السعودية وقطر للتبرع إلعمار مخيم نهر البارد" الديمقراطية".12
 11  حماس تتهم أمن السلطة بمواصلة اعتقال العشرات من أنصارها.13
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    :اإلسرائيلين الكيا
 12   بين نتنياهو وليبرمان لمنع أي ضغط دولي لوقف االستيطان" مؤامرة سرية"": قضايا مركزية".16
 12   لنجاح المفاوضات المباشرةعلى القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات شجاعة: راكاب.17
 13   دان مريدور يقترح أن يكون تجميد االستيطان انتقائياً.18
 13  لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع عثرة االستيطاننتنياهو ": هآرتس".19
 13    مصلحة إسرائيلية بحته المباشرةالمفاوضات: ليفني.20
 14   يجمد صفقة شراء مقاتالت الشبحوزير المالية اإلسرائيلي": جيروزاليم بوست".21
 14  لن نبيع الكهرباء لقطاع غزة بعد اليوم: سلفان شالوم.22
 14  سترد على أي هجوم إيراني" إسرائيل: "أيالون.23
 14  ويسعى إلبقاء أيزنكوت... باراك يسترضي أشكنازي.24
 15  نتنياهو ألغى اجتماعاً مع مدير الطاقة الذرية بوبكا أمانو": هآرتس".25
 15  ليبرمان يهدد باالنسحاب من الحكومة في حال مدد نتنياهو تجميد االستيطان": يديعوت".26
 15  نتنياهو يؤكّد سعي حكومته للتوصل إلى صفقة مع حماس بشأن شاليط.27
 16   في واشنطن تقاطع زيارة نتنياهو"إسرائيل"سفارة .28
 16  بالدهم يرون أداء ليبرمان ضاراً جداً ل من اإلسرائيليون%51: "يديعوت".29
 17  "سرائيلإ"سرائيلية تنفي األنباء عن استيراد مصر لغازها من اإل  مرحافشركة.30
 17  تدريس اللغة العربية اجباريا في المدارس اإلسرائيلية اعتبارا من الصف الخامس.31
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    :األرض، الشعب

 18  مفتي القدس يدين االعتداءات اإلسرائيلية على المساجد.34
 19   فلسطينيينخمسةمستوطنون يحرقون مزرعة قمح واالحتالل يعتقل .35
 19  2010 فلسطينياً في غزة خالل 30نقص الكهرباء وراء وفاة .36
 19  التالميذ الفلسطينيون في القدس يتعرضون لتمييز عنصري منهجي.37
 20   الفلسطينييناألسرىمن التماسات % 95 االحتالل يرفض.38
 20   مطالب بفتح تحقيق ضد جنود االحتالل الذين ينكّلون باألطفال الفلسطينيين.39
 20   كبيراً في المياهالمناطق الفلسطينية تعاني شحاً: العتيلي.40
 21   طرد غذائي شمال غزة2000جمعية الفالح الخيرية توزع .41
 21 وفاة القاضي الداعية الشيخ ياسين الجماصي: غزة.42
 21  المباشرةمؤتمر وطني في رام اهللا وغزة رفضاً للمفاوضات .43
   

   :صحة
  22 طبيةالمهمات الدوية واألوزارة الصحة تحذر من نفاد مخزون بعض : غزة.44
   

   :ثقافة
  22 "أرزة وزيتونة" فلسطينية بعد برنامج "صدمة".45
   

   : األردن
 23  لن نقبل أي حل ُيفرض علينا: شكل لجاناً لمتابعة المفاوضاتاألردن ي.46
 23   من البنك اإلسالمي للتنمية"مدرستي فلسطين"مليون دوالر لـ .47
 24   تنطلق إلى غزة بعد عيد الفطر"1األنصار".48
   

   : لبنان
 24  فشل التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي يؤسس لجولة جديدة من الصراع: الحريري.49
 25  "إسرائيل"لالشتباه بتعامله مع " االتصاالت"توقيف موظف في : لبنان.50
 25  توجه للطعن بالتسهيالت للفلسطينيين: »الكتائب«.51
 25  اتصاالت إسرائيلية تخرق الخليوي مجدداً.52
   

   :عربي، إسالمي
 25   نفقاً على الحدود مع غزة12السلطات المصرية تضبط .53
 26  "لسرائيإ" دعوة عربية لحماية الفلسطينيين من اعتداءات ذكرى مذبحة الحرم اإلبراهيميفي .54
 26  "إسرائيليين"مطالب بإقالة وزير داخلية الكويت بسبب دخول .55
 26  في خدمات الجوال' إسرائيلية'اتصاالت المغرب تدرج ثالث شركات : مصدر إعالمي مغربي.56
 27   بل على الدول العربية"إسرائيل" التسلح اإليراني ليس خطرا على :وزير اإلنتاج الحربي بمصر.57
   

   :دولي



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1891:         العدد       25/8/2010األربعاء  :التاريخ
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 28 طينية الى وقف االستيطانالواليات المتحدة تأخذ في االعتبار الدعوة الفلس: كراولي.59
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 28  نتنياهو نصيراً للسالم يعدبلير .61
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    :حوارات ومقاالت
 29  عريب الرنتاوي... !السلطة حين تهدد بما ال تقوى عليه.63
 30  عبداهللا إسكندر... طبخة بحص إجبارية.64
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  37  :كاريكاتير
***  

  
  فتح لم يعد لها دور..  وليست تسويةينية الفلسطالمفاوضات المباشرة هي تصفية للقضية :مشعل .1

، أن جولـة    "حمـاس "أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية             : دمشق
المفاوضات المباشرة المزمع إطالقها بين سلطة فريق أوسلو برام اهللا والكيان الصهيوني فاقدة للـشرعية               

  .ذكرة جلب أمريكية وليست بقرار فلسطيني أو عربيالوطنية، وهي مفاوضات تجري تحت اإلكراه وبم
وأضاف مشعل، خالل حفل إفطار أقامته الحركة لإلعالميين في العاصمة السورية دمشق مـساء اليـوم                

، أن قرار اللجنة التنفيذية، التي لم يكتمل نصابها، هو صدى لصوت األمر الصادر مـن         )8-24(الثالثاء  
ين الفلسطينيين اعترضوا على هذا المسار، وكـذلك معظـم النخـب            واشنطن، موضحاً أن أغلب المعتدل    

  . فصيال فلسطينيا11إضافة لـ
 أن -التي هنأ فيها األمة والشعب الفلسطيني والحضور بالشهر الكـريم -وشدد القائد الفلسطيني في كلمته      

 علـى   معزول عددا وموقفا، وهو مكشوف ألنه راهن على األمريكان ولـم يـراهن            "فريق المفاوضات   
الشعب، وبحث عن شرعيته من الخارج ال من الداخل، وأسقط شروطه ومطالبـه، وانـصاع لـإلدارة                 

  ".األمركية كما انصاع في الفيتو على المصالحة
يحسب عليها حدوث كوارث كثيرة في المرحلة الراهنة منها أن جرأة نتياهو في             "وبين أن سلطة رام اهللا      

  ".كون لوال ضعف قيادة السلطةطلب االعتراف بيهودية الدولة لم ي
ورقة توت لن يستر عورة ولن يغطي التهافت الفلسطيني،         "وقال مشعل إن بيان اللجنة الرباعية ما هو اإل          

" ، مؤكـدا أننـا      "أما كلينتون فكانت واضحة بإسقاطها الشروط الفلسطينية دون نفي الشروط اإلسرائيلية            
  ".أمام تراجع وتغيير مستمر في المرجعيات

أن المهزلة هي تصريحات بعض المفاوضين، الذين يظهرون لنا العنتريات ثم يتراجعـون،             "وأشار إلى   
  ".بعد ما بصموا على القرار األمريكي

  ة وليست تسوية للقضيةيمفاوضات تصف
  :وتابع
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أقول هذه مفاوضات تصفية وليست تسوية للقضية وال مصلحة لنا فيها، بل هي ثمرة توافـق مـصلحة                  "
ال مكان فيها للمصلحة العربية، هذه محطة من اإلدارة السيئة          " إسرائيلية"ونتنياهو ألسباب أمريكية    أوباما  

  ". لملف التفاوض، وتشجيع لنتنياهو لمزيد من التشدد
ال تسمحوا أن ترتكب هذه المغامرات باسمكم، سحبت        .. استيقظوا..لإلخوة في حركة فتح     "وتوجه بكالمه   

ضفة أنتم مجرد غطاء ولم يعد لكم دور، صودر القرار منكم ويستعمل اسمكم في              السجادة من تحتكم في ال    
  ".هذه الخطايا

ودعا مشعل الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد اهللا الثاني لعدم المـشاركة فـي تدشـين هـذه                   
لمنطقـة  ألنها بال غطاء فلسطيني وال شرعية وطنية، وألن نتائجها الكارثية ستمس األمة وا "المفاوضات،  

  ".وليس فقط فلسطين
نحن مع خصوصية البعد الفلسطيني للصراع، ونحن أهل الميدان، وفي قلب الصراع، ولكن هذه              : "وتابع

ال .. الخصوصية ينبغي أال تصادر، واال تهمش، ينبغي أال تكون على حساب البعد العربي واإلسـالمي                
ضية، لكـن دون  أن يهمـش ذلـك المـسؤولية            بد من رد االعتبار للمسؤولية العربية اإلسالمية عن الق        

  .الفلطسينية، نسطيع أن نجمع بين البعدين عندما نغلب المصلحة العامة على سبيل المصلحة القطرية
أدعو إلى مراجعة عربيـة وفلـسطينية لـنهج         : " وفي معرض إجاباته على أسئلة الصحفيين؛ قال مشعل       

  ".ر ألوراق القوةالتسوية، بعد أن ثبت فشل الخيار في ظل االفتقا
، "اإلسـرائيلية "نجاحها سيكون بالمقياس والشروط     .. فشل المفاوضات مشكلة ونجاحها مشكلة    : " وأضاف

الخ، نجاح المفاوضات مشكلة     ..67ما يعني تصفية القضية الفلسطينية من حق العودة والقدس وأرض ال          
  ".إلنها ستنجح لصالح إسرائيل

كثير وأضعنا الوقت واستنزفنا سقوفنا الـسياسية وأعطينـا الفـرص           إن فشلت نكون قد خسرنا ال     "وتابع  
للحكومة الصهيونية لتصنع المزيد على األرض، اليوم بعد القوى الفلسطينية أصبحت في مربع الخـسارة    

في جو  "، مؤكدا أنه    "على جميع األحوال، ال بد من إعادة النظر في هذا النهج وامتالك أوراق قوة حقيقية              
  ".ما ال تنجزه في أوقات أخرى" إسرائيل"نجز المفاوضات ت

  إستراتيجية وطنية
إلى تبني إستراتيجية وطنية بديلة تقوم على تعزيـز خيـار    " حماس"ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة      

المقاومة وامتالك أوراق القوة، وتنويع الخيارات وإعادة بناء المنظمـة وتوحيـد الـصف علـى هـذه                  
  .ات شعبنا وأمتنا معنااإلستراتيجية وحشد طاق

المفـاوض غيـر    .. تفاوض نفـسها    " إسرائيل"في ظل تخلي قيادة السلطة عن أوراق القوة باتت          "وقال  
مؤتمن على القضية وعلى الحقوق، ألنه فارغ اليد من أوراق القوة ومكشوف الظهر وتائه الرؤية ولديـه                 

لقرارهـا وال لنتائجهـا وال تلـزم شـعبنا          هذه مفاوضات ال شرعية     "، مؤكدا أن    "قابلية عالية لالنضغاط  
  ".بشيء

مطلوب تكتيـك   .. ال نحتاج أكثر من ذلك      ..قضيتنا قضية احتالل ومشروعنا مشروع مقاومة       "وأوضح  
  ".ومناورة ودبلوماسية وتنويع خيارات لكن  بما يخدم هذه اإلستراتيجية ال بما يناقضها ويأتي عليها

  السلطة تطبق مخطط االحتالل
الحصاد المر هو ثمـرة     "عل إلى مالحقة المقاومة ونزع سالحها في الضفة الغربية، وقال هذا            وأشار مش 

  .، منبها إلى خطورة التنسيق األمني مع العدو والتفاخر بذلك"لزرع السلطة خالل السنوات الماضية
، إضافة إلى   كما أشار إلى إشادة رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بمليشيا عباس وشكره لها             

زيارة رئيس الشاباك الصهيوني إلى بعض مدن الضفة، وحملة االعتقاالت ضد المقاومـة التـي بلغـت                 
  .المئات من المعتقلين، ووصل األمر إلى استدعاء النساء واعتقالهن، وإغالق المساجد واعتقال األئمة
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عد الـشاباك الـصهيوني دراسـة       قبل سنة أ  "وتوجه القائد الفلسطيني بحديثه ألهل الضفة الغربية، فقال         
للمساجد ولجان الزكاة في الضفة المحتلة، ووضع مخططا للتصدي لها ولألئمة والخطبـاء المحرضـين               

  ".على المقاومة، واليوم السلطة في الضفة تطبق هذا المخطط
مشروع تصفية القضية يجري بدءا من الضفة، هي سـاحة الـصراع            : أقول.. ألهلنا في الضفة  " وتابع  
  ". ي ساحة التصفية، وإفشال هذا المشروع يبدأ من الضفة الغربيةوه

حرضت وال زلت أحرض أهلنا في الضفة وفي كل مكان ضد االحـتالل، وأال ينـصاعوا إلـى                  "وقال  
اإلجراءات األمنية التي تريد إخضاعهم لالحتالل، من حق أهلنا في الضفة ان ينتفضواعلى االحتالل وأال               

  ".د إخضاعهميخضعوا ألي سلطة تري
  الورقة المصرية

المصالحة مؤجلة، ونحن قدمنا المخارج التي كان آخرهاما عرضنا على عمرو           "ولفت خالد مشعل إلى أن      
موسى األمين العام للجامعة العربية، لكن المبعوث األمريكي جورج ميتشل وضع عليها الفيتو وعبـاس               

ب بأي اقتراب مع أي فصيل فلسطيني مهما        نرح"تراجع عنها، وقال لست مستعدا إلغضاب مصر، وقال         
، مشيراً إلـى أن العمـل       "كانت مساحة االختالف في القضايا األخرى، معنيون بتوحيد الصف الفلسطيني         

  ". الوطني يقوم على قاعدة القواسم المشتركة
  طبول الحرب تدق

هزم المهزومين،  من يراهن على أن حصار قطاع غزة سيخضعنا فهو واهم ألن العقوبات ت            "وأضاف أنه   
أن تظل أولوية كـسر الحـصار علـى رأس          "، مشددا على    "أما من باعوا أرواحهم فال يخافون الحصار      

  ".األجندة العربية واإلسالمية
قد تبدو غـزة    "، وتابع بقوله    "طبول الحرب تدق، وغزة ليست بعيدة عن النوايا اإلسرائيلية        "وحذر من أن    

، وقلعة للصمود ولن تهزم     "إسرائيل"ت على الدوام شوكة في حلق       أضعف الحلقات، لكنها ستكون كما كان     
المصالحة ضرورة وخيار، لكنها معطلة بقـرار أمريكـي         "وفيما يتعلق بالمصالحة قال مشعل       ".بإذن اهللا 

  ".خضعت له سلطة رام اهللا
   مرجعية بديلة

المقاومة أن يكـون    من حق قوى    "وحول وجود مرجعية أخرى لقوى المقاومة غير المنظمة؛ قال مشعل           
لها مرجعيتها كقوى مقاومة، ويبقى نضالنا باتجاه مرجعية وطنية، نحن حريصون على اسـم المنظمـة                

  ".ورصيدها ولكن مع إعادة بنائها حتى تشمل جميع القوى الفلسطينية
بنا بكل قلو "وفي سياق آخر لفت مشعل إلى الكارثة التي لحقت بالشعب الباكستاني جراء الفيضانات وقال               

ومشاعرنا وبما نملك من إمكانات نقف مع كل ضحايا باكستان، وأدعو األمة والمنظمات أن تبادر إلـى                 
  ".إغاثتهم

  تبادل األسرى
ال "إنه  " حماس"وفيما يتعلق بقضية صفقة تبادل األسرى مع االحتالل؛ قال رئيس المكتب السياسي لحركة              

بعـد  .. جة تراجع نتنياهو عن عرضه قبل األخيـر     جديد، فالوسيط األلماني وصل إلى طريق مسدود نتي       
حمـاس  .. ذلك تجمدت المفاوضات وحاول الوسيط األلماني إقناعنا بالعودة إلى عرض نتياهو فرفـضنا            

  ".مصرة على مطالبها المحددة
  24/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ضويتها في تنفيذية منظمة التحريرتجميد ع تبحث" الجبهة الشعبية" القيادية في الهيئات :"المستقبل" .2

من مصادر فلسطينية مطلعة، ان االطر القيادية للجبهة " المستقبل"علمت :  احمد رمضان-رام اهللا 
في ساحات عملها في االراضي الفلسطينية ) اللجنة المركزية والمكتب السياسي(الشعبية لتحرير فلسطين 
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ي سوريا ولبنان، تبحث في اقتراح تجميد عضويتها والخارج وخصوصا ف) الضفة الغربية وقطاع غزة(
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اثر موافقة هذه اللجنة على المشاركة في المفاوضات 

المقبل في واشنطن، من دون توافر ) سبتمبر(المباشرة مع اسرائيل المقرر اطالقها في الثاني من ايلول 
مة التحرير الفلسطينية بوقف شامل لالستيطان اليهودي في الضفة الغربية شروط سبق وان حددتها منظ

وخصوصا في مدينة القدس، وتحديد مرجعيات عملية السالم على اساس االنسحاب من االراضي التي 
  .1967عام ) يونيو(احتلت في الرابع من حزيران 

ة له انصار في اطرها القيادية ال وقالت المصادر، ان موضوع تجميد عضوية الجبهة في تنفيذية المنظم
سيما في ساحتي سوريا والضفة الغربية، فيما ان غالبية قيادات الشعبية في قطاع غزة ولبنان تعارض 
هذا التكتيك، وترى فيه نوعاً من االنتكاس والعودة الى سياسة المقاطعة واالنسحاب التي ميزت الجبهة 

حرير الفلسطينية، ومؤسساتها ال سيما لجنتها التنفيذية، وهو ما الشعبية طوال عقود في عالقتها بمنظمة الت
  .سيفضي الى عزلتها، وإضعاف تأثيرها في القرار الفلسطيني

، رغم انها ال تقرر وال تحسم وال تحدد وجهة السياسة الرسمية "الشعبية"وأشارت المصادر الى ان 
ة، اال ان حضورها الى جوار الجبهة الفلسطينية من خالل وجودها في اجتماعات اللجنة التنفيذي

