
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   وسيلة في سجون غزة والضفة16 تعذيب ممنهج بـ :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  التنحي عن كافة المناصب التي يشغلهلعباس يدعو الرشق 

  لالستيطان" تجميد طفيف"نتنياهو يفكّر بـ ": يديعوت"
   عن خسائر حرب غزة"إسرائيل"لجنة فلسطينية تطالب بتعويض متبادل بين السلطة و

  ناقلة جنود مدرعة روسية الى رام اهللا 50تعيق وصول" إسرائيل ":السفير الفلسطيني في روسيا

ال تفويض وطني ألي: هنية
 مفاوض يريد أن يفرط بالقدس

  وبحق العودة
  

 4ص ... 

 1893 27/8/2010الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1893:         العدد       27/8/2010الجمعة  :التاريخ

    :سلطةال
 5   وسيلة في سجون غزة والضفة16 تعذيب ممنهج بـ :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2
 6  حقوقيون يخشون تبعات إقرار كتلة حماس في التشريعي بغزة قانونا لهيئة حقوق اإلنسان.3
 6  "الجهاد" من أربعة عناصر  سراح تطلقزةالشرطة في غ.4
 6  لمواصلة تقديم الخدمات الصحية لالجئين" األونروا"أبو مغلي يدعو .5
 7    ناقلة جنود مدرعة روسية الى رام اهللا50تعيق وصول" إسرائيل ":السفير الفلسطيني في روسيا.6
 7   عن خسائر حرب غزة"إسرائيل"لجنة فلسطينية تطالب بتعويض متبادل بين السلطة و.7
 8   لغرامة ماليةإضافةتسجن كل من يجاهر بإفطار رمضان طيلة الشهر في رام اهللا الشرطة .8

    
    :المقاومة

 8  التنحي عن كافة المناصب التي يشغلهل عباسيدعو الرشق .9
 9  في رام اهللافتح تتبرأ من عرقلة مؤتمر ضد المفاوضات .10
 9   الوطنيي إلى الكف عن التدخل في الشأن السياسةتدعو األجهزة األمنية في الضف" الديمقراطية".11
 9   تعرب عن دهشتها لمستوى االنحدار الذي وصلت إليه مسلكيات األجهزة األمنية"الشعبية".12
 10   الجبهة بصدد اتخاذ قرارات ذات طابع إستراتيجي : "الشعبية"مصادر مقربة من .13
 10  بي احتجاجاً على المفاوضات المباشرةقوى ومنظمات أهلية تطلق خطة لتحرك شع: غزة.14
 10   قرار البرلمان ناقصاً ويعدبركة يطالب بإقرار حق التملك لفلسطينيي لبنانعلي .15
 11   في الضفة من أعضائها28حماس تتهم السلطة باعتقال .16
 11  يستنكر اعتقال خمسة من أعضائه في غزة" حريرحزب الت".17
 11  المقاومة تتصدى لتوغل إسرائيلي وسط قطاع غزة وسقوط قذيفة على النقب الغربي.18
 12  فتح تنتقد اقتحام المستوطنين مسجداً في القدس.19
 12  أحد مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في رفحي الحاج لطفي الهمص حماس تنع.20
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12  لالستيطان" تجميد طفيف"نتنياهو يفكّر بـ ": يديعوت".21
 13  نتنياهو يقترح عقد لقاءات ثنائية بينه وبين عباس مرة كل اسبوعين.22
 13  نتنياهو يشكل طاقماً مصغراً للمفاوضات": يديعوت".23
 13  حزب العمل سينسحب من الحكومة إذا لم تبدأ المفاوضات: ابشاي بربرمان.24
 13  ية فسادتأجيل المصادقة على رئيس األركان اإلسرائيلي بسبب قض.25
 14  نتنياهو يريد استغالل المفاوضات المباشرة إلعادة تنظيم االحتالل للضفة وغزة والقدس: الطيبي.26
 14   تحاول إضعاف حكم حماس اقتصاديا"إسرائيل: "النائب العسكري العام.27
 14   عاما بعد ترك منصبه15 له لمدة" شين بيت" الـحمايةتوفير نتنياهو يطلب  ":ستهآر".28
 15  إلى نابلس مخطط لمد سكة قطار إسرائيلية": هآرتس".29
 15   يقيم مائدة إفطار رمضانية للنواب العرب اإلسرائيليرئيس الكنيست.30
 15    تعمل على إحباط صفقة لبيع صواريخ روسية الى سورية"اسرائيل": "هآرتس".31
 16  وثيقة إسرائيلية تحذّر الفلسطينيين من التحرك الدولي ضد االحتالل.32
 16   المناصرين للقضية الفلسطينيةطالب جامعة حيفا اليهود يتظاهرون ضد المحاضرين.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1893:         العدد       27/8/2010الجمعة  :التاريخ

 16  تنجح في تهريب نسخة نادرة للتوراة من العراق واالستحواذ عليها"اسرائيل".34
 17  الجزائرى" النووى"الموساد يجمع معلومات دقيقة عن المشروع  ..باستخدام األقمار الصناعية.35
 17  التجمع الوطني الديمقراطي يطالب سعيد نفاع بإعادة المقعد البرلماني إلى الحزب فورا.36
    

    :األرض، الشعب
 17  رائد صالح يدعو إلى إنهاء االنقسام ودعم صمود قرية العراقيب.37
 18   من دخولهيمنع المسلمينو الحرم اإلبراهيمي للمستوطنين في رمضان االحتالل يفتح.38
 18   قرب الخليلقتحم مسجد حمزةي االحتالل.39
 18   تتاجر بأوقاف المسلمين"إسرائيل".40
 19   من المستشفى إلى السجوناالحتالل ينقل األسرى المرضى.41
 19   مرة48محكوم بالسجن المؤبد الأسيرة فلسطينية محررة تعقد قرانها على األسير حسن سالمة .42
 19   فلسطينيين برصاص الجيش بالضفة الغربيةإعدام حول اإلسرائيليةالتماس للعليا .43
 20  ون يطالبون باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودينيفلسطين.44
 20  دعوات فلسطينية الستعادة جثمان ناجي العلي من لندن لدفنه بفلسطين.45
 20  "دون إذن"مة التصوير داخل األقصى االحتالل يوقف طاقماً صحفياً فلسطينياً بته.46
 20  نقابة الصحفيين تندد باعتداء أجهزة أمن السلطة على اإلعالميين في رام اهللا.47
 21   أسرة3000تستهدف " األعمال اإلماراتية"و ألفاً في غزة يستفيدون من إفطار مؤسسة خليفة 48.90
 21   إسطنبولإلىرحلة ترفيهية ألبناء شهداء غزة .49
 21  إحصاءات رئيسية عن الضفة الغربية وقطاع غزة.50
   

   :عربي، إسالمي
 22  المباشرة محكوم عليها بالفشل سلفاًالمفاوضات : إيران.51
 22  رغم التوتر" إسرائيل"التزام أنقرة بالحفاظ على عالقات الصداقة مع  ونكديؤمسؤولون أتراك .52
 23  موسى يشدد على ضرورة االستفادة من فرصة إطالق المفاوضات المباشرة.53
 23  "إسرائيل"المباشرة اختبار لنيات  المفاوضات  : الغيط أبو.54
 23  سيناء آمنة للسياح اإلسرائيليين: مصدر مصري.55
 23  مؤتمر حول القدس في طهران السبت.56
 24  ةالرئيسان اليمني والفلسطيني يبحثان جهود إحالل السالم في المنطق.57
 24  "الرومينغ" عبر خدمة "إسرائيل" مع "التطبيع"سالميون في المغرب ينتقدون إ.58
 24  "إسرائيل"أي ضربة ضد إيران ستجابه برد صاروخي هائل وعنيف ضد : قائد في الحرس الثوري.59
   

   :دولي
 25 عن صيغة لتجميد االستيطان أثناء المفاوضات" إسرائيل"أميركا تبحث مع الفلسطينيين و.60
 25   أوباما يوفد دينيس روس إليجاد صيغة الستمرار تجميد االستيطان.61
 25 يةواشنطن توافق على البناء في الكتل االستيطان: مصادر إسرائيلية.62
 26 لن تنجح المفاوضات إذا لم تكن جميع قضايا الحل النهائي مطروحة على الطاولة: بلير.63
 26  سيري يشدد على ضرورة أن تكون المفاوضات المباشرة بداية لعملية سالم جادة.64



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1893:         العدد       27/8/2010الجمعة  :التاريخ

 26 نح سبعة ماليين دوالر إضافية لمشروع الصرف الصحي بغزةيم" البنك الدولي".65
 27 االتحاد األوروبي يصرف الدفعة الثانية لمتضرري القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل.66
    

    :حوارات ومقاالت
 27  منير شفيق ...يلية المباشرة؟ما معنى العودة إلى المفاوضات الفلسطينية اإلسرائ.67
 29  دوجالس هاميلتون... الحقيقة الغائبة في المفاوضات المباشرة.. غزة.68
 30  عبداهللا األشعل... التوظيف السياسي لحق تقرير المصير.69
 32  يسرائيل هرئيل... تقرب الحربمحادثات السالم التي س.70
    

  33  :كاريكاتير
***  

  
   وبحق العودةال تفويض وطني ألي مفاوض يريد أن يفرط بالقدس: هنية .1

إن الشعب الفلسطيني " قال رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية:  أحمد المصري-خان يونس
تى بقاع األرض لن يكونا في أي لحظة من اللحظات سنداً إلجراء المفاوضات وقواه الحية والممتدة في ش

  . العبثية بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي والمزمع استئنافها في الوقت القريب
وأضاف هنية خالل حفل إفطار سنوي ألهالي األسرى والشهداء وذوي االحتياجات الخاصة، بمحافظة 

ال تفويض وطني ألي مفاوض يريد أن يفرط بالقدس، وأن يفرط بحق : "نوب قطاع غزةخان يونس ج
  ". العودة واألرض ويريد أن يجلس على طاولة مفاوضات بشروط مذلة وبشروط أمريكية صهيونية

ال يفوضون أولئك الذين يريدون أن يوقعوا على صك "وأشار هنية إلى أن األسرى والجرحى وعوائلهم 
 فلسطين ومدينة القدس، والذين ضحوا من أجلها على مدار سنوات طويلة وخاضوا أوجه التنازل على

، معاهداً الشعب الفلسطيني أن تبقى حركة حماس والحكومة الفلسطينية مصرة على حمل األمانة "النضال
  . ومواجهة التحديات والوفاء للقضية الفلسطينية

من "اآلالف من األسرى والشهداء والجرحى والمعاقين وبين هنية أن الشعب الفلسطيني لم يقدم أولئك 
أجل أن يرقص على جراحنا بعض الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وبعض الذين ال يرون إال السير في 

، الفتاً إلى أن "الفلك األمريكي، فال غطاء وطني وفلسطيني وشرعي للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة
  . كن إال من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتحرير األرض واإلنسانتضحيات الشعب الفلسطيني لم ت

لقد فشلت دولة االحتالل في تحقيق أهدافها في كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر : "وأكمل هنية بالقول
بطشه المستمر والذي هدف من ورائه لتكثير عدد الضحايا، والشهداء والجرحى والمعاقين واألسرى، 

، منوهاً إلى أن دولة االحتالل تحاول أن تسلك طرقاً أخرى لنيل "عن حاضنتها الشعبيةوعزل المقاومة 
  . أهدافها عبر طاولة المفاوضات والتي أثبتت فشلها على مدار سنوات طويلة

كثرة شهدائنا وعذابات جرحانا تعكس صورة اإلرهاب الصهيوني، وطبيعة االحتالل "وأكد هنية على أن 
عن صمت العالم أمام هذه الجرائم، ووقوفهم عاجزين لتقديم قادة دولة االحتالل أمام ، متسائالً "المجرم

  . العدالة الدولية، ومحاكمتهم على الجرائم الواضحة التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني
أين العدالة الدولية والقانون الدولي ومجلس األمن من آالف الشهداء والجرحى : "كما وتساءل هنية

؟، "ى؟ كيف لكم أن تسكتوا وال تتقدموا بخطوات على طريق العدالة التي تتحدثوا عنها ليل نهارواألسر
  . مطالباً األحرار في العالم بوقف جرائم دولة االحتالل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

وحيا هنية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهالي الجرحى واألسرى والشهداء 
وجودين في حفل اإلفطار السنوي والذي نظمته جمعية الرحمة الخيرية بمدينة أصداء في محافظة خان الم
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يونس، على صمودهم وصبرهم في وجه المؤامرات التي تحاك ضد ثباتهم وتحاول أن تنتزع عبر 
  .الطرق المختلفة تأييدهم ووقوفهم لجانب قضيتهم الوطنية العادلة

  26/8/2010فلسطين اون الين، موقع
  

   وسيلة في سجون غزة والضفة16 تعذيب ممنهج بـ :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .2
" فتح"أكدت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، أمس، قيام األجهزة األمنية الموالية لحركتي : )آي.بي .يو (
المعتقلين من في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعمليات تعذيب ممنهجة ومخالفة للقانون بحق " حماس"و

وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير له بعنوان . الجانبين نجم عنها العديد من الوفيات
حزيران /ممارسات التعذيب في السجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية منذ أحداث يونيو"

ام السياسي، والثاني على انعكاس لحالة االنقس: ، إن ممارسة التعذيب أخذت اتجاهين أولهما"2007
 وأوضح أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا، وتلك التابعة للحكومة المقالة في .جنائيةخلفيات 

  .للتعذيبغزة أقدمت على ممارسة التعذيب بحق الخصوم السياسيين، مؤكداً أن المئات تعرضوا 
 من األمن الوقائي، المخابرات العامة االستخبارات وأشار التقرير إلى أن التعذيب مورس على أيدي أفراد

 أما في غزة، فقد مورس التعذيب على أيدي أفراد األمن الداخلي والشرطة .الضفةالعسكرية في 
خلفية االنتماء السياسي هي الباعث " وأضاف أن ).التنفيذيةالمباحث الجنائية، مكافحة المخدرات والقوة (

أوضح أن كل الدالئل والمؤشرات التي جمعها تفيد أن ممارسة التعذيب أداة  و".التعذيباألبرز الرتكاب 
، منوهاً بأن حالة االنقسام السياسي هي المظلة التي "فتح"و" حماس"من أدوات الخصومة السياسية بين 

  .التعذيبجرى تحتها ممارسة العديد من أعمال 
أفضت إلى الوفاة وأخرى لم تفض إلى الوفاة، وسلّط التقرير الضوء على العديد من حاالت التعذيب التي 

 وأشار .والتوقيفتعرض خاللها المعتقلون إلى المعاملة المهينة والقاسية، في السجون ومراكز االعتقال 
وأفراد األجهزة " فتح"إلى إنه وثّق ثماني حاالت وفاة جراء التعذيب في غزة، بعضها لناشطين من 

لفيات جنائية وتجارة المخدرات، فيما رصد ست حاالت وفاة في األمنية، إلى جانب معتقلين على خ
  " .حماس"سجون الضفة غالبيتهم من أعضاء 

وعرض التقرير بشكل دقيق ألساليب التعذيب البدني والنفسي التي اتبعتها أجهزة الضفة وغزة بحق 
ب المبرح، العزل  نوعاً، كان أبرزها عمليات الشبح، الفلقة، الضر16المعتقلين، والتي بلغ عددها 

االنفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية، والتهديد بالقتل واالعتداء الجنسي وإطفاء 
  .السجائر في الجسد 

وذكر أن من أحدث وسائل التعذيب إجبار المعتقلين على تنظيف الزنازين بفرشاة أسنان صغيرة الحجم، 
 وأكد على وجود قصور واضح لدى جهات إنفاذ .ويلةطوالوقوف على علبة حديد صغيرة لساعات 

القانون في الضفة وغزة بمتابعة قضايا التحقيق والمالحقة القضائية لمرتكبي التعذيب، مشيراً إلى أنه لم 
  .تسجل أي حالة تم فيها متابعة قضية من قضايا التعذيب أو تم تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة 

ا وجهت رسائل بشأن ممارسات التعذيب إلى القيادتين الفلسطينيتين في قطاع وقالت المنظمة الحقوقية إنه
وذكر أن .غزة والضفة الغربية تناشدهم فيها باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لوقف وحظر التعذيب 

هذه الرسائل وجهت إلى العديد من الشخصيات على رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس حكومته سالم 
  .      ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية فياض، 

 27/8/2010الخليج، الشارقة، 
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   قانونا لهيئة حقوق اإلنسان بغزةحقوقيون يخشون تبعات إقرار كتلة حماس في التشريعي .3
س عن قلقها البالغ لقيام كتلة حما" ديوان المظالم"أعربت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : حامد جاد-غزة 

بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان " اإلصالح والتغيير"في التشريعي الفلسطيني في غزة 
  .بالقراءة الثانية خالل جلسة للتشريعي قالت كتلة حماس إنها عقدت الثالثاء في مدينتي غزة ورام اهللا

