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    :السلطة
 5   ل انطالق المفاوضات المباشرةعريقات يكشف عن لقاء في واشنطن بين عباس ومبارك وعبد اهللا قب.2
 5  عريقات يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إدانة تصريحات الحاخام عوفاديا ضد الفلسطينيين.3
 5  لمخاطبة الشارع اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية تطلق حملة إعالمية.4
 6  "إسرائيل"ينددون بالمفاوضات المباشرة مع  النواب المقدسيون المهددون باإلبعاد.5
 6  ي في القدسالبيتاوي يندد بعقد المؤتمر اليهود.6
 6  نتنياهو يعمل على نسف المفاوضات من خالل استمرار االستيطان: مصطفى البرغوثي.7

    
    :المقاومة

 6  بنفس طريقة اغتيال المبحوح  سامي عنان بغزةقيادي في القسامالالمخابرات اإلسرائيلية تغتال .8
 7   غطاء وطني وعربي للتفاوضإعطاءنركز على عدم : قيادي بارز في حماس يزور الدوحة.9
 7  المفاوضات قارب نجاة لحكومة نتانياهو ندينها ونحذر من تداعياتها: علي بركة.10
 8  ب الفلسطيني والمفاوض تراجع عن شروطهالمفاوضات مؤامرة على الشع :الهندي.11
 8   تدرس تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "الشعبية".12
 9   والغرب"إسرائيل" مع وأمنية مفاوضات سياسية بإجراء تتهم حماسفتح .13
 9  تهريب قذائف مضادة للطائرات لغزة بمساعدة إيران وسورية بحماس نجحت  : إسرائيليتقرير.14
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 10  ة السلميةاجتماع لفتح ولجان المقاومة الشعبية ولجان التضامن الدولي لتصعيد المقاوم: الضفة.16
 11   المباشرةال ربط بين المعونات األوروبية والمفاوضات: فتح.17
 11  تصريحات الحاخام يوسف تحريض على اإلبادة واالغتيال السياسي: فتح.18
 11  لسابق وتندد باستئناف المفاوضات ذكرى أمينها العام ايتحي" الشعبية: "غزة.19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11   كدولة الشعب اليهودي"إسرائيل"ـ نتنياهو متمسك باالستيطان واالعتراف ب.20
 12   يبتهل للرب كي يبتلي الفلسطينيين ورئيسهم بوباء"شاس"ـ الزعيم الروحي ل.21
 12  "مرمرة"بتسليم وثائق االعتداء على سفينة " الموساد"تطالب " لجنة تيركل".22
 12   لن تمدد تجميد االستيطان قبل المحادثات"اسرائيل: "شالوم.23
 13  عة من الداخللن تمول جهات تشجع المقاطالحكومة : نياهوتن.24
 13   الئحة اتهام بالتحريض على العنف الحاخام عوفادياالطيبي سيقدم بحق.25
 14  تجهيزات واستعدادات واسعة لحزب اهللا على الحدود: "هآرتس".26
 14   اليونانإسرائيلية لتصدير الغاز عبرمساع .27
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 15   بوقود عسكري للطائرات والدبابات"إسرائيل"أمريكا تزود ": تيك ديبكا".29
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 17  "تعقيداً لها"مصادر إسرائيلية ترى بمشاركة األردن ومصر في المفاوضات .34
    

    :األرض، الشعب
 17  "التجميد" آالف خالل فترة 8المستوطنين زاد عدد .35
 17  لمؤتمر الصهيوني في القدس امتهان لكرامة العرب والمسلمينا عقد :صبري.36
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 19   للمعتقلينيب تعذيب السلطةالكشف عن أسال.44
   

   : األردن
 19  اإلسرائيلية- يبحث مع باراك الخطوات الالزمة إلنجاح المفاوضات الفلسطينية عبداهللا الثاني.45
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   : لبنان
 21  المفاوضات محاولة لسرقة فلسطين: حزب اهللا.48
 21   أيلول يوم فلسطيني مشؤوم2:  القومي االجتماعيالحزب السوري.49
   

   :عربي، إسالمي
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 23  "إسرائيل"ضرورة إجراء المفاوضات المباشرة دون شروط من : مصر.52
 23  تركيا مستعدة الستقبال نتنياهو شريطة االعتذار رسميا.53
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 24   بإعادة نسخة نادرة من التوراة"إسرائيل"العراق يطالب .55
 24  القدس ليست أورشليم: باحث عراقي.56
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   :دولي
 25  يكذب على موقفنا من تسليح سوريةاالسرائيلياإلعالم : روسيا.58
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 26 اإلسرائيليةت  تقاطع المنتجامتاجر المسلمين في اسكتلندا.60



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1896:         العدد       30/8/2010اإلثنين  :التاريخ

 26 رئيس االوروغواي سيمنح جائزة القدس من قبل المنظمة الصهيونية.61
 26  تمنى اختفاء مسؤولين فلسطينيين من الوجودالذي واشنطن تنتقد تصريحات عوفاديا يوسف .62
    

    :حوارات ومقاالت
 27  مصطفى اللداوي.د... أحراٌر الهون وأبطاٌل منسيون.63
 28  فايز أبو شمالة. د... !المفاوضات أرباح بال خسائر.64
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  35  :كاريكاتير
***  

  
و غيرهـا حـول شـكل        أ "إسـرائيل "يجب عدم تحويل الصراع إلنهاء االحتالل إلى خالف مع          : عباس .1

  المفاوضات
لقد توصلنا في إطار القيادة الفلسطينية إلى موقف يؤكد على          "قال الرئيس محمود عباس،     ": وفا "-رام اهللا   

ضرورة أن ال نحول قضية صراعنا من أجل إنهاء االحتالل إلى مجرد خالف مع إسـرائيل أو غيرهـا                   
  ".حول شكل المفاوضات

ه للشعب الفلسطيني بثه تلفزيون فلسطين، مساء امس، على ضـرورة           وشدد الرئيس في خطاب هام وجه     
أن تتحول المفاوضات إلى عمل جاد إلبراز المضمون والقضايا الجوهرية التي ال نجد في العالم اليـوم                 
من يختلف معنا حول أسس وسبل حلها كلها، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل لنا التحرر مـن                  

  . إلى االستقاللاالحتالل والوصول
إن موافقتنا هذه التي وصلنا إليها بعد مشاورات فلسطينية وعربية ودولية واسعة، إنما استندت إلى               : وتابع

  .بيان اللجنة الرباعية الدولية بكل ما احتواه من عناصر وقواعد وضمانات
 ومواقـف جوهريـة     وأعرب الرئيس عن أمله بأن نجد لنا في إسرائيل شريكاً قادراً على اتخاذ قرارات             

  .ومسؤولة نحو إنهاء االحتالل وضمان األمن الحقيقي لكال الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي
أننا نذهب إلى المفاوضات مسلحين بهذه المواقف وااللتزامات، ولن نحيد عنهـا، وسنـضع              "وأكد عباس   

اضـيع التـي سـتتناولها      جميع األطراف دون استثناء أمام مسؤولية االلتزام بهـا وتطبيقهـا، وأن المو            
المفاوضات هي قضايا الوضع النهائي والتي تشمل القدس والالجئين والحـدود والمـستوطنات واألمـن            
والمياه واإلفراج عن األسرى، ولن ندخل في متاهات أو نقبل باستدراجنا إلى أمـور هامـشية لحـرف                  

 قواعـد الـشرعية الدوليـة       المفاوضات عن بحث هذه القضايا الجوهرية والوصول إلى حلول لها وفق          
  ".وقراراتها

إن المساحة الواسعة من الديمقراطية الفلسطينية بما فيها حق التعبير واالختالف في الرأي،             : وقال الرئيس 
تلك المساحة تكفل للجميع دون استثناء أن يشاركونا أعباء هذه المسيرة بالرغم من جميع اشكال التبـاين                 

راطيتنا شاملة وراسخة، وسوف تظل مزدهرة ومتطورة وفـق المعـايير           واالختالف، مشيرا إلى أن ديمق    
  .التي يجمع عليها عالمنا اليوم، ولن يكون هنالك أي مساس لها أو تراجع عنها

  30/8/2010، األيام، رام اهللا
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  ل انطالق المفاوضات المباشرة عريقات يكشف عن لقاء في واشنطن بين عباس ومبارك وعبد اهللا قب .2
كشف الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر ل              : ف الهور غزة  اشر  

امس عن تحضيرات تجري لعقد لقاء ثالثي يجمع الرئيس محمود عباس مـع الـرئيس               ' القدس العربي '
المصري حسني مبارك، والعاهل االردني عبد اهللا الثاني في واشنطن قبل االجتمـاع الخماسـي الـذي                 