الديموقراطية وحزب الشعب وبعض االعضاء المستقلين الذين يعارضون السياسة التفاوضية للمنظمة، 
تعوق بعض التيارات الفلسطينية الداعية للمفاوضات دائماً وفي كل الظروف، وتلجمها ولو بحدود، 

  .مثابة هدية لهاومغادرة الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية سيكون ب
ولم تستبعد هذه المصادر، البعد التنظيمي الداخلي لطرح موضوع تجميد الشعبية لعضويتها في تنفيذية 
المنظمة، مشيرة الى ان ثمة تيارا في قيادتها يقود حملة تشهير واسعة النطاق ضد نائب امينها العام 

لتصدي، والتماهي مع السياسة الرسمية وممثلها في اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح بدعوى عدم ا
للمنظمة، وإضاعة ما يسمونه الهوية السياسية المتميزة للجبهة الشعبية، وهو ما نفاه مراراً عدد من 

ومعارضا دائما للسياسة التفاوضية " مشاغبا" اعضاء تنفيذية المنظمة، مؤكدين ان ملوح يمثل عنصرا 
وبالتالي فإن طرح موضوع تجميد عضوية الجبهة . ة الشعبيةللمنظمة التي ال تتوافق مع مواقف الجبه

في تنفيذية المنظمة يدخل في باب تصفية الحسابات وهو بمعنى ما عقوبة لملوح بقدر ما هو تساوق مع 
الرغبات السياسية للعاصمة السورية التي اعلنت بوضوح معارضتها ورفضها للمفاوضات المباشرة بين 

  .المنظمة واسرائيل
المصادر، ان دفع بعض قيادات الجبهة الشعبية باتجاه مغادرة تنفيذية المنظمة وثيق الصلة بعالقة ورأت 

  .هذه القيادات بقوى اقليمية
وزعت قبل ايام على هيئات الحركة المختلفة تعميما داخلياً " حماس"وكشفت هذه المصادر ان حركة 
الشعبية من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما انسحاب الجبهة " بشرى"تزف من خالله ما اسماه التعميم 

وانضمام فصيل رئيس كالجبهة الشعبية الى صفوف المعارضة التي تقودها، " حماس"يؤكد صحة موقف 
  .ما يساهم في سحب الغطاء عن سياسة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وشرعيتها

  25/8/2010المستقبل، بيروت، 
  

  حق العمل للفلسطينيين رارعباس يشكر نبيه بري على إق .3
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، برقية من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 

رفع القيود عن حق العمل ألبناء شعبنا الفلسطيني الالجئين في "شكره فيها على إقرار مجلس النواب 
  ".بلدكم العزيز

 القرار الذي صدر في هذه االيام المباركة من شهر رمضان انني أعلم أن هذا: "وقال عباس في برقيته
كان لدولتكم دور كبير فيه، كما أعلم علم اليقين بأنكم توافقوننا الرأي أن الحقوق المدنية واالنسانية 
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لالجئين الفلسطينيين في لبنان وحقهم في العمل والتملك ال تتناقض اطالقا مع الهدف األسمى والثابت 
  ". الى وطنهموهو حق العودة

 25/8/2010المستقبل، بيروت، 
  

   ومصر كلمات فاصلة في جميع ملفات المفاوضات المباشرةلألردن: عريقات .4
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن األردن ومصر :  يوسف الشايب–رام اهللا 

الفلسطيني واإلسرائيلي، ال سيما في في محادثات التسوية المباشرة بين الجانبين " بفعالية وقوة"سيشاركان 
قضايا الثوابت والحقوق الفلسطينية التي تشمل ملفات األمن والحدود والقدس، مؤكدا ما نقلته االذاعة 

  .صباح امس" مصدر أردني رسمي"االسرائيلية عن 
وأضاف عريقات ان ما يجمع االردن ومصر بفلسطين هو شراكة تامة في كل القضايا وليس مجرد 

سيق، مؤكدا أنه ومنذ بداية المفاوضات في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ايهود اولمرت لعبت تن
مصر واالردن دورا رياديا في التنسيق واالطالع على كافة القضايا المتعلقة بالمفاوضات، قائال إن 

  .أي وفصلالحدود حدودهما والقدس قدسهما وإن الالجئين قضيتهما، فكيف ال يكونوا أصحاب ر
وثمن عريقات موافقة جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين، والرئيس المصري لحضور انطالق 

  .المفاوضات معتبرها رافعة للقضية الفلسطينية، وركيزة لدعم الموقف الفلسطيني
الى ذلك رفض عريقات ما تناقلته صحيفة الشروق المصرية من إن اإلدارة األميركية رفضت إبالغ 

جانب الفلسطيني بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجدول أعمال المفاوضات المباشرة المقرر ال
انطالقها في واشنطن بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية مطلع الشهر المقبل، مبينا أن جدول 

 اعلنت فيه انطالق األعمال واضح ومتفق عليه وقد حددته اللجنة الرباعية في ختام اجتماعها الذي
 شهرا من المفاوضات للتوصل الى اتفاق سالم، محذرا في 12المفاوضات المباشرة والذي يتضمن مهلة 

إذا : الوقت ذاته اسرائيل من رفض جدول األعمال االوروبي في قمة المفاوضات األميركية قائال
  .ات باإلغالقاستمرت المراوغات اإلسرائيلية فإنها تكون قد حكمت على باب المفاوض

  25/8/2010الغد، عمان، 
  

   أيام فقط وتربط استمراره بتسديد الفواتيرخمسةرام اهللا تحول الوقود لغزة ل .5
أكد رئيس الوزراء، وزير المالية الدكتور سالم فياض، أنه وبعد  قيام شركة توزيع كهرباء غزة : رام اهللا

ح اليوم، وافقت الشركة الموردة لوقود  مليون دوالر إلى حساب سلطة الطاقة صبا2بتحويل حوالي 
، اعتباراً )بما يكفي لتشغيل مولدين( ألف لتر يومياً 320محطة توليد كهرباء غزة، على توريد ما معدله 

  .من يوم غد األربعاء، ولمدة خمسة أيام تنتهي بنهاية يوم األحد القادم
 توزيع كهرباء غزة بتحويل األموال إن استمرار توريد الوقود يتوقف على انتظام شركة'وأضاف فياض 

الالزمة لذلك، األمر الذي يتطلب من الشركة تفعيل الجباية والتحصيل من كافة المواطنين القادرين على 
  .'الدفع، وكافة المؤسسات العامة، ودون استثناء

اتورة وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية، ورغم األزمة المالية التي تمر بها، ستواصل دفع ف
الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل مباشرة، باإلضافة إلى الصيانة وقطع الغيار وغيرها من 

 .من إجمالي تكلفة الطاقة لقطاع غزة% 75المصاريف، والتي تشكل بمجموعها حوالي 
 24/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   للتملص من السالمأحزابهعب نتنياهو على وتر الخالفات بين  يلأن تخشى السلطة": القدس العربي" .6
ان القيادة الفلسطينية تخشى ' القدس العربي'قال مسؤول فلسطيني رفيع لـ  :زهير اندراوس -الناصرة 

ان يلعب نتنياهو على وتر الخالفات بين احزاب ائتالفه الحاكم، ورفض احزاب اليمين المتشددة امثال 
مناقشة عدة ملفات ضمن محادثات السالم، للتملص من اي التزام حقيقي ' شاس'وحزب ' اسرائيل بيتنا'

  .يدفع باتجاه الوصول الى حل
واكد المصدر ان تصريحات نتنياهو التي قال فيها انه سيفاجئ الجميع خالل المفاوضات، تأتي في اطار 

في نوايا حكومة اسرائيل الحالية نحو ، وشكك المسؤول 'حملة اسرائيلية للتأثير على الرأي العام العالمي'
  .السالم

وبحسب المسؤول فقد قال ان الرئيس محمود عباس قال في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة االخير 
بمدينة رام اهللا انه غير متفائل من نجاح المفاوضات ولو بالقدر القليل في ظل قيادة نتنياهو للحكومة 

  .االسرائيلية
 الفلسطينية على الدخول في المفاوضات جاءت تحت الضغط االمريكي واالوروبي، وقال ان الموافقة

  .مشيرا الى ان المنظمة ارادت ان ال تتهم بأنها هي من تقف ضد التفاوض
قدمها مسؤولون امريكيون للقيادة تؤكد منع اي عملية توسع ' وعود شفهية'وتحدث المسؤول عن 

  .استيطاني في ظل انطالق المفاوضات
  25/8/2010قدس العربي، لندن، ال

  
  المفاوضات لن تحرر القدس:  بالدوحةالفلسطينيالسفير  .7

أكد السفير منير غنام سفير دولة فلسطين لدى قطر أن القدس تحتاج إلى سيوف : عبدالحميد غانم–كتب 
لمخاطر وأقالم األمة فضال عن الدعم المالي إلنقاذها من الحصار والتهويد وطمس الهوية والمعاناة وا

إن السيوف غير ممشوقة واألقالم سيالة الحبر لكنها ال تقدم وال تؤخر : التي تهددها وأهلها، إال أنه قال
وبقيت األموال وهي قادرة على تعزيز قدرة أهل فلسطين ومساندتهم في محنتهم وتثبيت أقدامهم وتشبثهم 

  .باألرض
ي األمسية السادسة لبرنامج الخيمة الخضراء وقال ونوه غنام خالل احتفال مركز أصدقاء البيئة بالقدس ف

  .إن فلسطين لن تتحرر عبر المفاوضات وأن القدس لن تسترد إال بدحر العدو
  25/8/2010، الراية، الدوحة

  
   التقشفإجراءات الدوالرات من ماليينالسلطة توفر  .8

ان السلطة الفلسطينية ستوفر    " نأما"أعلن إئتالف فلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة يحمل اسم          : رام اهللا 
وقـال إن   . ماليين الدوالرات من اجراءات التقشف األخيرة التي اعلنتها في استخدام السيارات الحكومية           

نفقات السلطة على صيانة ومحروقات المركبات الحكومية بلغ العام الماضي تسعين مليون شيكل، وهـو               
  . مليون دوالر25ما يعادل أكثر من 

الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد فاتورة الرواتب من خالل وقف التعيينات           " أمان"سة  وطالبت مؤس 
وقالـت ان   ". الموظف الـشبح  "أو  " الوهمي"ظاهرة الموظف   "والترقيات االستثنائية ووقف ما سمته بـ       

 . الف موظف يتقاضون رواتبهم من دون ان يأتوا الـى أمـاكن عملهـم              15تحقيقاتها كشفت وجود نحو     
  .وقالت ان بعضهم موجود خارج البالد

  أن تسهم فـي    " التي تنفق على السيارات الحكومية يمكنها        األموالوقالت المؤسسة ان المبالغ الكبيرة من       
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 تمكين اقتصادي واجتماعي للشعب الفلسطيني مـن        إلىتوفير تعليم نوعي وخدمة صحية نوعية، إضافة        
  ."ل اإلسرائيليأجل التحرر الوطني واالنعتاق من االحتال

  25/8/2010الحياة، لندن، 
 

   يقر مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانالفلسطيني التشريعي .9
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بالقراءة الثانية 

  . تي غزة ورام اهللا، في مدين2010-8-24باإلجماع، خالل جلسته التي انعقدت الثالثاء 
 مادة تتضمن تعريف الهيئة، وتأسيسها، وكذلك أهدافها ومهامها، 19ويضم مشروع قانون الهيئة المستقلة 

  . وتشمل إدارتها وموازنتها ومواردها، كما يشمل القانون أحكام ختامية وانتقالية
امه، ويكون لها شخصية ووفقاً لمشروع القانون ترتبط الهيئة بالمجلس التشريعي وتكون مسؤولة أم

اعتبارية، وتتمتع باالستقاللية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتعمل على ضمان احترام 
حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها في فلسطين، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون 

  . ى قيمهااألساسي، وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وتنميتها والحفاظ عل
 24/8/2010، فلسطين أون الينموقع 

 
  العسكري بنابلس" الشعبية "قائدأجهزة السلطة تعتقل  .10

اعتقل جهاز االستخبارات الفلسطينية أمس الثالثاء القيادي في كتائب الشهيد أبو علي : الضفة الغربية
ة نابلس شمال الضفة مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد المشعطي من مدين

إن جهاز " صفا"وقال ممثل الجبهة الشعبية في لجنة التنسيق الفصائلي القيادي ماهر الششتري لـ. الغربية
االستخبارات اعتقل المشعطي وسط مدينة نابلس، مبينا أنه سيكون هناك بيان مركزي من الجبهة على 

  .عملية االعتقال هذه
 25/8/2010السبيل، عمان، 

  
   بقرار النرويج مقاطعة شركات تتعامل مع االستيطانحبترفتح  .11

، أمس، بقرار النرويج مقاطعة الشركات التي تتعامـل مـع االسـتيطان             "فتح"رحبت حركة   : )أ.ب  .د  (
واعتبر جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها في أوروبا، في             " . اإلسرائيلي"

  ".نوعية شجاعة"ي خطوة بيان صحافي أن الموقف النرويج
وحث نزال الدول األوروبية على خطوات مشابهة وأن تجعل من القانون الدولي وحقوق اإلنسان منطلقها               
الوحيد في التعامل من الموضوع الفلسطيني، بما يشكل مدخالً لالعتراف بحق تقرير المصير وربط كـل     

  .المواضيع بهذا الحق 
مـن كبـرى الـشركات      " إسـرائيليتين " قرر مقاطعة شـركتين      وكان صندوق النفط القومي النرويجي    

وذلك بسبب دعم هذه الشركات لالستيطان وبناء       " دانيا سيبوس "و"" إسرائيل "-إفريقيا  "وهي  " اإلسرائيلية"
  . جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية

  25/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  لتبرع إلعمار مخيم نهر الباردتطلق نداء إلى السعودية وقطر ل" الديمقراطية" .12
مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال أركان بدر على رأس وفد النائب سمير الجسر، في مكتبـه                زار  

في طرابلس، وبحث معه في ملف الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان، وموضوع إعادة اعمار مخيم               
  .نهر البارد
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مأساة مخيم نهر البارد، وحالة النزوح التي دامت ما يزيـد علـى             عرضنا للجسر   : "وإثر اللقاء، قال بدر   
ثالثة أعوام وثالثة أشهر، وأطلقنا من مكتبه نداء للعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز وأميـر                  
قطر ولالخوة العرب بأن يتبرعوا إلعادة اعمار مخيم نهر البارد إلنهاء معاناة أبنائه وعودتهم الى بيوتهم                

ن في ذلك دعما لنضال شعبنا من أجل حق العودة الى الوطن نقيضا لكل مشاريع التوطين والتهجيـر                  أل
  ".المرفوضة بإجماع الشعب الفلسطيني

هـذه الخطـوة    "، مـشيرا إلـى أن       "بما أقر في مجلس النواب حول موضوع قانون حق العمل         "ورحب  
  ".منقوصة

  25/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  سلطة بمواصلة اعتقال العشرات من أنصارها أمن التتهم" حماس .13
أمس الثالثاء، األجهزة األمنية الفلسطينية بشن حملـة اعتقـاالت    " حماس"اتهمت حركة    :يو بي أي  -غزة

 .واسعة طالت العشرات من عناصرها وأنصارها في الضفة الغربية المحتلة خالل الـساعات األخيـرة              
محمود عباس حملتها ضد حركة حماس وأنصارها       ) طينيالرئيس الفلس (صعدت أجهزة   " وقالت الحركة   

 من قيادي وأنصار الحركة في محافظات جنـين ونـابلس رام اهللا             18في الضفة المحتلة، حيث اختطفت      
  ".والخليل وقلقيلية وطوباس

وقـالوا فـي    , في الضفة، األجهزة األمنية بشن حملة واسعة في الخليل          " حماس"اتهم نواب   , في السياق   
 إن حملة االعتقاالت طالت نجل النائب نايف الرجوب، ومدير مكتب النائب محمد الطـل، وسـائق                 بيان

  .النائب سميرة الحاليقة
  25/8/2010، ، الشرق، الدوحة

  
   من حماس حول إشكال مسجد مخيم البص في جنوب لبنانتوضيح .14

 وسـائل إعـالم     في منطقة صور، تعقيباً على أنباء نشرت أمس في        » حماس«أوضحت حركة   : بيروت
في مخيم البص مساء األحد الماضي، أن مـا         » حماس«و» فتح«لبنانية عن اشتباكات جرت بين حركتي       

ال يتعدى كونه سوء فهم حول الصالحيات بين إمام مسجد المخيم ولجنة المسجد، والمشكلة بدأت               «حصل  
وإثر حل المشكلة   . حتجاج اللجنة بعدما قدم إمام المسجد شخصاً من خارج المخيم ليؤم المصلين، ما أثار ا            

واستئناف المصلين الصالة، اقتحم مسلحون معروفو االنتماء المسجد، وبدأوا بإطالق النار داخلـه مـن               
مسدساتهم الحربية، واعتدوا بالضرب على المصلين بأعقاب المسدسات، ما أدى الى إصابة خادم المسجد              

الـى لقـاء    » فـتح «الى أنها دعت مع حركـة       » حماس«وأشارت حركة   . »خليل شاكر وأحد المصلين   
، وشـددتا علـى     »أن المشكلة ليست بينهما، بل حدودها بين إمـام المـسجد ولجنتـه            «مشترك، وأكدتا   

  .»حرصهما على األمن والسلم األهلي في المخيمات وخارجها«
  25/8/2010، الحياة، لندن

  
   قطاع غزة  ألف دوالر على األسر الفقيرة شمالمائة أكثر من عتوز حماس .15

، "حملة الجسد الواحد"أكد الناطق باسم حركة حماس، في شمال قطاع غزة عبد اللطيف القانوع أن : غزة
حققت نجاحاً مميزاً من الثلث األول من الشهر الفضيل، حيث "التي أطلقتها الحركة في محافظة الشمال، 

 وجبة طعام، بما قيمته 17645وصل عدد الوجبات المقدمة لألسر الفقيرة والمحتاجة ما يزيد عن 
  ". دوالر101007

إن نجاح : "نسخة منه" قدس برس"وقال القانوع في تصريح صحفي وزعه على وسائل اإلعالم، ووصل 
الحملة كان واضحاً من خالل دعم قيادة الحركة ونواب التغيير واإلصالح في محافظة الشمال لهذه 
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المساجد التي تعمل طوال الساعة في جمع التبرعات الحملة والمتابعة المتواصلة لفرق العمل في 
حملة الجسد الواحد "وأشار إلى أن ". والمساعدات النقدية وتوزيع الطرود الغذائية على األسر الفقيرة