بقًا وكافة أصولها وحساباتها المالية ووفقًا للقانون تؤول ممتلكات الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان المنشأة سا
  .إلى الهيئة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

لتجاوزه النصاب القانوني لالنعقاد، وما "وحذرت الهيئة في بيان أصدرته أمس من خطورة هذا اإلجراء 
  ".يمثله من تهديد خطير لوحدة النظام السياسي والقانوني في شطري الوطن

نظراً ألنه "قرار القانون بالقراءة الثانية ينضوي على تكريس لحالة االنقسام السياسي، ورأت الهيئة أن إ
  .وذلك وفقا للهيئة" يمزق كيان الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة

ورية، وتركيز وطالبت الهيئة نواب حماس بالتراجع عن قرارهم الفتقاده للصالحيات القانونية والدست
الجهود على حماية حقوق اإلنسان التي تتعرض لالنتهاك بسبب استمرار حالة االنقسام السياسي داعية 

  .لمناقشة قانون الهيئة تحت قبة المجلس التشريعي الملتئم في أجواء الوئام والوحدة الوطنية
 اإلنسان وعدم الزج بها في وأكدت على ضرورة عدم المساس بعمل الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق

التجاذبات السياسية الناجمة عن تكريس حالة االنقسام السياسي، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعمل 
  .على مراقبة وحماية حقوق اإلنسان في فلسطين باستقاللية وحيادية

الحالية خرجت عن خطوط ان الهيئة "من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في التشريعي أحمد أبو حلبية 
ما يتعلق بحقوق اإلنسان، وتعد وسيلة للسلطة في الضفة الغربية، وتدافع عن األخطاء التي تحدث هناك، 

  .كما قال. وتضخم األخطاء التي تحدث في غزة
كان البد من سن قانون المجلس التشريعي لهذه الهيئة لينظم عملها بشكل أفضل، ألنها ستتبع " وأضاف 
  . مباشرة، مما يعطيها مجاال واسعا للعمل دون رقابة من الجهات التنفيذيةللتشريعي

  27/8/2010الغد، عمان، 
  

  "الجهاد" من  أربعة عناصرراحس تطلق الشرطة في غزة . 4
كانت " الجهاد االسالمي"أمس أربعة من عناصر حركة " حماس" أطلقت الشرطة التابعة لحكومة -غزة 

" الجهاد"وأكد الناطق باسم . ؤسسة تابعة للحركة تُعنى بأسر الشهداءاعتقلتهم أول من أمس من مقر م
اطالق األربعة صباح أمس في أعقاب اتصاالت حثيثة أجراها قياديون في " الحياة"داوود شهاب لـ 

كي ال " الجهاد"الى التزام آليات التنسيق المتفق عليها مع " حماس"ودعا شهاب ". حماس"الحركة مع قادة 
وجدد نفيه أن يكون هناك أي مختطف في المقر، وهي الذريعة التي استخدمتها .  هذه المشاكلتتكرر مثل

  .الشرطة ووزارة الداخلية القتحام المقر
  27/8/2010الحياة، لندن، 

 
  لمواصلة تقديم الخدمات الصحية لالجئين" األونروا"أبو مغلي يدعو  .5

، إلى االستمرار في تقديم خدماتها "األونروا"الغوث فتحي أبو مغلي، وكالة . دعا وزير الصحة د: قلقيلية
لالجئين بشتى فروعها، خاصة الصحية منها، وذلك إلى حين إقفال ملف الالجئين نهائياً، بعودتهم إلى 

  .ديارهم األصلية التي هجروا منها
ية عن جاء ذلك خالل زيارته، أمس، محافظة قلقيلية، ضمن جوالته الميدانية لمتابعة األوضاع الصح

كثب في مختلف المحافظات، بمرافقة وفد ضم عدداً من المدراء العامين ومدراء الوحدات والدوائر في 
  .وزارة الصحة
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وأكد أبو مغلي أن وزارة الصحة تسعى إلى إيجاد آلية تتفق عليها كافة الجهات ذات الصلة في المحافظة، 
 الغوث مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية تكون قابلة للتطبيق، مشدداً على ضرورة أن تتحمل وكالة

الالجئين الفلسطينيين، وأن هذا االلتزام يجب أن يترجم عبر استمرار تقديم الخدمة الصحية في مستشفى 
  .الوكالة، الذي يعد الوحيد من نوعه في المنطقة، كالتزام دولي من وكالة الغوث تجاه قضية الالجئين

 27/8/2010األيام، رام اهللا، 
  

  اهللا ناقلة جنود مدرعة روسية الى رام 50تعيق وصول" إسرائيل ":سفير الفلسطيني في روسياال .6
ال تزال ناقالت الجنود المدرعة التي قدمها الجانب الروسي إلى . نوفوستي). آب( أغسطس 26موسكو، 

 التأخير من السلطة الوطنية الفلسطينية والبالغ عددها خمسين عربة، متوقفة في األراضي األردنية بسبب
  .قبل الطرف اإلسرائيلي، وفق ما صرح به السفير الفلسطيني لدى روسيا فايد مصطفى

وأوضح السفير في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم أن سبب التأخير عائد إلى إجراءات تقوم بها 
 تسفر لكنه أعرب عن أمله في أن". في محاولة واضحة منها للمماطلة في عملية التسليم"إسرائيل 

المفاوضات المباشرة المتوقع إطالقها بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في واشنطن عن تحريك هذا الوضع 
  .وتسويته

  .وتوجه فايد مصطفى إلى روسيا بالشكر على تقديم هذه المعونة القيمة
دن في  آلية مدرعة مخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية بحرا عبر األر50يذكر أن موسكو قامت بشحن 
وكان من المتوقع أن تنقل هذه العربات المدرعة من األردن إلى رام اهللا . شهر يونيو من العام الحالي

  .الحقا
  26/8/2010،نوفوستيموقع 

 
   عن خسائر حرب غزة"إسرائيل"لجنة فلسطينية تطالب بتعويض متبادل بين السلطة و .7

 تقرير غولدستون في شأن الحرب اإلسرائيلية اوصت لجنة فلسطينية مستقلة للتحقيق في نتائج: رام اهللا
على قطاع غزة، بقيام السلطة وإسرائيل بتعويضات متبادلة عن الخسائر التي لحقت بالجانبين اثناء 

  .الحرب
وقال رئيس اللجنة القاضي عيسى ابو شرار، الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، في مؤتمر 

 لجنته اوصت بأن تعوض السلطة الفلسطينية اإلسرائيليين الذين تضرروا صحافي في رام اهللا امس ان
من الصواريخ التي اطلقت على جنوب اسرائيل اثناء الحرب، في مقابل ان تعوض اسرائيل الضحايا 

هناك فارق هائل بين نتائج الصواريخ : "وأضاف. والمتضررين الفلسطينيين من عدوانها على القطاع
طلقت على اسرائيل وبين حرب التدمير الدموية الشاملة التي شنتها اسرائيل على القطاع البدائية التي ا

 مواطن، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وتدمير جزء واسع 1400وأسفرت عن حصد ارواح اكثر من 
  ".من القطاع بما فيه من بيوت ومبان ومرافق

. ون الدولي في الضفة الغربية وغزة اثناء الحربوسجلت اللجنة حدوث انتهاكات للقوانين المحلية والقان
 سجيناً في قطاع غزة خارج القانون بعد 22وقال القاضي ان اللجنة سجلت حدوث عمليات قتل لـ 

  . من هؤالء الضحايا16وأضاف ان اللجنة اجرت مقابالت مع اسر . تعرض السجون للقصف
 ارتكبتها اجهزة األمن في الضفة، مثل منع التجمع وسجلت اللجنة العديد من االنتهاكات للقوانين المحلية

وجاء في تقرير اللجنة انها لم تتمكن من . والتظاهر السلمي واالعتداء على متظاهرين وعلى صحافيين
اجراء مقابالت مع مطلقي الصواريخ في قطاع غزة، لكنها وافقت القاضي الدولي غولدستون على ان 

وأوصت تبعاً لذلك السلطة الفلسطينية . يشكل انتهاكاً للقانون الدولياطالق الصواريخ على اماكن مدنية 
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بتعويض المتضررين اإلسرائيليين في حال موافقة اسرائيل على تعويض المتضررين الفلسطينيين من 
  .حربها على قطاع غزة

 وقال القاضي ابو شرار ان اسرائيل تجاهلت توصيات تقرير غولدسون بتشكيل لجان تحقيق، وأجرت
وأضاف ان . تحقيقاً في الشرطة الجنائية، ولم تشكل لجنة تحقيق مستقلة كما فعلت السلطة الفلسطينية

  .الجانب الفسطيني سيطالب المؤسسة الدولية بإلزام اسرائيل تعويض المتضررين الفلسطينيين من عدوانها
  27/8/2010الحياة، لندن، 

  
   لغرامة ماليةإضافةمضان طيلة الشهر الشرطة في رام اهللا تسجن كل من يجاهر بإفطار ر .8

 إضافة طيلة الشهر باإلفطارقررت الشرطة الفلسطينية سجن كل شخص يجاهر  :رام اهللا ـ وليد عوض 
  .لغرامة مالية

واكدت قيادة الشرطة الفلسطينية في رام اهللا الخميس على حرمة الشهر رمضان الفضيل ومعاقبة كل من 
واكدت الشرطة على ان كل من  . فاضح وانزال اقصى العقوبات بحقهيتجرأ على تجاوز القانون وبشكل

 في شهر رمضان ويستخف بمشاعر المسلمين سوف تكون عقوبته السجن طيلة شهر باإلفطاريجاهر 
واشارت الشرطة الى انها قبضت على  .رمضان داعية في الوقت ذاته الجميع الى احترام حرمة الشهر

ضان المبارك في الشارع العام بمدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة  انتهكوا حرمة شهر رمأشخاص 3
  .الغربية

 في الشرطة ان الدوريات العاملة في طوباس قبضت على واإلعالموذكر بيان ادارة العالقات العامة 
  . قيامه بالتدخين في الشارع العام واوقفته بتهمة انتهاك حرمة شهر رمضان أثناءشخص 

  27/8/2010 القدس العربي، لندن،
  

  ا عن كافة المناصب التي يشغلهلتنحيلعباس يدعو الرشق  .9
: قدس برس"قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ : دمشق

في خطوة تسلط المزيد من الضوء على طبيعة المهمة الموكلة لقوات دايتون التي يقودها الثنائي محمود "
مت قوات األمن التابعة لسلطة رام اهللا على التنكيل بممثلي قوى وفصائل عباس وسالم فياض؛ أقد

وهيئات وطنية وشخصيات مستقلة أرادت التعبير عن موقفها الرافض الستئناف المفاوضات مع االحتالل 
  ". الصهيوني
ليس فقط كل من يحمل السالح ضد االحتالل في الضفة الغربية مالحق ومستهدف من قبل : "وأضاف

ت عباس فياض، وإنما كل من يحمل موقفاً رافضاً لسياسة التنازالت والتفريط التي تنتهجها سلطة رام قوا
  ".اهللا تجاه القضية الوطنية هو في دائرة االستهداف والقمع

إن عباس الذي أفقدته : "وجدد الرشق دعوته لعباس بالتنحي عن كافة المناصب التي يشغلها، وقال
بثية كافة عناصر القوة أمام الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية، ها هو يصعد سياساته ومغامراته الع

من سياسة البلطجة وتكميم األفواه بحق أبناء شعبنا لينال الرضا اإلسرائيلي واألمريكي الذي يمكنه من 
  ". االستمرار في موقعه

عقد مؤتمر شعبي ضد إطالق ووجه الرشق التحية للقوى السياسة والشخصيات الوطنية التي تعتزم 
لن يقف شعبنا العظيم مكتوف األيدي وهو يرى فئة معزولة وطنيا : "المفاوضات مع االحتالل، وقال

تسعى إلى تصفية قضيته وتبديد حقوقه الوطنية، وها هي الفعاليات تنطلق داخل وخارج الوطن لإلعالن 
فاوضات المهينة لن تلزم شعبنا بشيء، وأن على رفض شعبنا للمفاوضات والتأكيد على أن نتائج هذه الم

عباس وفياض وطاقمهم ال يمثلون سوى أنفسهم في أية مفاوضات أو تحركات سياسية ، وأنهم أقلية 
  ".معزولة تحاول تزييف إرادة شعبنا
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  26/8/2010قدس برس، 
  في رام اهللا مؤتمر ضد المفاوضات عرقلةفتح تتبرأ من  .10

اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن رفض حركته  عضو  أكد: وليد عوض-رام اهللا 
 فصائل في منظمة التحرير وشخصيات مستقلة ترفض االنتقال إليهلعرقلة عقد المؤتمر الذي دعت 

 بسبب مواصلة االستيطان وعدم تحديد مرجعية واضحة للمفاوضات إسرائيلللمفاوضات المباشرة مع 
 لإلذاعةالعتداء الذي وقع على المؤتمر مع بدء انعقاده، وقال وشدد على رفض حركته ل .المرتقبة

 - توجيهات أية حركته لم تصدر أن على وأكد .الفلسطينية الرسمية بان حركته ال عالقة لها بما جرى
 قرار الذهاب أن إلى بعرقلة عقد المؤتمر، منوها - التي تنتمي بمعظمها للحركةاألمنية لألجهزة

  .احدث خالفا حتى داخل حركته التي يقودها عباسللمفاوضات المباشرة 
  27/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   الوطنيي إلى الكف عن التدخل في الشأن السياسة األمنية في الضفاألجهزةتدعو " الديمقراطية" .11

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو  :وليد عوض - رام اهللا
 عن التدخل األمنيةكف يد األجهزة " إلىب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس، المكت

في الشأن السياسي الوطني، انطالقا من ضرورة احترام دور القيادة السياسية في إدارة الشأن السياسي 
ياسية والحزبية، وما يواكب ذلك من تباين في وجهات النظر يجري حله على أساس احترام التعددية الس

واحترام العملية والممارسة الديمقراطية في إدارة الشأن السياسي الوطني، بما في ذلك المفاوضات مع 
  ."اإلسرائيليالجانب 

 عقد األمنية األجهزة ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية منع أبووصف قيس عبد الكريم و
بلطجة وزعرنة "العودة للمفاوضات المباشرة في رام اهللا، بأنها المؤتمر الوطني والمسيرة الشعبية ضد 

 ذلك األمر ال يخدم الموقف السياسي الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب أن، مشددا على "وقلة تفكير سياسي
  .الفلسطيني يرفض الذهاب إلى المفاوضات رفضا قاطعا

  27/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  يةجهزة األمناألستوى االنحدار الذي وصلت إليه مسلكيات لم دهشتهاتعرب عن " الشعبية" .12
 عناصر من المخابرات الفلسطينية في إقدام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  أدانت:وليد عوض - رام اهللا

وأعربت في بيان صحافي  .محافظة رام اهللا على تعطيل مؤتمر الضفة لمناهضة المفاوضات المباشرة
نحدار الذي وصلت إليه مسلكيات أجهزة األمن ومن يقف وراءها كائناً من كان لمستوى اال"عن دهشتها 

التي وصلت إلى حد تمزيق اليافطات والشعارات الجدارية، وإطالق الصفير والهتافات الصبيانية ومنع 
قادة فصائل لمنظمة التحرير وأعضاء من اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة وقادة مؤسسات المجتمع 

 بما فيها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، فضالً عن عشرات الشخصيات من رجال األهلي
الثقافة والصحافة واألكاديميين وممثلي النقابات والمنظمات الشعبية، كما التعدي على ممثلي وسائل 

يات العامة اإلعالم ومصادرة أجهزة التسجيل التي وثقت هذا األسلوب الهمجي وانتهاك القانون والحر
والمدنية، للحيلولة دون تمكين أبناء شعبنا وممثليه من التعبير عن رفضهم الواضح والصريح للمفاوضات 
المباشرة المزمع إطالقها في الثاني من سبتمبر القادم خالفاً لقرار اإلجماع الوطني والمجلس المركزي 

ن بما فيها القدس وتحديد قرارات الذي يرفض العودة لهذه المفاوضات دون الوقف التام لالستيطا
  ".الشرعية الدولية ذات الصلة شرعية لها

  27/8/2010القدس العربي، لندن،   
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   الجبهة بصدد اتخاذ قرارات ذات طابع إستراتيجي : "الشعبية"مصادر مقربة من  .13

ـرب 48قالت مصادر فلسطينية مقربة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لموقع عــ: مراسل خاص
إن هيئات الجبهة الشعبية بصدد اتخاذ قرارات سياسية ذات طابع استراتيجي في المدى القريب المنظور، 

ف بل وقد تطال العديد من . ت. وهي لن تقف عند حدود تحديد طبيعة العالقات بين الجبهة وقيادة م
وأشارت المصادر إلى أن . سامبعض المواقف التقليدية للجبهة إزاء الوضع الفلسطيني الداخلي وحالة االنق