النطالق المفاوضات، في الوقت الذي بدأت فيه الترتيبات الفلسطينية لتـشكيل طـاقم جيـد               سيكون بداية   
  .للمفاوضات

ان اللقاء الثالثي بين الزعماء سيناقش انطالق المفاوضات المباشرة في          ' القدس العربي 'وقال عريقات ل    
  .سالمظل دعوة اللجنة الرباعية ومبادرة السالم العربية التي تحدد مبادئ عملية ال

  .'خطة ورؤية عربية للمفاوضات مع اسرائيل'واوضح المسؤول الفلسطيني الرفيع ان هناك 
واشار عريقات الى ان موقف القيادة الفلسطينية من التصريحات االسرائيلية الرسمية التي تؤكـد عـدم                

الميدانيـة،   من الشهر المقبل سيتخذ في ظل الظـروف          26تجديد قرار تجميد االستيطان بعد انتهائه في        
واكد ان الجانب العربي يذهب لحضور لقاء واشنطن في الثاني من الشهر المقبل بناء على بيان اللجنـة                  
الرباعية الذي دعا النطالق المفاوضات بدون استيطان، واكد ان االستمرار في البناء في المـستوطنات               

  .'انهيار اي عملية تفاوض'يعني 
ان التحـضيرات الفلـسطينية لتـشكيل طـاقم         ' القدس العربي 'ووردت معلومات من مصادر مطلعة ل       

المفاوضات قد بدأت وان هناك توجها الن يكون الدكتور عريقات رئيس وفد التفاوض الفلسطيني، خاصة               
  .بعد ان اصبح عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

قات يحظى بتأييد اكبر من ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذيـة داخـل               وبحسب المعلومات فان عري   
  .اركان القيادة الفلسطينية لشغل هذا المنصب

ايضا ان هناك اقتراحات باالعتماد على الخبراء جنبا الى جنب الـسياسيين فـي              ' القدس العربي 'وعلمت  
  . وفد التفاوضادارة هذه المفاوضات، الى جانب توجه باشراك وجوه جديدة ضمن

  30/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  عريقات يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إدانة تصريحات الحاخام عوفاديا ضد الفلسطينيين .3
دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية، صـائب عريقـات، الحكومـة                 

ية المستمرة ضد الفلسطينيين واتخـاذ اإلجـراءات        اإلسرائيلية إلى إدانة التحريضات العنصرية اإلسرائيل     
تصريحات الحاخام عوفاديا يوسف هي نداء واضح إلبـادة الـشعب           'وقال عريقات إن    . المناسبة إزائها 

الحاخام عوفاديا يدعو إلـى  . الفلسطيني، ومع ذلك لم نسمع أي رد على ذلك من قبل الحكومة اإلسرائيلية            
بعد أيام وجها لوجه على طاولة المفاوضات مقابل رئيس الحكومـة           اغتيال الرئيس عباس الذي سيجلس      

أهذه هي الطريقة التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية بتحضير شعبها لتوقيـع            . اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو  
  .  'اتفاق سالم مع الفلسطينيين؟

  29/8/2010، 48موقع عرب
  

  لشارع اإلسرائيليلمخاطبة ا السلطة الفلسطينية تطلق حملة إعالمية .4
أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية امس حملة إعالمية للمجتمع اإلسرائيلي بتمويل اميركي، تحت شـعار              

يـديعوت  "وذكرت صـحيفة     .، لمخاطبة الشارع اإلسرائيلي وإقناعه بحل الدولتين      "نحن شركاء، وأنتم ؟   "
  . أسسها يوسي بيلين وياسر عبد ربهأن الحملة بتمويل أميركي وبإشراف مبادرة جنيف التي" أحرونوت
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وشارك فـي   . وتشمل الحملة الفتات طرق ولقاءات مصورة قصيرة مع قادة السلطة الفلسطينية وغيرها           
الحملة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض ووزير الخارجيـة ريـاض المـالكي                

  .وجبريل رجوب وياسر عبد ربه وصائب عريقات وغيرهم
. األميركية بقيمـة مليـون شـيكل      " يو إس إيد    "الصحيفة أن تمويل الحملة تم من قبل منظمة         وأوضحت  

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية استغراب االخيرة مـن قـرار الواليـات                
  .المتحدة تمويل حملة إعالمية فلسطينية

  30/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  "إسرائيل"ينددون بالمفاوضات المباشرة مع  ن باإلبعادالنواب المقدسيون المهددو .5
ما "في تصريحات للصحافيين امس، ان        النواب المقدسيون المهددون باالبعاد عن مدينة القدس       قال: )قنا(

تسمى المفاوضات المباشرة تعني للطرف االسرائيلي إشعار الرأي العام بأن هناك محادثات وتفاهمـات              
واالسرائيليين، بينما في الحقيقة تشكل هذه المفاوضات غطـاء وتجمـيال لوجـه             تجري بين الفلسطينيين    

  .االحتالل القبيح وممارساته القمعية االجرامية والمضي قدما في تكثيف االستيطان والتهويد
الهدف من هذه المفاوضات هو التستر على نشاطات االستيطان الجارف في الضفة الغربية             "واعتبروا أن   

  ".دس، األمر الذي ألغى نهائيا احتمال قيام دولة فلسطينيةومدينة الق
  30/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  البيتاوي يندد بعقد المؤتمر اليهودي في القدس .6

دعا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الشيخ حامـد البيتـاوي، خطيـب            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
ب الفلسطيني بكل قواه إلى وقفة حقيقية وجادة فـي          المسجد األقصى ورئيس رابطة علماء فلسطين، الشع      

مواجهة عقد مؤتمر التهويد العالمي الرابع عشر في القدس المحتلة، باعتباره تحدياً سافراً لمشاعر األمـة              
ودعا السلطة إلى وقف المفاوضـات       ".العربية واإلسالمية، وبمثابة إعالن صريح بتهويد المدينة المقدسة       

  .تخدمها االحتالل غطاء لشرعنة مشاريعه اإلجرامية ، التي يس"العبثية"
  30/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  نتنياهو يعمل على نسف المفاوضات من خالل استمرار االستيطان: مصطفى البرغوثي .7

أكد أمين عام المبادرة الفلـسطينية مـصطفى البرغـوثي، أن رئـيس             ": الخليج"القدس المحتلة، رام اهللا     
بنيامين نتنياهو، يعمل على نسف المفاوضات قبل انطالقها من خالل إصراره على            " ئيلياإلسرا"الوزراء  

االستمرار في االستيطان، مؤكداً أن نتنياهو بتصريحاته التي أدلى بها مؤخراً إنما يحول المفاوضات إلى               
لـى  ودعـا إ  . مهزلة، ما يستوجب عدم إعطائه فرصة تجعل من المفاوضات غطاء للتوسع االستيطاني           

ضرورة إجراء مراجعة فورية للموقف الفلسطيني والعربي بالعودة إلى اإلصرار علـى عـدم خـوض                
  .المفاوضات قبل تجميد شامل وكامل لالستيطان بما في ذلك في القدس

  30/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  مبحوحبنفس طريقة اغتيال ال  سامي عنان بغزةقيادي في القسامال تغتالالمخابرات اإلسرائيلية  .8
، "القسام كتائب عز الدين"في طريقة مشابهة إلى حد ما الغتيال القيادي في :  عبد الغني الشامي-غزة 

محمود المبحوح مطلع العام الجاري في دبي؛ أقدمت المخابرات  الجناح العسكري لحركة حماس،
ستخدام المواد السامة اإلسرائيلية قبل يومين على اغتيال قيادي آخر في كتائب القسام من قطاع غزة با

  .واألدوات نفسها
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، مقتوالً مساء ) عاما39(سامي عنان  في غزة، وهو" كتائب القسام"فقد أثار العثور على جثمان أحد قادة 
وسط قطاع غزة؛ استغراب ذويه ومن يعرفه، وظنوا في البداية انه قتل بطرق ) 27/8(الجمعة 
صاب بخدش واحد، باستثناء حقنه بحقنتين سامتين في يده تقليدية، إال أنه تبين أن جسمه لم ي جنائية

  .اليسرى، وصعقه بالكهرباء أسفل بطنه
رفضت عائلة عنان فتح بيت عزاء لنجلها سامي ظناً منها انه قتل غدراً، وذلك حتى يتبن من يقف وراء 

 وصعق قتله وتقديمه للعدالة؛ حتى تبين أن سامي حقن بمادة سامة غير موجودة في قطاع غزة،
بالكهرباء، متهمين بشكل مباشر المخابرات اإلسرائيلية بقتله كونه ال يوجد أحد له مصلحة بقتله سوى 