  .ستواصل عملها ضمن الخطة التي وضعتها قيادة الحركة في الشمال حتى نهاية شهر رمضان المبارك
  24/8/2010قدس برس، 

  
  لمنع أي ضغط دولي لوقف االستيطانبين نتنياهو وليبرمان " مؤامرة سرية"": كزيةمر قضايا" .16

مؤامرة "اإلخباري باللغة العبرية عما وصفه ب" قضايا مركزية"كشف موقع :  احمد رمضان-رام اهللا 
بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، وتحت عنوان " سرية

جرى االتفاق عليها بين نتنياهو ) مؤامرة(كشف التقرير أن اتفاقاً سرياً " االسفين السري لبيبي وايباك"
  .المقبل) سبتمبر(ووزير خارجيته ليبرمان تهدف إلى منع أي ضغط دولي على نتنياهو في أيلول 

جميد االستيطان، فيهلع بالتهديد باالستقالة من الحكومة إذا قام نتنياهو بت" اسرائيل بيتنا"ويقوم حزب 
العرب واالميركيون من األمر ويجدوا عذراً لنتنياهو بينما ليبرمان لن يستقيل من الحكومة فعالً، ويكون 
التهديد مجرد لعبة بينه وبين نتنياهو فهو من جهة يريد البقاء في حكومة اليمين بخمس وزارات، ومن 

لتحقيق على ايدي الشرطة بتهمة التنصت غير المشروع ناحية ثانية يعرف أنه اذا استقال فإنه سيتعرض ل
  .على خصومه

إال أن األمر كشف للواليات المتحدة وللصحافة، ويبدو أن المؤامرة "قضايا مركزية "ويضيف تقرير موقع 
لن تنجح بعد هذا الكشف حيث يقترب موعد انتهاء قرار الحكومة االسرائيلية بتجميد االستيطان والذي 

اليمين اإلسرائيلي مساساً في مصالح إسرائيل وحقها في البناء واالستيطان على كامل مثل ألحزاب 
  .األرض الفلسطينية

وهذا ما دفع ليلة اول أمس االثنين الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي للتأكيد على 
باشرة، وأن هذا الموضوع أهمية موضوع االستيطان وما يشكله من مشكلة حقيقية على المفاوضات الم

  .سوف يكون على رأس المواضيع التي سيتم بحثها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
الى نتيجة واضحة أن تهديد ليبرمان مجرد ضغط سياسي، وقد يكون " قضايا مركزية"ويخلص موقع 

يني، ألنه بكافة الظروف لن متفقاً عليه مع نتنياهو قبل البدء في المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسط
  .ينسحب من الحكومة االسرائيلية ألنه سيخسر كل شيء في الوقت الذي لن تسقط الحكومة
  25/8/2010، المستقبل، بيروت

  
   لنجاح المفاوضات المباشرة الفلسطينية اتخاذ قرارات شجاعةالقيادةعلى : راكاب .17

امر ضروري لنجاح " قرارات شجاعة"ان اتخاذ اعتبر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الثالثاء 
مع صونها لمصالحها "المفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكدا ان اسرائيل ستتصرف في هذا االطار 

  ".االساسية
وقال باراك اثناء لقاء مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية حول الشرق االوسط توني بلير قرب تل ابيب 

  ".تبر ان اتخاذ قرارات شجاعة امر مطلوب من جانب الطرفيننع"بحسب بيان صادر عن وزارته، 
اسرائيل ستتصرف مع صونها لمصالحها االساسية، على الصعيد االمني كما على الصعد "وتابع ان 
  ".االخرى

في اشارة الى السلطة " نأمل ان يجد الطرف االخر ايضا لديه القوة للتقدم في المحادثات"واضاف 
  .لك بجهود الرباعية العادة اطالق المفاوضات المباشرةالفلسطينية، مشيدا كذ

  24/8/2010، 48موقع عرب
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  يكون تجميد االستيطان انتقائياً أن يقترح مريدوردان  .18
دان مريدور، أمس، بأن يكون تجميد االستيطان انتقائياً، معتبراً " اإلسرائيلي"اقترح نائب رئيس الوزراء 

عن مريدور " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة " . إسرائيل" المستقبلية ل أن هذا القرار يجب أن يراعي الحدود
قوله في مقابلة انه يجب السماح باستئناف أعمال البناء في الكتل االستيطانية والمستوطنات القريبة من 
الجدار، أما األماكن التي ستكون مشمولة في الدولة الفلسطينية المستقبلية فيجب االستمرار في تجميد 

  .مال البناء فيها أع
من جهة أخرى رأى انه ال يمكن االستمرار في الوضع القائم الذي يستطيع فيه مستوطن الخليل اإلدالء 
بصوته في االنتخابات من اجل تقرير مصيره بينما ال يستطيع الفلسطيني الذي يسكن في المدينة ذاتها 

  .القيام بذلك 
يدور انه يجب إجراؤها على مسارين احدهما التقدم نحو وفي ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، قال مر

  .التسوية النهائية، والثاني ترسيخ أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية 
  25/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع عثرة االستيطان نتنياهو": هآرتس" .19

يقرر بعد كيف سيتعامل مع عثرة أن نتنياهو لم " هآرتس"ذكرت صحيفة : جمال جمال -القدس 
 يرفضون استمرار تجميد 29 وزيرا في حكومة نتنياهو من أصل 21وبينت الصحيفة أن . االستيطان

االستيطان بينما كان ثمانية وزراء تتراوح مواقفهم بين التأييد الستمرار التجميد أو رفض التطرق لهذه 
 حكومة نتنياهو تجري مشاورات على عدة مستويات وقالت محافل امنية وسياسية اسرائيلية أن. القضية

لتجميد اإلستيطان دون التسبب بإفشال المفاوضات في ظل الرفض " حل خالق"مع واشنطن إليجاد 
  .الفلسطيني إلجراء المفاوضات مع استمرار اإلستيطان

  25/8/2010، الدستور، عمان
  

   مصلحة إسرائيلية بحته  المباشرةالمفاوضات: ليفني .20
الصهيوني المعارض تسيبي ليفني، أن المفاوضات المباشرة في " كاديما"اعتبرت رئيسة حزب : توكاال

ونقلت وسائل إعالم . غاية األهمية، مؤكدة أن حزبها سيدعم نتنياهو فيها ألن نجاحه يعني النجاح للجميع 
في مستوطنة " رائيلإس"الكيان عن ليفني قولها، في كلمة ألقتها في مؤتمر حول تهديد ما تسمى شرعية 

، معربة عن أملها أال يفهم في توجه نتنياهو إلى هذه "المحادثات المباشرة مهمة"، إن "هرتسليا"
  " .إسرائيل"المفاوضات خدمة للفلسطينيين أو أمريكا، وإنما لكونها تصب في مصلحة 

واعتبرت ان . معارضة ورأت ان نجاح نتنياهو في واشنطن يعني النجاح للجميع وإذا أفلح لن تهاجمه ال
، وأن "قدرتنا على حماية أنفسنا"يكثف التهديدات التي تواجهها، ويحد " إسرائيل"التهديد بنزع شرعية 

إذا كانت أيديهم مربوطة وراء " إسرائيل"ال يمكنهم حماية " إسرائيل"صواريخ ودبابات ومقاتلي "
الجنود وراء ظهورهم، وأنا أسمع كالماً المجتمع الدولي قادر على ربط أيدي "وأضافت أن " . ظهورهم

ال تملك حق الوجود، لكن ال يمكننا أن نسلك الطريق السهل " إسرائيل"عن معاداة السامية، وعن أن 
  " .ونقول إن العالم بأسره ضدنا وال يمكننا القيام بأي شيء

  
  24/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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   يجمد صفقة شراء مقاتالت الشبحئيليوزير المالية اإلسرا": جيروزاليم بوست" .21
اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني أمس، أن وزير المالية » جيروزاليم بوست«كشفت صحيفة : القدس

  .يوفال شتاينتز جمد صفقة المقاتالت العشرين األميركية التي كانت إسرائيل ستشتريها في وقٍت الحق
ار وزير الدفاع إيهود باراك بتعيين قائٍد جديد ألركان ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن قر

من ) 35 -أف( مقاتلة حربية من طراز 20الجيش مؤخرا، جاء بهدف تسهيل تمرير صفقة شراء 
  . مليار دوالر2.7الواليات المتحدة، تبلغ قيمتها 

اري دوالر يمكن صفقةً بملي«وأوضحت المصادر أن وزير المالية برر معارضته إلتمام الصفقة بقوله إن 
. »استثمارها في إعادة تأهيل التعليم العالي في إسرائيل، وليس بتكديس أسلحة نفاثة بهذا الثمن الباهظ

، ألن أهم ما يميزها هو أنها تستطيع التملص من »الشبح«تعرف باسم ) 35 -أف(يشار إلى أن المقاتلة 
 تستطيع الطيران لمسافات طويلة أكثر من أية الرادارات، والتمويه على الصواريخ الموجهة إليها، كما

  .طائرة أخرى، فيما تعتبر إسرائيل الدولة األولى في العالم التي تحصل عليها من اإلدارة األميركية
  25/8/2010، العرب، الدوحة

  
  لن نبيع الكهرباء لقطاع غزة بعد اليوم: سلفان شالوم .22

رائيلي سلفان شالوم بأن إسرائيل ترفض بيع أعلن نائب رئيس الوزراء اإلس:  اشرف الهور-غزة 
  .السلطة الفلسطينية في رام اهللا كهرباء لمصلحة قطاع غزة

وقال شالوم إنه أبلغ مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير بأن التسهيالت التي تمنحها إسرائيل في هذا 
" منظمة إرهابية" أسمتها ، لذلك فإن إسرائيل لن تتعاون مع من"حماس"المجال ستعتبر انجازاً لحركة 

  .'االرهابية'وقال ان حكومته لن تتعاون مع هذه المنظمة التي وصفها ب. وتزودها بكهرباء إسرائيل
  25/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  سترد على أي هجوم إيراني" إسرائيل: "أيالون .23

أن الكيان سيرد على أي هجوم داني أيالون إيران ب" اإلسرائيلي"هدد نائب وزير الخارجية : )آي.بي .يو (
باللغة الفارسية " اإلسرائيلية"وجاء تهديد أيالون في إطار برنامج بثته اإلذاعة  .إيراني بما يتطلّبه ذلك 

  .أمس الثالثاء، موجه للشعب اإليراني تم تسجيله اإلثنين 
 أولئك الذين الخوف من أن إيران مع خضوعها للمزيد من الضغوط بسبب العقوبات  سوف تغري"وقال 

وهناك أيضاً احتمال أن تتخذ " . إسرائيل"تحت رعايتها في حزب اهللا وحماس لبدء عمل عسكري ضد 
  " .إيران خطوة عسكرية ضد دول الخليج العربي وتؤذي تدفق النفط الى العالم

  25/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  ويسعى إلبقاء أيزنكوت... باراك يسترضي أشكنازي .24
بدأ وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بذل مساعٍ حثيثة لتبديد التوتر الذي عصف بقيادة : مهدي السيد

الجيش اإلسرائيلي في أعقاب قراره توصيته الحكومة بتعيين يوآف غاالنت، رئيساً ألركان الجيش 
ات مع كبار لهذه الغاية، شرع باراك، بمساعدة غاالنت، في جولة لقاء .اإلسرائيلي خلفاً لغابي أشكنازي

قادة الجيش اإلسرائيلي، بهدف تهدئة الخواطر، وإعادة وصل ما انقطع، وال سيما بين باراك وأشكنازي، 
وبين باراك وغاالنت من جهة، وبين قائد المنطقة الشمالية اللواء غادي أيزنكوت، من جهة ثانية، حيث 

م موعد استقالته من الجيش على انصبت جهود باراك وغاالنت على محاولة إقناع أشكنازي بعدم تقدي
خلفية األزمة مع باراك، وعلى ممارسة ضغوط شديدة على أيزنكوت، للبقاء في الجيش اإلسرائيلي إلى 

  .جانب غاالنت



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1891:         العدد       25/8/2010األربعاء  :التاريخ

في هذا السياق، اجتمع باراك أمس بكل من غاالنت، وأشكنازي وأيزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى آفي 
النت، ُأدرج في إطار وضع اللمسات األولى لعملية التسلم مزراحي، وسجل لقاء بين أشكنازي وغا

  .والتسليم بينهما
اللقاء األهم كان الذي جمع باراك وأشكنازي، والذي أعرب فيه األول عن ثقته بأن الثاني سيواصل قيادة 

  .الجيش اإلسرائيلي بصورة مهنية حتى اليوم األخير من فترة واليته
مع أيزنكوت، وعقد معه لقاء وصفته المصادر المقربة من الرجلين بأنه وفي السياق ذاته، اجتمع باراك 

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن باراك أعرب أليزنكوت عن تقديره له وطلب . »جيداً جداً«كان 
  . منه البقاء في الجيش اإلسرائيلي، وشغل أحد المناصب الرئيسية

  25/8/2010، األخبار، بيروت
  

  اهو ألغى اجتماعاً مع مدير الطاقة الذرية بوبكا أمانونتني": هآرتس" .25
بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"الصهيونية، أمس، أن رئيس الوزراء " هآرتس"ذكرت صحيفة : )ب.ف .أ (

  " .إسرائيل"اختار عدم لقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوبكا أمانو الذي يقوم بزيارة إلى 
في أول زيارة للكيان منذ توليه منصبه في " إسرائيل"فة ان أمانو الذي وصل االثنين إلى قالت الصحي

كانون األول الفائت، كان طلب لقاء نتنياهو قبل أشهر عدة، لكن االجتماع ألغي األسبوع الفائت / ديسمبر
  " .اإلسرائيلي"بسبب عطلة رئيس الوزراء 
إلقناعها بتوقيع " اإلسرائيلية" بنفسه باتصاالت مع السلطات تموز انه سيقوم/ وكان أمانو أعلن في يوليو

وهدفت زيارة أمانو إلى المساهمة في تبديد التوتر في العالقات بين . معاهدة حظر االنتشار النووي
  .والوكالة الذرية منذ والية المدير العام السابق للوكالة المصري محمد البرادعي " إسرائيل"

  25/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  ليبرمان يهدد باالنسحاب من الحكومة في حال مدد نتنياهو تجميد االستيطان": يديعوت" .26
 هدد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الثالثاء بانسحاب حزبه القومي المتشدد :القدس

ين نتنياهو مدة من االئتالف الحكومي، في حال مدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام) إسرائيل بيتنا(
  .تجميد البناء في المستوطنات

اإلسرائيلية، بعد اإلعالن في ) يديعوت أحرونوت(وجاءت تصريحات ليبرمان، التي أوردتها صحيفة 
والفلسطينيين، التي يطالب الطرف " إسرائيل"األسبوع الماضي عن بدء محادثات مباشرة جديدة بين 

  .ة شرطا إلجرائهااألخير بتمديد تعليق األنشطة االستيطاني
وذكرت الصحيفة أن ليبرمان حذر نتنياهو من أن حزبه لن يوافق على تجديد تعليق النشاط االستيطاني، 

  .حتى وإن كان ذلك ينطبق فقط على المستوطنات المعزولة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالحزب، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ليبرمان قال بلهجة 

للمطالب الفلسطينية وتمدد فترة " إسرائيل"لن يشارك في عملية تستسلم فيها ) إسرائيل بيتنا(حاسمة إن 
  .في حال تمديد التجميد، فإننا سننسحب قطعا: وأضاف المسؤول ).االستيطاني(التجميد 

  24/8/2010، السبيل، عمان
  

   سعي حكومته للتوصل إلى صفقة مع حماس بشأن شاليطيؤكّدنتنياهو  .27
أكّد ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية، على أن حكومة تل أبيب تواصل سعيها إلتمام صفقة مع : الناصرة

، بحيث تتضمن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير منذ عام "حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 
  .، جلعاد شاليط مقابل مئات األسرى الفلسطينيين2006
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إن الجهود المبذولة "، )25/8(يوان رئاسة الوزراء اليوم األربعاء وقال نتنياهو، في بيان صادر عن د
، وفق قوله، مشيراً "للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس، تضمن اإلفراج عن شاليط تستمر دون هوادة

  ".ببذل كل جهد مستطاع إلعادة الجندي المخطوف إلى أهله"إلى أنه أصدر توجيهاته إلى أجهزة األمن 
اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد نددوا بموقف وكان ذوي الجندي 

، حسب "الذي يعرض شاليط للخطر وال يعمل كفاية لضمان اإلفراج عنه"رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
  .قولهم

  25/8/2010قدس برس، 
  

   في واشنطن تقاطع زيارة نتنياهو"إسرائيل"سفارة  .28
، أمس، أوامر إلى الموظفين بعدم التعاون مع وفد "اإلسرائيلية"زارة الخارجية أصدر اتحاد موظفي و

أيلول المقبل /رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عند استئناف المفاوضات في الواليات المتحدة مطلع سبتمبر
.  