ضغوطاً كبيرة تمارسها قواعد الجبهة الشعبية على قيادتها في هذا اإلطار، خاصة بعد قيام السلطة باتخاذ 
، في إشارة إلى اعتقال القيادي في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أحمد "إجراءات ضد الجبهة

  . المشعطي بنابلس على يد أجهزة السلطة
ادر أن اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تفوض السيد محمود عباس رئيس السلطة بالمشاركة في وأفادت المص

هذه المفاوضات، وأن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية قالوا للجبهة في السر مواقف محددة، وفي العلن 
 أن وأفادت المصادر"  يقولون أشياء أخرى ، بما فيها قيادات مركزية في حركة فتح وبعض الفصائل

الجبهة الشعبية تسعى إلى تشكيل حركة وطنية وقومية ضاغطة لوقف هذه السياسة الفلسطينية التي تقوم 
  ". هدر مكانة المنظمة حتى تبقى السلطة"على أساس 

وأكدت المصادر أن قيادة الجبهة الشعبية عممت في اآلونة األخيرة على كافة هيئاتها وفروعها مذكرة 
رها إلى االستعداد لمواجهة القادم والعمل على منع القيادة الفلسطينية من الدخول داخلية تدعو فيها كواد

وختمت المصادر .  سبتمبر القادم/في المفاوضات المرتقبة بالعاصمة األمريكية واشنطن، مطلع أيلول
بعض هناك إجماعا في قيادة الجبهة وهيئاتها المركزية على اتخاذ خطوات محددة، وقد تكون "بالقول إن 

هذه القرارات صادمة، ألنها ستصدر، سواء ذهبت السلطة، أو لم تذهب، إلى المفاوضات في واشنطن، 
    .بحسب المصادر

  27/8/2010، 48موقع عرب
  

   خطة لتحرك شعبي احتجاجاً على المفاوضات المباشرةتطلققوى ومنظمات أهلية : غزة .14
ت أهلية وشخصيات مستقلة في قطاع غزة أعلنت قوى فلسطينية ومنظما: وكاالت -  سمير حمتو-غزة 
  . خطة للتحرك الشعبي احتجاجا على قرار الدخول في المفاوضات المباشرةإطالقعن 

وأكدت القوى والمؤسسات األهلية خالل مؤتمر عقدته بمدينة غزة على ضرورة العمل المشترك من أجل 
  . الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية من الضياع

 المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي أن خطة التحرك الشعبي وقال عضو
. تتضمن العديد من الفعاليات واألنشطة المعبرة عن رفض الكل الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة

تهاء من ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الضفة وغزة من أجل متابعة خطة التحرك عقب االن
سيتم خالل : "وقال .المؤتمر بهدف الوصول إلى نتائج مرضية على صعيد مناهضة المفاوضات المباشرة

الحملة تنظيم لجان في كافة المحافظات الفلسطينية لألشراف على تنظيم الفعاليات الرافضة لقرار الدخول 
ولفت إلى أنه ". ة الفلسطينيةإلى المفوضات في ظل استمرار الممارسات السلبية لالحتالل بحق القضي

سيتم العمل على تنظيم مظاهرات جماهيرية على مستوى الوطن بالتزامن مع موعد انطالق المفاوضات 
  .بين الجانب الفلسطيني اإلسرائيلي على القضايا األساسية

  27/8/2010الدستور، عمان، 
  

  لبرلمان ناقصاً قرار ا ويعد التملك لفلسطينيي لبنانحقبركة يطالب بإقرار علي  .15
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اعتبر علي بركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أن إقرار مجلس النواب اللبناني : بيروت
لقانون العمل الخاص بالالجئين الفلسطينيين في لبنان يعتبر خطوة ناقصة وغير كافية وال تلبي مطالب 

لمهن الحرة كالطب والهندسة الشعب الفلسطيني في لبنان، بل إنها تكرس حرمانهم من العمل في ا
  .والصيدلة والمحاسبة والمحاماة والصحافة

جاء ذلك خالل مأدبة إفطار أقامتها ة حماس في لبنان حضرها ممثلون عن رئيس المجلس النيابي األستاذ 
نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والسفراء، باإلضافة إلى عدد من النواب 

ولبنانية و قادة من القوى األمنية اللبنانية وقادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، وشخصيات سياسية 
  .وشخصيات إعالمية، ونشطاء المجتمع المدني

وطالب بركة الكتل البرلمانية والقوى واألحزاب اللبنانية القيام بخطوات أخرى تجيز الالجئ الفلسطيني 
المهن الحرة دون الحصول على إجازة عمل أسوة العمل في القطاع الخاص بكل مجاالته، بما فيه 

 من تقديمات الضمان االجتماعي والصحي وتعويضات نهاية الخدمة االستفادةبالعامل اللبناني الشقيق مع 
وعبر عن أسفه لعدم إقرار حق التملك وجدد المطالبة بإقرار هذا الحق أسوة بالرعايا  .وطوارئ العمل

، في ظل تناقص عدد المخيمات الفلسطينية بعد تدمير مخيمات تل الزعتر العرب وباعتباره حقاً إنسانياً
 الى 1948 ألف نسمة عام 120والنبطية وجسر الباشا ونهر البارد، وكذلك تزايد عدد الالجئين من 

   .2010 ألف نسمة عام 450
  26/8/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   الضفة في من أعضائها28 باعتقالحماس تتهم السلطة  .16

 من قياداتها 28اتهمت حركة حماس اليوم الخميس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال : آي يو بي
وقالت الحركة في بيان، إن االعتقاالت جرت في محافظات نابلس ورام . وأنصارها في الضفة الغربية 

 الحكومة الفلسطينية في وأضاف البيان أن. اهللا والخليل وقلقيلية وبيت لحم وطوباس وطولكرم وجنين 
  " .     معلماً من بلدة بيت كاحل15استمراراً لمسلسل اإلقصاء الوظيفي أقدمت على فصل "الضفة و

  27/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   اعتقال خمسة من أعضائه في غزةيستنكر" حزب التحرير" .17
 خمسة من أعضائه في  الحكومة المقالة في قطاع غزة باعتقالاإلسالمياتهم حزب التحرير : غزة

وقالت مصادر في . المدينة في أعقاب توزيع بيان يدين المفاوضات المباشرة ويحمل توقيع الحزب
، وال ) الخميس-األربعاء (أحد المعتقلين ُأطلق ليل "المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين إن 
قمعي "الخمسة، ووصفته بأنه واستنكرت اعتقال . "تزال سلطة حماس تحتجز أعضاء الحزب اآلخرين

باإلفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن مالحقة شباب حزب "، وطالبت حكومة حماس "وغير مسؤول
  ."التحرير الساعين إلقامة الخالفة اإلسالمية

  27/8/2010الحياة، لندن، 
  

   إسرائيلي وسط قطاع غزة وسقوط قذيفة على النقب الغربيلتوغلالمقاومة تتصدى  .18
، الجناح العسكري للجان المقاومة، أنها قصفت الليلة الماضية قوة "ألوية الناصر صالح الدين"قالت  :غزة

  .إسرائيلية خاصة، حاولت التسلل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بثالث قذائف هاون
لت إن وقا ".هاون"وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن تعرض منطقة في النقب الغربي للقصف بقذيفة 

القذيفة التي أطلقت مساء األربعاء من قطاع غزة سقطت على حقٍل مفتوح في منطقة المجلس اإلقليمي 
  .لصحراء النقب، دون أن تخلف إصابات أو أضرار
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  26/8/2010قدس برس، 
  

   مسجداً في القدسالمستوطنينفتح تنتقد اقتحام  .19
ين اقتحام مسجد العين قرب البلدة القديمة في محاوالت المستوطن"قالت حركة فتح في بيان إن : رام اهللا

القدس المحتلة، واعتداءهم على األهالي بمساندة ودعم من قوات االحتالل اإلسرائيلي، يؤكد أن الحكومة 
  ."اإلسرائيلية المتطرفة تغطي ممارساتها العدائية ضد أبناء شعبنا والرموز الدينية المقدسة

المية إلى االلتزام بوعودها التي قطعتها في مؤتمرات القمة، والعمل الدول العربية واإلس"ودعت الحركة 
بإخالص لتمكين أهلنا من الصمود في القدس وضواحيها العربية إلفشال مخططات االستيطان التي تنفذها 

  ."أو تهيئ لها حكومة نتنياهو المتطرفة
  27/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  ؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في رفحأحد م الهمصحماس تنعي الحاج لطفي  .20

، أحد مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في ) عاما81ً(نعت حركة حماس الحاج لطفي الهمص : رفح
  ".والذي وافته المنية الخميس بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء"رفح، 

 مدينة رفح، وبعدها بثالثة المحتلة بعد احتاللها إلى" يبنا" من مدينة 1948وكان الهمص لجأ وعائلته عام 
أعوام أسس مع عدد من زمالئه فرع لجماعة اإلخوان المسلمين في مدينة رفح انطالقاً من مسجد الهدى، 

، والذي عمل إماماً "يبنا"الذي أسسه في المخيم الذي كان يقطنه والذي منحه اسم مدينه التي هجر عنا 
  ). عاما40ً(وخطيباً له طوال 

  26/8/2010قدس برس، 
  

  لالستيطان" تجميد طفيف "بـنتنياهو يفكّر ": يديعوت" .21
تجميد "بنيامين نتنياهو يفكر ب" اإلسرائيلي"أمس، أن رئيس الوزراء ،" يديعوت احرونوت"صحيفة  ذكرت
وكتبت الصحيفة أن الفكرة . أيلول / سبتمبر26لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة بعد " طفيف

" . لكن من دون اإلعالن عن ذلك"لذي يشمل أعمال البناء في المستوطنات المعزولة هي تمديد التجميد ا
وقالت الصحيفة . وفي المقابل تعطي الحكومة موافقتها على أعمال البناء في كتل االستيطان كما أضافت 

  " .يةالسباع"إن نتنياهو أجرى في األيام الماضية اتصاالت بهذا الصدد مع ستة وزراء آخرين في إطار 
نتنياهو يبحث، عملياً، عن طريقة إلمساك الحبل من طرفيه، فمن جهة هو يريد "إلى أن " يديعوت"ولفتت 

أن يستعرض أمام األمريكيين خطة بديلة للتجميد وال يتم بموجبها استمرار أعمال البناء بصورة مكثفة، 
وأضافت " . من التجميدومن الجهة األخرى يسعى إلى القيام بذلك من دون اإلعالن عن أي نوع 

" . نتنياهو يأمل بأن ينجح في منع حدوث أزمة سياسية داخلية من شأنها أن تزعزع حكومته"الصحيفة أن 
الحفاظ على ضبابية حيال موقفه من تجميد " السباعية"وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تمكن طوال اجتماع 

  .االستيطان 
" العمل"المزعوم، إذ أعرب ممثلو حزب " التجميد"ل تمديد وبرزت مجدداً، أمس، خالفات بين وزراء حو

  .عن تأييدهم، في حين عارض وزراء التيار األكثر تشدداً في الحكومة ذلك 
نظراً إلى األهمية الكبرى الستئناف المفاوضات "وقال وزير الشؤون االجتماعية إسحق هرتزوغ العمالي 

أن تقتصر أعمال "هذا الغرض اعتبر أنه من الضروري ول" . المباشرة يجب بذل جهود حثيثة إلنجاحها
، لكنه أعرب عن تأييده لوقفها في حال تبين أن ذلك ضروري إلنجاح "البناء على الكتل االستيطانية

اعتبر أن يجب البناء في كل أنحاء الضفة " الليكود"إال أن وزير اإلعالم يولي الدشتاين من . المفاوضات 
          .  
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  27/8/2010، دنالحياة، لن
  

   ثنائية بينه وبين عباس مرة كل اسبوعينلقاءاتنتنياهو يقترح عقد  .22
 عشية انعقاد قمة واشنطن في الثاني من الشهر القادم اقترح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين :حمبيت ل

س مرة من كل نتنياهو على االدارة االميركية عقد لقاءات ثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا
  .اسبوعين في مسعى للتوصل الى تفاهمات حول مختلف القضايا الجوهرية

وينص اقتراح نتنياهو ايضا على ان يواصل طاقما الجانبين االسرائيلي والفلسطيني بحث مختلف 
  .التفاصيل الخاصة بهذه القضايا

  27/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

    راً للمفاوضات طاقماً مصغيشكلنتنياهو ": يديعوت" .23
ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شكل مؤخراً طاقماً مصغراً إلدارة 

يديعوت "وأشار موقع .  المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وذلك خشية من التسريبات اإلعالمية
.  ساء اليوم اللقاء األول للطاقمإلى أن نتنياهو سيشرف على عمل الطاقم بنفسه وإنه سيعقد م" أحرونوت

وأضاف الموقع أن الطاقم سيتألف من مستشاريه السياسيين، يتسحاق مولخو ورون درمر، والسكرتير 
العسكري يوحنان لوكر، ورئيس مجلس األمن القومي عوزي اراد، مع ابقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام 

وقال بيان صادر عن مكتبه إن لقاء . اوضات بنفسهوأكد أن نتنياهو يعتزم إدارة المف.  اعضاء اخرين
".  سيمكن اجراء مفاوضات سريعة وجوهرية وجدية... يهدف لبناء طاقم مفاوضات مصغر"الطاقم اليوم 

وال تزال ترتيبات مشاركة نتنياهو في لقاء القمة في واشنطن تواجه اشكاالت بسبب اضراب موظفي 
هم عن ترتيب الزيارة، ما حدا بمكتب نتنياهو بالتوجه الى بعثة وزارة الخارجية، الذين اعلنوا امتناع

  . وزارة األمن في واشنطن ، بهدف مساعدة طاقم مكتبه بترتيب الزيارة مع البيت األبيض
  26/8/2010، 48موقع عرب

  
  حزب العمل سينسحب من الحكومة إذا لم تبدأ المفاوضات: ابشاي بربرمان .24

لحكومة اإلسرائيلية البروفسور ابشاي بربرمان، أن حزب العمل  هدد وزير األقليات في ا:القدس
وكان بربرمان وهو من حمائم حزب .سينسحب من الحكومة إذا لم تبدأ عملية السالم مع الفلسطينيين

العمل قد تحدث إلى اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية، مؤكدا أنه إذا كان االستيطان سيفشل المفاوضات 
' موقفي مقبول على األغلبية الساحقة من أعضاء حزب العمل'. ء في المستوطنات فورايجب وقف البنا
  .قال بربرمان

  26/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   األركان اإلسرائيلي بسبب قضية فسادرئيستأجيل المصادقة على  .25
ر رئيس جديد بأمر من المستشار القضائي، يهودا فاينشتاين، تقرر تأجيل طرح قضية اختيا: تل أبيب

ويعود .ألركان الجيش اإلسرائيلي في جلسة الحكومة المقبلة، بعد غد، وتأجيل البت في التعيين ألسبوعين
، اتهمت فيه رئيس األركان الجديد، »معاريف«سبب هذا التأجيل إلى تحقيق صحافي أجرته صحيفة 

ان سكنه، لكي يصبح له يوآف غاالنت، بأنه سيطر على قطعة أرض مسجلة على اسم الدولة، قرب مك
وقرر المستشار التحقيق في هذا الملف، وأبلغ الحكومة، أن عليه أن ينهي التحقيق . مدخل مستقل إلى بيته

  .قبل المصادقة على تعيين غاالنت
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يذكر أن لجنة تعيينات المسؤولين الكبار، برئاسة يعقوب تيركل ، لم تبحث هي األخرى في هذا التعيين، 
  .وعليه، فإن غاالنت لن يستطيع مزاولة عمله حاليا. اقصةألن تركيبتها ن

  27/8/2010، الشرق األوسط، لندن
   المفاوضات المباشرة إلعادة تنظيم االحتالل للضفة وغزة والقدساستغاللنتنياهو يريد : الطيبي .26

ألسبوع قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي أمس إن انطالق المفاوضات المباشرة ا
المقبل، يمثل حلقة جديدة من التالعب اإلسرائيلي، وأضاف أنه مؤيد إلجراء المفاوضات، لكن تركيبة 

ال ) وزير الخارجية(وأفيجدور ليبرمان ) رئيس الوزراء(بنيامين نتنياهو (االئتالف الحكومي في إسرائيل 
  .تسمح بأي انطالقة جدية أو تقدم حقيقي للمفاوضات المباشرة

لطيبي أن نتنياهو يهدف إلى البقاء في السلطة دون المساس باالئتالف الحكومي، ويريد استغالل ورأى ا
المفاوضات المباشرة إلضاعة وهدر الوقت، دون أن تؤدي المفاوضات المباشرة إلى إنهاء االحتالل 

  .اإلسرائيلي، بل يريد إعادة تنظيم االحتالل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة
إنني متشائم بسبب سياسة ليبرمان ونتنياهو، وال يوجد سياسي عاقل يعلق أي آمال كبيرة على “وأضاف 

  .”المفاوضات المباشرة ألنها لن تؤدي إلى تسوية حقيقية
  27/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   تحاول إضعاف حكم حماس اقتصاديا"إسرائيل: "النائب العسكري العام .27