  .المخابرات اإلسرائيلية
عبر مكبرات الصوت الشهيد عنان، بوصفه أحد قادتها، كما سيرت مسيرة عسكرية " كتائب القسام"ونعت 

 خاللها كلمة ألحد قادة حركة حماس، اتهم بشكل مباشر كبيرة إلى بيته في حي الصبرة بمدينة غزة ألقيت
المخابرات اإلسرائيلية بالوقوف وراء الحادث، مشيراً إلى أن األدوات المستخدمة في القتل ال تمتلكها 

  .سوى المخابرات اإلسرائيلية، وغير موجودة في قطاع غزة
  29/8/2010قدس برس، 

  
   غطاء وطني وعربي للتفاوضإعطاءى عدم نركز عل: قيادي بارز في حماس يزور الدوحة .9

 حماس إن خالل زيارته الدوحة، "الحياة"قال قيادي بارز في الحركة لـ:  محمد المكي أحمد-الدوحة 
، كما تحذر من مخطط لتصفية " غطاء وطني فلسطيني وعربي للمفاوضاتإعطاءعدم "تركز على 

يعطي األولوية ) بحق النقض ("طلة بفيتومع"القضية الفلسطينية، وترى أن المصالحة الفلسطينية 
 عن المحادثات التي اجراها أمير "الحياة"وسألته  .وإسرائيل بين السلطة الفلسطينية "الكارثية"للمفاوضات 

قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لدى استقباله مساء 
عالقتنا الوثيقة بالقيادة القطرية، "، مشدداً على "طار التشاور والتواصلالزيارة تأتي في ا"، فقال إن أمس

  ."ونحن حريصون على التشاور معها
نركز اآلن على المفاوضات المباشرة ونعتبرها، حتى في حال ": وعن أولويات حماس، قال القيادي

 وأميركية محضة، ائيليةإسرفشلها، كارثية، لذلك نعمل على مواجهة هذا االستحقاق الذي يأتي ألسباب 
 ."للمفاوضات) فلسطيني(وبالتالي فإننا نركز على مواجهة هذا االستحقاق وعدم اعطاء أي غطاء وطني 

موضوع الضفة " أن من القضايا التي تحظى باهتمام حماس في هذه المرحلة يأتي إلىوأشار القيادي 
، هذا وجه آخر لتصفية وإسرائيلالفلسطينية الغربية وتهويد القدس والجهد األمني الذي تقوم به السلطة 

 من خالل سلوك السلطة والممارسات األرضهناك تصفية على ": وأضاف. "الفلسطينية(القضية 
  ."، والمفاوضات المباشرة تأتي لإلخراج فقطاإلسرائيلية

اشرة، وسئل هل تُجري قيادة حماس اتصاالت مع الدول العريبة حالياً في شأن قضية المفاوضات المب
نجري اتصاالت مع األطراف العربية، ونحذر من خطورة المفاوضات، ونؤكد ضرورة عدم ": فقال

اعطاء غطاء عربي للمفاوضات، فهي خطيرة ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على المصالح العربية 
  ."أيضاً

  30/8/2010الحياة، لندن، 
  

  ينها ونحذر من تداعياتها نجاة لحكومة نتانياهو ندقاربالمفاوضات : علي بركة .10
رأى المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة أن المفاوضات :  أمين مصطفى-بيروت

 خشبة خالص لحكومة بنيامين نتانياهو، ودان في حوار أو اآلن تشكل قارب نجاة إسرائيلالمباشرة مع 
وحذر قيادتي فتح . ائم االحتالل من يستجيب لها يشكل غطاء لجرأنمع الوطن هذه المفاوضات معتبرا 
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 مربع إلى في هذا الشأن داعيا هاتين القيادتين للعودة األميركيةومنظمة التحرير من الخضوع للضغوط 
 ترتيب البيت إلعادة نعمل أنيجب : المقاومة تجاوبا مع نبض الشارع الفلسطيني ومصالحه، وقال

 الذي أن بركة وأكد.  على المفاوضات مع االحتالل للحوار الوطنياألولوية وإعطاءالفلسطيني الداخلي 
 ودعا لالستجابة لدعوة الجامعة العربية األميركي الفلسطينية هو الفيتو -يعطل المصالحة الفلسطينية 

 ضد رئيس الحكومة سالم فياض ألنه يعمل إجراءاتلتحقيق هذه المصالحة، كما دعا قيادة فتح الى اتخاذ 
 خلفا األميركية اإلدارة فياض هو البديل الذي تعده أن إلىلسطيني مشيرا لضرب المشروع الوطني الف
 العمل إجازة بشأن األخير قرار مجلس النواب اللبناني أنواعتبر . لرئيس السلطة محمود عباس

للفلسطينيين خطوة ناقصة وغير كافية وال تلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان، ورأى أن 
نحن نرفض االنزالق :  بركةوأضافادات اللبنانية من هذا الملف عنصرية وتمييزية، مواقف بعض القي

 فتنة لبنانية داخلية وحريصون على امن واستقرار لبنان ألن قوة لبنان وتماسكه قوة أو أزمة أيفي 
ا  للمجتمع الفلسطيني ودع"اسرنة"ووصف ما يجري في الضفة الغربية بأنه محاولة . للقضية الفلسطينية

ولالطالع على نص .  االتفاق الفلسطيني وتذليل العقبات إلنهاء االنقسامإتمامالعرب للمساعدة على 
  :الحوار اضغط الرابط التالي

1_1report=val?asp.innercontent/20100830/data/com.watan-al.www://http  
  30/8/2010الوطن، الدوحة، 

  
   على الشعب الفلسطيني والمفاوض تراجع عن شروطهمؤامرةالمفاوضات  :الهندي .11

بأن المفاوضات التي " أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهندي :غزة
ؤامرة على الشعب الفلسطيني ال تلزمنا وفصائل ستجري الشهر القادم في الواليات المتحدة األمريكية م

  ". المقاومة الفلسطينية في قراراتها ونتائجها وال تعبر عن إرادة شعبنا
إفطار تاج "وقال خالل تنظيم حركته مآدبة طعام على شرف الشهداء والجرحى واألسرى تحت عنوان 

طاء لتهويد القدس ومصادرة أراضي إن المفاوضات تشكل غ"في نادي غزة الرياضي بمدينة غزة " الوقار
متسائال ماذا يستفيد , "الفلسطينيين في الضفة الغربية واالستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية

  ".المفاوض الفلسطيني من هذه المفاوضات إذا؟
المفاوضات المباشرة عبثية وفاشلة منذ بدايتها ويشهد على ذلك المفاوضات "وأضاف الدكتور الهندي 

إلي أن " الفتاً ،"تي جرت منذ زمن قريب وبعيد ولم تحقق أي شيء للفلسطينيين على أرض الواقعال
, الشعب الفلسطيني يخسر من المفاوضات الكثير فهي شكلت غطاء على العدوان الصهيوني في لبنان

بية بأن ال يخفي على الكثير من الشعوب العر" مضيفاً ،"وشكلت غطاء لضرب المفاعل النووية العراقية
  ".المفاوضات القادمة ستكون غطا لضرب المفاعل النووية اإليرانية

 مشيراً إلي أن ،"على السلطة أن تعلن موقفها من المصالحة الفلسطينية"الهندي وفي نفس السياق قال 
  ".المصالحة إذا خضعت للخدمات األمريكية فنقول فلتذهب المصالحة إلي الجحيم

  30/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

   في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضويتها تدرس تجميد "الشعبية" .12
 من مصادر مطلعة في الجبهة الشعبية لتحرير األحد "القدس العربي"علمت  : وليد عوض-رام اهللا 

 القيادية األطرفلسطين العضو الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية بأن هناك مشاورات تجري حاليا بين 
لجبهة في داخل الوطن وخارجه ومع االمين العام للجبهة احمد سعدات المعتقل في سجون االحتالل ل

  . عن قرار الجبهة تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذيةلإلعالن اإلسرائيلي
االحد بان ' القدس العربي'ومن جهته اكد جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـ

 تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية، مشددا على ان اجتماع التنفيذية الذي عقد مؤخرا الجبهة تدرس
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 وبيان اللجنة الرباعية اجتماع األمريكيةواتخذ فيه قرار باالنتقال للمفاوضات المباشرة بناء على الدعوة 
  .غير قانوني بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني فيه لعقد اجتماع للجنة التنفيذية