ارجية أنهم أنه بعد أسابيع من إعاقة العمل، أعلن موظفو وزارة الخ" اإلسرائيلية"وذكرت وسائل اإلعالم 
وقال الموظفون إنه لم يتم تسجيل أي . سيصعدون تحركاتهم احتجاجاً على أجورهم وشروط توظيفهم 

، لذا أعلن االتحاد أن أعضاءه لن يتعاونوا خالل "اإلسرائيلية"تقدم بين أعضاء االتحاد ووزارة الخزانة 
  .زيارة نتنياهو المقبلة إلى واشنطن 

يتوقفون أيضاً عن استقبال الزوار في مبنى وزارة الخارجية، ما عدا زوار وذكر أعضاء االتحاد أنهم س
وأعلن الموظفون عن التوقف فوراً عن عقد اجتماعات العمل . مكتب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 

" إسرائيل"في كل المكاتب بالخارج بما في ذلك االجتماعات مع المسؤولين األجانب والوفود الزائرة من 
  يذ االتصاالت المحلية وتنف

  25/8/2010، السفير، بيروت
  

   يرون أداء ليبرمان ضاراً جداً لبالدهم من اإلسرائيليون%51: "يديعوت" .29
 عارضت 75%مقابل » ان العالم كله ضدنا« من إسرائيليين تم استطالع آرائهم 56%اعتبر  :صوفيا

م بعيدا تسير في المسار الفلسطيني، اذ مهما ال يهم ماذا تفعل إسرائيل وك« منهم انه 77%ذلك، فيما قال 
  .»فعلت سيواصل كونه انتقاديا جدا ضدها

 ان عليها ان تفعل ذلك حين 51%وحول سؤال عما اذا كان يجب على إسرائيل ان تراعي العالم، قال 
  .» رأوا انه ال يتعين عليها ذلك48%تتخذ قرارات سياسية مقابل 

 ان على إسرائيل ان تراعي مواقف 71%يات المتحدة إذ رأى الصورة تنعكس فيما يتعلق بالوال
  .واشنطن

 بأنها منعزلة بما فيه الكفاية او تماما، مقابل 54%وعن مكانة إسرائيل في الساحة الدولية اآلن اعتبر 
  . قالوا إنها ليست منعزلة%45.8

 اعطوها عالمة 62%وفيما يخص الموقف من حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن 
 أداء وزير الخارجية ليبرمان 51% بانها مرضية جدا او بما يكفي، واعتبر 34%فيما اعتبر » راسب«

  . قالوا ان يساهم ايجابيا في مكانة إسرائيل35.5%ضار جدا او بما فيه الكفاية مقابل 
لية طفيفة فقط في اوساط اما بالنسبة لقرار الحكومة طرد ابناء العمال االجانب أظهر االستطالع ان اق

 حتى ابقاء 30%في حين عارض ) 400 طفل وابعاد 800بمعنى ابقاء ( تبرره كما هو 16.5%اليهود 
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 800ابقاء » 46%«فيما رأت المجموعة االكبر )  طفل1200بمعنى يريدون طردا ل ( طفل 800ال 
  . طفل في البالد1200ل  طفل االخرين اي انهم يريدون ابقاء كل ا400طفل وعارضت حتى ابعاد ال 

ويكشف االستطالع عن فوارق حادة في الموقف من هذه المسألة بين المتدينيين والعلمانيين اليهود، اذ 
 من 7% من المتدينيين، و22% من التقليديين و45% من العلمانيين ابقاء كل االطفال مقابل 58%رأى 

  .االصوليين
عينة من االقلية العربية في » يديعوت احرونوت«ة وشارك في االستطالع الذي نشرت نتائجه جريد

 ان العالم ليس ضد إسرائيل، واكد 75%إسرائيل، ظهرت مواقفها معاكسة لليهود اذ قالت غالبية كبيرة 
  . بوجود صلة بين االنتقادات الدولية إلسرائيل والخطوات والمواقف التي تتخذها بحق الفلسطينيين%54

 ان عليها ان 89%ستطلعوا ان على إسرائيل ان تراعي رأي العالم وقال  من العرب الذين ا85%ورأى 
  .تراعي مواقف الواليات المتحدة

 اداء ليبرمان ضار 81% العكس واعتبر 51% من العرب ان إسرائيل منعزلة مقابل 48%واعتبر 
ا عالمة سيئ  منحوا حكومة نتنياهو عالمة جيد او جيد جدا مقابل نفس العدد اعطاه47%بإسرائيل ولكن 

  .»وسيئ جدا
 طفل في إسرائيل مفضلين ابعاد كل ال 800 من العرب ابقاء 50%وفيما يخص ابعاد االطفال عارض 

  . رأوا انهم يجب ان يبقوا في البالد26% طفل مقابل 1200
  24/8/2010، الوطن، الكويت

  
  "لسرائيإ"سرائيلية تنفي األنباء عن استيراد مصر لغازها من اإل  مرحافشركة .30

اإلسرائيلية اليوم األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم المصرية ووكاالت األنباء عن " مرحاف"نفت شركة 
  .اعتزام الحكومة المصرية استيراد غازها التي تصدره إلى اسرائيل بسبب أزمة الكهرباء

ائيلية، في  مصدر الغاز المصري لشركة الكهرباء اإلسرEMGوقالت الشركة، وهي شريكة في اتحاد 
حكومتا اسرائيل ومصر وقعتا في اطار . كل ما نشر من أوله الى آخره عار عن الصحة"بيان لها إن 

 7اتفاقية السالم بين الدولتين على اتفاق سياسي وآخر اقتصادي، تقضي بأن تزود مصر اسرائيل ب
  ". عام20من الغاز الطبيعي على مدار ) BCM(مليون متر 

عن (هذه األنباء "إن " يديعوت أحرونوت" رفيع المستوى في قطاع الغاز لموقع وقال مسؤول اسرائيلي
تحدثنا اليوم مع مسؤول كبير في الحكومة المصرية ... هي هراء وكذب) استيراد الغاز من اسرائيل

 عاماً بتعهداتها بتزويد اسرائيل بالنفط والغاز، وتعتزم 30وقال لنا بوضوح أن مصر تلتزم منذ 
  ". بذلك مستقبالًاإلستمرار

  .كما نفت شركة الكهرباء اإلسرائيلية علمها عن اعتزام مصر بإستيراد الغاز من اسرائيل
  24/8/2010، 48موقع عرب

  
  تدريس اللغة العربية اجباريا في المدارس اإلسرائيلية اعتبارا من الصف الخامس .31

غة العربية بشكل اجباري في المدارس أعلنت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية اليوم انها ستدرس الل
  .اليهودية اعتبارا من الصف الخامس اإلبتدائي لتحسين االتصال والتعامل مع المواطنين العرب

وقالت مسؤولة في الوزارة أن القرار سيسري في أول األمر على المدارس في شمال إسرائيل ومدينة 
 مليون نسمة وسيطبق القرار اعتبارا من السنة 1,5حيفا، حيث يسكن أغلب السكان العرب البالغ عددهم 

  .سبتمبر المقبل/ الدراسية الجديدة التي تبدأ في أيلول
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وأرجعت المسؤولة قرار الوزارة إلى االهتمام المتزايد للطلبة اإلسرائيليين بالدراسات العربية، حيث 
ي نهاية القرن الماضي وارتفع  طالب اللغة العربية كلغة أجنبية في الثانوية العامة ف1500اختار نحو 

بين ) العالم العربي واإلسالم( طالب، فضال عن زيادة االهتمام بدراسة تخصص 2200العدد حاليا إلى 
  .الطلبة اليهود

تعلم اللغة العربية سيمثل جسرا رائعا بين طوائف السكان .. نحن نعيش في منطقة الشرق األوسط: وقالت
  .المختلفة

ضرورة تعيين مدرسين للغة العربية لتغطية االحتياجات وقالت إن الكثيرين من وشددت المتحدثة على 
العاطلين عن العمل قد يستفيدون من هذه الخطوة وكشفت المتحدثة النقاب عن خطط لتعميم تدريس اللغة 

  .العربية في جميع المدارس اإلبتدائية في إسرائيل
  24/8/2010، 48موقع عرب

  
   اسوأ من غوانتانامو"اسرائيل"السجن السري في  .32

على الرغم من تقديم العديد من االلتماسات الى المحكمة العليا االسرائيلية، :  زهير اندراوس-الناصرة 
ما زالت مخابرات الدولة العبرية ترفض رفضا باتا السماح لوسائل االعالم بالنشر عن السجن السري 

 من النشطاء في مجال حقوق االنسان بانّه اسوأ ، ووصفه العديد1391االسرائيلي، الذي اطلق عليه اسم 
من سجن غوانتانامو االمريكي، ال بل اكثر من ذلك، فقد لفتت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والغربية 
وايضا االسرائيلية الى انّه خالفا للسجن االمريكي، سيىء الصيت والسمعة، فان السجن االسرائيلي ال 

  .اليه، او التحقق مما يجري داخل اقبيته المظلمةاسم له، وال يمكن الدخول 
وفي هذا السياق قالت المحامية االسرائيلية ليئا تسيمل، والمتخصصة في الدفاع عن الفلسطينيين، انّه ال 
فرق بين السجن السري في اسرائيل وبين سجن كان يدار من قبل الديكتاتوريين العنصريين من جنوب 

  .افريقيا
شعبية ضد التعذيب في اسرائيل فان المحكمة العليا االسرائيلية تتبنى موقف الشاباك وبحسب اللجنة ال

جدير بالذكر ان اعضاء . وترفض الزام المخابرات بالكشف عن مكان السجن) جهاز االمن العام(
  . الكنيست االسرائيليين، ممنوعون من زيارة السجن

  25/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  االستيطان قبل إطالق المفاوضات" استئناف" يطالبون نتنياهو بإعالن تالمستوطناقادة  .33
شدد مجلس المستوطنات اليهودية على موقفه الرافض لتمديد فترة تجميد أعمال البناء في : الناصرة

) سبتمبر(مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلّة، عقب انتهائها في السادس والعشرين من شهر أيلول 
  .المقبل

وطالب قادة مجلس المستوطنات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصريح واإلعالن عن إنهاء 
العمل بقرار وقف االستيطان، قبل توجهه مطلع الشهر المقبل إلى العاصمة األمريكية، الستئناف 

  .محادثات السالم المباشرة مع الجانب الفلسطيني
" استئناف"إلى نتنياهو، على ضرورة ) 25/8(الة بعثوا بها اليوم األربعاء وأكّد قادة المستوطنين في رس

عملية إقرار عطاءات البناء في مستوطنات الضفة الغربية، بالتزامن مع قرب موعد انتهاء صالحية قرار 
صالحية اإلقرار على هذه العطاءات من وزير الحرب " انتزاع"تجميد االستيطان، مشيرين إلى وجوب 

  .باراك، ما إذا رفض التوقيع عليهاايهود 
  25/8/2010قدس برس، 
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   يدين االعتداءات اإلسرائيلية على المساجدالقدسمفتي  .34
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد : األنباء وكاالت - الدستور -القدس المحتلة 

سة التي تقوم بها سلطات االحتالل األقصى المبارك سماحة الشيخ محمد حسين، أمس، الهجمة الشر
 ضد المساجد الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار سلطات االحتالل هدم مسجدين في الضفة اإلسرائيلي

ووصف  .الغربية أحدهما بالقرب من قرية بورين جنوب مدينة نابلس، واآلخر بالقرب من مخيم الحلزون
ئية، وأنها تستوجب معاقبة من يقف وراءها، وأنها تزيد الشيخ حسين هذه االعتداءات باإلجرامية والغوغا

من حالة التوتر واالحتقان في المنطقة وتصب فقط في خدمة التطرف اإلسرائيلي الذي يعمل على تأجيج 
  . نار العداء والكراهية واإلرهاب

  25/8/2010الدستور، عمان، 
  

  ن فلسطينييخمسةمستوطنون يحرقون مزرعة قمح واالحتالل يعتقل  .35
أحرق مستوطنون يهود أمس مزرعة قمح مساحتها خمسة دونمات في قرية خربة .): أ.ب.د(االتحاد، 

  .الحمام قُرب طولكرم شمالي الضفة الغربي؛ المحتلة أمس
إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت فجراً خمسة فلسطينيين 

  . لسلطات االحتالل"مطلوبون"وشمالي الضفة الغربية بدعوى أنهم قرب رام اهللا ونابلس وسط 
  25/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  2010 فلسطينياً في غزة خالل 30نقص الكهرباء وراء وفاة  .36

 30أن " أوتشا" ذكرت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة باألراضي الفلسطينية :رام اهللا
وأفادت المنظمة الدولية أن  . غزةي غزة هذا العام جراء مشكلة الكهرباء في قطاعفلسطينياً توفوا ف

المواطنين الثالثين توفوا هذا العام جراء استخدام مولدات الكهرباء، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى هذه 
  .المولدات جراء نقص إمدادات الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة بالقطاع

 من المنازل في غزة ال تصلها المياه الجارية إال لفترة %30 في تقرير له أمس إن "أوتشا"ل مكتب وقا
 %30ـ  ال تصلها المياه إال كّل أربعة أيام، فيما ال تحصل ال%40 و ثماني ساعات أسبوعياً-أربع 

    . الباقية عليها سوى مرة كّل يومين وذلك للسبب ذاته
  25/8/2010، البيان، دبي

  
  لتالميذ الفلسطينيون في القدس يتعرضون لتمييز عنصري منهجيا .37

 اإلسرائيليتان الناشطة من أجل "حقوق المواطن" و"مدينة الشعوب"أكدت جمعيتا : االتحاد، وكاالت
المساواة بين سكان القدس المحتلة كافة والمناهضتان لالستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية في 

شرقي القدس يتعرضون لتمييز عنصري منهجي  ن التالميذ الفلسطينيين فيتقرير أصدرتاه أمس أ
مقصود، رغم أن قانون التعليم اإلجباري اإلسرائيلي يلزم الحكومة اإلسرائيلية بمساواتهم بأمثاله اليهود 

وقال التقرير إن آالف األطفال الفلسطينيين يدرسون في فصول مكتظة داخل مدارس . في القدس الغربية
مة مصنفة على أنها غير مؤهلة للتعليم، فيما يبقى آالف آخرون في منازلهم لعدم توفر األموال قدي

 قاعة فقط هذه السنة، كما 39وأوضح أن أولئك التالميذ بحاجة إلى ألف قاعة تدريس وتم بناء  .لتعليمهم
يل أكثر من وأضاف أنه تم تسج.  دون المعايير المحددة1398 قاعة تدريس من أصل 647أن مستوى 

 39523 هناك  تلميذا83250ً ألف تلميذ مدارس خاصة، حيث رسوم الدراسة مرتفعة، فمن أصل 40
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 طفل غير مسجلين في أي مدرسة 5300وهناك . فقط يدرسون في مدارس عامة%) 48.05(تلميذاً 
  .بسبب عدم مقدرة ذويهم على دفع المبالغ الكبيرة للتعليم الخاص

 تؤكد أن القدس موحدة لكنها اإلسرائيليةإن السلطات " يهوديت اوبنهايمر "شعوبمدينة ال"وقالت مديرة 
  ."تتجاهل التعهدات القانونية الواجب تطبيقها على أطفال القدس الشرقية

إن اإلهمال الخطير في النظام التربوي في القدس الشرقية "وقالت عضو الجمعية ذاتها المحامية تالي نير 
 700عمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس أن المدارس الفلسطينية تنقصها وز. "سيؤدي إلى كارثة

  .قاعة تدريس بسبب عدم توفر األراضي
  25/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   الفلسطينييناألسرىمن التماسات % 95 االحتالل يرفض .38

المحاكم اإلسرائيلية قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، إن :  يوسف الشايب–رام اهللا 
سـبيل تحسين شروط حياتهم المعيشية  من االلتماسات التي يتقدم بها األسرى في% 95ترفض 
 عاما والمعتقل في سجن 20وأوضح األسير شادي الشرفا من سكان مدينة البيرة، والمحكوم  .واإلنسانية

عسقالن أن أغلب االلتماسات التي يتقدم بها األسير ترفض من قبل قاض إسرائيلي يدعى بيتان الياهو 
 أمس، نسخة منه،" الغد"ولفت الشرفا، وفق تقرير صادر عن الوزارة تلقت  .يعمل في محكمة بئر السبع

إلى أن األمر ال يقف عن رفض االلتماس، بل يتم أيضا معاقبة األسير المشتكي من خالل نقله إلى سجن 
  .آخر بشكل تعسفي، أو عزله في الزنازين االنفرادية

  25/8/2010الغد، عمان، 
  

   تحقيق ضد جنود االحتالل الذين ينكّلون باألطفال الفلسطينيينبفتحمطالب  .39
عفو إغبارية، بأساليب التحقيق التي يتبعها جنود . ئب العربي في البرلمان اإلسرائيلي د ندد النا:الناصرة

 األطفال وأبناء الشبيبة حتى االحتالل اإلسرائيلي، خالل التحقيق مع الفلسطينيين بشكل عام وخصوصاً
 اإلحصائيات إن"وقال إغبارية  .، واصفا هذه األساليب بأنها  ال أخالقية وغير إنسانية عاما14ًجيل 

 من قبل جنود من األطفال الفلسطينيين المعتقلين هددوا باالعتداء عليهم جنسياً% 14اإلسرائيلية تؤكد بأن 
وأشار إغبارية، إلى تقرير وزارة شؤون األسرى الفلسطينية، والذي كشفت من خالله أن  ."إسرائيليين

 والتنكيل بشكل وحشي خالل اعتقالهم من المعتقلين، أغلبهم من األطفال، يتعرضون للتعذيب% 65
  .منهم وقّعوا على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها% 32واستجوابهم وأن 

 شكوى باسم تنظيمات لحقوق اإلنسان، قدمت للمنظمة العالمية لسالمة 100ولفت النائب العربي إلى أن 
لفلسطينيين، يطالبون بالتعامل مع المعتقلين في جيل ضد أعمال التنكيل بحق المعتقلين ا) DCI(الطفل 

 على أنهم تحت السن القانوني كما ينص عليه القانون اإلسرائيلي، ومنع فرض عقوبة  عاما17ً–16
المنظمة و DCI وأشار المتحدث إلى أن منظمة الـ.  عاما14ً-السجن على أبناء الشبيبة تحت جيل الـ

 المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للجيش بفتح تحقيق ضد أفراد اإلسرائيلية لحقوق الطفل طالبتا
من قرية بيت )  عاما15ً(الجيش بشبهة تورطهم بالتنكيل الجنسي والضرب المبرح ضد شاب فلسطيني 

 بتهمة إلقاء الحجارة وجرى التحقيق معه في 14/5/2010أمر قضاء الخليل، وقد اعتقل الشاب في 
، كدرع ) عاما15ً -بيت أمر( من  آخراًسة أيام، كما استخدم جنود االحتالل، شاباًاالعتقال لمدة خم

بشري خالل اقتحامهم القرية، وبحسب المعلومات أن نفس الجنود أرغموه على السير أمامهم ثم سقوه 
  .مياه ملوثة، ما جعله يتقيأ

  24/8/2010قدس برس، 
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  راً في المياهالمناطق الفلسطينية تعاني شحاً كبي: العتيلي .40

  المناطق الفلسطينية تعاني شحاًأنشداد العتيلي، . علن رئيس سلطة المياه دأ:  وليد عوض-رام اهللا 
 من حيث توفر المياه ثم محافظة جنين وتليها محافظة األفقر في المياه، وان محافظة طوباس هي كبيراً
بر كارثة حقيقية بسب قلة المصادر المائية،  الوضع المائي في الخليل فيها يعتأنوضح العتيلي أو .الخليل

 سلطة المياه الفلسطينية من الحفر بالحوض الغربي للمحافظة، واالعتماد على اإلسرائيليومنع االحتالل 
واضاف ان احد اسباب .  الخليل وبيت لحم تأخذان المياه من نفس المصادرأنالحوض الشرقي، علما 

رقات، وفوضى التجاوزات، ونهب مياه الشرب من قبل المزارعين االزمة ازدياد ظاهرة التعديات والس
  .، وتخصيص المياه للبيع، وتعدي بعض الهيئات المحلية على مرافق المياه)ج(بالمناطق 
 من سكان القطاع ال %80 حوالين مياه قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وهناك ألى إ وأشار