نائب العسكري العام في إسرائيل امس بأن بالده تحاول إضعاف حكم حماس في أقر ال: وكاالت –القدس 
، وذلك لحمله على وقف إطالق القذائف الصاروخية " كيانا معاديا"قطاع غزة اقتصاديا منذ اإلعالن عنه 

  .على إسرائيل ، ومن ثم منع نشوب حرب حقيقية 
التي تتقصى أحداث قافلة أسطول الحرية إن " يركللجنة ت"وقال الجنرال أفيحاي مندلبليت في إفادته أمام 

إسرائيل ، من الناحية القانونية ، في حالة من النزاع المسلح مع قطاع غزة ولكنها تسمح لسكان القطاع 
وأشار النائب العسكري العام إلى أن . بممارسة حياة مقبولة بشكل يزيد عما يلزمها به القانون الدولي

مجهولة الحمولة تتوجه إلى القطاع ، وذلك وفقا "زة استهدف التصدي لسفن فرض الطوق البحري على غ
ال داعي لتشكيل لجنة تحقيق بعد "وانتقد مندلبليت حقيقة تشكيل لجنة تيركل ، واعتبر أنه ". للقانون الدولي

  ".كل عملية عسكرية خاصة إذا كانت هذه العملية ناجحة
  27/8/2010، الدستور، عمان

  
   عاما بعد ترك منصبه15 له لمدة" شين بيت" الـحمايةتوفير ياهو يطلب نتن": هآرتس" .28

رغم أن القواعد المعمول بها حاليا في إسرائيل تنص على أن جهاز األمن الداخلي :  د ب أ-القدس 
يظل يوفر األمن ألي رئيس وزراء سابق لمدة خمسة أعوام فقط بعد تركه منصبه ، إال أن ) شين بيت(

  . عاما بعد ترك المنصب15الحالي بنيامين نتنياهو يريد أن يوفر له الجهاز األمن لمدة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلية أن نتنياهو قدم طلبا للجنرال عاموس يارون ، رئيس اللجنة " هاآرتس"وذكرت صحيفة 

ات الخاصة التي تتولى تحديد الشخصيات العامة التي تستحق توفير الحماية لها باعتبارها من الشخصي
ووفقا للصحيفة ، رفض .. ومن المقرر أن يعقد يارون اجتماعا للجنة لنظر في طلب نتنياهو. المهمة

  .الجهاز والمتحدث باسم نتنياهو التعليق على هذا الموضوع
المطلعة على أخطر "وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طلب أن يتمتع بنفس هذه الميزة كل الشخصيات 

ير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس االستخبارات العسكرية ومدير لجنة ، وبينها وز" أسرار الدولة
ورأت الصحيفة أن نتنياهو ضم هؤالء المسؤولين إلى الطلب . الطاقة الذرية ورئيسا الموساد والشين بيت

  .حتى ال يبدو وكأنه يحاول الحصول على ميزات خاصة لنفسه على حساب دافعي الضرائب
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  27/8/2010، الدستور، عمان
  
  

  إلى نابلس  قطار إسرائيليةسكةمخطط لمد ": هآرتس" .29
 مليون شيكل استعدادا لمد سكة 3خالل األسابيع الماضية نحو " قطار إسرائيل"خصصت شركة : القدس

 وصوال إلى مدينة نابلس في قلب 1948حديدية من مدينة رأس العين بمركز األراضي المحتلة عام 
العبرية، يدور الحديث حول مخطط أعده وزير المواصالت " هآرتس"فة وبحسب صحي. الضفة الغربية

  .اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، لمد سكة حديدية تخترق قلب الضفة الغربية
وكان كاتس قد تجول في الضفة الغربية في شهر مايو الماضي، وأكد أن وزارته ستتبنى مشروعا إلقامة 

  . وحيفاسكة حديد في الضفة، ستربط بين سكة القدس
السكة الجديدة تنطلق من مدينة راس العين مرورا بمستوطنة بركان واريئيل "وأوضحت الصحيفة أن 

حتى –، مشيرة إلى أن مخطط خارطة المقطع األول منها "بالضفة الغربية، وصوال إلى مدينة نابلس
  . أصبح جاهزا في هذه األثناء-أريئيل

الذي صادقت عليه " القطار"الجديدة ليست مشمولة في مخطط وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن السكة 
الحكومة اإلسرائيلية، مشيرة إلى أنه، بعيدا عن األسباب السياسية، فإن وزارة مالية االحتالل تجد صعوبة 

  .كبيرة في توفير الماليين التي يحتاجها المشروع
، فإن المخطط "قطار إسرائيل"ام وبحسب الكتاب الذي تسلمه وزير المواصالت اإلسرائيلي من مدير ع

  .وأن الشركة شرعت مؤخرا بعملية التخطيط الجدي" قطار إسرائيل"المذكور جاء بمبادرة من قبل شركة 
  26/8/2010، السبيل، عمان

  
   يقيم مائدة إفطار رمضانية للنواب العرباإلسرائيلي رئيس الكنيست .30

فلين، مأدبة إفطار رمضانية ألعضاء الكنيست أقام رئيس الكنيست اإلسرائيلي، رأوبين ر: تل أبيب
وأضاف في .  العربية في إسرائيل-العرب، تأكيدا منه، كما قال، على أهمية العالقات اإلنسانية اليهودية 

افتتاح المأدبة أن هذا اإلفطار بات تقليدا سنويا، لكي يبث رسالة للمجتمع اإلسرائيلي بأن هذه الدولة تضم 
ا، وبأنه يجب التعامل مع األقلية العربية بمساواة واحترام، جنبا إلى جنب مع مواطنين عربا ويهود

  .الجهود للتوصل إلى سالم مع األمة العربية بكل شعوبها
  27/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   تعمل على إحباط صفقة لبيع صواريخ روسية الى سورية "اسرائيل": "هآرتس" .31

آب أن رئيس الوزارء االسرائيلي بنيامين / أغسطس27وم الجمعة االسرائيلية ي" هآرتس"ذكرت صحيفة 
نتانياهو طلب من نظيره الروسي فالديمير بوتين وقف صفقة كبيرة لبيع صواريخ روسية الى الجيش 

  .السوري
. فوق صوتية مضادة للسفن" ياخونت" "P-800"وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تضم صواريخ من طراز 

  .الصواريخ من شأنها أن تشكل تهديدا لسفن بحريتها في البحر األبيض المتوسط وترى اسرائيل أن هذه 
وأشار نتانياهو خالل مكالمة هاتفية مع بوتين الى أن العديد من الصواريخ التي باعتها روسيا الى سورية 

  .2006قد نقل الى حزب اهللا واستخدم ضد الجيش االسرائيلي خالل الحرب اللبنانية الثانية عام 
هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك الى روسيا قريبا حيث سيجري محادثات 

عن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى طلب " هآرتس"ونقلت . مع نظيره الروسي اناتولي سيرديوكوف
الروسية عدم الكشف عن هويته ان اسرائيل وروسيا تخوضان حوارا مباشرة حول صفقات بيع االسلحة 
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وأضاف المسؤول . في المنطقة، مشيرة الى أن االتصاالت الثنائية بهذا الشأن لم تسفر بعد عن اية نتيجة
  .أن التحضير لزيارة باراك الى موسكو استمر أكثر من عام

  27/8/2010، روسيا اليوم
   من التحرك الدولي ضد االحتاللالفلسطينيينوثيقة إسرائيلية تحذّر  .32

ت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وثيقة رسمية تحذّر من خاللها الجانب الفلسطيني شعباً أصدر: الناصرة
وحكومةً، من مغبة مواصلته لحراكه الشعبي، وتوجهه الدائم إلى المؤسسات الدولية تنديداً بالممارسات 

  .واالنتهاكات اإلسرائيلية المتّبعة بحقه
، فإن الجانب الفلسطيني يخطّط )26/8( عنها، اليوم الخميس وبحسب الوثيقة التي نشرتها اإلذاعة العبرية

لصياغة مشاريع قرارات تدين االحتالل اإلسرائيلي على ممارساته بحقه، من خالل توجهها إلى مجلسي 
األمن وحقوق اإلنسان الدوليين، وأوضحت أن سلطة رام اهللا تعتزم مراجعة المحكمة الدولية في الهاي، 

  ".أسرى حرب" أن األسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل هم بمثابة الستصدار قرار يفيد
هدد الفلسطينيون بالشروع "الذي " العصيان المدني"من جهة أخرى، لفتت الوثيقة النظر إلى ما أسمته بـ 

  .، وفق ادعائها"به في المناطق التي قد تُستأنف فيها مشاريع البناء االستيطاني
  26/8/2010قدس برس، 

  
  طالب جامعة حيفا اليهود يتظاهرون ضد المحاضرين المناصرين للقضية الفلسطينية .33

تتواصل في إسرائيل الحملة اليمينية على المحاضرين الجامعيين المحسوبين على التيار : الناصرة
الليبرالي أو اليساري ومحاضرين عرب المنتقدين ممارسات القمع اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين على 

  .»نشاط مكارثي مرفوض وخطوات ظالمية«، فيما حذرت جامعة حيفا من »الخط األخضر«جانبي 
التي هددت ) »هذه بالدنا«(» زو أرتسينو«وبعد أسبوع على الكشف عن حملة المنظمة اليمينية المتطرفة 

المنح عن جامعات إسرائيلية بأنها ستقوم بحملة في أوساط جهات يهودية عالمية مانحة إلقناعها بحجب 
، تظاهر في جامعة حيفا اول من »محاضرين يساريين متطرفين«الجامعات التي ال تتخذ إجراءات ضد 

المحاضرين المناصرين للقضية الفلسطينية الذين يشاركون في تظاهرات «أمس مئات الطلبة اليهود ضد 
 محاضراً، 20ثر من بأسماء أك» قوائم سوداء«ووزع المتظاهرون . »ضد الحكومة والجيش اإلسرائيلي

من اليهود والعرب، يحاضر معظمهم في كليتي علم االجتماع والعلوم السياسية في الجامعة شاركوا في 
  . فعاليات احتجاجية على سياسة الحكومة وممارسات الجيش اإلسرائيلي

إلى أية وعقّبت جامعة حيفا على التظاهرة بالقول إنها تنظر بخطورة إلى الدعوات لمقاطعة محاضرين و
واعتبرت أن نشر قوائم بأسماء محاضرين ودعوات الى مقاطعتهم . محاولة للمساس بالحرية األكاديمية

. »نشاط مرفوض ومكارثي يمكن ان يؤدي إلى نتائج وخيمة وأن يمس بالمجتمع اإلسرائيلي بأسره«
لتي يشعر بها الطلبة وهذه هي روح الجامعة ا«وأكدت أنها تتبنى التعددية والتعايش واإلصغاء لآلخر، 

  .»خالل دراستهم فيها، وهم يرفضون بسوادهم األعظم خطوات ظالمية كهذه
  27/8/2010، الحياة، لندن

  
   نادرة للتوراة من العراق واالستحواذ عليها نسخة تنجح في تهريب "اسرائيل" .34

هريب نسخة نادرة اكدت مصادر اسرائيلية الليلة قبل الماضية ان جهات في اسرائيل نجحت في ت: القدس
  .للتوراة من العراق، الذي تعرضت كنوزه من التراث الى النهب جراء االحتالل االمريكي

بمدينة ' أحفاد يهود بابل'واوضحت القناة السابعة من التلفزيون اإلسرائيلي أنه وصلت مؤخرا إلى مركز 
 تم تهريبها إلى إسرائيل من العراق داخل فلسطين المحتلة نسخة نادرة جدا من التوراة القديمة' أور يهودا'

 ولها غطاء مصنوع من 18وقالت القناة، إن النسخة تمت كتابتها في القرن الـ .عن طريق رشى مالية
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الفضة الخالصة المرصعة بأنواع من الخرز والزجاج، وموجود عليه أيضا قطع من األلواح التوراتية 
هيكل، مضيفة أن النسخة النادرة موجودة حاليا في وكذلك شمعدان له سبع فوهات ونقشت عليه صورة لل

معرض مركز أحفاد يهود بابل وتم تهريبها من العراق بمساعدة شخصيات عراقية تمت رشوتهم ليوافقوا 
  .على نقل النسخة إلى إسرائيل

عراق وأشارت القناة السابعة الى أن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها تهريب قطع أثرية نادرة من ال
إلى إسرائيل ففي العام الماضي تم تهريب نسخة أخرى من التوراة النادرة وكذلك بعض القطع التي تعود 

   .بإسرائيل' أحفاد يهود بابل'للعهد البابلي وهي تعرض حاليا في مركز 
  27/8/2010،  وكالة سما اإلخبارية

  
  الجزائرى" النووى"مشروع الموساد يجمع معلومات دقيقة عن ال..باستخدام األقمار الصناعية .35

اإللكترونية اإلسرائيلية عن أن جهاز الموساد اإلسرائيلى كثف " عنيان مركزى" كشفت صحيفة :القدس
  .جهوده فى الشهور األخيرة بهدف جمع المعلومات عن الجزائر

يركزان عملهما حول قواعد " 7أوفيك "و" 6أوفيك "وأشارت الصحيفة إلى أن القمرين الصناعيين 
قرات عسكرية فى الجزائر، باإلضافة إلى جمع المعلومات عن اثنين من المفاعالت النووية وم

الجزائرية، والتى تعمل من أجل أغراض مدنية وتحت رقابة الهيئة الدولية للطاقة الذرية، مضيفة بأن 
  .األوساط السياسية واألمنية اإلسرائيلية ال يصدقون ذلك

مع المعلومات العسكرية االستخباراتية يتركز أيضا حول القاعدة الجوية ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ج
  .، والتى تعتبر من أكبر القواعد الجوية فى قارة أفريقيا"أم بفاكي"فى 

بأن الجزائر عززت من قدراتها " قضايا مركزية"وأوضحت الصحيفة العبرية التى تعنى باللغة العربية 
فضل التوسع الكبير فى إنتاج البترول، مشيرة إلى أن هناك تخوفات العسكرية فى مجال التسليح، وذلك ب

فى الغرب من عدم االستقرار فى الجزائر، بسبب تواجد وتعاظم قوة القاعدة و الجماعات اإلسالمية 
  .األخرى، على حد قولها

  27/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
 

    عد البرلماني إلى الحزب فورا سعيد نفاع بإعادة المقيطالبالتجمع الوطني الديمقراطي  .36
ـرب نسخة منه، النائب سعيد نفاع بإعادة 48جمع الوطني الديمقراطي، في بيان وصل عــطالب الت

كما تضمن . المقعد البرلماني إلى الحزب فورا، باعتبار أن المقعد هو للتجمع وله حرية التصرف به
 بتاريخ البيان قرار المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس العام للتجمع بأنه على نفاع االستقالة

24/08/2010.   
  26/8/2010، 48موقع عرب

  
  رائد صالح يدعو إلى إنهاء االنقسام ودعم صمود قرية العراقيب .37

دعا شيخ األقصى الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل المحتل، من داخل : القدس المحتلة
. ة العراقيب المهدمة في النقبسجنه؛ إلى إنهاء حالة االنقسام والخالف الفلسطيني، ودعم صمود قري

وشدد الشيخ صالح على ضرورة وقف حالة االنقسام في الشارع الفلسطيني، وضمان الوحدة الفلسطينية 
  .لمواجهة التحديات التي تتعاظم باستمرار، وتهدد القضية والشعب الفلسطيني برمته بمخاطر عديدة

الح من سجنه في أيالون بمدينة الرملة بعد وكان عضو الكنيست محمد بركة قد نقل تصريحات الشيخ ص
قيامه بزيارة إلى الشيخ دامت أكثر من ساعتين؛ حيث طمأن أهالي الداخل والقدس وأنصار الشيخ على 
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وتناول اللقاء مناقشة إحياء الجماهير الفلسطينية بالداخل الذكرى العاشرة لهبة القدس . صحته ومعنوياته
  .شرين األول المقبل، وفي الرسالة السياسية التي ستبثها هذه الذكرىواألقصى، في الفاتح من شهر ت

  27/8/2010، السبيل، عمان
   من دخولهيمنع المسلمينواالحتالل يفتح الحرم اإلبراهيمي للمستوطنين في رمضان  .38

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األول أنها ستفتح الحرم اإلبراهيمي ): قنا( وكالة –القدس 
الخليل كامالً أمام المستوطنين اليهود في شهر رمضان المبارك، بمناسبة ما يسمى بعيد الغفران ب

وذكرت مصادر إسرائيلية أن  .اليهودي، في إشارة إلى إغالق الحرم بشكل كامل أمام المصلين المسلمين
 تبدأ برأس السنة الجيش اإلسرائيلي سمح بفتح الحرم على مدار الساعة خالل فترة األيام العشرة التي

 .العبرية الجديدة وتنتهي بيوم الغفران
وأوضحت المصادر أن االحتالل سيسمح لمصلين يهود بدخول الحرم في ساعات المساء، وهذه هي 