الجبهة " القيادية في الجبهة تعكف حاليا على اجراء مراجعة شاملة، وقال األطر المجدالوي بأن وأوضح
 مراجعة سياسية كاملة للسياسات الرسمية بما في ذلك إطارالشعبية تناقش كل هذه المرحلة السياسية في 
  ."سياسات الجبهة نفسها خالل الفترة الماضية

ري بحثه هو فقط تجميد عضوية الجبهة في اللجنة التنفيذية وليس  ما يجأنوشدد المجدالوي على 
وحول موعد اعالن الشعبية عن تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية قال . االنسحاب من منظمة التحرير

 التي تتعلق بالتواصل ما بين اإلداريةمسألة وقت محدود مرتبط بالجوانب " "القدس العربي"المجدالوي لـ
هة القيادية في الداخل والخارج وداخل سجون االحتالل وهذه كلها ينبغي ان تشارك في اخذ هيئات الجب

  ."القرار الذي سيحكم سياسة الجبهة الحقا
  29/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   والغرب"إسرائيل" مع وأمنية مفاوضات سياسية بإجراء تتهم حماسفتح  .13

 حماس أفعال إن "فتح في تصريح صحافيحركة اسم قال احمد عساف المتحدث ب : اشرف الهور- غزة
 ادعاءاتها حول المقاومة، مهما أو سواء فيما يتعلق بموقفها من المفاوضات أقوالها من وأوضح أدق

 وأمنيةتجري مفاوضات سرية سياسية "واتهم عساف حركة حماس بأنها  ."حاولت تضليل وخداع شعبنا
 المفاوضات التي جرت في إنوقال  ."باشر ومنذ زمن طويل غير مأو والغرب بشكل مباشر إسرائيلمع 

  ."دليل على ذلك" من عام أكثر قبل أوروبيينمدينة جنيف بسويسرا بين عدد من قادة حماس ومسؤولين 
 حمدان وغيرهم في حينها في مفاوضات حول وأسامةالزهار ) محمود(لقد دخلت حماس بقيادة "وقال 

  ."ة وهي الدولة ذات الحدود المؤقتة ويهودية دولة االحتاللالمحرمات من الثوابت الفلسطيني
وبحسب . " الغربية في قطاع غزة وفي الخارجاألمن أجهزةتنسق امنيا مع "  عساف حماس بأنهاواتهم

 القاعدة وغيرها من الحركات إرهابقامت بتقديم عربون صدق نوايا في حربها على "عساف فان حماس 
 لمقتل الشيخ عبد اللطيف موسى أدىمرت مسجد ابن تيمية على من فيه مما  في غزة عندما داإلسالمية

  ." آخرين28 عبد اهللا السوري ووأبو
واعتبر عساف ان مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل اهم من مفاوضات حركة حماس 

 عند حماس من مأهليط اهل ش"وقال . ليطا سراج الجندي غلعاد شإلطالق إسرائيلغير المباشرة مع 
 إذا إال الدولة المستقلة، وإقامة، وعودة الالجئين وتثبيت الحدود، واألقصىالمفاوضات لتحرير القدس 

 الظالمية في قطاع غزة وحماية إمارتهاكان الهدف من هذه المفاوضات عند حماس واالحتالل هو تثبيت 
  ."رؤوس قيادتها

  30/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  تهريب قذائف مضادة للطائرات لغزة بمساعدة إيران وسورية ب نجحت حماس :يليتقرير إسرائ .14
 األحد إن التقديرات األمنية في أعقاب أنباء حول ضبط كميات أمس قال تقرير إسرائيلي :القدس المحتلة

من األسلحة في سيناء هي أن حماس نجحت في تهريب قذائف مضادة للطائرات إلى قطاع غزة وأن 
  .رية تقفان وراء إمداد المنظمات في القطاع بهذه األسلحةإيران وسو

وكانت قوات الشرطة المصرية ضبطت مخزنا سريا للمتفجرات بمنطقة المتمني الصحراوية التابعة 
لمدينة ومركز الحسنة بوسط سيناء وتحتوي المخازن على مائة قذيفة مضادة للطائرات كاملة األجزاء 

  .غزة عبر األنفاقكانت معدة للتهريب إلى قطاع 
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 أن التقديرات في إسرائيل هي أن القذائف المضادة للطائرات التي أمس "هآرتس"وذكرت صحيفة 
وأن قذائف كهذه ' ستيريال'المعروفة باسم ' 7اس ايه ـ 'ضبطتها الشرطة المصرية هي من طراز 

  .أصبحت موجودة بأيدي حماس والجهاد اإلسالمي في القطاع
 أن هذا النوع من القذائف ليس متطورا لكن تسلح الفصائل الفلسطينية بمئات منه وأشارت الصحيفة إلى

  .من شأنه أن يؤثر على تحليق الطيران الحربي اإلسرائيلي في أجواء القطاع
وقالت الصحيفة إنه في حال تدهور الوضع األمني في قطاع غزة فإن الفصائل الفلسطينية قد تطلق هذه 

ت الحربية اإلسرائيلية ونصب كمائن مضادات جوية لطائرات إسرائيلية مدنية القذائف باتجاه الطائرا
  .تحلق بالقرب من الشريط الحدودي بين إسرائيل والقطاع

إضافة إلى ذلك تتحسب إسرائيل من إطالق هذه القذائف على طائرات رش المبيدات التي يستخدمها 
  .عالمزارعون اإلسرائيليون في األراضي القريبة من القطا

 الجيش اإلسرائيلي يعرف منذ وقت طويل بوجود قذائف مضادة للطائرات بحوزة الفصائل أن وأضافت
الفلسطينية في القطاع لكن التقديرات هي أن عدد هذه القذائف ليس كبيرا، كما أنه ليس واضحا لدى 

لقذائف كما أنه لم يتم جهاز األمن اإلسرائيلي ما هو مستوى خبرة المقاتلين الفلسطينيين في استخدام هذه ا
  . استخدامها ضد الطائرات اإلسرائيلية حتى اآلن

وتابعت الصحيفة أنه في هذه األثناء تسود تخوفات لدى إسرائيل من أن المهربين الفلسطينيين نجحوا في 
اختراق الجدار الفوالذي المصري وتمكنوا من حفر أنفاق في عدة أماكن ما يعني أن المحاولة المصرية 

  .'بفشل مدو'ستراتيجية بوقف تهريب األسلحة إلى القطاع منيت اإل
  30/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  في غزة" سرايا القدس" مقاومين من ثالثةإصابة  .15

الجناح العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي خالل " سرايا القدس" مقاومين من 3أصيب : QNA –غزة 
  .  فجر أمس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزةالتصدي لعملية تسلل نفذتها قوة صهيونية

وذكرت مصادر محلية وطبية أن اشتباكات جرت مقابل منطقتي النباهين وأبوخوصة أسفرت عن إصابة 
  .مقاومين فيما أجبرت القوة اإلسرائيلية على االندحارال

  30/8/2010العرب، الدوحة، 
  

  ضامن الدولي لتصعيد المقاومة السلمية المقاومة الشعبية ولجان التولجاناجتماع لفتح : الضفة .16
نظمت مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح اجتماعا مشتركا :  وكاالت- جمال جمال -القدس المحتلة 

بين ممثلي لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان ولجان التضامن الدولي ترأسه الدكتور نبيل 
 تحركات إطار العالول مفوض التعبئة والتنظيم، وذلك في شعث مفوض العالقات الدولية ومحمود

وناقش االجتماع الذي عقد أمس في مقر المفوضية . وفعاليات المفوضية لتفعيل وتصعيد المقاومة السلمية
 األربعبرام اهللا سبل توسيع وتصعيد المقاومة الشعبية وكيفية تنفيذ استراتيجية حركة فتح ذات العناصر 

اومة الشعبية والحراك الدولي وبناء مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية في ظل التطورات المتمثلة بالمق
  .السياسية

  30/8/2010الدستور، عمان، 
   

   المباشرة األوروبية والمفاوضاتالمعوناتال ربط بين : فتح .17
نفى مصدر قيادي رفيع في حركة فتح ما تردد عن ضغوط تعرضت لها :  جيهان الحسيني-القاهرة 

: القيادة الفلسطينية من االتحاد األوروبي للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع اإلسرائيليين، وقال



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1896:         العدد       30/8/2010اإلثنين  :التاريخ

األوروبيون لم يضغطوا علينا ولم يلوحوا إطالقاً بأية تهديدات من قبيل قطع المعونات أو المرتبات التي "
بين المعونات وبين ذهابكم إلى األوروبيون أبلغونا أنه ال يوجد ربط ": وأضاف. "تدفعها لموظفي السلطة