الحوض  للمياه في القطاع هو مصدر الوحيدالن أ إلى  وأشار.ة يدفعوا ثمن المياه المحالأنيستطيعون 
الساحلي غير صالح للشرب في اغلب مواقعه ويضطرنا توفير معالجات كبيرة من اجل الحصول على 

 مليون متر 60 يوفر ما يقارب من إذ بات غير كاف أيضا ولكنه  من المعايير لجعله صالحاًاألدنىالحد 
  . مليون متر مكعب170 في غزة الحالية ما يقارب من أهلناجات  وتبلغ احتيامكعب سنوياً

  25/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   طرد غذائي شمال غزة2000 توزع الخيريةجمعية الفالح  .41
وزعت جمعية الفالح الخيرية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ألفي طرد غذائي على األسر : غزة

  .ع، بدعم من أهل الخير في دولة اإلمارات العربية المتحدةالفقيرة والمحتاجة في شمال القطا
إن الجمعية تقوم بتوزيع طرود كبيرة الحجم، : "وقال رئيس جمعية الفالح الخيرية رمضان طنبورة

بالجهود التي "وأشاد طنبورة  ". صنفاً من المواد الغذائية الالزمة للمنزل22ويحتوي كل واحد منها على 
  ".ات الشقيقة، لمساهمتهما في دعم الشعب الفلسطينيتبذلها دولة اإلمار

  25/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  وفاة القاضي الداعية الشيخ ياسين الجماصي: غزة .42
 الشيخ ياسين الجماصي أحد ابرز القضاة الشرعيين في قطاع غزة، وأحد 23/8االثنين يوم  توفي :غزة

وشغل الشيخ الجماصي وهو والد  ." عاما63ناهز رجال اإلصالح والدعاة المعروفين، وذلك عن عمر ي
؛ عدة 2003الشهيد محمود الذي استشهد خالل تنفيذه لعملية فدائية في عرض بحر غزة مطلع عام 

مناصب في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، من أهمها رئيس محكمة االستئناف الشرعية، ونائب قاضي 
ويعتبر الجماصي بين أهالي غزة أحد  .ان يونس الشرعيةالقضاة في المحاكم الشرعية، ورئيس محكمة خ

الدعاة ورجال اإلصالح المعروفين في القطاع، إلى جانب كونه قاضي معروف، وقد لعب دورا مهما في 
  .اإلصالح بين الناس

  24/8/2010قدس برس، 
 

  مؤتمر وطني في رام اهللا وغزة رفضاً للمفاوضات المباشرة .43
لية وقوى وفصائل فلسطينية، عن نيتها عقد مؤتمر وطني، يوم األربعاء في  أعلنت منظمات أه:رام اهللا

وقالت اللجنة  .قاعة جمعية الهالل األحمر، في قطاع غزة، تزامنا مع عقد المؤتمر نفسه في رام اهللا
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إن الهدف من عقد المؤتمر، الدفاع عن الحقوق والثوابت : "التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني
 ".ورفضا للمفاوضات المباشرة مفاوضات االبتزاز والضغط األمريكيالوطنية، 

  24/8/2010قدس برس، 
  
  
  
  

  طبيةالمهمات الدوية واأل تحذر من نفاد مخزون بعض الصحةوزارة : غزة .44
حذرت اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة من خطورة :  حامد جاد-غزة 

ناف األدوية والمهمات الطبية من مستودعاتها، موضحةً أن عدد أصناف األدوية التي نفاد العديد من أص
  . صنف101 فيما بلغ عدد المهمات الطبية التي تفتقدها مخازن الوزارة 104رصيدها صفر بلغ 

 العجز في مخزون األدوية والمهمات الطبية أنوأكد مدير عام الصيدلة في الوزارة ذاتها منير البرش 
 بجراحة  العناية المركزة والعمليات الجراحية خصوصاًأقسام في األصناف المستخدمة في يتركز

المناظير وحليب األطفال وعالجات مرضى السرطان والكلى واألمراض المزمنة وغيرها من األصناف 
ي للوقوف ودعا البرش كافة الدول المانحة والمنظمات األهلية االلتزام بالدليل الفلسطيني الدوائ .الحيوية

على احتياجات غزة من األدوية الضرورية الالزمة للمرضى والذين هم بأمس الحاجة إليها ويستفيدون 
فقط، وأن % 30منها االستفادة الكاملة، مشيراً إلى أن حجم االستفادة من التبرعات الدوائية كان بنسبة 

  .ية والمهمات الطبيةااللتزام بالدليل الدوائي يبين احتياجات اهالي غزة من تلك األدو
  25/8/2010الغد، عمان، 

  
  "أرزة وزيتونة" بعد برنامج فلسطينية "صدمة" .45

صدمة جديدة تعرض لها الفلسطينيون بسبب ما شاهدوه على شاشة تلفزيون :  بديعة زيدان-رام اهللا 
عده ويقدمه  الذي ي"أرزة وزيتونة"فلسطين منذ اليوم األول من شهر رمضان من خالل برنامج المسابقات 

اإلعالمي ماهر شلبي من مخيمات اللجوء في لبنان، حيث يعيش فلسطينيون مهجرون من مدنهم وقراهم 
فالفقر متفشٍ بين األهالي والوضع الصحي مترٍد ...  في ظروف ال تصلح للحياة اآلدمية1948منذ العام 

واألخطر من ... لى حياة السكانوالدمار واضح في البنية التحية وشبكة الكهرباء، بما تشكله من خطر ع
ذلك، هو ضياع الذاكرة الفلسطينية، حيث أن عدداً من فلسطينيي المخيمات لم يستطيعوا اإلجابة عن 

  ؟"ما هي عاصمة فلسطين"ابسط األسئلة مثل 
ولدت فكرة البرنامج نتيجة زياراتي المتكررة للبنان بحكم عملي وتجوالي ": "الحياة"ويقول ماهر شلبي لـ

وقد زرت مخيمات الالجئين أكثر من مرة ولمست من قرب مشاهد الفقر والبؤس، والحياة . ن الدولبي
لم يكن الهدف من البرنامج أن يكون برنامج مسابقات بمقدار ... الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون هناك

ي فهو غائب ومغيب عن الوضع الفلسطين... تسليط الضوء على شعب يعيش في أصعب الظروف
ما هي "، "عدد خمس مدن فلسطينية؟": واألسئلة التي تطرح في البرنامج أسئلة بسيطة منها. والعالمي

والمفاجأة كانت ... "عدد خمس قرى بالقرب من قريتك األصلية التي هجرت منها؟" أو "عاصمة فلسطين؟
  ."أن الناس في المخيمات يجهلون أبسط المعلومات عن فلسطين ومدنها

المواقف التي أثّرت في شلبي كما أبكت كثيرين من الفلسطينيين حكاية ذلك الرجل المناضل ومن أكثر 
السابق والمسن حالياً الذي بكى أمام الشاشة جراء اإلهمال والتهميش الذي يعيشه اليوم بعدما قدم ما قدمه 

ل الفصائل وعلى فهو اآلن يكاد ال يجد لقمة الخبز، وهو يلوم منظمة التحرير وك... للوطن والقضية
  . حالهمإليهرأسهم حركة فتح، ويحملهم مسؤولية ما يحدث للفلسطينيين في المخيمات، وما آلت 
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ن الرئيس أبو مازن لم يتوان عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للبرنامج، فأوصى بأن أ إلىويشير شلبي 
ا أنني نقلت عدداً من الرسائل كم": ويضيف .يكون البرنامج تحت رعاية صندوق االستثمار الفلسطيني

 فلسطينيو إليه الرئيس الفلسطيني الذي أوصى بتنفيذ كل ما يحتاج إلىمن أبناء شعبنا في المخيمات 
المخيمات في لبنان، كما أصدر مرسوماً رئاسياً إلنشاء صندوق الطالب الفلسطيني في لبنان لتغطية 

  ر البرنامج أن الطالب الذين أنهوا مرحلة الثانوية كما أعلنّا مراراً عب. تكاليف دراسة الطالب هناك
  

 السفارة الفلسطينية في لبنان للتقدم بطلب للحصول على منح دراسية إلىالعامة بنجاح عليهم التوجه 
  ." خارجهأوسواء في الجامعات المحلية في لبنان 

  25/8/2010الحياة، لندن، 
  

  ل أي حل ُيفرض علينالن نقب: األردن يشكل لجاناً لمتابعة المفاوضات .46
شكل االردن لجانا لمتابعة شؤون مفاوضات الحـل  : رام اهللا ـ احمد رمضان  - عمان ـ خليل رضوان 

المقبل في واشنطن، مؤكدا رفضه أي حل يفرض عليهـا او           ) سبتمبر( أيلول   2النهائي التي ستنطلق في     
  . ةيتم التوصل اليه بدون علم االردن في قضايا الحل النهائي الرئيسي

االردن معني بشكل أساسي بقضايا الحل النهائي       "ونقلت وكالة األنباء االردنية الرسمية، عن المسؤول ان         
األساسية، وهي القدس واألمن والالجئون والحدود والمياه، ولهذه القضايا مساس مباشر باألمن الـوطني              

  ".األردني، وسيكون لألردن رأي بهذا الخصوص يجب ان يؤخذ به
لى ان وجود الواليات المتحدة وحرص اإلدارة االميركية على إنجاح هذه المفاوضات يشكل ثقال              وأشار ا 

وضغطا على االطراف كلها وتحديدا على إسرائيل، كما ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنيـاهو               
  .يشعر بحجم الضغط الدولي كما ان هناك أجماعا دوليا هذه المرة بال استثناء 

 ضرورة عدم الحكم المسبق على األمور، مؤكدا أن االردن يعتبر ان قيام دولة فلسطينية هـو                 ودعا الى 
االردن لن يكون فـي منـأى عـن         "مصلحة أردنية وطنية عليا، مثلما هي مصلحة فلسطينية، لذلك فان           

  ".قضايا الحل النهائي التي ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات المباشرة
مرحلة جديدة مـن مراحـل تـصفية        "نية المعارضة المفاوضات المباشرة بأنها      ووصفت األحزاب االرد  

، محذرة مـن مخـاطر      "القضية الفلسطينية لمصلحة العدو الصهيوني مقابل وهم يسمونه دولة فلسطينية         
العمل الجاد إلعادة اللحمة الى الشعب الفلسطيني، وفـصائله         "ودعت الى   . االنخراط في هذه المفاوضات   

الى التمسك بالمقاومة بكل أشكالها وأساليبها كخط متقدم في مواجهـة المـشروع الـصهيوني               المقاومة و 
  ".والتخلي عن مبادرة السالم العربية

 25/8/2010، المستقبل، بيروت
 

   من البنك اإلسالمي للتنمية"مدرستي فلسطين"مليون دوالر لـ  .47
اللة الملكة رانيا العبداهللا لـضمان بيئـة        التي اطلقتها ج  " مدرستي فلسطين " تلقت مبادرة    : الراي –عمان  

  .تعليمية تفاعلية مريحة وآمنة ألطفال القدس الشرقية تبرعا بقيمة مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية
" توسعة الطاقة االستيعابية لقطاع التعليم في القدس الـشريف        " وجاء هذا التبرع من مخصصات برنامج       

  . لصندوق األقصىدعما من البنك بصفته مديراً
 وقد بدأت أعمال الصيانة للمدارس التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسـات اإلسـالمية األردنيـة       

  .والمشمولة في المرحلة األولى للمبادرة في نهاية شهر تموز
 وتشمل أعمال الصيانة حسب احتياجات كل مدرسة والتي تم تحديدها بالتعاون مع مـدراء ومـديرات                

  .سالمدار
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 وسيتم في بعض الحاالت بناء صفوف مدرسية وتوسعة بعض المدارس الضيقة الموجودة خارج الجدار              
  .العازل

 org.madrasati.www: للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة
  "فيس بوك"على موقع " مدرستي فلسطين"صفحة 

114607795234289/Palestine-Madrasati/pages/com.facebook.www://http  
  

  276664/0118البنك العربي، حساب إقليمي رقم : للمساهمة
  797909090 962: + لالستفسار
          +   962 797990000  

 25/8/2010، الرأي، عمان
 

   إلى غزة بعد عيد الفطرتنطلق "1األنصار" .48
 نظمت لجنة شريان الحياة النقابية  مأدبة إفطار أول من أمس على شرف ذوي               : طارق الحميدي  -عمان  

استطاع جمع مبلـغ    والشهداء األتراك الذين استشهدوا على متن سفينة مرمرة المشاركة بأسطول الحرية            
م قوافل كسر الحصار البرية والبحرية عدد من ذوي الشهداء           ألف دينار والتي سيتم تخصيصها لدع      130

األتراك وأعضاء لجنة شريان الحياة النقابية ومجلس النقباء وناشطين حقوقيين وعـدد مـن الحـزبيين                
  .باإلضافة لإلعالميين والشخصيات الوطنية

في قافلة شريان الحيـاة     و اكد رئيس لجنة شريان الحياة األردنية المهندس وائل السقا ان اللجنة ستشارك              
 التي ستنطلق في الثامن عشر من ايلول القادم من أوروبا إلى  الالذقية ومن ثم إلى العريش ومن ثـم                     5

  .الى رفح فغزة
 واخر هذا العام ، واستئناف قافلة األنصار        2وأعلن السقا  عن عزم اللجنة المشاركة في اسطول الحرية           

  .لفطر تماما التي أعيدت من العقبة بعيد عيد ا1
وقال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور إن ما يتعرض له إخوانكم في فلسطين مـن                  
حرب إبادة وجرائم ضد اإلنسانية وقتل أبنائهم والزج بهم في السجون والمعتقالت والحـصار الظـالم،                

  .دعم اخواننا في غزةويحاصرون الحصار األقوى إيالما في تاريخ البشرية، يتطلب منا وقفة جادة ل
  25/8/2010، الرأي، عمان

 
   الفلسطيني اإلسرائيلي يؤسس لجولة جديدة من الصراعالتفاوضفشل : الحريري .49

رحب رئيس الحكومة سعد الحريري باستئناف المفاوضات االسرائيلية ـ الفلـسطينية آمـال اال تـذهب     
 األخيرة وسيكون من الصعب بعدها، علـى        أدراج الرياح كسابقاتها، وقال ان هذه المفاوضات هي الحلقة        

أي إدارة دولية، أن تجمع أي فلسطيني إلى طاولة واحدة مـع اإلسـرائيليين، وسـيكون مـصير هـذه                    
  .المفاوضات، التأسيس لجولة جديدة من الصراع

وأكد الحريري رهان لبنان على التضامن العربي وأن يكون شريكا فاعال فيه، وأن تلتزم حدود الحقـوق                 
طنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقريـر مـصيره وإقامـة دولتـه                 الو

هذه المرحلة، يمكن أن تشكل الحلقة األخيرة في حلقات التفـاوض           . المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف   
ـ       ة الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، والتي سيكون من الصعب بعـدها، علـى أي إدارة دوليـة، أن ترعـى أي

إذا وصل الرئيس محمود عباس، إلى الحائط المسدود، كما وصل قبله الرئيس ياسـر              . مفاوضات أخرى 
عرفات، لن يكون في مقدور أي جهة دولية أن تجمع أي فلسطيني إلى طاولة واحدة مع اإلسـرائيليين،                  
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مـل  وسيكون مصير هذه المفاوضات، التأسيس لجولة جديدة من الصراع، سـتلقي بنتائجهـا علـى مج               
  .»مسارات السالم في المنطقة

أمام اختبار مفصلي في هذا المجال، وهو يتحمل مـسؤوليات          «وشدد الحريري على أن المجتمع الدولي       
وخالف ذلك ستقع المنطقة في     . أساسية، في دفع عملية السالم الى االمام وانقاذها من الشروط االسرائيلية          

  .»جديدة من التصعيددوامة العنف والتطرف، ويواجه السالم حلقات 
  25/8/2010، السفير، بيروت

  
   بالتسهيالت للفلسطينيينللطعنتوجه  :»الكتائب« .50

ردود الفعل التي تلت إقـرار القـوانين المتعلقـة بإعطـاء الالجئـين              » الكتائبي«انتقد المكتب السياسي    
إلقدام «سطينيين، أبدى أسفه    ، وإذ جدد موقفه المتفهم لمعاناة الفل      »الفلسطينيين تسهيالت إنسانية واجتماعية   

عدد من المسؤولين على تغيير مواقفهم ووعودهم والتزاماتهم التي سبقت الجلسة النيابية، السيما رئـيس               
الذي كان أكد على ضرورة ان يتم توافق وطني بين األطراف اللبنانية كافـة              ) نبيه بري (مجلس النواب   

  .»قبل إقرار المشاريع المتعلقة بالفلسطينيين
 آذار، وللطريقة المتسرعة التـي جـرى فيهـا          14لتعديالت أدخلت من دون توافق على ورقة        «أسف  و

التصديق على القوانين وهي تثير الريبة والشك، وتفتح المجال أمام إمكانية الطعن بطريقة التصويت التي               
أن ما حصل لـيس     جرت في الجلسة النيابية، كما أن أطرافاً من مختلف االتجاهات السياسية بدأت تعلن              
ويخشى الحـزب،   . سوى خطوة من سلسلة مشاريع قوانين الحقة تتضمن أمورا أخرى منها، حق التملك            

  .»أن تشكل هذه الخطوة مرحلة متقدمة على طريق هذا التوطين
  25/8/2010، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل"لالشتباه بتعامله مع " االتصاالت"توقيف موظف في : لبنان .51

 األول توقيف الموظف في وزارة االتصاالت طوني بطرس الذي يعمل في قسم الصيانة              تم أمس : بيروت
  " .إسرائيل"في مركز الدكوانة، لالشتباه بتعامله مع 

وقد قامت قوة من فرع المعلومات بدهم منزل بطرس واعتقلته في منزله في المنصورية، وفتشت المنزل                
  " .إسرائيل"مل مع وصادرت الحاسوب الشخصي الخاص به بتهمة التعا

وبطرس يعمل في مجال االتصاالت ولم تعرف الشركة التي يعمل فيها، علماً أنه قد عاد من الخارج منذ                  
  .أسبوع 

  25/8/2010، الخليج، الشارقة
 

   تخرق الخليوي مجدداًإسرائيليةاتصاالت  .52
كات الثابتـة فـي     عاودت اسرائيل منذ اكثر من اسبوع، الدخول على شبكات الخليوي والشب           :مرجعيون