  .اً عام16المرة األولى منذ المجزرة الدموية التي ارتكبها فيه المجرم اليهودي باروخ غولدشتاين قبل 
ف الخليل زيد الجعبري قيام قوات االحتالل بالسماح لليهود بالتواجد في من جانبه استهجن مدير أوقا

وشدد  .الحرم اإلبراهيمي على مدار الساعة، بينما تقوم بمنع المسلمين من دخول الحرم ألداء صلواتهم
 ، التي أقرت تقسيم الحرم بين المسلمين واليهود عقب المجزرة،على أن قرارات لجنة شمغار اإلسرائيلية

الحرم اإلبراهيمي مسجد إسالمي خالص، وال يحق لليهود " قرارات باطلة وال يعترف بها، وقال هي
  ."التواجد فيه ألداء طقوسهم الدينية

  27/8/2010العرب، الدوحة، 
  

   قرب الخليلقتحم مسجد حمزةي االحتالل .39
دة سعير شرق مسجد حمزة في بل الخميس دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر: االتحاد، وكاالت
إن قوات االحتالل فتشت المسجد وعبثت بمحتوياته، كما فتشت "وقالت مصادر أمنية . محافظة الخليل

عدداً من منازل المواطنين في البلدة، كما دهمت منطقة رأس الجورة وبئر المحجر بالخليل، وبلدات نوبا، 
  ."سعير حلحول، السموع والظاهرية

  27/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   تتاجر بأوقاف المسلمين"إسرائيل" .40
ما زالت الحرب التي تشنها السلطات اإلسرائيلية على األوقاف اإلسالمية : محمد محسن وتد -أم الفحم 

في بيع العديد من عقارات " دائرة أراضي إسرائيل" مستمرة، حيث شرعت 48والعربية في أراضي الـ
  .األوقاف بالمزاد العلني
يادات العربية بالداخل وجمعيات عربية بالكشف عن حجم األوقاف والجهات التي وطالب العديد من الق

  .تشرف على إدارتها واألموال التي تحصل عليها خزينة الدولة جراء تأجيرها أو بيعها
 لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية وفي هذا السياق قدم النائب العربي بالكنيست مسعود غنايم استجواباً

اهو حول أمالك الوقف اإلسالمي، مطالبا بالكشف عن حجمها وأرباحها والجهات التي بنيامين نتني
وقال غنايم للجزيرة نت إن مكتب رئيس  .تستخدمها أو تستفيد منها وكيفية إدارتها وتصريف أرباحها

غم نحن المسلمين ال نعرف إال القليل عن هذه األمالك ر"، و1948الحكومة يدير هذه األمالك منذ العام 
، متهما الحكومة اإلسرائيلية ببيع عقارات الوقف من مبان وأراض "أن ذلك حق أساسي من حقوقنا

  .لشركات يهودية أو منظمات استيطانية أو قرى تعاونية أو مصالح تجارية أو مؤسسات الدولة
حوالي وكشف متابع ملف المقدسات في مؤسسة األقصى عبد المجيد أغبارية أن األراضي الوقفية تقدر ب

 موقع من مساجد ومقابر 2500من مساحة فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أنه تم رصد قرابة % 1.2
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وأكد للجزيرة نت أن هناك المئات من  . بوضع يدها عليها"إسرائيل"وكنائس ما زالت قائمة، وقامت 
لذي اعتبر جميع المباني والعقارات بالمدن الساحلية تمت مصادرتها بموجب قانون أمالك الغائبين، ا

وأشار أغبارية إلى أن هذه األوقاف  . غائباًاألوقاف التي كان المجلس اإلسالمي الوصي عليها ملكاً
التابعة لمكتب نتنياهو، وأنه تم تأجيرها لشركات " دائرة أراضي إسرائيل"تسيطر عليها وتتحكم بها 

واعتبر أن هذه  .سكان والسياحةورجال أعمال يهود، موضحا أن بعضها يستخدم ألغراض ومشاريع اإل
على الرغم من أن قسما "الممارسات بمثابة الحكم باإلعدام على هذه المواقع بهدف طمسها وتدميرها، 

  ".منها معلنا عنه كمواقع أثرية تتعمد إسرائيل إهماله وتعاقبنا لمجرد إقدامنا على صيانته ورعايته
دعي عدم مصادرتها لألوقاف ووضعها بحوزة القيم على  ت"إسرائيل"بدوره قال النائب جمال زحالقة إن 

  ".لكن عمليا تمت مصادرتها بغالبيتها الساحقة وتسيطر على ريعها المالي وتتاجر بها"أمالك الغائبين، 
وشدد في تصريحات للجزيرة نت على ضرورة إنفاق ريع األوقاف على المسلمين بدل تحويله لخزينة 

وطالب زحالقة بأن تكون األوقاف تحت سيطرة تامة للمسلمين  .ليهوديةالدولة وصرفه على األهداف ا
وبانتخاب هيئة إسالمية عليا إلدارتها بدال من لجان األوقاف التي تعينها إسرائيل وتنشط باألساس للتنازل 

  .عنها وتصفيتها لصالح الحكومة
  26/8/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  شفى إلى السجوناالحتالل ينقل األسرى المرضى من المست .41

اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى قرار سلطات االحتالل بنقل األسرى :  وائل بنات- غزة
المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة وتوزيعهم على السجون المركزية هو قرار بإعدام هؤالء 

  من أمراض خطيرة جداً يعانون مريضاً أسيرا40ًوأوضحت اللجنة أن المستشفى يضم  .المرضى
كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار 
الساعة وعالج وطعام خاص، ومع أن هذه األمور ال تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة إال أنه يبقى 

طباء والممرضين، ويحتاج األسير إلى أيام أفضل بكثير من تواجدهم في السجون التي تفتقر إلى وجود األ
  .وأسابيع كي يتم عرضه على طبيب

  .وأشارت إلى أن نقل المرضى من المستشفى سيكون بمثابة حكم باإلعدام عليهم
  27/8/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   مرة48محكوم بالسجن المؤبد الأسيرة فلسطينية محررة تعقد قرانها على األسير حسن سالمة  .42

" هشارون"نقلت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان عن األسيرات في سجن : وكاالت: المصدر
تهانيهن ومباركتهن لألسيرة المحررة غفران زامل من مدينة نابلس، بمناسبة عقد قرانها على األسير 

  .  مرة48حسن سالمة من غزة والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد 
  26/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينيين برصاص الجيش بالضفة الغربيةإعدام حول اإلسرائيليةالتماس للعليا  .43

 الخميس بالتماس أمسالحقوقية ) يش دين (اإلنسانتقدمت مؤسسة حقوق  : زهير اندراوس-الناصرة 
تحقيق الجنائي في  النائب العام العسكري في جيش االحتالل بفتح الإللزام وذلك اإلسرائيليةللمحكمة العليا 

 بينما كانا 21/3/2010مقتل الشابين الفلسطينيين محمد قواريق وصالح قواريق، واللذين قد قتال بتاريخ 
  .عفرتا في الضفة الغربية المحتلة  التابعة للعائلة بالقرب من قريتهمااألرضيعمالن في الزراعة في 

ن الشهيدين قتال برصاص الجيش في أة الحقوقية وجاء في االلتماس المقدم باسم عائلة الشهيدين والمنظم
  . وجود مخالفة جنائية خطيرة جداًإلىظروف تثير الشكوك الكبيرة، وتشير 
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 غير معقول ومن أمرن االمتناع عن فتح التحقيق الجنائي واالنتظار خمسة شهور أ إلىشار الملتمسون أو
ن االمتناع عن اتخاذ قرار بفتح أ في االلتماس أيضاً الحقيقة، وجاء إلى يعرقل التحقيق للوصول أنشأنه 

 يعرض المشبوهين في التحقيق أيضاًالتحقيق بمقتل مواطن فلسطيني ليس قرارا خطيرا فحسب، بل 
  . مختلفة في العالم بشبهة تنفيذ جرائم حربأماكنالتخاذ خطوات ضدهم في 

  27/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  جثامين الشهداء والكشف عن المفقودينون يطالبون باسترداد يفلسطين .44
  اعتصاماًاألسير نظمت الحملة الوطنية الفلسطينية السترداد جثامين الشهداء ونادي :القدس المحتلة

 الشهداء األسرى في محافظة الخليل وشارك في االعتصام حشد من ذوي األحمر الصليب أمامجماهيريا 
لين عن مكتب القوى الوطنية وجمعية المتقاعدين العسكريين المحتجزة جثامينهم ومن ذوي المفقودين وممث

  .وذلك في اليوم الوطني السترداد جثامين الشهداء
 ممارسة الضغط الشعبي أهمية الفلسطيني في محافظة الخليل على األسيروشدد امجد النجار مدير نادي 

  . ودين لكشف مصير جثامين الشهداء والمفق"إسرائيل"والجماهيري والدولية على 
  27/8/2010الدستور، عمان، 

  
  دعوات فلسطينية الستعادة جثمان ناجي العلي من لندن لدفنه بفلسطين .45

 الثقافي "بلدنا" أمس، بالتعاون مع مركز ،أطلقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين: امجد سمحان -رام اهللا 
، 1948 الفلسطينيين في أراضي العام في مدينة رام اهللا، ووزارة الثقافة الفلسطينية، ومجموعة من الشبان

العلي من حيث اغتيل في لندن، حيث تقرر العمل إلعادته إلى منزله في ناجي مبادرة الستعادة جثمان 
قرية الشجرة المهجرة قرب حيفا، أو على األقل إلى الضفة الغربية لدفنه بجوار محمود درويش، أو في 

  . ان أو األردنأسوأ الظروف إلى مكان ما في سوريا أو لبن
أقل المطلوب هو استرداد جثمان العلي إلى أرض "قالت وزيرة الثقافة الفلسطينية سهام البرغوثي إن و

  . "وهذه مناسبة مهمة لنستذكر مدى غزارة اإلنتاج الذي قدمه الشهيد، عبر رسومات وطنية. وطنه
دة الفلسطينية المساعدة في إعادة بدوره، ناشد نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار القيا

  . جثمان ناجي العلي، بالتنسيق مع أهله
  27/8/2010السفير، بيروت، 

  
  "دون إذن" بتهمة التصوير داخل األقصى فلسطينياًاالحتالل يوقف طاقماً صحفياً  .46

ه  أقدمت قوات الشرطة اإلسرائيلية، مساء األمس على توقيف طاقم صحفي أثناء خروج:القدس المحتلة
من المسجد األقصى المبارك، بتهمة التصوير داخل الحرم دون الحصول على إذن من السلطات 

وأوضح شهود عيان، أن عناصر الشرطة اإلسرائيلية في القدس، احتجزت يوم األربعاء  .اإلسرائيلية
ت فريد صالح ووليد صبابا ورائد خوري، وصادرت آالت التصوير خاصتهم، كما باشر: ، كالً من25/8

  .بالتحقيق معهم في ماهية المواد التصويرية التي التقطوها داخل حرم المسجد األقصى
  26/8/2010قدس برس، 

  
  نقابة الصحفيين تندد باعتداء أجهزة أمن السلطة على اإلعالميين في رام اهللا .47

ى ممثلي وسائل  نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، باعتداء األجهزة األمنية في رام اهللا عل:رام اهللا
اإلعالم أثناء تغطيتهم لفعاليات مؤتمر فصائل العمل الوطني المناهضة للمفاوضات المباشرة، معتبراً أن 
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وأوردت النقابة، في بيان  ".تشويه صورة فلسطين أمام دول العالم"إجراءاً كهذا من شأنه أن يسهم في 
  .، ملكي سليمان"اة الجديدةالحي"نسخة منه، رواية مراسل صحيفة " قدس برس"مكتوب وصل 

لمحاسبة أي طرف يحاول االعتداء "هذا وأعلنت النقابة، أنها بصدد دراسة التوجه للقضاء الفلسطيني 
وطالب البيان قادة وعناصر األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة  ".على الصحفيين أثناء عملهم الميداني
  .الغربية المحتلّة بوقف هذه االعتداءات

  26/8/2010برس، قدس 
  

   أسرة3000تستهدف " األعمال اإلماراتية"و من إفطار مؤسسة خليفة يستفيدون ألفاً في غزة 90 .48
نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية برنامج ): وام( منتصر حمدان، و-رام اهللا 

قال مسؤولون في وكالة و . ألف شخص90إفطار الصائمين في قطاع غزة الذي استفاد منه أكثر من 
برنامج إن موائد الرحمن التي تقيمها المؤسسة في قطاع غزة للعام الثالث الاألونروا المشرفة على تنفيذ 

على التوالي تعد جزءاً من برنامج متكامل شمل جميع األراضي الفلسطينية حيث تقوم المؤسسة بتوزيع 
  .يماً في عشر محافظات في الضفة الغربية مخ19طرود غذائية على آالف العائالت المحتاجة في 

من جهة أخرى أعلن مدير مكتب هيئة األعمال اإلماراتية في الضفة الغربية، إبراهيم الراشد، أن برنامج 
 عائلة 3000اإلغاثة النقدية الذي يعد األكثر جدوى للمحتاجين في هذا الشهر الكريم، يستهدف أكثر من 

  .فلسطينية محتاجة
  27/8/2010رقة، الخليج، الشا

  
   إسطنبولإلىرحلة ترفيهية ألبناء شهداء غزة  .49

 نظمت جمعية رياض الصالحين للطفولة والخدمات االجتماعية في قطاع غزة، بدعم من :القدس المحتلة
التركية، رحلة ترفيهية لألطفال األيتام إلي جمهورية  "IHH"المنظمة العالمية لإلغاثة وحقوق اإلنسان 

 من البرامج الترفيهية، والزيارات للعديد من المؤسسات والجمعيات، الرحلة عدداًتركيا، وتضمنت 
  .إضافة الماكن سياحية وتراثية إسالمية، حيث رافق األطفال عدد من المشرفين والمشرفات من غزة

  27/8/2010الدستور، عمان، 
  

   الغربية وقطاع غزةالضفةإحصاءات رئيسية عن  .50
  .ة الغربية وقطاع غزةف لمقارنة ظروف الفلسطينيين في كل من الضوإحصاءات  فيما يلي حقائق:رام اهللا
 مليون نسمة في الضفة 2.5 الفلسطينية هم األراضييعيش نحو أربعة ماليين فلسطيني في  :السكان

 أن األحدثوتظهر بعض التقديرات .  الفلسطينيةلإلحصاءات  مليون في قطاع غزة طبقا1.5ًالغربية و
 وفي الضفة %3.3ويقدر النمو السكاني السنوي في غزة بنحو . عيشون في غزة حالياً مليون ي1.7

  .%2.7الغربية 
يعيش نحو نصف مليون يهودي في مستوطنات متناثرة في أنحاء الضفة الغربية  :اإلسرائيليالوجود 

 ، قطاع غزةوال يوجد مستوطنون في. سالقد  جانب شرقيإلى اإلسرائيليةالتي تحميها القوات المسلحة 
 والقوات البحرية على حدود القطاع كما أن حدودها القصيرة مع مصر اإلسرائيليويسيطر الجيش 

 على حركة الفلسطينيين في الضفة وعلى الدخول اإلسرائيليويسيطر الجيش . خاضعة للسيطرة المصرية
زة التي تعاني من الحصار ومقارنة بغ.  جانب الجدار العازلإلى بشبكة من القواعد ونقاط التفتيش إليها

 الخارج يخضعان لقدر أقل إلى فان تجارة الضفة الغربية مع العالم الخارجي وسفر سكانها اإلسرائيلي
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 أن يزوروا الضفة الغربية بحرية لكن 48 يلفلسطيني القيود مما أتاح  مؤخراً"إسرائيل"وخففت . من القيود
  .لهم بذلك  ليس مسموحاًاآلخرين اإلسرائيليينالمواطنين 
 مربعا في حين أن قطاع  كيلومترا5655ًشرقي القدس  تبلغ مساحة الضفة الغربية بما في ذلك :المساحة

  . مربعاً كيلومترا365ًغزة هو عبارة عن شريط ساحلي مساحته 
 مليار دوالر في حين أنه بلغ 3.70 في الضفة الغربية اإلجمالي بلغ الناتج المحلي 2008في  :االقتصاد
ويعتمد االقتصادان بشدة على المساعدات الخارجية خاصة من الغرب .  مليار دوالر1.11زة في غ

 774 مقارنة مع  دوالرا1718ً في الضفة اإلجماليويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي . والدول العربية
في الضفة  األسرة أن متوسط ما تنفقه 2007 فلسطينية رسمية لعام إحصاءاتوتظهر .  في غزةدوالراً

  . في المتوسط دوالرا586ً في غزة تنفق األسرةالغربية بلغ ألف دوالر في الشهر بينما كانت 
وتظهر . 2010 خالل الربع الثاني من عام %15.2بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية  :البطالة

ية تظهر أن  لكن التقديرات غير الرسم%39.3 الرسمية أن نسبة البطالة في غزة تبلغ اإلحصاءات
  . من سكان غزة يعيشون في الفقر%80 أن إلىوتشير تقديرات . النسبة أكبر كثيراً