، في إشارة إلى الذهاب " مقتنعون بضرورة اتخاذكم هذا الخيارأنهمالمحادثات المباشرة، لكنهم قالوا لنا 
  .إلى المفاوضات المباشرة

 المفاوضات المباشرة تم باإلجماع بين إلى أن قرار الذهاب "الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ
  .المركزية لحركة فتح، نافية ما تردد عن وجود خالفات في هذا الصددأعضاء اللجنة 

  30/8/2010الحياة، لندن، 
  

 تصريحات الحاخام يوسف تحريض على اإلبادة واالغتيال السياسي: فتح .18
 اعتبرت حركة فتح تصريحات الحاخام عوفاديا يوسف العنصرية تحريضا على : علي سمودي-رام اهللا 

ودانت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة،  .عية واالغتيال السياسيجرائم اإلبادة الجما
دعوات حاخامات األحزاب السياسية بإسرائيل لتأجيج الصراع وصب زيت التمييز العنصري على ناره 

ودعت الحركة،  .التي ينفخون فيها كلما سعى المجتمع الدولي إلخمادها، وتهدئة األوضاع في المنطقة
خامات اليهود المتعقلين، إلى كبح جماح الحاخام يوسف الذي يسعى إلى تكريس الكراهية المنافية لكل حا

 . القيم والتعاليم الدينية
  30/8/2010، )األراضي المحتلة(القدس، 

   
   العام السابق وتندد باستئناف المفاوضاتأمينها ذكرى يتحي" الشعبية: "غزة .19

ر فلسطين غرب مدينة غزة، مسيرة جماهيرية حاشدة، إحياء للذكرى نظمت الجبهة الشعبية لتحري: غزة
  .السنوية التاسعة الستشهاد األمين العام للجبهة السابق للجبهة أبو علي مصطفى

إن المفاوضات وعلى مدار السنوات العشرين الماضية لم :"في سياق متصل، قال المسؤول في الجبهة 
  ".الحواجز والتوغل االستيطانيتقدم لشعبنا إال المزيد من الحصار و

وندد بعودة السلطة إلي المفاوضات المباشرة مع االحتالل، داعياً السلطة لمراجعة ملف المفاوضات كامالً 
واستخالص العبر، والعودة إلي الوحدة الوطنية من أجل وضع إستراتيجية وطنية يوافق عليها الجميع 

  .طينيةتفضي إلى تحرير األرض وإقامة الدولة الفلس
  29/8/2010قدس برس، 

  
   كدولة الشعب اليهودي"إسرائيل"نتنياهو متمسك باالستيطان واالعتراف ب .20

أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في جلسة لوزراء كتلة الليكود على أن موقف حكومته 
تغير، وأنه مع انتهاء موعد بشأن تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية لم ي

ولدى تطرقه إلى الخطة .  سبتمبر القادم، سوف يتجدد البناء/ التجميد، في السادس والعشرين من أيلول
التي عرضت في األسابيع األخيرة من قبل الوزير دان مريدور وميخائل إيتان، بشأن تجديد البناء في 

  .عن مبادرة شخصية ال تمثل المزاج العام في الحكومةالكتل االستيطانية فقط، قال نتانياهو إن الحديث 
أما بشأن المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، فقد أكد مرة أخرى على أن موقف إسرائيل هو أن 

الهدف هو "وأضاف أن . تتم المفاوضات بدون شروط مسبقة، وهذا ما سوف يحصل، على حد تعبيره
االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ووضع حد للصراع التوصل إلى اتفاق سالم على أساس 

  وانتهاء المطالب من إسرائيل وإحالل ترتيبات أمنية حقيقية تضمن أن يكون الوضع في الضفة الغربية 
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وأشار نتانياهو إلى أنه يأمل بأن تكون قيادة السلطة ".  غير مماثل للوضع في قطاع غزة أو لبنان
    . أجل التقدم باتجاه سالم مستقر، وتحقيق االستقرار في المنطقةالفلسطينية جدية من 

  29/8/2010، 48موقع عرب
  

   يبتهل للرب كي يبتلي الفلسطينيين ورئيسهم بوباء"شاس"الزعيم الروحي ل .21
اإلسرائيلي الحاخام عوفاديا يوسف الرب أن يبتلي » شاس«دعا الزعيم الروحي لحزب : الناصرة

 -وقال في عظة ألقاها ليل السبت . بوباء يقضي عليهم) ابو مازن(حمود عباس الفلسطينيين ورئيسهم م
: األحد قبل محادثات السالم المقرر استئنافها األسبوع المقبل، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية مقتطفات منها

ري عز ليغربوا من العالم، ولينزل البا... أبو مازن وكل هؤالء األشرار ... ليهلك أعداؤنا ومبغضونا«
  .»وجل الطاعون بهم، وبالفلسطينيين األشرار أعداء إسرائيل

ورداً على سؤال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي عن تصريحات يوسف، قال نسيم زئيف النائب عن حزب 
ان الحاخام استخدم عبارات في التلمود ليعبر عن أمله في ان يختفي أعداء اسرائيل لمصلحة » شاس«

  .السالم
الديني المتشدد لليهود الشرقيين هو من أعمدة التحالف الحكومي الذي يقوده » اسش«يذكر أن حزب 

ورأى معلقون اسرائيليون في شتائم . 120نتانياهو ويشغل أحد عشر مقعداً من مقاعد البرلمان ال 
  . المعارض أي تراجع إسرائيلي في قضية البناء في المستوطنات» شاس«الحاخام مؤشراً إلى موقف 

  30/8/2010،  لندنالحياة،
  

  "مرمرة"بتسليم وثائق االعتداء على سفينة " الموساد"تطالب " لجنة تيركل" .22
طالبت لجنة تيركل من رئيس جهاز الموساد االسرائيلي مائير دغان تسليم الوثائق والمواد التي : رام اهللا

والمعلومات التي بحوزة جهاز الموساد بما يتعلق باسطول الحرية، واعطاء اجابات عن دور الجهاز 
 قتلى وعشرات 9جمعها قبل وصول سفن اسطول الحرية، والتي ادت الى عملية اقتحامها ووقوع 

  .الجرحى
فقد تم توجية رسالة أمس الى رئيس الموساد من قبل لجنة تيركل " يديعوت احرونوت"وبحسب موقع 

الموساد قبل وصول السفن وماذا التي تحقق في عملية اقتحام السفن، وجاء هذا الطلب لمعرفه دور جهاز 
  .قدم من معلومات عن المتضامنين والجهات التي تدعم هذه السفن

  30/8/2010، المستقبل، بيروت
  

   تجميد االستيطان قبل المحادثاتتمدد لن "اسرائيل: "شالوم .23
بشأن تمديد قال سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء انه يعتبر النداءات الفلسطينية : الين فيشر -ب تل ابي

وأعرب عن قلقه من أن هذا المطلب يمكن أن يفجر أزمة في " غير مقبولة"التجميد قبل بدء المحادثات 
  .الحكومة االسرائيلية المؤيدة لالستيطان ويقود الى انتخابات عامة مبكرة

مر وقال شالوم في مقابلة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده بأن حكومته ستصوت على هذا اال
فحسب بعد عطالت رأس السنة اليهودية التي تبدأ عند غروب شمس الثامن من سبتمبر ايلول اي بعد 

  .انعقاد قمة السالم
ابلغنا اليوم بانه "وقال شالوم نقال عن نتنياهو في جلسة مغلقة مع الوزراء في وقت سابق من يوم االحد 

مضيفا أن هذا يعني أن االمر " جميد المستوطناتلن يتم اتخاذ قرار في الثاني من سبتمبر ايلول بشان ت
  .سيستغرق حوالي أسبوعين اخرين قبل أن تصوت الحكومة
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وقال شالوم وهو عضو مخضرم في حزب ليكود بزعامة نتنياهو انه سيعترض حتى على تمديد جزئي 
ا قبل اتفاق من جانب عباس ويعني ان اسرائيل تحدد حدوده" مطلب غير مقبول"للتجميد واصفا ذلك بأنه 

  .سالم
وقال شالوم ان نتانياهو ال يمكنه بالضرورة االعتماد على دعم حزب كديما اذا انسحب الشركاء اليمينيون 

  .في اشارة الى قوة التنافس الشخصي في السياسة االسرائيلية
  30/8/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  الحكومة لن تمول جهات تشجع المقاطعة من الداخل: نياهوتن .24

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أن حكومته لن تمول جهات تحاول الدفع باتجاه 
مقاطعة من الداخل، وذلك في إشارة إلى مقاطعة ممثلين للمسرح الجديد الذي تم بناؤه في مستوطنة 