قضاء مرجعيون، لبث رسالة مسجلة تتضمن طلب معلومات عن الطيار االسرائيلي المفقود رون آراد في               
ـ      . مقابل فدية مالية   :  الساعة االخيرة بحيث وردت مـن الـرقم        48وقد بلغت ذروة هذه االتصاالت في ال

  .، علما انها كانت في السابق، ترد من رقم خارجي24472624100000
 25/8/2010، نهار، بيروتال

  
   نفقاً على الحدود مع غزة12 تضبط المصريةالسلطات  .53

 نفقاً جديداً يستخدم فـى      12ضبطت الشرطة المصرية على طول الحدود المصرية مع غزة          : )أ.ب  .د  (
وذكر مصدر أمني مصري فـي      . تهريب البضائع والسلع إلى غزة وذلك في إطار حملة أمنية تقوم بها             
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لحملة تهدف لضبط الحدود بين مصر وغزة وخاصة بعد عودة نشاط التهريب عبـر األنفـاق                سيناء أن ا  
 سـاعة   24 نفقا خالل    12وأضاف أنه تم ضبط     . بصورة كبيرة مع قرب حلول منتصف شهر رمضان         

وجاري ضبط باقي األنفاق فى الحملة األمنية الكبرى وقد تم وضع حراسة مشددة على جميـع فتحـات                  
  .  لتدميرها خالل مدة وجيزة األنفاق تمهيدا

 25/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل" دعوة عربية لحماية الفلسطينيين من اعتداءات  الحرم اإلبراهيميمذبحةذكرى في  .54
 ارتكب المستوطن اإلرهـابي بـاروخ       1994 من رمضان المبارك عام ،     15في مثل هذا اليوم،     : القاهرة

اهيمي في مدينة الخليل المحتلة، واستشهد في المذبحـة التـي نفـذها             غولدشتاين مذبحة في الحرم اإلبر    
 فيما أغلق جنـود االحـتالل أبـواب         150 مصلياً وجرح ،   29غولدشتاين بالتواطؤ مع قوات االحتالل،      

  .المسجد ومنعوا القادمين من الخارج من الدخول إلنقاذ الجرحى 
باعية وكافة المنظمات الدولية بتحمل المـسؤولية       وطالبت جامعة الدول العربية مجلس األمن واللجنة الر       

. في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساعدة أهل الخليل الذين يعانون من اعتداءات سلطات االحتالل               
وقالت، في بيان أصدرته، أمس، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للمذبحة، إنه عقب المذبحـة، فرضـت                

" إسـرائيل "وأضـافت أن    . الفلسطينيين في الخليل لصالح المستوطنين      تضييقاً وحصاراً على    " إسرائيل"
نصبت الحواجز ومنعت الفلسطينيين من المرور في شوارع خصصتها للمستوطنين، وفرضت قيودا على             

 محل تجاري في البلـدة القديمـة   800حرية دخول المصلين في الحرم اإلبراهيمي، كما أغلقت أكثر من   
   .ومحيطها 

 الدول العربية أن التطرف اإلسرائيلي الذي ترعاه الحكومة اليمينية بقيادة بنيـامين نتنيـاهو          أكدت جامعة 
وكافة إجراءاتها التي تتخذها لفرض األمر الواقع على األرض هي إجراءات غير شرعية والغيـة وال                

  .يترتب عليها أي حقوق
االحـتالل المتواصـلة علـى الحـرم        هذه المذبحة تعد حلقة من سلسلة اعتداءات        "وأشار البيان إلى أن     

  .  حيث دمر جزءا من الحرم وأقيمت صالة يهودية فيه1968اإلبراهيمي منذ سبتمبر 
  25/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  "إسرائيليين"مطالب بإقالة وزير داخلية الكويت بسبب دخول  .55

يـق حكـومي علـى      وفـي أول تعل   . إلى الكويت   " إسرائيليين"تواصلت تداعيات قضية دخول     : الكويت
طلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمـد       . ألداد باك إلى البالد     " اإلسرائيلي"موضوع دخول الصحافي    

من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، اليـوم األربعـاء،                
أن الـصحافي   " روضان الروضـان     وتوضيح األمر للنواب، ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء        

بمعرفـة  "في بيـان    " حدس"وطالبت الحركة الدستورية اإلسالمية      " .ربما كان يقصد الفتنة   " اإلسرائيلي"
  " .ومحاسبة المتسببين بهذه الحادثة الخطيرة. . الحقيقة 

  .كومة وطالب النائب خالد الطاحوس، رئيس الوزراء بتعديل وزاري يخرج فيه وزير الداخلية من الح
 25/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  في خدمات الجوال' إسرائيلية'اتصاالت المغرب تدرج ثالث شركات : مصدر إعالمي مغربي .56

كشف مصدر إعالمي مغربي النقاب عن أن الموقع اإللكتروني الرسمي التصاالت المغرب : الرباط
بارتنر ''تعلق األمر بشركة أدرج ثالث شركات إسرائيلية في إطار ما يسمى بخدمات النقال، وي
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الفرع اإلسرائيلي لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون، وتم تصنيف '' كومينيكاسيو
  . في الخانة الرابعة' إسرائيل'

، أن شركة اتصاالت )24/8(المغربية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء " التجديد"وذكرت صحيفة 
لدمج المكالمات الدولية ضمن خدمات االشتراك في الهاتف النقال أدخلت المغرب في إطار خطتها 

إسرائيل ضمن الدول المشمولة بهذا االمتياز، وصنفت في موقعها اإللكتروني إسرائيل ضمن الدول التي 
 ثانية من المكالمات 450تقع في الخانة الثانية التي يخول العقد للمشتركين ضمن الهاتف المحدد ما قيمته 

ليها، ويسرد الموقع الئحة الدول التي توجد في الخانة الثانية ومن بينها الدولة العبرية إلى جانب الدول إ
العربية كالسعودية والبحرين والكويت ومصر واإلمارات والعراق واألردن ولبنان وعمان وفلسطين 

  . وقطر وسوريا واليمن
تصنف اتصاالت المغرب إسرائيل ضمن أما بخصوص االشتراك غير المحدد، ف: "وأضافت الصحيفة

  . ، التي تتمتع الدول الواقعة فيها بامتيازات خاصة بشأن ثمن المكالمات"الخانة الثانية
  24/8/2010، قدس برس

 
  التسلح اإليراني ليس خطرا على إسرائيل بل على الدول العربية:  بمصرالحربيوزير اإلنتاج  .57

ر الدولة لإلنتاج الحربي المـصري إن القـدرات العـسكرية           قال سيد مشعل وزي   :  محمد أحمد  - القاهرة
اإليرانية ال تمثل أي خطر على إسرائيل وإنما تمثل خطرا أكيدا على المنطقة العربية بتـدخالتها غيـر                  

  .المحسوبة في المنطقة العربية وشؤونها
أدت إلى زيادة العداء    واعتبر مشعل أن زيادة الطموحات العسكرية التي تعمل إيران على السير قدما فيها              

ضدها من جانب كثير من دول العالم، خاصة دول الغرب التي أصبحت تعمل جاهدة على وقف التـسلح                  
  .اإليراني، وهو ما جعل إيران تحمل عبئا سياسيا وعسكريا ونفسيا كبيرا جراء ذلك

ل منـذ عـام     وقال الوزير المصري إن إيران لم يسبق لها أن أطلقت طلقة رصاص واحدة على إسرائي              
 وحتى اآلن، مشيرا إلى أن حزب اهللا اللبناني الموالي إلى إيران أعلن على لسان أمينه العام حسن                  1948

نصر اهللا خالل االجتياح العسكري اإلسرائيلي األخير لقطاع غزة أنه ليس طرفا في تلك المعركة، مشيرا                
  .إلى أنه لم يخرج صاروخ واحد من حزب اهللا على إسرائيل خاللها

 25/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  بيان الرباعية ال يشكل مرجعية للمفاوضات المباشرة": الوطن"مسؤول أمريكي لـ .58
 عبـد الـرؤوف      نقالً عـن مراسـلها      رام اهللا  ، من 25/8/2010،  )السعودية(الوطن اون الين،  ذكرت  
ـ  أكد  مسؤول أمريكي كبير   ، أن   أرناؤوط الفلـسطيني واإلسـرائيلي    أنه سيتعين على الطرفين     " الوطن" ل

االتفاق على مرجعية المفاوضات المباشرة، رافضا بذلك اعتبار بيان اللجنة الرباعية الدوليـة مرجعيـة               
للمفاوضات المقرر أن تبدأ في الثاني من الشهر المقبل وسط شكوك فلسطينية بإمكانية مواصلتها في ظل                

في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل والتهديدات       المواقف اإلسرائيلية المؤكدة على تعزيز االستيطان       
  .الفلسطينية باالنسحاب من المفاوضات حال صدور عطاءات استيطانية في ذلك التاريخ

يتعين على األطراف أن تتفق فيمـا بينهـا         "وقال المسؤول األمريكي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،        
كـال  "وأضـاف   " .المرجعيات التي اتفقوا عليهـا    على مرجعيات المفاوضات وأن تقول لنا إن هذه هي          

الطرفين كان على علم مسبق بالنسبة لدعوتهما إلى المفاوضات وبطبيعة الحال فإنه من خالل نقاشـاتهما                
  ".فإنهما سيقرران كيفية التقدم في المحادثات

ـ     نقلت   وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،     ، أن 25/8/2010،  الخليج، الشارقة  وأضافت سؤول أمـس، عـن م
أمريكي رفيع المستوى، لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن المبعوث األمريكي جورج ميتشل أبلغ نتنياهو                
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. عن أي خطوة يحتمل أن تضر بالمفاوضات ما إن تبـدأ      " إسرائيل"أن اإلدارة األمريكية تتوقع أن تمتنع       
خطي المصاعب والتوصل إلى سالم     كما أكد المسؤول أن الواليات المتحدة تنتظر من الجانبين المعنيين ت          

وأشار إلى أن االتفاق الجزئي، حتى إن تحقـق خـالل           . شامل، مضيفاً أن واشنطن لم تقبل باتفاق جزئي       
وقال المسؤول األمريكي للصحافيين في القدس المحتلة إن هدف اللقاء المقبل           . سنة، لن يرضي واشنطن   

ورفض احتمال اتفاق سالم مؤقـت أو جزئـي         . نيبين الطرف " سالم"في واشنطن هو التوصل إلى اتفاق       
  .خالل الجدول الزمني الذي وضع للمحادثات " فقط"
  

   تأخذ في االعتبار الدعوة الفلسطينية الى وقف االستيطانالمتحدةالواليات : كراولي .59
دة ، قال الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي ان الواليات المتح           )أ ف ب  (وفي واشنطن   

تأخذ في االعتبار الدعوة الفلسطينية الى وقف االستيطان، من دون االشارة الى امكان تأييد واشنطن لهذا                
االستيطان، قرار التجميـد    «: وأضاف. المطلب خالل المفاوضات المباشرة المرتقبة مطلع الشهر المقبل       

) لـسطينيون واالسـرائيليون   الف(كانا موضوع نقاش وسيكونان موضوع نقاش عندما يلتقي القـادة           (...) 
  .»)سبتمبر( ايلول 2كلينتون في ) الخارجية االميركية هيالري(بوزيرة 

25/8/2010، الحياة، لندن  
  

  "أسطول الحرية"  مجزرة ترفض التعاون مع تحقيق"سرائيلإ": نساناإلمجلس حقوق  .60
أعلنت مم المتحدة   األن  ، أ )رويترز، أ ب  ( نقالً عن وكالتي  جنيف  من  ،  25/8/2010،   الحياة، لندن  ذكرت

 ترفض التعاون مع فريق مجلس حقوق االنسان التابع لها للتحقيق في الهجـوم االسـرائيلي      "إسرائيل"ان  
الذي كان ينقل مساعدات انسانية     » أسطول الحرية «الماضي على إحدى سفن     ) مايو( أيار   31الدامي في   

اول من امس ان المحققين بدأوا باالستماع       وأضافت في بيان    .  أتراك 9الى قطاع غزة، وأسفر عن مقتل       
الى شهود، وأن الفريق المؤلف من ثالثة أفراد، موجود حالياً في تركيا التي كانت السفينة ترفع علمهـا                  

  .بعدما استمعوا الى شهود آخرين في لندن وجنيف
 47 المؤلـف مـن      ويتوقع ان يقدم فريق التحقيق تقريره الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة،            

 أيلول وتـستمر ثالثـة      13المقبل خالل دورته الخريفية التي ستبدأ في        ) سبتمبر( أيلول   27عضواً، في   
  .أسابيع

وقال ديبلوماسيون ان بان كي مون غير راض عن اإلجراء الذي اتخذه مجلس حقوق االنـسان والـذي                  
ضائه لسلطات األمـين العـام ورئيـسة        يتفق مع نمط من التحديات العلنية وغير المباشرة من غالبية أع          

  . مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان نافي بيالي
 المسؤول في مجلـس  ، أن)أ ب، يو بي أي (، نقالً عن وكالتي  25/8/2010،  السفير، بيـروت  وأضافت  

 أن اللجنة تسعى فقط إلى مقابلة جنود إسـرائيليين علـى صـلة              أوضححقوق اإلنسان كارلوس مونغي     
، لكن إسرائيل لم تقبل بذلك، مشيراً إلى أنها ليست المـرة األولـى              »أسطول الحرية «م على سفن    بالهجو

  .التي ترفض فيها الدولة العبرية التعاون مع تحقيقات مجلس حقوق اإلنسان
  

   نتنياهو نصيراً للسالم يعدبلير  .61
ألن " المباشرة خطوة مهمـة      عتبر مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أن المفاوضات        ا: )وكاالت(

" . نـصير للـسالم  " اإلسرائيلية"بنيامين نتنياهو باسم الحكومة " اإلسرائيلي"ذلك يظهر أن رئيس الوزراء      
اعلم أن الـبعض يتهكمـون أو       "،  "تل أبيب "وقال بلير، في خطاب ألقاه بعيد ذلك في جامعة خاصة قرب            

من الحـصول علـى ضـمانات    " إسرائيل"ا تمكنت أعتقد أنه إذ"وأضاف  " . يقولون إن ذلك لالستعراض   
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. حقيقية وفاعلة بشأن أمنها، فإنها مصممة وجاهزة للتفاوض بشأن دولة فلسطينية قابلة للحياة ومـستقلة                
  " .إنه قرار شجاع وصائب لرئيس الوزراء

25/8/2010، الخليج، الشارقة  
 

  "إسرائيل" كندي يدعو لمقاطعة ميناءاعتصام أمام  .62
بالتعاون مع قوى وشخصيات نقابية في مدينة       " لجنة مقاطعة االبارتهييد األسرائيلي   "نظمت   :خالد بركات 

بمقاطعة بريتش كولومبيا، يوم أمس الثالثاء، في تمـام         " دلتا بورت "فانكوفر الكندية إعتصاماً أمام ميناء      
اإلسرائيلية " تسيم"شركة  الساعة الثانية عشر ظهرا، الموعد الذي ترسو فيه إحدى السفن التجارية التابعة ل            

  .في ميناء دلتا بورت
وقالت اللجنة في تصريحات صحافية إن االعتصام الذي جرى تنظيمه هو جزء من الفعاليات اإلعالميـة                

  .والسياسية في البالد ومن حركة عالمية مناهضة ضد االحتالل االسرائيلي
وقف إسرائيل حصارها لقطاع غزة وقتلها      وقال أحد النشطاء الكنديين إن هذا االعتصام هو رسالة حتى ت          

  ".للمواطنين الفلسطينيين
25/8/2010، 48موقع عرب  

 
  ! بما ال تقوى عليهتهددالسلطة حين  .63

  عريب الرنتاوي
في اجتماع بال نصاب ، وقرار بال تصويت ، حسمت السلطة الفلسطينية أمرها ، وقررت الذهاب إلـى                  

الرئيس ، أمر تسويغ القرار وتسويقه      " أمين سر "، وتكفّل   مفاوضات مباشرة وغير مشروطة مع إسرائيل       
، في بيان ال يليق بلحظة االنصياع وال ينسجم مع مشاعر الحرج التي تحيط عـادة باتخـاذ المواقـف                    

باالنسحاب من المفاوضات   " التلويح"، فقد تولّى أمر     " كبير المفاوضين األزلي  "والقرارات المأزومة ، أما     
ماكينـة التـسريبات    "ل عمليات االستيطانية ، ليعود الرئيس ويقول شيئاً مماثالً ، فيما            إن استأنفت إسرائي  

مكالمات ثالث هدأت روع عباس وحالت دون قلبـه         "و" ضغوط غير مسبوقة  "ما تزال تتحدث عن     " إياها
وهي التي طلبها لسبر أغوار التفاوض المباشر ،        " عن مهلة الشهر  "، ناهيك   " الطاولة على رؤوس الجميع   

  .المهلة التي تذكر بمثيلتها زمن محادثات التقريب ، والتي لم يصمد العرب والفلسطينيون حتى نهايتها
أياً يكن من أمر ، فقد سبق وتناولنا هذه المسائل من قبل ، وسنعود إلى تناولها من بعد ، لكن مقالة هـذا                       

لتي صمت آذانها عن نداءات الفـصائل       للقيادة الفلسطينية ، وهي ا    " نصيحة مجانية "اليوم مخصصة لتقديم    
  .والشخصيات والمجتمع المدني وكل من له صلة ويتملك بقايا غيرة على فلسطين أرضاً وشعباً وحقوقا

تقترح النصيحة ، أن تتوقف القيادة الفلسطينية عن التلويح باالنـسحاب مـن المفاوضـات إن عـاودت                  
أن يكف عن الحديث فـي      " كبير المفاوضين "اص إلى   إسرائيل أعمالها االستيطانية ، وأن تطلب بشكل خ       

  .هذا األمر ، وأن يختار موضوعات أخرى لمقابالته وتصريحاته الصحفية 
  : والخلفية جملة أسباب أهمها" في البال"نقول ذلك و

إن إسرائيل لم تتوقف عن االستيطان طيلة فترة محادثات التقريب ، ال في الضفة الغربيـة وال فـي                 ) 1(
، وقد فضحت منظمات إسرائيلية هذا األمر بأوضح مما فعلت السلطة ذاتها ، ومع ذلـك دخلـت                  القدس  

العبثية بشهادتها ، وانتقلت منها إلى المفاوضات المباشرة غير المـشروطة           "السلطة في محادثات التقريب     
  ).تقرأ مع استمرار االستيطان(
تفقد معناهـا وتـضيع رسـائلها       " ضات حياة المفاو"أن لغة التهديد والوعيد حين تصدر عن صاحب         ) 2(