 99.4 في غزة ويبلغ األجور ضعف متوسط  في الضفة الغربية تقريباًاألجورمتوسط  :األجورمتوسط 
  .في غزةص  شيقل يوميا58ً مقابل شيقل يومياً

.  سنة في غزة69.9 سنة مقابل 70.9بية للرجال  في الضفة الغراألعمارمتوسط  :األعمارمتوسط 
  . في غزة72.5 سنة مقابل 73.7وبالنسبة للنساء 
 وزارة الصحة في رام اهللا أن معدل وفيات الرضع في الضفة الغربية إحصاءاتتظهر  :وفيات الرضع

  أنإلى تشير 2007 متاحة من غزة في إحصاءاتفي حين أن أحدث .  لكل ألف12.6 بلغ 2009عام 
  .األلف في 32.7معدل الوفيات بلغ 

 وتضم الضفة الغربية أيضاً.  هو الدين السائد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةم االستال:الدين
  . مسيحي فقط في غزةآالف ألفا مقابل ثالثة 47سكانا مسيحيين عددهم 

  26/8/2010وكالة رويترز، 
  

   سلفاًالمباشرة محكوم عليها بالفشلالمفاوضات : إيران .51
علـي الريجـاني أمـس أن    ) البرلمان(رأى رئيس مجلس الشورى في إيران :  ستار كريمي- طهران

 "مهـر "ونسبت وكالة   .  محكوم عليها بالفشل سلفا    "إسرائيل"المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و     
ئل الفلـسطينية   مشروع المفاوضات بين المحتلين وبعـض الفـصا       "شبه الرسمية إلى الريجاني قوله إن       

) إسـرائيل (إن الهاجس الوحيد لدى أمريكا هو مصير الكيان الصهيوني "وقال . "محكوم عليه بالفشل سلفا   
إن قضية تحديد مصير الشعب الفلسطيني ما كانت ولن تكون القضية الرئيسة لدى الغرب              "وأضاف  . "فقط

ن الغرب يسعى للدفاع عن الكيـان       إ"وأردف  . "عندما تطرح مسألة المفاوضات حول القضية الفلسطينية      
الصهيوني المزيف الذي قام بإنشائه في يوم ما أحيانا من خالل مشروع الحرب وأحيانا أخرى من خالل                 

وأشار الريجاني إلى كلمتي الرئيس األمريكي باراك أوباما اللتين ألقاهما في           . "تأكيده على مشروع السالم   
أوباما "وقال  . "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني    " فيهما   "دعىا"تركيا ومصر عقب انتخابه رئيسا والتي       

  ."لم يتحرك ولو بقدر أنملة باتجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  27/8/2010، عكاظ، جدة

  
  رغم التوتر" إسرائيل" التزام أنقرة بالحفاظ على عالقات الصداقة مع ونكديؤمسؤولون أتراك  .52
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" إسـرائيل "راك التأكيد على التزام أنقرة بالحفاظ على عالقات صداقة مع           أعاد مسؤولون أت  : )آي.بي.يو(
ونقلـت وكالـة    ". أسطول الحرية " مايو على    / أيار 31في  " اإلسرائيلي"رغم التوتر المستمر إثر العدوان      

أنباء األناضول عن دبلوماسيين أتراك في واشنطن قولهم إن وفد وزارة الخارجية التركية برئاسة مساعد               
ير الخارجية فريدن سينيرليوغلو أبلغ المسؤولين األمريكيين في لقاءات جرت أخيراً في واشـنطن أن               وز

  ".بين صديقين"حادثة أسطول الحرية وقعت 
فيها حادثاً كهذا مع دولة تقيم عالقـات        " إسرائيل"وقال المسؤولون األتراك إنها المرة األولى التي تختبر         

وأوضـحوا أن   ". مافي مرمرة "ذا السبب كانت الصدمة كبيرة من حادث        صداقة معها، مشيرين إلى أنه له     
. أو الشعب اليهودي بل مع الحكومـة اإلسـرائيلية        " إسرائيل"الحادث ال عالقة له بالعالقات التركية مع        

للمطلب التركي باالعتذار والتعويض فإن األمور سـتبدأ بعـدها          " إسرائيل"وأشاروا إلى أنه إذا استجابت      
  . بالتحسن

  27/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  موسى يشدد على ضرورة االستفادة من فرصة إطالق المفاوضات المباشرة .53
بحث األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس مع منـسق األمـم              :  جمال جوهر  - القاهرة

وفي مقدمتها  . المتحدة الخاص بالشرق األوسط روبرت سيري تطور األوضاع في منطقة الشرق األوسط           
بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي مطلع الشهر المقبـل فـي الواليـات            " المفاوضات المباشرة "إطالق  
  . على ضرورة االستفادة من هذه الفرصةمشدداً. المتحدة

 27/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
 

  "إسرائيل" اختبار لنيات المباشرة المفاوضات  : الغيط أبو .54
الغيط أمس ممثل األمم المتحـدة للـشرق األوسـط           استقبل وزير الخارجية المصري أحمد أبو      :القاهرة

 اإلسرائيلي في ضوء اإلعـالن عـن إعـادة          -روبرت سري، واستعرضا مستجدات الوضع الفلسطيني       
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكـي         . إطالق المفاوضات بين الجانبين في واشنطن     

 إلمكان انخـراط    الغيط أكد خالل اللقاء أن مصر تنظر إلى تلك الخطوة باعتبارها اختباراً حقيقياً             بأن أبو 
  .الحكومة اإلسرائيلية في تسوية جادة مع الفلسطينيين

 أبو الغيط شدد في لقائه على أن القرار الفلسطيني بالتوجه إلى واشنطن والمـشاركة               أنوأوضح الناطق   
ت، والذي دعمته مصر، إنما يشير إلى الرغبة الفلسطينية في التعامل بإيجابية            في إعادة إطالق المفاوضا   

مع الجهد المبذول للتوصل إلى تسوية، وأن نجاح ذلك الجهد مرهون بقيام الجانـب اإلسـرائيلي بتنفيـذ                  
اإلجراءات وااللتزامات التي تكفل استمرار العملية التفاوضية، وفي مقـدمها تجميـد االسـتيطان فـي                

  . اضي الفلسطينية، بما في ذلك القدساألر
  27/8/2010، الحياة، لندن

 
  سيناء آمنة للسياح اإلسرائيليين: مصدر مصري .55

نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، ما أعلن بوسائل اإلعالم اإلسـرائيلية عـن وجـود                : القاهرة
وأضـاف المـصدر، أن     . المقبلةتهديدات للسياح اإلسرائيليين القادمين إلى سيناء خالل األعياد اليهودية          

سيناء آمنة تماماً وتحت السيطرة األمنية، وال توجد بها بأي حال من األحوال منظمـات إرهابيـة، وال                  "
وقال المصدر إن حركة السياح اإلسرائيليين في سيناء تسير بشكل طبيعي           ". خاليا ألي منظمات إرهابية   

  ".ائيليةاإلسر"وإنها لم تتأثر بما زعمته وسائل اإلعالم 
  27/8/2010، الخليج، الشارقة
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   السبت طهرانمؤتمر حول القدس في  .56

" القبلة األولى : القدس" الحالي مؤتمراً دولياً تحت شعار       28تستضيف طهران في    : تار ناصر س -طهران  
بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية اإليرانية واألجنبية، وفي هذه المناسبة أكد رئيس البرلمـان               

يراني علي الريجاني أن المفاوضات بين المحتلين وبعض الفصائل الفلسطينية محكوم عليها بالفـشل              اإل
وقال الريجاني الذي كان يتحدث أمام أعضاء مجمع المنظمات المدنية المدافعة عن تحرير القدس،              . سلفاً  

طيني لم ولن تكون    إن الهاجس الوحيد لدى أمريكا هو مصير الكيان الصهيوني، وان مصير الشعب الفلس            
واعتبر أن االنتخابات المقبلة فـي أمريكـا هـي الـسبب وراء توجـه               . القضية الرئيسية لدى الغرب     

  .األمريكيين للحديث عن السالم في الشرق األوسط 
 27/8/2010، الخليج، الشارقة

 
   يبحثان جهود إحالل السالم في المنطقةوالفلسطينيالرئيسان اليمني  .57

اهللا صالح أمس في صنعاء مباحثات مع الرئيس         عقد الرئيس اليمني علي عبد    : صنعاء -جمال الهمداني   
وتناولت المباحثات العالقـات الثنائيـة بـين البلـدين           .الفلسطيني محمود عباس الذي يزور اليمن حالياً      

  .وتطورات األوضاع في الساحة الفلسطينية وجهود إحالل السالم في المنطقة
طيني نظيره اليمني على آخر تطورات األوضاع الفلسطينية ومـستجدات عمليـة            كما أطلع الرئيس الفلس   

السالم في الشرق األوسط في ضوء دعوة الرئيس األمريكي باراك أوباما واستئناف المفاوضات المباشرة              
  .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، باإلضافة إلى جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية

س اليمني موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية وخيارات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامـة              وجدد الرئي 
دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن السالم العادل والشامل لن يتحقق               

ائيل بقـرارات   إال باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المشروعة والتـزام إسـر            
  .الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلي

  27/8/2010، عكاظ، جدة
  

  "الرومينغ" عبر خدمة "إسرائيل" مع "التطبيع" ينتقدونسالميون في المغرب إ .58
 أدرجت ثالث شركات إسرائيلية في إطار مـا         "اتصاالت المغرب " شركة   إنقالت تقارير إعالمية    : لندن

 ضمن الدول المشمولة    "إسرائيل"بحيث أضحت   ) الرومينغ(ات التجوال الدولي للهاتف النقال      يسمى بخدم 
بهذا االمتياز، وهو ما دفع بالمعارضة اإلسالمية للمطالبة بإلغاء تلك العقود مهددة بطرح الموضوع أمام               

رائيلية في قطاع    الشركة المغربية بررت عقودها مع الشركات اإلس        إن قال موقع الجزيرة نت    و .البرلمان
 الفرع اإلسرائيلي لـشركة أورانـج الدوليـة، وشـركة           "بارتنر كومينيكاسيو " وهي شركة    -االتصاالت  

 "اتصاالت المغـرب  "ونفت  . "إسرائيل" بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في        -سيلكوم، وشركة بيليفون  
  .لمشتركيها في خدمة الهاتف النقالأي تهم بالتطبيع، وقالت إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل االتصال 

 الذي وصف الخطوة بأنها     ،وأثارت الخطوة حفيظة المعارضة اإلسالمية ممثلة في حزب العدالة والتنمية         
ونقلـت  . ، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمـان المغربـي        "تطبيع مجاني ال يفيد إال الكيان الصهيوني      "
المغرب يقـاطع الكيـان     "الة والتنمية لحسن الداودي قوله إن        عن نائب األمين العام لحزب العد      "الجزيرة"

  ."الصهيوني، والشعب المغربي ضد أي تطبيع
 27/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"أي ضربة ضد إيران ستجابه برد صاروخي هائل وعنيف ضد : قائد في الحرس الثوري .59
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ـ  قيادي بارز في الحرس الثوري االيرا     ": الراي" –خاص   ن بالده وضعت خطة حرب     إ "الراي"ني قال ل
شاملة، وأوكلت في ضوئها المهمات الدفاعية الى جميع الوحدات المختـصة، وخـصوصاً الـصاروخية              

 او  إسـرائيل  قامـت    إذا"منها، والتي تُعتبر الذراع الضاربة لدى الجمهورية االسالمية، مشيراً الى انـه             
أهداف عسكرية او اقتصادية في ايران، فإن هذه الوحدات التـي           الواليات المتحدة او البلدين معاً بضرب       

ال تنام، ومعها وحدات الدفاع الجوي، مكلفة وتلقائياً بقصف اهداف في جميع الدول التي نعتبرها معادية،                
 ."إيراناي الدول التي سمحت باستخدام اراضيها والقواعد التي تنتشر فيها في الخليج الفارسي لمهاجمة               

يادي في الحرس الثوري، والذي تمنى عدم ذكر اسمه، عن ان ايران ستعلن منطقـة الخلـيج                 وكشف الق 
 قاعدة اميركية في دول خليجيـة  100 من أكثر أن" مسرح حرب، الفتاً الى "إسرائيل"والعراق واالردن و 

زلزال " ارض، خصوصاً من نوع      - اآلف صواريخ ارض     إيرانلدى  ": ، وقال "هي تحت مرمى سالحنا   
 والتي ستشعل المدن النفطية ومنشآتها وبناها       "110 -الفاتح  "لمحدث والمطور، اضافة الى صواريخ       ا "2

  ."التحتية في كل الدول المجاورة التي تعطي اميركا صالحية استخدام اراضيها ضد بالدنا
 فـي   "سـرائيل إ" ستجاَبه برد صاروخي هائل وعنيف ضـد         إيران ضد   أولى ضربة   أي أنوتحدث عن   

 سيتحول كتلة لهب ويصبح كالنهـار       إسرائيلليل  "، متوعداً بأن    "ومهما كان مصدر النار   "لدرجة االولى   ا
ن فاعليـة   أ"، مالحظـاً    "من جراء القصف الذي سيطول جميع مدنها، ولن يستثني بالتأكيد مفاعل ديمونة           
وقـال   ."ارية او العنقودية  القبة الفوالذية ال تساوي اال مهزلة امام فاعلية الصواريخ ذات الرؤوس االنشط           

من المفيد جداً ان تعلن دول الخليج حيادها وان تمارس هذا الحياد            "ن  إالقائد في الحرس الثوري االيراني      
  ."اإلسالميةفعلياً ليتسنى لها تجنب اعتبارها عدواً للجمهورية 

 26/8/2010، الراي، الكويت
  

  تجميد االستيطان أثناء المفاوضات عن صيغة ل"إسرائيل"أميركا تبحث مع الفلسطينيين و .60
 من مصادر ديبلوماسية غربية ان االدارة االميركية تبحث عن حل         "الحياة"علمت  :  محمد يونس  –رام اهللا   

سرائيليين في شأن النشاط االستيطاني في المرحلة المقبلة، خـصوصا اثنـاء            توفيقي بين الفلسطينيين واإل   
  .المقبل) سبتمبر( ايلول 2ي المفاوضات المباشرة المرتقب ان تبدأ ف

وضحت المصادر ان المبعوثين االميركيين لعملية السالم يسعون الى تحقيق معادلـة تتـضمن تمديـد                أو
فـي مـستوطنات    )  الشهر المقبـل   26ينتهي في   (الحكومة االسرائيلية التجميد السابق للبناء االستيطاني       

وقالـت  . دة في القدس الشرقية اثناء المفاوضات     الضفة الغربية، وعدم طرح عطاءات بناء استيطانية جدي       
 في المقابل حرية استكمال بنـاء عطـاءات قديمـة فـي القـدس               "سرائيلإ"إن المعادلة األميركية تمنح     

  .والمستوطنات المحيطة بها، لكن مع ضمان عدم طرح عطاءات جديدة
  27/8/2010، الحياة، لندن

  
    ستيطانر تجميد االستمراأوباما يوفد دينيس روس إليجاد صيغة ال .61

حد المقربين اليه   أسرائيلية مساء اليوم أن الرئيس األميركي باراك أوباما أوفد الى البالد،            إذكرت مصادر   
الدبلوماسي السابق دينيس روس، سعياً إليجاد صيغة مقبولة على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في ما              

  . اً إلمكانية فشلهاستيطان في الضفة الغربية استدراكيخص تجميد اال
 لينضم الى دان شبيرو، من رئـيس        "سرائيلإ" وأوضحت القناة اإلسرائيلية العاشرة أن روس وصل الى         

  .  دائرة الشرق األوسط في البيت األبيض ونائب المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط
26/8/2010، 48موقع عرب  

  
  كتل االستيطانيةواشنطن توافق على البناء في ال: مصادر إسرائيلية .62
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ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، أن اإلدارة األميركيـة وافقـت علـى             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
مشروع وزير المخابرات اإلسرائيلي، دان مريدور، باستئناف البناء في الكتل االستيطانية الواقعة علـى              

فترة الشهور العشرة التي جمدت فيهـا       المقبل، وهو موعد انتهاء     ) أيلول( سبتمبر   26الحدود، ابتداء من    
  .البناء االستيطاني بشكل جزئي

، أمس، إن واشنطن وافقت على فكرة       "معاريف"وقالت المصادر السياسية المذكورة، كما ورد في صحيفة         
، بعـد   "إسـرائيل "تقسيم المستوطنات إلى قسمين؛ األول يشمل مستوطنات يفترض أن تبقى جزءا مـن              

الحـدود  (دائمة للصراع، وهي في األساس المبنية على أراض متاخمة للخط األخضر            التسوية السلمية ال  
، وهذه ستوافق واشنطن على استئناف البناء االستيطاني فيهـا، والثـاني يـضم              )1967القائمة قبل سنة    