 لنزع شرعيتها، وقال نتانياهو، في بداية جلسة الحكومة إن إسرائيل تتعرض لهجمة دولية".  أرئيل"
  . وعليه فإن الحكومة يجب أال تمول جهات تحاول تشجيع المقاطعة من الداخل

 ممثال مقاطعتهم مسرح 53، قد ردت بشدة على إعالن "وزيرة الثقافة والرياضة"وكانت ليمور ليفنات 
الفنانين ، واعتبرت المقاطعة أمرا خطيرا يخلق شرخا في وسط الجمهور بحسب رؤية المنتجين و"ارئيل"

وكان قد وقع عشرات من الممثلين والفنانين اإلسرائيليين عريضة أكدوا فيها رفضهم تقديم .  السياسية
ونقل عن الممثل يهوشع سوبول أن . المقامة على أراضي الضفة الغربية" أرئيل"عروض في مستوطنة 

 يقدم عرضا في ارض أرئيل تقع على أرض محتلة، وال ينبغي على أي فنان إسرائيلي أن"مستوطنة 
    ".محتلة سواء في أرئيل أو أي مستوطنة أخرى ألن هذا يناقض القانون الدولي

  29/8/2010، 48موقع عرب
  

   الئحة اتهام بالتحريض على العنف عوفادياالحاخام الطيبي سيقدم بحق .25
: اخام عوفاديا وقالانتقد النائب أحمد الطيبي، من الحركة العربية للتغيير، بشدة أقوال الح:  AFP –حيفا 

إنه أصبح منذ زمن زعيم الظالمين والشتامين واألشرار بما ينشره ويبثه من كراهية وقيم تدعو للموت 
  . والقتل، وهي بعيدة كل البعد عن القيم التي تحملها جميع الديانات السماوية

من وجهة نظره؛ » شرارباأل«الطيبي الحاخام يوسف أن يعيد التفكير بدعائه بالموت لمن ينعتهم .ودعا د
  .ألنه بذلك يدعو بالموت على نفسه هو؛ ألنه أول األشرار

ونوه أنه . »سيبقى جميع الفلسطينيين هنا، أما عوفاديا يوسف فلن يبقى، ومصيره إلى هالك«: وأضاف
  . سيتوجه للمستشار القضائي للحكومة للمباشرة بالتحقيق وتقديم الئحة اتهام بالتحريض على العنف

إن ذريعة مساعدي يوسف بأن هذه موعظة شخصية غير مقبولة؛ ألن أتباعه سيترجمون هذه «: ابعوت
  .»األقوال ألفعال ويقبلون على االعتداء على الفلسطينيين

وكان عضو الكنيست النائب جمال زحالقة قد سبق وطالب بمحاكمة عوفاديا بسبب تصريحاته العنصرية 
أشار إلى أنه معروف بعنصريته وتغذيته للعنصرية، وأن وتحريضه على العرب والمسلمين، و

ولفت في  .تصريحاته ال تقع في إطار حرية التعبير، وإنما هي فعل جنائي يجب أن يعاقب عليها القانون
 مقعدا في 11حينه إلى أن يوسف يعتبر أهم مرجعية دينية في إسرائيل، وله حزب سياسي حاز على 

  .ركز النظام السياسي والمرجعية الدينية وليس مجرد حاخام على الهامشالبرلمان، وبالتالي فهو في م
  30/8/2010، العرب، الدوحة

  
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1896:         العدد       30/8/2010اإلثنين  :التاريخ

   واسعة لحزب اهللا على الحدودواستعداداتتجهيزات  : "هآرتس" .26
ادَّعت صحيفة هآرتس أن حزب اهللا يقوم باستعدادات وتجهيزات واسعة النطاق على الحدود مع : القدس

" 91"بالمدنيين ، مشيرة إلى أن كتيبة جمع المعلومات القتالية التابعة لفرقة الجليل إسرائيل ، متسترا 
  .تعمل على متابعة تلك التحركات ليال ونهارا

من مراقبين ومقاتلين ميدانيين يقومون بأعمال سرية وغير ظاهرة " 869"وتتكون كتيبة جمع المعلومات 
لكتيبة بكافة الوسائل التقنية المحكمة ، من أجل قيامها بذلك وتتمتع هذه ا.للعلن على طول الحدود الشمالية

  .بأن معظم أماكن تواجدها معروفة لدى حزب اهللا" هآرتس"على أكمل وجه ، وتفيد 
وأوضحت أنه وفي حالة نشوب حرب ستكون هذه الوحدة من أوائل القوات التي ستدخل إلى لبنان ، من 

  .كمائن المختلفة بهدف العمل على إحباطهاأجل الكشف عن منصات إطالق الصواريخ وال
وكشفت الصحيفة أن الوحدة أجرت في األسبوع األخير مناورات وتدريبات ، حيث قامت وحدة أخرى 
بتقمص دور عناصر من حزب اهللا ، وكان من المفترض أن تقوم األولى بالكشف عنها وإحباط 

الل اليوم في أماكن ضيقة وصغيرة وآمنة ، ويجلس جميع أفراد الوحدة العاملين في الميدان خ.نشاطها
  . من أوزانهم40%ويقومون في ساعات الليل بالتحرك وهم يحملون أوزانا تُحاكي 

ويقوم قائد القوة بنقل معلومات دقيقة ألهداف يجب قصفها ، حيث تتلقى الطائرات وقاذفات الصواريخ 
بابات ، هذه المعلومات ، لتقوم بفتح النيران والدبابات ووحدات الدفاعات األرضية للصواريخ المضادة للد

  .بشكل فوري على الهدف
  30/8/2010، الدستور، عمان

  
   الغاز عبر اليونانلتصدير" إسرائيلية"مساع  .27

بنيامين نتنياهو على نظيره اليوناني جورج باباندريو " اإلسرائيلي"رئيس الوزراء  اقترح: )آي.بي .يو (
وذكر الملحق " . إسرائيل"سبوعين أن تشتري اليونان غازاً طبيعياً من خالل لقائهما في أثينا قبل أ

الصهيونية أن االقتراح الذي طرحه نتنياهو قضى بمد أنبوب تحت سطح " هآرتس"االقتصاد لصحيفة 
الواقع قبالة شواطئ فلسطين المحتلة إلى اليونان، ومن هناك إلى دول في " ليفيتان"البحر من بئر الغاز 

  . أوروبا جنوب وشرق
ولم . أنه ليس معروفاً حتى اآلن رد باباندريو على اقتراح نتنياهو " ذي ماركر"وأضاف ملحق الصحيفة 

، لكن التقديرات تشير إلى أنها بئر كبيرة وتملك "ليفيتان"تجر حتى اآلن أعمال حفر في بئر الغاز 
األمريكية بنسبة "  أنرجيتوبل"وشركة % 45بنسبة " ديلك"االمتيازات فيه ثالث شركات هي شركة 

  % . 15بنسبة " راتسيو"ومجمع شركات % 40
  30/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  بدالً من هياكل الدبابات" البراميل" على إصابة يتدرب سرائيليالجيش اإل .28

العسكرية، " تساليم" أكّدت مصادر عبرية، أن جنود جيش االحتالل الصهيوني في قاعدة :الناصرة
تحاكي "التي " هياكل الدبابات"، عوضاً عن "براميل معدنية"إجراء تدريباتهم الدورية على يضطرون إلى 

، أن الجنود يضطرون )29/8(وأوضحت اإلذاعة العبرية، اليوم األحد  ".الواقع الحربي بصورة أفضل
 ابات وذلك من هياكل ا" أصغر بكثير"خالل فترة تدريبهم إلى قذف وإصابة البراميل المعدنية التي تعدلدب

لعدم توفّر األخيرة، وفق قولها، مرجعة ذلك إلى وجود عمليات سرقة في صفوف الجيش، دون أن 
  .توضح المزيد

التدريب في ظل "تساليم العسكرية، عن انتقادهم لهذه الواقعة، معتبرين أن "من جانبه؛ أعرب أفراد قاعدة 
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رين إلى أن إطالق النار على البراميل غير مجد ، مشي"ظروف كهذه يعد مضيعة للوقت والجهد والقذائف
  .نظراً لصغر حجمها مقارنة بهياكل الدبابة

  29/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بوقود عسكري للطائرات والدبابات"إسرائيل"أمريكا تزود ": تيك ديبكا" .29
الواليات المتحدة قررت تزويد ذكر موقع تيك ديبكا المخابراتي العسكري اإلسرائيلي أن  :  وكاالت -  غزة