والمرسلة إليهم ، إن كان ال بد من التهديد والوعيد ، ولكي تصل الرسالة الفلسطينية إلى غايتهـا ، فإنـه           
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قرار عن المجلس المركـزي     (آخر ، يمكن أن تؤخذ تهديداته على محمل الجد          " مرسل"يتعين البحث عن    
  ). مثال ، أو مؤتمر وطني عام

الهبـوط  "ذا هو األهم ، على السلطة أن تكون متيقنة مما تلوح به وتهدد ، حتى ال تتكرر تجربة                   وه) 3(
، والذي تكرر مرتين في غضون عدة أشهر ، وأراق ما تبقى مـن              " المهرول وغير المنظم عن الشجرة    

  .ماء الوجه والكرامة والحقوق
مفاوضات التي ستنطلق فـي ذلـك التـاريخ ،          مائدة المفاوضات ستلتئم في الثاني من أيلول القادم ، وال         

) الجزئي والمحدود (ستستمر بعد السادس والعشرين من الشهر ذاته ، موعد انتهاء مهلة تجميد االستيطان              
المعمول بها منذ تشرين الثاني ، ولن تقوى السلطة على االنسحاب من المفاوضات ، ألن األسباب التـي                  

، مـا   ) أو التمهيد وتحضير الرأي العام    (د أسابيع من التمنع والمماطلة      بع" بيت الطاعة "دفعتها للعودة إلى    
الفلسطينية على مراكز القـرار     " االعتمادية"زالت قائمة ، وستظل تفعل فعلها إلى ما شاء اهللا ، طالما أن              

: باتت مطلقة أو شبه مطلقة ، وطالما أن تأثير إسرائيل على هذه المراكـز ، وتحديـدا المركـز األهـم                    
  .شنطن ، ما زال مطلقاً أو شبه مطلقوا

" الكوانين"و" التشارين"ستُصرف الرواتب لشهري آب وأيلول ، وستُسدد الفواتير الرئيسة للفترة ذاته ، أما              
ـ     ، فـإن أخـذ المفـاوض    " المرونة التفاوضية الفلسطينية"فما زالت في علم الغيب ، أو باألحرى رهن ب

ولوح جدياً بمغادرة غـرف  " ركب رأسه"كان به ، أما أن  " لتجسيريةا"الفلسطيني يستجيب ألفكار ميتشيل     
التفاوض ، فسنبدأ نسمع من جديد عن تأخر صرف الرواتـب وارتفـاع أرقـام المديونيـة الفلـسطينية         
واستنكاف المصارف المحلية عن إقراض السلطة خصوصا بعد أن جاوزت مديونيتها المليـار دوالر ،               

  .تتصاعد من جديد" العقالنية"و" االعتدال"وستبدأ صرخات 
السلطة ليست قادرة على تنفيذ تهديدها ووعيدها باالنسحاب من المفاوضات ، ومن األفضل لها أن تقـرأ                 
جيداً فصول المواجهة بين نتنياهو وأوباما ، بين إسرائيل والمجتمع الدولي ، وكيف انتهت إلى اسـتئناف                 

خال من الدسم ال يعد بحال      ) الرباعية(ية ، وبيان دولي     المفاوضات بال شروط ، عبر مذكرة جلب أمريك       
  .من األحوال مرجعية للمفاوضات وهو غير ملزم ألحد على أية حال

طبعا ال مصلحة إلسرائيل أو الواليات المتحدة وباألخص الرباعية الدولية ، في حرق السلطة وتـسريع                
درت الرباعية بيانها إياه إللهاء السلطة وستر       انهيارها ، سيجدون لها مخرجا كما فعلوا باألمس حين أص         

من اآلن ، سيتمثل في إعالن اسـتئناف  " التسريبات"عورات تراجعها عن شروطها ، والمخرج كما تقول         
التي تقـول   " المطرفة"التوسع في الكتل االستيطانية والقدس ، واستمرار التجميد في البؤر والمستوطنات            

  .إلخالئهاحكومة نتنياهو بأنها قد تضطر 
عندها لن يكون أمام السلطة أية حجة أو ذريعة ، فهي قبلت بضم الكتل االستيطانية إلسرائيل بما يعنـي                   
أن ال حاجة لالعتراض على التوسع في مستوطنات لن تكون جزءا من الدولـة الفلـسطينية ، والقـدس                   

فاوضات النهائية ، والتقريـر     مدرجة على الئحة موضوعات الحل النهائي ، وال داعي الستباق نتائج الم           
  ".السيادة اإلسرائيلية"من اآلن أي األحياء والمناطق ستتبع للسلطة وأيها سيكون تحت 

هدفها في المقام األول واألخير ، حفظ ما أمكن حفظه من مـاء             " مخارج وتخريجات "دائما ستكون هناك    
مـن  ( فـي منـع خـصومها        الوجه ، ليس حرصا على أصدقاء واشنطن من الفلسطينيين ، بل رغبـة            

  .من تعزيز مواقعهم ومواقفهم) الفلسطينيين اآلخرين
أمام شاشات التلفزة ، فال حاجة لنا بهـا وال          " هز السبابة "لكل هذه األسباب ، ننصح بعدم االستمرار في         

الذي ، فالمكتوب   " المفاوضات حياة "بالتعبيرات الغاضبة التي ترتسم على وجوه المتحدثين والناطقين باسم          
  .قرأناه من عنوانه ، عدنا وقرأنا كل كلمة وسطر فيه ، ووجدناه فارغاً وعبثياً

  25/8/2010، الدستور، عمان
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  طبخة بحص إجبارية .64
  عبداهللا إسكندر

شكل البيان األخير للجنة الرباعية السلم الذي هبطت عليه السلطة الفلسطينية من شجرة شروط الموافقـة                
لكن الهبوط من هذه الشجرة     . باشرة مع إسرائيل في الثاني من الشهر المقبل       على معاودة المفاوضات الم   

إذ إن اإلدارة األميركية، علـى لـسان وزيـرة          . ال يعني أن سبل نجاح هذه المفاوضات باتت مضمونة        
خارجيتها هيالري كلينتون، أطلقت رصاصة الرحمة على المفاوضات قبل أن تبدأ بتشديدها على استبعاد              

  .مسبقة، أي المطالب الفلسطينية، من هذه المفاوضاتالشروط ال
وال أحد يراهن فعالً على أن تكون هذه المفاوضات، في ظروفها وشروطها وميزان القوى الذي يسودها،                

  .1967سبيالً الى السالم بتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلة عام 
 العامة التي استبق بها بنيامين نتانياهو المفاوضات، تظهر تعليقـات           وباستثناء الحملة الدعائية والعالقات   

  .األطراف تواضع األهداف، إن لم يكن انعدامها
والسؤال هنا يتعلق بدوافع السلطة في قبول الذهاب الى هذه المفاوضات، ما دامت تعرف مـسبقاً أنهـا                  

   واإلقليمي الحالي؟لكن هل تملك السلطة ترف الرفض، في ظل الوضع العربي. طبخة بحص
ال خيارات كثيرة أمام السلطة التي تزداد ضعفاً، في معادلة التفاوض مع إسرائيل، مـع ازديـاد سـوء                   
الوضع العربي، أو بعبارة أدق مع ازدياد تضارب مصالح القوى العربية واإلقليمية في عملية التفـاوض                

  .برمتها
الكويت التي ساهموا فيهـا، بعـدما جمعـتهم         لقد ذهب العرب الى مفاوضات مدريد، بعد حرب تحرير          

وفاوضوا إسرائيل لسنوات على أسـاس األرض       . المصلحة المشتركة في إضعاف العراق ونظامه آنذاك      
لكنهم فاوضوا ألن   . واليوم ال يصعب االستنتاج أن األرض لم تعد وأن السالم لم يتحقق           . في مقابل السالم  

  .مصلحة سياسية تحققت من هذه المفاوضات
لقد بـات واضـحاً أن      . وينطبق هذا األمر اليوم على حال تشرذم الفلسطينيين الذين يزيد وضعهم ضعفاً           

عليه بالقوة المسلحة، ال يظهر فقط شهية هذه الحركة الى الـسلطة            » حماس«انشقاق قطاع غزة وسيطرة     
 الـسلطة ضـعيفة     فحسب، وانما يظهر أيضاً أن حصيلة الموقف العربي من القضية الفلسطينية هو إبقاء            

وقد يكون األكثر انتقاداً لمعـاودة      . وقراراتها مرتهنة لالعتبارات السياسية وليس العتبارات الحل السلمي       
ألنها توفر لهم أداة جديدة في التعبئة، وفي اتهام السلطة          . المفاوضات المباشرة اليوم هم األكثر فرحاً بها      

  .ومنظمة التحرير بالتفريط
فهـو مرشـح، مـع     .  العربي واإلقليمي الى مزيد من التأزم وتعارض القوى داخله         واليوم، يتجه الوضع  

التصعيد الحاصل حول إيران، الى مزيد من التمزق، خصوصاً أن التوقعات تتحدث عن إمكان مواجهـة                
مع كل ما ينطوي عليه من أخطار توسع رقعـة المواجهـة التـي              .  إسرائيلية، وربما أميركية   -إيرانية  

الفلسطيني إحـدى أدوات  ) الضعف(ولهذا السبب، يشكل االنشقاق    . طقة العربية أحد مسارحها   ستكون المن 
تعتبر نفسها، مثل حلفاء إيران اآلخرين فـي المنطقـة، طرفـاً فـي              » حماس«هذه المواجهة، ما دامت     

  .المعركة المقبلة
تـوافر لهـا إجمـاع      كان يمكن للسلطة الفلسطينية رفض المفاوضات المباشرة، بشروطها الحالية، لـو            

وكان يمكن أن تكون مشاركتها ذات فعالية أكثر، وربما منتجة أكثـر، لـو              . المصلحة العربية واإلقليمية  
  .توافر لها إجماع هذه المصلحة

لكن، ال الرفض في الوضع الحالي كان سيضمن إمكان التقدم في اتجاه الهدف الفلسطيني وال المـشاركة                 
 هذه المفاوضات أو عدمها تخضع العتبارات خارجـة عـن القـضية             بعدما باتت . ستضمن هذا الهدف  

الفلسطينية، سواء بالنسبة الى اإلدارة األميركية أو بالنسبة الى الوضع العربي، وبالتأكيـد بالنـسبة الـى            
  .إسرائيل
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  25/8/2010، الحياة، لندن
  

  دعوة لتوريط مبارك .65
  فهمي هويدي

شاركة في إطالق المفاوضات المباشرة فـي واشـنطن بـين           أفهم أن يوجه أوباما الدعوة إلى مبارك للم       
لكنني لم أفهم لماذا يستجيب الرئيس المصري لندائه، واستغرب جدا حفـاوة            . اإلسرائيليين والفلسطينيين 

اإلعالم الرسمي في مصر بتلك الدعوة المريبة، فالرئيس األمريكي هو الذي قرر عقد االجتماع وإجـراء   
وهو يريد أن يحقق إنجازا يعزز به موقفه فـي انتخابـات            . تجابة لطلب نتنياهو  المفاوضات المباشرة، اس  

ويريد في الوقت ذاته أن يكسب إلى صفه اللـوبي          . التجديد النصفي للكونجرس في أوائل نوفمبر المقبل      
الصهيوني في بالده، ويريد أن يهدئ الموقف على الجبهة الفلسطينية بأي وسيلة، لينصرف إلى التعامـل                

وإلى جانب هذا كله وذاك فهو يريد من الرئيس المصري ومعه العاهل األردني أن يـستخدما                . إيرانمع  
  .ثقلهما في الضغط على الفلسطينيين، خصوصا أنهما لعبا دورهما في ترتيب المفاوضات المباشرة

ن كـان  وكما أن واشنط. الخالصة أن الرئيس األمريكي له حساباته التي تصب كلها في مصلحة إسرائيل           
في توفير الغطاء العربي للتراجعات الفلسطينية المختلفة فـي         » المعتدلين«لها دورها من خالل أصدقائها      

  .اآلونة األخيرة، فإنها حرصت على أن يتوفر ذات الغطاء للمفاوضات المباشرة
ـ                 ل ألن األمر كذلك فأزعم أن ذهاب الرئيس مبارك إلى واشنطن لالشتراك في إطالق المفاوضـات يمث

وقـد  . وثمة إجماع على ذلك بين أغلب المعلقين والمحللـين        . فالشكوك في جدواها أكيدة   . مغامرة كبرى 
عبر عن ذلك السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، الذي قال في تصريح لألهرام نشر فـي                  

ن بعدم الحـديث    وهو الذي طالب الفلسطينيي   .  إن نتنياهو وضع أمام المفاوضات شروطا مستحيلة       23/8
خريطـة الطريـق    (عن أي مطالبات، حتى إذا كانت تمثل استحقاقات تم االتفاق عليها في مرات سابقة               

وهو ما إن اطمأن إلى رضوخ العرب والفلسطينيين ومشاركتهم في المفاوضات حتى تحدث عـن               ). مثال
 متطلبات ما سماه أمـن      وعن. ضرورة االعتراف بيهودية الدولة وعن دولة فلسطينية مجردة من السالح         

  . سبتمبر المقبل26وتمسكت مصادره باستئناف المشروعات االستيطانية علنا بعد . إسرائيل
إن مختلف الدالئل تشير إلى أن نتنياهو سيذهب إلى واشنطن لكي يفرض شروطه، بعـدما اسـتطاع أن                  

وهو مدرك  . س األمريكى له  وهو مطمئن إلى مساندة الرئيس أوباما والكونجر      . يملي على الجميع ما يريد    
  .أيضا أن أوباما ليس على استعداد إلغضاب إسرائيل حتى ال يعود عليه ذلك بالخسارة فى الداخل

المالحظة الجديرة باالهتمام في هذا الصدد أن الضغوط األمريكية واإلسرائيلية نجحت في تعديل موقـف               
قف االستيطان والعودة إلى ما قبـل حـدود         الرباعية الدولية، ورجوعها عن بيان سابق تحدثت فيه عن و         

 20/8مما دفع الرباعية إلى إصدار بيان جديد فـي          . وهو البيان الذي رفضته إسرائيل بشدة     . 1967عام  
مـن  » أعمـال اسـتفزازية   «ودعا بالمقابل إلى االمتناع عن أي       . خال من اإلشارة إلى وقف االستيطان     

وكانت تلك إشارة خـضراء السـتئناف المـشروعات         ) اتالعبوا بالكلمات وضحكوا علين   (،  »الطرفين«
كذلك خـال البيـان     . االستيطانية دون اعتبار للتهديدات الفلسطينية باالنسحاب من المفاوضات إذا تم ذلك          

، باختصار فإن بيـان الرباعيـة       1967أيضا من اإلشارة إلى مطالبة انسحاب إسرائيل وراء حدود عام           
ستجيب للمطالب اإلسرائيلية، وهو ما يشي بما يمكن أن تمضي فيـه            أعيدت صياغته في نيويورك لكى ي     

  .المفاوضات المباشرة، التي تعد إسرائيل الطرف األقوى فيها بامتياز
 أن الـشكوك    22/8المدهش أن جريدة األهرام التي رحبت بالدعوة المريبة نشرت يوم األحد الماضـي              

اعا بين المتابعين على أن الفشل الذي منيـت بـه   تخيم على قدرة واشنطن على حل القضية، كما أن إجم         
جهود المبعوث األمريكي جورج ميتشيل في مسعاه لتقريب وجهات النظر في المفاوضات غير المباشرة،              

  .سيظل مخيما على جلسات الحوار فى المفاوضات المباشرة
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ق مفاوضات للنجاح فيها    إذا كان التشاؤم ظاهرا إلى ذلك الحد، فلماذا يغامر الرئيس مبارك بحضور إطال            
معنى واحد في نظر اإلدارة األمريكية هو تغليب وجهة النظر اإلسرائيلية وانتـزاع أكبـر قـدر مـن                   

أفهم أن يذهب الرئيس إلى واشنطن في ختام المحادثات، وليس في بدايتها، إذا             . التنازالت من الفلسطينيين  
، أما أن يدعي لشهود إطالق المفاوضات فـذلك         ما بدا أنها حققت أي نجاح يستجيب للمطالب الفلسطينية        

  وأكرر أنه ال تفسير لذلك سوى أنه يراد للرئيس المصري أن يكون عنـصر ضـغط علـى                  . توريط له 
  

فلماذا يضع الرئيس نفسه في     . الفلسطينيين ولكى يحقق اإلسرائيليون واألمريكيون المكاسب التي توخوها       
  .ن؟ وهل نستطيع؟هذا الموقف؟ هل يمكن أن نقول ال لواشنط

  25/8/2010، الشرق، الدوحة
  

  حرب االستخبارات..  وحزب اهللا"إسرائيل" .66
  نواف الزرو

هناك في الكيان الصهيوني تشكل أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية الركيزة األساسـية للدولـة والجـيش               
" أسـطروها "ية التـي    والحروب واالنتصارات أو الهزائم، بل إن اإلنجازات األمنية والعسكرية اإلسرائيل         

، وخاصة على صعيد االغتياالت والعمليات الخاصة، تحققت بالنسبة لهـم بفـضل         )حولوها إلى أساطير  (
  .فعالية أجهزة االستخبارات

فمن وجهة نظر المؤسسة االستخبارية اإلسرائيلية، يساوي جاسوس واحد أكثر من ألف جندي في أرض               
منه، وربما أصبح يساوي اليوم في أعقاب الهزائم اإلسـرائيلية          المعركة، كما قال نابليون بونابرت في ز      

  . يبقى الجندي أعمى ال يرى شيئا-أي المعلومة-عشرة آالف جندي في الميدان، إذ بدون الجاسوس 
وهذا هو المحرك لبحث جديد لمعهد األمن القومي اإلسرائيلي حول الميول القائمة في البيئة اإلستراتيجية               

  .ستخبارات اإلسرائيلية االستعداد لها في العقد المقبلالتي يجب على اال
المبنـى القـائم حاليـا ألجهـزة        "، إن   "إلى أيـن؟  .. االستخبارات اإلسرائيلية "يقول البحث وهو بعنوان     

  ".االستخبارات اإلسرائيلية هش للغاية، وال يستطيع مواجهة التحديات الجسام القائمة أمام الدولة العبرية
 ومـا   2006ة االستخبارات اإلسرائيلية عمليا وميدانيا هناك في لبنان أثناء حرب صيف            وقد تجلت هشاش  

قبلها وما بعدها، وكذلك هناك في سوريا حينما ظهر زعيم حزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا فجـأة إلـى    
اح جانب الرئيس السوري بشار األسد واإليراني محمود أحمدي نجاد، واألخطر من جهة إسرائيل هو نج              

  .حزب اهللا في اختراق المؤسسة العسكرية واالستخبارية اإلسرائيلية
  قنبلة استخبارية من الوزن الثقيل