 في إطار اتفاق سالم، وأضافت هذه المـصادر أن          "إسرائيل"المستوطنات التي يفترض أن تنسحب منها       
 والواليات المتحدة بهذا الخصوص، بغية التوصـل إلـى          "إسرائيل"ت ولقاءات مكثفة تجري بين      اتصاال

صيغة مناسبة تتيح افتتاح المفاوضات المباشرة بين الطرفين، في لقاء قمة واشنطن الكبيرة، يوم األربعاء               
  .المقبل

قومي األميركـي أن    وأكد مصدر مقرب من دان شبيرو، رئيس دائرة الشرق األوسط في مجلس األمن ال             
ولذلك، فإنها تبذل قصارى جهودهـا لـدى        . اإلدارة األميركية ال تريد أي تشويش على هذه المفاوضات        

  . الطرفين لتسوية الخالفات قبل بدء المفاوضات المباشرة، حتى تكون مفاوضات حقيقية وجذرية
  27/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   جميع قضايا الحل النهائي مطروحة على الطاولة لم تكنإذامفاوضات ال تنجحلن : بلير .63

شدد مبعـوث الرباعيـة الدوليـة، رئـيس الحكومـة           :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا، القدس المحتلة   
لن تكون هناك مفاوضات ناجحة ما لم تكن        "البريطانية السابق توني بلير في كلمة نشرها مكتبه على أنه           

. أنا لن أحاول التفاوض على حلول هنا واآلن       : "وقال". لى الطاولة جميع قضايا الحل النهائي مطروحة ع     
ولكـن  . في الواقع ال بد لنا مـن القيـام بـذلك          . ويمكننا أن نفكر بطريقة مبتكرة وبناءة     . هذا يتم الحقا  

  ".المقترحات بشأن هذه القضايا سوف تكون بمثابة اختبار لمدى الجدية
لمباشرة التي ستقام خالل األسبوع القادم مهم في حد ذاته؛ مهـم            إعادة بدء المفاوضات ا   "واعتبر بلير أن    

ألنه يظهر أن رئيس الوزراء نيابة عن الحكومة الجديدة في إسرائيل هو من المدافعين عن السالم، ومهم                 
ألنه مع ذكر اإلطار الزمني لمدة عام، فإن هذا يظهر أن هناك توقا صادقا من جانب شعب إسرائيل فـي          

. أنا أرفض هذا الرأي   . أعرف أن البعض يسخرون   . دائم ومشرف مع جيرانهم الفلسطينيين    العيش بسالم   
أعتقد أنه إذا ما حصلت إسرائيل على ضمانات حقيقية وفعالة بشأن أمنها فإنها ستكون مستعدة وجـاهزة                 

ء وهـو   هذا قرار شجاع من قبل رئيس الوزرا      . ليشمل التفاوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة       
  ".القرارالصحيح

27/8/2010، )السعودية(ون الين،أالوطن   
  

   بداية لعملية سالم جادة  المفاوضات المباشرةضرورة أن تكونسيري يشدد على  .64
 ه منسق األمم المتحدة الخاص بالشرق األوسط روبرت سـيري عقـب لقـاء             قال: جمال جوهر : القاهرة

إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع األمين العام         "ى أمس   األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس      
  ".للجامعة العربية على ضرورة أن تكون المحادثات بداية لعملية سالم جادة وذات معنى

27/8/2010، )السعودية(ون الين،أالوطن   
  

   ماليين دوالر إضافية لمشروع الصرف الصحي بغزةسبعة يمنح "البنك الدولي" .65
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 ماليين دوالر   7إدارة البنك الدولي، اليوم، على تقديم منحة تمويلية إضافية مقدارها           وافق مجلس   : القدس
  . شمال قطاع غزة–لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ 

أن المشروع جاء ثمرةً للتعاون القوي بين كـل مـن سـلطة الميـاه      وقالت إدارة البنك في بيان صحفي    
. د، وبلجيكا، وفرنسا، والمفوضية األوروبية، وبنك االستثمار األوروبي       الفلسطينية، والبنك الدولي، والسوي   

ويبلغ مجموع مساهمة البنـك الـدولي فـي          .وهو يلقى الدعم أيضاً من توني بلير ممثّل اللجنة الرباعية         
  . مليون دوالر26,8المشروع 

  26/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   القطاع الخاص مطلع الشهر المقبليصرف الدفعة الثانية لمتضرراالتحاد األوروبي ي .66
أعلن شادي عثمان مسؤول االتصال والمعلومات في االتحاد األوروبي أنه سيتم فـي مطلـع                :حامد جاد 

الشهر المقبل صرف الدفعة الثانية من المساعدات التي خصصها االتحاد إلعادة إعمار منشآت وشركات              
 مليـون   22ن برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي خصص االتحاد لدعمه مبلـغ           القطاع الخاص وذلك ضم   

  .يورو
إلى أن الدفعة الثانية البالغة قيمتها خمـسة ماليـين دوالر ستـشمل             " األيام"وأشار عثمان في حديث لـ      

  . شركة ومنشأة متضررة خالل الحرب240مساعدة أصحاب 
27/8/2010، األيام، رام اهللا  

  
  لى المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة؟ما معنى العودة إ .67

  منير شفيق
اإلصرار األميركي، بعد التوافق التام مع نتنياهو، على استئناف المفاوضات المباشرة، وخضوع الرئيس             
محمود عباس، بعد التفاهم مع الحكومة المصرية، لدخول المفاوضات المباشرة، بعد إسقاط كل الـشروط               

وتعاون الرباعية لتسهيل عملية إطالق المفاوضات المباشرة ثم إجراؤها بمـشاركة           التي سبق ووضعها،    
الرئيس األميركي أوباما شخصياً إلطالقها، كل هذه العناصر بحاجة إلى تفسير للكـشف عـن الهـدف                 

هـل ثمـة   : ومن ثم اإلجابة عن السؤال. األميركي من جهة، ومغزى نتنياهو من جهة أخرى من ورائها        
جها باتفاق ما أم ستنتهي إلى فشل كما يذهب الذين يصفونها بالعبثية أو يعارضـونها ألنهـا                 إمكان لخرو 

  عبثية؟
بالنسبة إلى اإلدارة األميركية ما زال الهدف من إطالقها أوالً، ومن أجل الوصول إلى اتفاق مـا ثانيـاً،                   

ن، والجنرال بترايـوس    يقوم على قناعة الجيش األميركي، كما عبر عن ذلك كل من رئيس األركان مول             
، بأن الوصول إلى اتفاق ما في الموضوع الفلسطيني         )قائد المنطقة الوسطى واآلن يقود حرب أفغانستان      (

من شأنه أن يخدم الحروب التي تخوضها أميركا في العراق وأفغانستان، كما يخدمها في مواجهتها مـع                 
األمر الذي يساعد على تحقيـق      ).  حزب اهللا  ما يصفونه بنـزع الورقة الفلسطينية من يدها، ويد       (إيران  

  .اندفاع رسمي عربي وإسالمي أكبر في دعم السياسات األميركية من دون المعكّر الفلسطيني الدائم
كان هذا هو المحرك الرئيس لتعيين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً ألوباما من أجل تحقيق اتفاق مـا فـي                   

بذلته إدارة أوباما من إصرار على إطالق المفاوضات الثنائيـة     الموضوع الفلسطيني، وهو الذي يفسر ما       
  .وذلك بالرغم من االنتكاسات التي واجهها ميتشل في هذا السبيل. من أجل تحقيق هذا الغرض

ولكن نشأ دافع آخر وراء اإلصرار األميركي األخير إلطالق المفاوضات المباشرة وهو استرضاء اللوبي              
ما نشأ من صراع بينه وبين أوباما عندما حاول ميتشل أن يطلق المفاوضات             اليهودي األميركي لتخفيف    

ولكن . على أساس وقف النمو االستيطاني، مما واجه معارضة شديدة من نتنياهو، أو عندما عدل الموقف              
  .ضمن إطار المفاوضات غير المباشرة فيما أراد نتنياهو أن تكون مباشرة
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ى تلبية مطلب نتنياهو في أن تكون المفاوضات مباشرة وبال شـروط            ويعزو الكثيرون إصرار أوباما عل    
وأصبح بحاجة  . وذلك بعد أن تدهورت شعبيته    . مسبقة، له عالقة باالنتخابات النصفية القادمة للكونغرس      

  .ماسة هو وحزبه الديمقراطي إلى الدعم من قَبل اللوبي اليهودي األميركي
على محمود عبـاس وبعـض      " ضغوط"ما بذلته إدارة أوباما من      وبهذا أصبح الهدف مزدوجاً في تفسير       

  .الحكومات العربية، وفي مقدمها الحكومة المصرية، من أجل إطالق المفاوضات المباشرة
وبالنسبة إلى نتنياهو فقد راح يعاني من أزمة عميقة وال سيما بعد النتائج التي تـشكلت علـى مـستوى                    

     فقد تدهورت سمعة الكيان الصهيوني عالمياً، وأصـبح تحـت          . ةعالمي إثر العدوان على أسطول الحري
وقد جاء ذلـك تتويجـاً      . الضغط الشديد لتشكيل لجان تحقيق بالجريمة التي ارتكبت بحق أسطول الحرية          

 ضـد   2008/2009 و 2006األزمة األولى الناجمة عن فشل الجيش اإلسرائيلي فـي حربـي            : ألزمتين
  .أزمة تدهور سمعته العالمية كمرتكب لجرائم حرب: سطينية واألزمة الثانيةالمقاومتين اللبنانية والفل

ولهذا يراد إطالق مفاوضات ثنائية مباشرة للتخفيف من عزلته الدولية، وربما أظهرته كرجل يبحث عن               
ولكن من دون أن يكلفه ذلك تقديم أي تنازل ولو شكلي لحفظ بعض ماء الوجـه لـسلطة رام اهللا                    . السالم
  .ارات لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في الجامعة العربيةوقر

وبكلمة، ال تفسير الندفاع نتنياهو باتجاه إطالق مفاوضات مباشرة سوى الخروج من أزمة شديدة بعضها               
مثالً أزمة الخوف من نتائج أي حرب تشن ضد لبنان أو قطـاع غـزة أو                (ظاهر وبعضها متَستَّر عليه     

  ).في وقت فقدت فيه أميركا السيطرة على التسلح في هذه الجبهاتسورية أو إيران 
على أن هذا العامل ما كان ليدفع نتنياهو، بهذه القوة، نحو المفاوضات المباشرة لوال أنه َضمَن خـضوع                  

وذلك . أوباما للوقوف إلى جانبه بشكل حاسم في عملية المفاوضات المباشرة، وما قد ينجم عنها من نتائج               
أمام الضغط األميركـي،  ) ومن ورائه المصري(انب اطمئنانه من فقدان إرادة المفاوض الفلسطيني   إلى ج 

  .كلما واجهت المفاوضات، تعقيداً، يجب أن يحّل في مصلحته
ولكن السؤال هل ثمة سياسة أميركية، بالدرجة األولى، تريد تحقيق ما هو أكثر ممـا ُأشـيَر إليـه مـن                 

ق المفاوضات المباشرة، خصوصاً، محاولة كسب اللوبي الصهيوني األميركي         مكاسب آنية من وراء إطال    
في االنتخابات النصفية للكونغرس القادمة، كما محاولة إنقاذ الكيان الـصهيوني مـن أزمتـه الـسياسية                 

  والمعنوية العالمية؟
مجرد مفاوضات  إسرائيلي، وليس   -ستحاول إدارة أوباما وبجدية أن تصل إلى اتفاق ما فلسطيني         : الجواب

  .وذلك تلبية للهدف الذي عبر عنه مولن وبترايوس. تدور حول نفسها، وتنتهي باالنسداد أو الفشل
ولهذا من الخطأ الركون إلى القناعة القائلة بعبثية المفاوضات أو بحتمية فشلها حتى لو كان األرجح فشل                 

وذلك ألن  . ري، ولجنة المتابعة، بتغطيته   التوصل إلى اتفاق يسمح للمفاوض الفلسطيني، ومن ورائه المص        
أميركا ستكون جادة في عدم الوصول إلى انسداد بل في تحقيق اتفاق يخدمها، أو تستخدمه، في مواجهتها                 

  .ضد إيران وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة
روج مـن   ، في الخ  "االعتدال العربي "يضاف إلى هذا الهدف األميركي رغبة محمود عباس وبعض دول           

أزمة فشل الرهان على أميركا وإستراتيجية التسوية، مما يسهل التراجعات والتنازالت المطلوبة للتوصل             
األمر الذي يفترض عدم الركون إلى نظرية حتمية فشل المفاوضات القادمة، بل التعامـل              . إلى اتفاق ما  

  .تصفية القضية الفلسطينيةمعها بأعلى درجات الخطورة واليقظة من جانب كل الحريصين على عدم 
تبقى حجة، طالما استخدمت من قَبل الذين يقْطَعون بفشل المفاوضات تستند إلـى مـا يـسمونه تهكمـاً                   

ألنه يريد أن يفرض تسوية ضمن شروطه بالكامل، األمر الذي يجعل من المتعـذر              ". وطنية نتنياهو "بـ
وذلك إذا ما تم التأكـد      . جب عدم الركون إليه أيضاً    ولكن هذا التقدير بالنسبة إلى نتنياهو ي      . التعاطي معه 

وهذا ضـغط خطيـر     . من عدم قدرته على الخروج من أزمته الراهنة من خالل الحرب واالنتصار فيها            
عليه وعلى الكيان بأسره مضافاً إليه الضغوط اآلتية من الجاليات اليهودية في الخارج، والتي أصـبحت                
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عام العالمي الذي أضحى ينظر إلى دولة الكيـان الـصهيوني كمجرمـة    مأزومة في تعاطيها مع الرأي ال 
وأخيراً وليس آخراً ضغوط الجيش األميركي الذي يـشعر بحاجـة           . حرب وعنصرية من الدرجة األولى    

  .ماسة إلى انتزاع الملف الفلسطيني من خصومه
المفـاوض قبالتـه    والخالصة من كل ذلك، صحيح أن نتنياهو عنيد إلى حد الحمق، وصحيح أن ضعف               

ولكن نتنياهو في النهاية يظل رجل سياسة وحكم وانتهازي من صـنف       . يغريه على التشدد وطلب المزيد    
رفيع أيضاً، وهو إلى جانب ذلك ليس بال نقاط ضعف شديدة  وال سيما أزمة الكيان الصهيوني في ميزان                   

  ).الخارجخصوصاً اليهودي في (القوى الراهن وإزاء الرأي العالم العالمي 
األمر الذي يجعل من الخطأ الركون إلى القول أن المفاوضات ستكون فاشلة حتماً، أو القطـع باسـتحالة                  

  .خروجها باتفاق ما يمكن المتاجرة به الحقا، وتمرير السياسات األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة
  27/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  فاوضات المباشرة في المالغائبةالحقيقة .. غزة .68

  دوجالس هاميلتون
  .انها الحقيقة التي يتجاهلها الجميع وهي الشبح الذي ال يريد أحد أن يعترف بوجوده

حتى اذا تمكن االسرائيليون والفلسطينيون من تجاوز كم هائل من التشكك وتوصلوا الى معاهـدة سـالم                 
لسطينيين سيكونون جزءا منها باالسم فقـط        في المئة من الف    40خالل فترة االثنى عشر شهرا المقبلة فان        

  ).حماس( النهم يعيشون في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة االسالمية 
ويقول قادة حماس التي لن تشارك في المحادثات انهم لن يمنحوا اسرائيل أهم ما تحتاجه من أي اتفاقيـة                   

اضفاء الشرعية علـى وجودهـا فـي الـشرق          سالم بالشرق االوسط وهو االعتراف بالدولة اليهودية و       
  .االوسط

ويعتبرون خصومهم من حركة فتح في الضفة الغربية التي ستتفاوض مع اسرائيل على مدى العام المقبل                
  . مليون فلسطيني يعيشون تحت ادارتهم في الضفة الغربية المحتلة2.5مهادنين وخونة لما يصل الى 

وهو ما نـصت عليـه وثـائق        " لسطينية في الضفة الغربية وغزة    اقامة دولة ف  "وستبدأ التسوية من أجل     
 مليون فلسطيني هم سكان غزة لن       1.7فالوضع الراهن يقول ان     ..  عاما بعنصر خيالي   20موجودة منذ   

  .يكونوا جزءا من هذه التسوية
فـي  لكن ما من أحد يرغب في اغراق االمال الجديدة في مهدها لذلك يتم تجاهل هذه الحقيقة البغيـضة                   

الوقت الذي تستأنف فيه محادثات السالم تحت اشراف الواليات المتحدة بقمة تعقد في واشنطن في االول                
  .من سبتمبر أيلول

وفي خطاب موجه الى كاثرين اشتون كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية باالتحاد االوروبي أبدى الرئيس              
غزة وهو القطاع الذي أصبح منفـصال عـن       الفلسطيني محمود عباس موافقته على المحادثات ولم يذكر         