  . الجيش اإلسرائيلي بكميات كبيرة من الوقود ألغراض عسكرية
 إلي جانب كميات كبيرة من وقود الدبابات والمركبات  وتشمل هذه الكميات وقودا للطائرات والمروحيات

 حيث من  , لوأوضح الموقع أن ثمن الوقود يبلغ نحو ملياري شيك . العسكرية كحامالت الجنود وغيرها
  227 المقرر أن تحصل إسرائيل علي نحو مليار لتر من وقود الطائرات وألف لتر من وقود الدبابات و

 وأشار إلي أن قرار تزويد إسرائيل بالوقود ألغراض  , لترا من وقود المركبات العسكرية المختلفة
   . عسكرية بلغ إلي الكونجرس

تزويد إسرائيل بالوقود لتدارك أي إشكاليات في عملية االستيراد وقال ديبكا إن الواليات المتحدة قررت 
 إلي جانب تجهيز قدراتها العسكرية وإمدادها  , خاصة عقب عملية مضيق هرمز التي تقف إيران وراءها

   . بكميات كافية من الوقود تحسبا ألي حرب قد تقع بالمنطقة ال تستطيع إسرائيل استيراد الوقود خاللها
  30/8/2010،القاهرةاألهرام، 

  
  "أمريكا" تعزز نشاطها التجسسي ب"إسرائيل ":"األمريكيةالصحافة الحرة " .30

من ) الموساد(مقاالً مسهباً يؤكد تعزيز االستخبارات اإلسرائيلية " الصحافة الحرة األمريكية"نشر موقع 
   .أنشطتها داخل الواليات المتحدة األمريكية دون أن يكون هناك ما يقف في وجهها

وجاء في المقال الذي كتبه الضابط السابق في وكالة االستخبارات المركزية األميركية فيليب غيرالدي 
الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمجلس المصالح األميركية، أن الحكومة اإلسرائيلية تزعم أنها 

  . ك الصحافي والشعبيال تتجسس على الواليات المتحدة وأن الغرض من تلك المزاعم هو االستهال
إال أن واقع األمر هو أن وكاالت االستخبارات اإلسرائيلية تستهدف الواليات المتحدة بكثافة، :" وقال

  ". وخاصة في مجال الشؤون العسكرية وتقنية االستخدام المزدوج المدنية
كل الدول األخرى ، وهي من بين الدول الصديقة لواشنطن، أنها تتفوق على )إسرائيل(تعتبر : " وأضاف

في أنشطتها للتجسس على الشركات ووزارة الدفاع األمريكية، وقد تمكنت من السيطرة على قطاعين 
تجاريين بحيث يجعل في إمكانها توسيع امتدادها إلى داخل البنية التحتية المحلية األمريكية، هما قطاع 

  ". الطيران وقطاع سالمة االتصاالت
القدرة على مراقبة كل سجالت الهاتف التي تصدر عن الواليات ) إسرائيل(ى من المعتقد أن لد:" وتابع

المتحدة تقريباً، في الوقت الذي أصبح معروفاً فيه أن الشركات اإلسرائيلية ألمن الطائرات تعمل كمراكز 
  ".محلية للموساد

  29/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ظم التظاهرة تلو األخرى للضغط على نتنياهوعائلته تُنو الخامسشاليط يحتفل بعيد ميالده  .31
صادف يوم أمس األول الذكرى الرابعة والعشرين لميالد الجندي اإلسرائيلي :  ضياء الكحلوت-غزة 

جلعاد شاليط، وهو عيد ميالده الخامس الذي يمر به بينما ال يزال أسيراً لدى حركة حماس بغزة، 
رك في المهرجان عدد كبير من الفنانين اإلسرائيليين وبحسب اإلذاعة الرسمية لجيش االحتالل، شا
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وأعضاء الكنيست عن األحزاب المختلفة، حيث رفعت الالفتات المنددة بسياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه 
  .صفقة تبادل األسرى، والمطالبة بإطالق سراح شاليط بأسرع وقت ممكن

مرة « أمام مئات المتضامنين إلى ابنها بالقول وتوجهت افيفا شاليط والدة الجندي األسير في خطاب لها
أخرى، نعرب عن أسفنا ألننا لم نستطع اإلفراج عنك حتى هذه اللحظة، إنه يوم الميالد الخامس الذي ال 

  .»تحتفل به معنا، نعدك بأن نفعل كل ما بوسعنا للضغط على الحكومة واإلفراج عنك
جميعنا نقدر موقفك « رئيس الوزراء اإلسرائيلي قائلةً وخاطبت شاليط خالل كلمتها سارة نتنياهو عقيلة

وحرصك على قضية أطفال العمال األجانب وغير القانونين، ولكننا نذكرك أيضاً أن هناك شاباً ما زال 
 سنوات، صرخاته تصل يومياً من قطاع غزة لتقرع باب منزلك، فال 4أسيراً في سجون حماس منذ 

  .»تغلقيها في وجهه
لقد سافرنا من الجليل حتى القدس مشياً على األقدام، ولم يحصل أي «ةً بنيامين نتنياهو وقالت مخاطب

شيء، لن أعود إلى الجليل أبداً قبل أن يكون جلعاد أمامي، عليك أن تتصرف كقائد شجاع وأن تعيد 
  .»الجندي بأسرع وقت، لن أغادر القدس قبل وصوله، أعدك

  30/8/2010، العرب، الدوحة
  

   على الشباب الفلسطينيين للتجنيد في الجيشتضغط "اسرائيل": نفّاع .32
قال النائب العربي في الكنيست االسرائيلي سعيد نفاع أن التجنيد االجباري الذي تفرضه : أسعد العزوني

اسرائيل على الشباب الدرزي والعربي والمسيحي وشباب األقليات هو اآلفة الكبرى ضد هؤالء الشباب 
م الى كل من وزارة المعارف والمخابرات االسرائيلية بالضغط على هؤالء الشباب موجها سهام االتها

  .والتضييق عليهم من أجل قبولهم االنخراط في صفوف الجيش االسرائيلي 
  30/8/2010، العرب اليوم، عمان

  
  اكتشاف نفط تحت حقول الغاز:  على آبار المتوسطاستيالءها تعمق "إسرائيل" .33

طورة الجهود االسرائيلية لالستيالء على الثروات النفطية في عمق المياه الدولية في في خطوة تزيد من خ
البحر االبيض المتوسط، وتجاهل المطالب اللبنانية المحتملة في هذا الشان، اعلنت اسرائيل امس ان حقل 

ثة مليارات قبالة الساحل اللبناني والفلسطيني، يحتوي إضافة إلى الغاز، على ما يقارب ثال» لفيتان«
قبالة » لفيتان«برميل من النفط، وقدرت الشركات االميركية واالسرائيلية صاحبة االمتياز في حقل 

الساحل اللبناني والفلسطيني في عمق البحر المتوسط بأنه يحتوي، على ما يقارب ثالثة مليارات برميل 
ن احتماالت استخراج النفط في األميركية إلى أ» نوبل إنرجي«وأشارت الشركات، وأكبرها . من النفط

.  في المئة وأنها سوف تبدأ التنقيب الفعلي خالل شهر تشرين االول المقبل17هذا الحقل تصل إلى 
 في المئة بتوافر كمية أخرى تبلغ حوالي 8وتحدثت الشركات عن وجود احتمال أضعف ال يزيد عن 

نين يقعان تحت ما تم اكتشافه من وقالت أن المخزو.  متر7200 مليار برميل بعمق يزيد عن 1.2
  . مخزون غاز طبيعي

 مليون دوالر وتستمر الحفريات خمسة شهور يتبين بعدها مدى صحة 150وتبلغ تكلفة التنقيب حوالي 
ويعتقد أن الحفريات ستكون األعمق حتى اآلن مقابل الشواطئ . وحجم الكميات النفطية في هذا الحقل

وفي أعقاب هذا اإلعالن ارتفعت في بورصة تل .  متر في عمق البحرالفلسطينية وستزيد عن ستة آالف
  أبيب قيمة أسهم الشركات 

  30/8/2010، السفير، بيروت
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  "تعقيداً لها" األردن ومصر في المفاوضات بمشاركةمصادر إسرائيلية ترى  .34
ة األردن أعربت مصادر إسرائيلية رسمية عن قلق تل أبيب وخوفها البالغين إزاء مشارك: الناصرة
  .، في المفاوضات المباشرة المزمع إطالقها من واشنطن يوم الخميس المقبل"بشكل فعلي"ومصر 

إن نتنياهو يرغب في "، )29/8(وقالت المصادر، في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي اليوم األحد 
تملك وثائق "ان ، ال سيما وأن عم"مفاوضة الرئيس الفلسطيني مباشرة دون مرجعية مصرية أو أردنية