فحينما ظهر نصر اهللا مطلع العام الجاري إلى جانب األسد ونجاد علنا في دمشق، أثار ظهوره عاصـفة                  
كيف "عظمها يتساءل   من التحليالت وصلت حد التخيالت، وعجت بها الصحف اإلسرائيلية ولسان حال م           

  ".وصل المطلوب األول واألكثر متابعة على اإلطالق من قبل المخابرات اإلسرائيلية إلى دمشق؟
كما أثار ظهوره حفيظة الكثير من الخبراء اإلسرائيليين، وسخروا من قدرات الموساد، وكيف أنـه لـم                 

 منها سالما، وربط بعضهم بين      يعرف عن تمكن نصر اهللا من مغادرة لبنان والوصول إلى دمشق والعودة           
هذا الفشل وبين إخفاقات االستخبارات اإلسرائيلية المتالحقة في لبنان منذ هزيمة إسرائيل أمام حزب اهللا               

  .2006في صيف 
وفي مؤتمره الصحفي األخير الذي قدم فيه القرائن التي تدخل إسرائيل في دائرة الشبهة باغتيال رئـيس                 

الحريري، فجر نصر اهللا قنبلة أمنية استخبارية إعالمية من العيار الثقيل لـم             وزراء لبنان األسبق رفيق     
تهز فقط أركان نظرية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، وإنما قلبت الحـسابات اإلسـرائيلية               

  .األميركية وغيرها التي كانت تراهن على إدانة الحزب باغتيال الحريري وإصدار قرار ظني بحقه



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1891:         العدد       25/8/2010األربعاء  :التاريخ

من أهم ما فجره نصر اهللا أيضا كشفه النقاب عن ذلك السر األمني الكبير المتعلق بنجاح حزب اهللا                  وكان  
في التسلل إلى أجهزة العدو اإللكترونية، والتقاط موجات بث طائرات االستطالع اإلسـرائيلية، وتقـديم               

لبنـان منـذ مطلـع      قرائن معلوماتية متصلة مترابطة عن نشاطات العدو االستخبارية واالغتيالية فـي            
  .التسعينيات، وصوال إلى اغتيال الحريري

وفتح نصر اهللا في هذا السياق ملف حرب االستخبارات المحتدمة بين الطرفين على أوسع نطاق، بل تبين                
أن هذه الحرب الخفية هي األساس والمنطلق ألي حرب أخرى، بل وأبعد مـن ذلـك، فـإن إسـرائيل                    

، لغايـات   2006تخباري التجسسي ضد حزب اهللا في لبنان منذ صـيف           وحلفاءها يرمون بكل ثقلهم االس    
  .التحضير لعدوان واسع النطاق تحسم فيه إسرائيل حربها مرة واحدة وإلى األبد كما يخططون

  لماذا لم ننتصر على حزب اهللا؟
قوا  أصيب جنراالتها ومحللوها وكبار باحثيها بالذهول، ولم يـستفي         2006فمنذ هزيمة إسرائيل في حرب      

الحكومة اإلسرائيلية ذهلت من    "من هول الهزيمة اإلسرائيلية، فأعلن الجنرال بنيامين بن إليعازر آنذاك أن            
  ".قدرة حزب اهللا على البقاء

لم نستوعب مع من نقاتل، وهذا جـزء    "وكشف الجنرال متان فيلنائي النقاب عن حالة الذهول لديهم بقوله           
الصفعة التي تلقيناها من حزب اهللا أضاعت قوة        "رية بما قالت إنه     ، واعترفت المؤسسة العسك   "من التهور 

  ".ردعنا
المستوى السياسي اتخذ قراراته بشكل متـسرع،       "وكشف عضو الكنيست الجنرال احتياط ران كوهين أن         

أن اإلخفاقـات   "ولفت كوهين إلـى     ". بدون معرفة من سيذهب إلى القتال، وكيف يمكن تحقيق اإلنجازات         
  ". معرفة الجيش بقدرات حزب اهللا القتاليةتكمن في عدم

وفي إطار التفوق االستخباري المذهل لحزب اهللا، وفي إطار هذا المناخ االنهزامي، أخـذوا يتـساءلون                
كيف حدث ذلك؟ لماذا لم ننتصر في الحرب؟ ما العمل مع حزب اهللا الذي تحول إلى تهديـد                  : أيضا تباعا 

  رادع إلسرائيل؟
 الذي بات يحظى بمصداقية قيادية شخصية ال نظير لها على امتداد الساحة العربية              ما العمل مع نصر اهللا    

واإلسالمية، بل واإلسرائيلية إلى حد كبير؟ أين مخبأ األمين العام للحزب الذي أصـبح يـشكل نـصف                  
اإلعالم ونصف المعركة؟ كيف يمكن التخلص من الحزب وأمينه العـام؟ وغيـر ذلـك مـن األسـئلة                   

  .الكبيرة التي تقض مضاجع المؤسسة العسكرية األمنية االستخبارية والسياسية اإلسرائيليةوالتساؤالت 
  العمى االستخباري

واستتباعا، وفي سياق كتابات بحثية وتقييمية مختلفة حاول كتابهم ومحللوهم الرد على األسئلة الكبيرة عن               
 24رائيلية المقدم روبـي سـان مـن         الهزيمة، فطلب دمان رئيس قسم التطبيقات في سالح البحرية اإلس         

 علـى  10 إلى 1ضابطا برتبة مقدم فما فوق تعبئة نماذج، ومنح الجيش اإلسرائيلي وحزب اهللا نقاطا من              
  .2006أدائهما في الحرب على لبنان صيف 

واتضح من النتائج أن حزب اهللا يتفوق على الجيش اإلسرائيلي في مجاالت االستخبارات واإلسـتراتيجية               
يديعوت أحرونوت  (ة القتال، في حين تتفوق إسرائيل على الحزب في مجال وسائل القتال والتنظيم              وعقيد

29/9/2009(  
أن الحرب التي تورطت فيهـا دولـة        "ورأى الخبير اإلسرائيلي في الشؤون اإلستراتيجية رونن برغمان         

لى حسم أي معركة جـوا      أولهما انهيار مفهوم التسلط الجوي، ويقوم ع      : إسرائيل كشفت قصورين فادحين   
والثاني فشل استخباراتي ذريع سيكتب الكثير عنه بنسبة أكبر مما كتب           . مع االستعانة بقوة برية صغيرة    
  ".1973تشرين األول /عن اإلخفاق في حرب أكتوبر
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إن "وكرس برغمان حيزاً واسعاً في يديعوت أحرونوت لتناول ما وصفه بـالعمى االسـتخباري، وقـال                 
 اإلسرائيلية فشلت في اختراق حزب اهللا فشالً ذريعاً رغم أن مئات من عناصرها عملت في                االستخبارات
  ".هذا االتجاه
أن عدم النجاح في اختراق مركز صنع القرار في حزب اهللا، انعكس جلياً فـي النتـائج التـي                   "وأضاف  

  ".تمخضت عنها الحرب
مرتكـزة إلـى حـد كبيـر علـى تفـوقهم            فعلى خالف إستراتيجياتهم ومخططاتهم ومفاهيمهم األمنية ال      

والتفوق العسكري المطلق، وعلى خالف ثقتهم      " قدرة الردع "االستخباري والتقني المزعوم وإلى ما يسمى       
العالية بالنفس وغطرستهم العسكرية المرتكزة أيضا على تفوقهم الجوي وأجهزة استخباراتهم واعتقـادهم             

نجـح حـزب اهللا وفقـا       .. هة حربية مع أي طرف عربي     بإمكانية الحسم العسكري السريع في أي مواج      
للمعطيات والمعلومات واالعترافات اإلسرائيلية وغيرها، في إلحاق هزيمة ثقيلة بالثـالوث االسـتخباري             

  .الموساد والشاباك واالستخبارات العسكرية: اإلسرائيلي األسطوري كما يزعمون
  عنصر القوة والتفوق

ناك في جنوب لبنان في الواقع يشبه الهزيمة التي منـي بهـا الجـيش               إن ما حصل للجيش اإلسرائيلي ه     
وبرأي المحلل اإلسـرائيلي فـي      . في أفغانستان " الجيش األحمر "األميركي في فيتنام، وتلك التي مني بها        
وقف إطالق النار منع وقوع هزيمة أكبر بكثيـر فـي القتـال             "يديعوت أحرونوت رون بن يشاي، فإن       

  ".البري
اإلسرائيلية الحارقة ظروف وعوامل عديدة، ولكن أبرزها كان التفوق االستخباري لحـزب اهللا             وللهزيمة  

الذي تمثل من جهة أولى في نجاحه المطلق في تنظيمه الداخلي وفي انتشاره وقدرته على إخفاء القيادات                 
ـ              ستوى رصـد   والمقاتلين واألسلحة الصاروخية، وتمثل ثانيا في قدراته االستخبارية المتميـزة علـى م

  .ومالحقة وتفكيك أخطر شبكات التجسس اللبنانية العاملة لصالح الموساد اإلسرائيلي
أن جهاز األمن الخاص لحـزب اهللا اسـتطاع         "وفي هذه المسألة تحديدا اعترفت مصادر أمنية إسرائيلية         

  ".تفكيك أخطر شبكات التجسس التابعة للموساد التي عملت في بيروت والجنوب اللبناني
إن عمالء الموساد الذين ألقي القبض عليهم في بيروت هم األخطر في منطقة الـشرق               "الت المصادر   وق

األوسط واألكثر تدريبا على أحدث األجهزة اإللكترونية، وإن مهمتهم كانت تحديد األمـاكن والمخـابئ               
فوسفورية على  السرية والشقق البديلة التي يستخدمها زعماء الحزب، ووضع عالمات إلكترومغناطيسية و          

األماكن التي يجب أن يستهدفها القصف الصهيوني، إضافة إلى زرع أجهزة التصنت في أماكن متعـددة                
  ".في الضاحية الجنوبية

وتمثل تفوق حزب اهللا كذلك في المفاجآت الكبيرة التي هزت أركان إسرائيل وجيشها مثل مجزرة دبابـة                 
يلية، وإطالق الصواريخ نحو أهداف عـسكرية دقيقـة فـي         الميركافا المشهورة، وتدمير البارجة اإلسرائ    

  .شمال فلسطين المحتلة وغير ذلك
ولعل الصفعة االستخبارية الشديدة األولى التي وجهت إلى الجيش اإلسرائيلي جاءت في أعقـاب عمليـة                

  . جنديا12وأدت إلى مقتل " كفار جلعادي"الصواريخ التي أطلقت على 
  الثقوب السوداء

، وفـي العمـل االسـتخباري       "الثقوب الـسوداء  "مصطلحات االستخبارية هناك ما يسمونه      في قاموس ال  
، كان أبرزها كما يستفاد من التحلـيالت        2006في حرب صيف    " ثقوب سوداء "اإلسرائيلي ظهرت جملة    

  :العسكرية اإلسرائيلية
خ المـضادة    أن االستخبارات اإلسرائيلية لم توفر للجيش معلومات كافيـة عـن منظومـة الـصواري               -

  .للمدرعات التي في حوزة حزب اهللا
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 أن االستخبارات لم توفر أيضا معلومات عن وسائل قتالية متطورة لدى الحزب، مثل الصاروخ الـذي             -
  .قصف البارجة

 عدم توفير معلومات استخبارية عن المنظومة المتطورة التي بناها حزب اهللا للقتال داخل القرى، وعدم                -
  .ية بمعلومات كافية عن تحرك مقاتلي الحزبتزويد القوات البر

 فشل االستخبارات في تزويد وحدات النخبة العسكرية بمعلومات دقيقة قبل عمليات اإلنزال في بعلبـك                -
  .وصور التي فشلت جراء معلومات غير صحيحة زودت بها االستخبارات وحدات النخبة

  . اهللا بالضاحية الجنوبية لبيروت الفشل في تحقيق اختراق جدي لمركز صنع القرار في حزب-
أين يقيم األمين العام لحزب اهللا حسن       :  عجز االستخبارات حتى اآلن، عن الرد على السؤال األهم وهو          -

  نصر اهللا؟
بعد كل ذلك القصف المكثف المرعب للضاحية الجنوبية والمواقع األخرى، أخفقت إسرائيل تمامـا فـي                

أين : ندها دوت صرخة المحلل العسكري يوسي ملمان في هآرتس        اصطياد أي قائد من قادة الحزب، وع      
  يختبئ قادة حزب اهللا بحق الجحيم؟

  استخالصات
وفي فضاء حرب االستخبارات المحتدمة، وفي إطار البحث االستخباري اإلسرائيلي المحموم عن مخبـأ              

ـ                 سكرية نصر اهللا وقيادات الحزب ومخابئ أسـلحته الـصاروخية وغيرهـا، أصـيبت المؤسـسة الع
واالستخبارية اإلسرائيلية بحالة من القلـق واالرتبـاك والحيـرة، ففـرزت طـواقم البحـث والتقيـيم                  
واالستخالص، في الوقت الذي لم يتوقف فيه حزب اهللا بدوره عن التطور والتطوير بما يتناسب مع حجم                 

  .المقاومةالتحديات والمواجهة مع تلك الدولة التي تبيت لحرب عدوانية جديدة على لبنان و
ولذلك فإن االستخالصات لدى الجانب اإلسرائيلي تركز إلى حد كبير على الوجه االستخباري لحزب اهللا،               

كيـف تنظـر   : وهي كما أعدها مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي تجيب عن أسئلة عـدة أهمهـا         
عاظمه العسكري الموصـوف  إسرائيل إلى تطور القدرات االستخبارية لحزب اهللا؟ وهل ترى تناسقاً بين ت       

وتعاظمه االستخباري حيالها؟ وما هو دور استخبارات الحزب في مواجهة اعتداءات إسرائيل على لبنان؟              
  وكيف ترى مكانة استخباراته في أي حرب مقبلة؟

ولعل هذه المحاور بذاتها هي التي يركز عليها حزب اهللا بدوره، بمعنى تطوير القدرات االستخبارية على                
 الجبهة اللبنانية الداخلية، والخارجية على صعيد الكيان الصهيوني وجيشه ومؤسـساته العـسكرية              صعيد

لديـه، أي الجبهـة الداخليـة       " الـبطن الرخـوة   "واالستخبارية والتسليحية المختلفة، إضافة إلى عناصر       
وء انكشافها المرعب   اإلسرائيلية التي تقلق المؤسسة السياسية والعسكرية إزاءها قلقا كبيرا متزايدا في ض           

  .أمام حرب الصواريخ القادمة
فعمل حزب اهللا االستخباري كما يتبين وفقا للشهادات والقرائن التي يعززها بحث مركز دراسات األمـن                
القومي اإلسرائيلي، عمل متوال وممأسس يشبه أسلوب عمل أجهزة االستخبارات النظامية الكبيرة، إذ إن              

 الموجهة، والعمل في أوساط جماهيرية مختلفة، إضافة إلى تطـور خبـرة             جمع المعلومات االستخبارية  
مشغلي المصادر البشرية وكيفية تجنيدها، تدل على أن مسارات مأسسة الذراع االستخبارية لحـزب اهللا               

  .في السنوات األخيرة، لم تتخلف عن مسارات مأسسة الذراع العسكرية
حية االستخبارية والعملياتية، إلى جهة أكثر تركيزاً وخطورة        وهذا كله يشير إلى تحول حزب اهللا من النا        

  .ونجاعة وردعا
  24/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   اإلسرائيلي العشريناألركانتحديات رئيس  .67

   "هآرتس" افتتاحية صحيفة
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ـ                 سا وزير الجيش اإلسرائليلي إيهود باراك أعلن للحكومة أنه يوصي بتعيين اللواء يـوآف غاالنـت رئي
ويحتاج التعيين إلى إقرار لجنة برئاسة القاضي المتقاعـد يعقـوب           . لألركان العشرين للجيش اإلسرائيلي   

يحتمل أن يكون من األفضل إنهاء تحقيق الشرطة في قضية وثيقة هيئة األركان قبل التعيين، مثل                . تيركل
  . ناالقتراح الذي لمح به بيان المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاي

  
بحيث أنه إذا لم تكن انعطافة غيـر متوقعـة، فـي            . ولكن باراك ثبت حقيقة على األرض وغير الوضع       

  . التحقيق أو لجنة التعيين لتيركل يفترض االفتراض بان غالنت بالفعل سيكون رئيس األركان التالي
  

.  رئـيس األركـان    مهمات الجيش اإلسرائيلي ال تجتاز تحوال متطرفا مع التغييرات الشخصية في مكتب           
ـ    ودعم ) التي حدودها تتوق إلى التحديد    (يجب أن يوفر دفاعا عن الدولة       ) إسرائيل(ذراع األمن الرئيس ل
  . السالم بالوسائل السياسية

  
وللمـواطنين غيـر   ) إسـرائيل (لقواته، لمـواطني  . مرغوب فيه أن يعمل الجيش بنهج يوفر حياة البشر     

موح التوقع بان تعمل المنظمة األقوى في الدولة بدمج سـليم للقـيم             كما أنه مس  . المشاركين خلف الحدود  
  . واالنضباط وتأخذ بالحسبان تأثيرها على المجتمع واالقتصاد

  
 ببراءة قلـب    – وليس أقل من ذلك ثقة الجيوش        –التحدي الفوري لغالنت سيكون إعادة بناء الثقة العامة         

األمن في سلسلة بشعة من المناكفات، بقدر كبيـر بمـسؤولية        في السنة األخيرة علقت قيادة      . القيادة العليا 
  . باراك وبقدر ما بسبب رئيس األركان المنصرف غابي اشكنازي

  
العالقات العكرة في القيادة تركت أثرها في األسفل وشوشت أيضا سالمة أجراء تعيـين نائـب رئـيس                  

أن يعمل بسرعة على رأب الصدوع،      على غالنت   . األركان في العام الماضي ورئيس األركان هذا العام       
  . في الضابطية" قوائم التصفية"بناء عصبة ألوية مجربة ومتوازنة، ومنع أجواء الفئوية، المحاسبات و 

  
أحد انجازات اشكنازي، إلى جانب التشديد المتجدد على تدريب القوة في النظامي واالحتياط كان الخـط                

غالنت كان كما يخيل أكثر كفاحيـة       . مسائل الحرب والسالم  المنضبط ومكبوح الجماح لهيئة األركان في       
التوقع هو أنه كرئيس لألركان أن يستوعب مركزية منصبه ويشكل كابحا، وليس            . كقائد للمنطقة الجنوبية  

  . محفزا، للمغامرات العسكرية
   العبرية"هآرتس"افتتاحية صحيفة : المصدر
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