  .الضفة الغربية ليس من الناحية الجغرافية فحسب بل أيضا بانقسام ايديولوجي شديد
نشير الى أن دولة ذات حدود مؤقتة ليست خيارا مطروحا بالنسبة للـشعب             "وكان كل ما كتبه عباس هو       

  ."الفلسطيني
سنحل مشكلة غزة   "يف سيحقق المعادلة الصعبة أجاب      وعندما سأل التلفزيون االسرائيلي عباس مؤخرا ك      

وفي االسبوع الماضي قال للصحفيين انه اذا تم التوصل غدا الى اتفاق سالم             . لكنه لم يحدد كيف   " وحماس
  .فلن يمكن تنفيذه دون انهاء هذا االنقسام

سمة على مسألة قبول    وليست هذه هي فقط الحقيقة الوحيدة التي يتجاهلها الجميع اذ ان اسرائيل أيضا منق             
  .مبدأ قيام دولة فلسطينية
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وسيتطلب أي اتفاق سالم تنازالت اسرائيلية ستعارضها قاعدة كبيرة فيما يصفه جـورج فريـدمان مـن                 
  .يميل نحو الشلل التام" الذع ومضطرب" بأنه نظام سياسي ) ستراتفور(

ي يقوده رئيس الوزراء بنيامين     وأضاف فريدمان أن أي فصيل في االئتالف المكون من ستة أحزاب والذ           
لم يكن هناك زعيم اسرائيلي منذ مناحيم بيجن قـادرا علـى            "ومضى يقول   . نتنياهو ربما يعيق أي اتفاق    

  ."التفاوض وهو واثق من موقفه
 تغلب رئيس الوزراء االسبق ارييل شارون الذي أصيب بجلطة في المخ الحقـا علـى                2005وفي عام   

د االئتالف النسحاب اسرائيل من جانب واحد من غزة وأخرج المستوطنين           المعارضة للحصول على تأيي   
  .اليهود في مشاهد أثارت استياء في الداخل

وفي حالة توصل نتنياهو الى اتفاق مع عباس فسوف يتطلب انسحابا أكبر من المـستوطنين أو عمليـات            
 انتخابات عامة فان اسرائيل قد      لكن مع وجود مساندة من الحكومة التي ربما تصبح أكثر قوة بعد           . اجالء

  .تأمل في تنفيذ سلمي الي معاهدة يتم التوصل اليها في نهاية المطاف مع الفلسطينيين
لكن كيف سيتمكن عباس من تنفيذ االتفاق من جانبه الذي من المفترض أن ينطبق قانونا على غزة هـو                   

  .لقد أصبح القطاع االن خارج سيطرته تماما. سؤال اخر
 ألقاها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة السورية دمشق يوم الثالثاء قال               وفي كلمة 

  .ان عباس على قدر كبير من الضعف لدرجة تحول دون توصله الى سالم عادل مع اسرائيل
.. نجاحها سيكون بالمقياس والشروط االسرائيلية    .. فشل المفاوضات مشكلة ونجاحها مشكلة    "وقال مشعل   

نجاح المفاوضات مشكلة النها    . 1967يعني تصفية القضية الفلسطينية من حق العودة والقدس وأرض          ما  
  ."ستنجح لصالح اسرائيل

ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن جهود مصالحة حماس وفتح لن تندرج على االطالق في جدول االعمـال          
  . شهرا12خالل فترة المفاوضات الممتدة 

 انه اذا توصل عباس الى اتفاق مع اسرائيل فان حماس اما أن تتصالح مـع                ويقول دبلوماسيون غربيون  
فتح وتؤيد االتفاق أو تتيح لشعب غزة التصويت على التسوية في استفتاء أو ترفض االتفـاق كليـة وال                   

  .تمنح الناخبين أي فرصة
نا فـان حمـاس لـن       اذا قدمت فتح التنازالت الالزمة التي ربما تجعل اتفاق السالم ممك          "وقال فريدمان   

  ."تعارضها فحسب بل سيكون لديها أيضا وسائل للقضاء على أي شيء له صلة بغزة
وبما أن حماس ما زالت تتمتع بتأييد داخل الضفة الغربية فان هناك قدرا كبيرا من المخاطر المقبلة فـي                   

  .حالة فشل المحادثات بما في ذلك احتمال ظهور دعوات للعودة للمقاومة
لسة وحماس رغم عالقتها التي تزداد قربا بايران ما زالت تعتمد بشدة على الدعم المالي من                لكن غزة مف  

وهـذا  . الدول العربية ونصيب من أموال المساعدات التي يحصل عليها عباس من أنـصاره الغـربيين              
  .االعتماد ربما يجعل موقف عباس أقوى

نقسمون بشكل كبير لدرجـة تحـول دون تنفيـذ          واذا اتضح أن الفلسطينيين أو االسرائيليين أو كليهما م        
التسوية بعد المفاوضات فالبديل موجود وهو أن الواليات المتحدة وشركاءها ربما يحاولون فرض اتفـاق               
واالعتراف بالدولة الفلسطينية التي يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض االنتهاء من االعداد لها              

   .2011بحلول منتصف 
 26/8/2010، رز لألنباءوكالة رويت
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  عبداهللا األشعل
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حق الشعوب في تقرير مصيرها من أهم حقوق اإلنسان الطبيعية التـي أقرتهـا الـشرائع الـسماوية                  ?
والمواثيق الدولية بحيث أصبح هذا الحق مبدأ مهماً من مبادئ القانون الدولي، ولكن الدول الكبرى هـي                 

  .حدد من المستفيد بهذا الحقالتي ت
 أن الفلسطينيين شعب مادام حق      1969فقد فرح البعض عندما اعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام           

تقرير المصير مخصصاً للشعوب، وهو من الحقوق الجماعية، مثلما فرح هؤالء بقرار مجلـس األمـن                
لتين، مع أن الحل على دولتين أو دولة واحدة         الذي أكد أن تسوية الصراع في فلسطين يقوم على حل الدو          

ظل يراوح مكانه ويتأرجح بين الصيغتين حتى قالت إسرائيل بأن الحل هو إخراج الفلسطينيين من دائرة                
التسوية كي تتحول فلسطين دولة يهودية خالصة وليرحل الفلسطينيون إلى الضفة الـشرقية مـن نهـر                 

يزال يستهوي الكثير من الكتاب الحالمين والمولعين بالرياضـات         األردن، وأظن أن هذا الجدل العقيم ال        
  .العقلية

وتالعبت واشنطن صاحبة االختراع بحق تقرير المصير حيث كان وودرو ويلسون الـرئيس األميركـي     
فـي  .  هو الذي اخترع المصطلح كي تطبقه واشنطن على من تشاء وتنكره على من تريـد               1918عام  

ق هو تفتيت االمبراطورية العثمانية بإتاحة الحق لألقليات في الخروج من إسار            البداية كان هدف هذا الح    
  .االمبراطورية العجوز

وفي الوقت نفسه كانت الثورة البلشفية تعيد السيطرة على مكونات االمبراطورية الروسية برباط جديـد               
مبراطورية بـل زادت  وهو الرابطة الشيوعية التي منحت موسكو شرعية أيديولوجية على جمع شتات اال          

 ضمت دول البلطيق الثالث بالقوة وأخضعتها أيضاً للحكم الشيوعي المركزي في            1939وفي عام   . عليها
وفي فلسطين تنكرت واشنطن لحق الفلسطينيين في أرضهم بينما دافعت عن حق اليهـود فـي          . الكرملين

 تقدم نفسها قبل عقـود عـدة        تقرير مصيرهم على أرض أجدادهم ودعمت الحركة الصهيونية التي بدأت         
على أنها حركة تحرر وطني من الغضب الفلسطيني والبريطاني آنـذاك، واعتبـرت اإلرهـابيين فـي                 

  .عصاباتها شهداء قضوا طلباً لحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره
ومارست واشنطن أعلى درجات الخداع والمناورة باعترافها بأن فلسطين لـشعبين، ولـدولتين، بينمـا               

خلصت العمل إلحباط تنفيذ وعودها الزائفة وأجزلت العطاء المادي والغطاء الديبلوماسـي واإلعالمـي              أ
ويطول المقام للحديث عن المبادئ التـى رددتهـا واشـنطن فـي القـضية               . والمعنوي لجرائم إسرائيل  

ى أرضـها،   الفلسطينية وأهمها أن للشعبين الحق في تقرير المصير رغم أن هذا الحق يتقرر للشعوب عل              
وأيدت واشنطن حـق    . ومع ذلك سعت واشنطن إلى إنشاء الحق المطلق لليهود في فلسطين دون سواهم            

تقرير المصير ألكراد العراق حتى تفتت العالم العربي، وتلوح بالحق نفسه ألكراد تركيا عقاباً لها علـى                 
يران مادام ذلك يشكل ضغطاً     تصديها لتجاوزات إسرائيل، وال تمانع في منح هذا الحق ألكراد سورية وإ           

ومادام استخدام الحق أداة في الصراع من أجل رسم خريطة تخدم مـصالحها             » المارقتين«على الدولتين   
وفي أسبانيا اعتبرت واشنطن منظمة إيتا منظمة انفصالية إرهابية مجاملة للحكومة           . كما تقررها إسرائيل  

.  من حركات التحرر الـوطنى    - ألسباب خاصة    -ندي  األسبانية، بينما اعتبرت الجيش الجمهوري األيرل     
أما في السودان فقد دعمت التمرد في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان من العرب والمـسلمين                
وشددت على حق كل منها في تقرير المصير مادامت الحركتان نشأتا على يـد إسـرائيل ومـستعدتان                  

اً عدة أولها توسيع رقعة المشروع الصهيوني واحتاللـه رئـة           لالعتراف بها، وهذا يحقق لواشنطن أهداف     
مصر حتى إذا ظهر نظام يريد استرداد مكانة مصر ومصالحها الحيوية واجه األمر الواقع المعقـد فـي                  

  .السودان
وفي الصحراء الغربية، وبسبب الصداقة األميركية المغربية والمرونة المغربية الرسـمية مـع اليهـود               

يها تميل واشنطن إلى دعم الحق الوطني المغربي في الـصحراء، وهـذا الموقـف ال                بخاصة من مواطن  
عالقة له بمبدأ تقرير المصير الذي أيدته األمم المتحدة ولكنه مرتبط بعالقات واشنطن بكل من المغـرب                 
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ونذكر أن واشنطن قادت الحملة ضد مساعي تركيا في االعتراف باستقالل قبـرص التركيـة               . والجزائر
المية واستصدرت قراراً بعدم االعتراف باإلعالن االنفرادي لالستقالل، ولم يكن ذلك بسبب المبـدأ              اإلس

  .ولكن في إطار أزمة العالقات التركية األميركية في بداية الثمانينات من القرن الماضي
لكـن  إن موقف واشنطن من حق تقرير المصير واستخدامه يماثل الموقف نفسه من مبادئ نبيلة كثيرة و               

  ?.تطبيقاتها تخضع للمصلحة األميركية في مجاالت مهمة كحقوق اإلنسان والعدالة الدولية
  27/8/2010، الحياة، لندن

  
   التي ستقرب الحربالسالممحادثات  .70

  يسرائيل هرئيل
وقد اتخذ القرار على مدى زمن طويل، بعد دفعة غير عنيفة علـى             . هذه المرة بنيامين نتنياهو حقا يريد     

معارضو رئيس الوزراء، الذين يبحثون عن نقـاط        .  من باراك أوباما، في خطاب بار إيالن       نحو خاص 
وكيف يستطيعون؟ ولكنه يستطيع، وهذا     . لسانه وقلبه ليسا متساويين   . الخلل في كل ما يفعل، ال يصدقونه      
  .سلوك مخالف للمعتقدات األساسية: حصل لكثير من أصحاب القرار

فـي  : تعليلـه . ي روج هذا األسبوع الستمرار التجميد، عبر عن ذلـك جيـدا           الوزير ميخائيل ايتان، الذ   
موضوع الدولتين ومستقبل المستوطنات هو نفسه، زعيمه نتنياهو واألغلبية في الليكود تبنوا، حتـى وإن               

  .كان بأثر رجعي، مواقف اليسار
ـ       رئـيس  :  بعيدة األثر  بل وشارة طريق أيديولوجية   ). إسرائيل(تصريح بار ايالن أصبح سياسة ملزمة ل

، عـن   )إسـرائيل (المعسكر المتماثل مع وحدة البالد هو الذي يعلن، بمكانته الملزمـة كـرئيس وزراء               
  . تقسيمها

  
 يبدو أنه فعل ذلك دون شعور بالذنب باعـث          –اآلن، بذهابه إلى محادثات هدفها تحقيق التقسيم، فقد سلم          

  . ، ال مرد له)صحيحا(رى، كما يفسره ايتان ما ج.  بالتصريح–على الصدمة ليس له وال لحزبه 
إذا مـا   . ليس ألنه ال يريد وليس ألنه ستنقصه أغلبية في الكنيـست          . ولكن هذه المرة نتنياهو لن يستطيع     

 بمساعدة  – مثلما في أوسلو وفي فك االرتباط        –توصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فإن األغلبية ستتحقق         
ود هو الذي يتصدر خطوة تقسيم قلب البالد، فمن شبه المؤكد لـن تكـون               وعندما يكون الليك  . المعارضة

  . حاجة الى دعم المعارضة
أمـا نتنيـاهو    . حقا ال يستطيع، بل وال يريد     ) أبو مازن (نتنياهو ال يستطيع ألن هذه المرة محمود عباس         

 شمعون بيرس، أيهود    بالمقابل، فقد وضع نفسه في المكان السياسي الذي امتثل فيه أسالفه، اسحق رابين،            
أمـا  . يكاد ال يكون هناك حل وسط لم يكن هؤالء مـستعدين لفعلـه، أو فعلـوه               . باراك وأرئيل شارون  
  . ، بل وشددوا اإلرهاب"لم يستطيعوا"الفلسطينيون فببساطة 

ـ         كوطن الشعب اليهودي، التخلي    ) إسرائيل(الحد األدنى في اإلجماع اليهودي الصهيوني هو االعتراف ب
ق العودة، نهاية النزاع والتخلي عن مزيد من المطالب بعد التوقيع على االتفـاق، عـدم التقـسيم                  عن ح 

فهـل الفلـسطينيون    .  للقدس واستمرار وجود الكتـل االسـتيطانية       – خالفا له للتقسيم بالفعل      –باالتفاق  
  . مستعدون لهذا الحد األدنى الصهيوني؟ ال وكال

رغبوا هذه المرة في أن يفوتوا فرصة أخرى لتفويت الفرص، فإن إلى            حتى لو تبين بان الفلسطينيين لن ي      
طهـران، دمـشق، حـزب اهللا مـن         : ساحة التقويض سيصل أولئك الذين في أيديهم اليوم القوة الحقيقية         

  . بيروت، وقريبا في بغداد أيضا، حيث هنا أيضا إيران هي التي تمسك بالخيوط
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ـ      كوطن للشعب اليهودي، ولـن يـسمحوا للفلـسطينيين،         ) سرائيلإ(وهؤالء لن يحترموا أبداً االعتراف ب
ويمنعوهم حتى بالقوة، عن التنازل عن حق العودة، ويمنعوا اإلعالن عن نهاية المطالب األيديولوجيـة،               

  . الدينية والتاريخية للعرب في فلسطين والوصول إلى نهاية النزاع
قادم هو الذي زرع، باالنسحاب مـن العـراق         من ألزم أبو مازن بالوصول إلى واشنطن في األسبوع ال         

  . وبنزعة التصالح تجاه إيران، بذور الشغب التي ستفجر كل تسوية
ومن الفوضى سيخرج كاسبا مـن لديـه        . ترك الواليات المتحدة للعراق يؤدي إلى انعدام استقرار إقليمي        

 األجنحـة بخيارهـا، لـن       وأمريكا، مقصوصة . القوة، األهداف المحددة والتصميم على تحقيقها، إيران      
 الوقوف في وجه إيران ومنعها من تحقيق نفوذ حاسم في المنطقـة،             – خشية أن تعود لتتورط      -تستطيع  

فهل سيستطيع هكذا أبو مازن،     . محور الشر لن يختفي أيضا بالبؤرة في غزة       . أو استكمال برنامج القنبلة   
  حتى لو أراد، الوصول إلى تسوية؟ 

أن تستعد فـي كـل      ) إسرائيل(على  . ن يعود في أثناء المحادثات، بهدف إحباطها      اإلرهاب من المتوقع أ   
إذ حتى مصر توجد في فترة انتقالية، تتميز بعـدم االسـتقرار،            . الجبهات لهجوم طويل من عدم الهدوء     

  . وملك االردن، كما رأينا وسمعنا، في حالة هستيريا
 مؤكد أنه   – أوباما لم يفكر في ذلك       –ولكن  . حربال يقين في أن عدم االستقرار سيؤدي بالضرورة إلى          

ليس السالم هو ما تحمله في طياتها       . ال يقرب السالم بيننا وبين الفلسطينيين وال مع معظم العالم العربي          
  . ، بل بذور الحرب"محادثات السالم"إذن 

  "هآرتس
  26/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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