، األمر الذي من "وخرائط تفصيلية وصور جوية دقيقة عن الضفة المحتلة ال تملكها السلطة الفلسطينية
  .، بحسب تقديرها"يعقّد سير المفاوضات"شأنه أن 

أضعف من أن يصل إلى اتفاق سالم ثنائي مع "ورأت المصادر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 
 إشراك األطراف العربية في أي خطوات متقدمة في المفاوضات، حتى ال يالم إسرائيل، فيلجأ إلى

، وفق رأيها، مشيرةً إلى أن إعادة القضية "الفلسطينيون على أي اتفاق يتوصلون إليه مع تل أبيب
يفشل أي احتمالية لالتفاق بشأن قضايا القدس والالجئين "الفلسطينية إلى الحاضنة العربية مرة أخرى 

  .، وفق المصادر"ن يرتبطان بمصالح دول مختلفة تتجاوز العالم العربيوالذي
  29/8/2010قدس برس، 

  
  "التجميد" خالل فترة آالف 8عدد المستوطنين زاد  .35

كشفت مصادر إعالمية في الكيان، الليلة الماضية، أن عدد المستوطنين ": الخليج"القدس المحتلة، رام اهللا 
تفع خالل النصف األول من العام الحالي، أي خالل فترة التجميد، بثمانية في الضفة الغربية المحتلة، ار

وأضافت القناة .  ألف مستوطن200آالف مستوطن ليصبح عددهم، باستثناء مستوطني القدس، حوالي 
وهي تعادل ثالثة أضعاف الزيادة % 5العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أن هذه الزيادة تشكل نسبة 

  .48لمناطق المحتلة عام الطبيعية في ا
  30/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
   في القدس امتهان لكرامة العرب والمسلمينالصهيونيلمؤتمر ا عقد :صبري .36

 رفض رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى عكرمة صبري : عهود محسن-السبيل 
 في القدس المحتلة، وفي العشر األواخر عقد سلطات االحتالل الصهيوني للمؤتمر الصهيوني الرابع عشر

  . لكرامة العرب والمسلمين، وتعديا على حرمات اهللامن رمضان، معتبراً ذلك امتهاناً
إن عقد المؤتمر في القدس، وفي هذا التوقيت، رسالة واضحة " السبيل"وقال صبري في حديث خاص لـ

ال سالم أو غيره دون الشروط الصهيونية، وصريحة للقيادة الفلسطينية المهرولة خلف المفاوضات بأن 
  .داعياً الفلسطينيين والعرب للوقوف صفاً واحداً في معركة الحق للدفاع عن القدس واألقصى
  29/8/2010، السبيل، عمان

  
   سلوانفيمواجهات واعتقاالت  .37

الحتالل  بين قوات ا30/8/2010اندلعت مواجهات عنيفة فجر اإلثنين :  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال مدير مركز معلومات  .وأهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة أثناء تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة هناك

إن قوات كبيرة من مخابرات وجيش االحتالل اقتحمت بلدة " فلسطين اون الين"وادي حلوة جواد صيام لـ
وأضاف صيام بأن مواجهات  .سلوان ونفذت عمليات اعتقال واسعة طالت ستة فلسطينيين بينهم سيدة

  . وقعت بين شبان البلدة وعناصر شرطة االحتالل الذين اقتحموا عدة منازل في البلدة
  30/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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   عربدتهم في سلوانيواصلونالمستوطنون  .38
بدتهم أكدت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن المستوطنين يواصلون عر:  منتصر حمدان-رام اهللا 

، المالصقة لمسجد "عين سلوان"في بلدة سلوان شرق القدس، وعمدوا مؤخراً إلى التعري واالستحمام في 
وأكد أهالي سلوان أن شرطة االحتالل متواطئة مع المستوطنين وتوفر  .العين، في تحد لمشاعر األهالي

  .الحماية لهم الرتكاب المزيد من االنتهاكات والجرائم بحق المقدسين
  30/8/2010خليج، الشارقة، ال

  
  سنطالب عباس بالتنحي وحقوقنا الوطنية ليست للبيع:  المتحدةالوالياتالجالية الفلسطينية في  .39

قال موسى الهندي الناشط الفلسطيني في الدفاع عن حق العودة وعضو الهيئة التنظيمية : خالد بركات
لم السيد محمود عباس رئيس السلطة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني إن الجالية الفلسطينية سوف تس

الفلسطينية عريضة موقعة من عشرات المنظمات واللجان والجمعيات الفلسطينية والمئات من النشطاء 
التنحي عن موقعه "والمثقفين والكتاب الفلسطينيين في الواليات المتحدة وخارجها، تطالب عباس فيها بـ

  ".ي أو ادعاء تمثيله أو التفاوض باسمهف، وعدم التحدث باسم الشعب الفلسطين.ت.في م
وظيفة السلطة هي إعاقة مشروع التحرير، وأن "وشن الهندي هجوماً على السلطة الفلسطينية معتبراً أن 

المفاوضات هي اإلطار الذي يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية على مراحل، لذلك ال بد من إقالة السلطة 
  ".كية إسرائيلية وعزلها جماهيرياالفلسطينية، باعتبارها عقبة أمري

وقال الهندي إن الجالية الفلسطينية ستقول لإلدارة األمريكية بوضوح إن الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست 
تلزم عباس وعصابته "للبيع أو المتاجرة، وأن ما ينتج من هذه المفاوضات التي يرعاها البيت األبيض 

 مداها األخير، وهي تلفظ أنفاسها إلىالسلطة الفلسطينية وصلت  "أنواعتبر الهندي ". وال يتلزم شعبنا
  ".من ال يزال يدافع عنها لو أنهم ال يتجاوزا أصابع اليد الواحدة" هناك أن، مستغرباً "اآلن

  30/8/2010، 48موقع عرب 
  

  بريطانيا وفرنسا بعدم الكيل بمكيالين في قضايا األسرىيطالب مركز األسرى للدراسات  .40
 طالب مركز األسرى للدراسات كالً من بريطانيا وفرنسا بعدم الكيل بمكيالين في :ضياء الكحلوت -غزة 

قضايا األسرى وذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وزير الخارجية برنير 
  .الناطق باسم الخارجية البريطانية لحماس باإلفراج عن األسير اإلسرائيلي شاليطوكوشنير 

قراطية كبريطانيا وفرنسا في ومركز أن هناك انحيازاً كبيراً وغير عادل من دول تدعي الديمالضاف وأ
 أسير وأسيرة وطفل ومريض وأسرى بال لوائح اتهام 7000هذه القضية، حيث إن هناك ما يقارب من 

لمركز إلى وأشار ا ."إسرائيل"ومحكومين بمحاكم عسكرية ضمن قوانين طوارئ مخالفة للديمقراطية في 
 عاماً متتالية، وآخرين بعمر السبعين ويتهددهم 33أن هناك أسرى فلسطينيين وعرباً أمضوا في االعتقال 

  . سنوات4 أسير من قطاع غزة ممنوعون من الزيارات منذ 800الموت، وهناك ما يقارب من 
)  عاما25ً(ري وطالب مركز األسرى كالً من بريطانيا وفرنسا بالنظر في قضية األسير صالح حمو

  .، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، وتنتهك كل حقوقه في السجون اإلسرائيلية2005والمعتقل منذ أبريل 
  30/8/2010العرب، الدوحة، 

 
   تؤكد تعرض األسرى للتنكيل والتعذيبالفلسطينيةوزارة األسرى  .41

لى محاكمة المسؤولين  دعت وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، إ:رام اهللا
اإلسرائيليين عن تعذيب األسرى، أمام محاكم دولية جراء االنتهاكات المستمرة لألسرى أثناء عمليات 
االعتقال واألسر، األمر الذي يخالف القانون الدولي، وال يسمح للدول بتجاوز الحظر على التعذيب حتى 
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األحد " قدس برس"وزارة، في بيان لها تلقته ونقلت ال .في الظروف القاهرة الخاصة بمكافحة اإلرهاب
، إفادات لعدد من المعتقلين، مع أسماءهم، متحدثين عن تعرضهم للضرب والشبح واإلهانة، أثناء 29/8

  .عمليات االعتقال والتحقيق
  29/8/2010قدس برس، 

  
  يقتهاشق تعجيزية لإلفراج عن  ويضع شروطاًاالحتالل يحوِّل أسيرة محررة لالعتقال اإلداري .42

 حوَّلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسيرة الفلسطينية المحررة لينان أبو غلمي من بلدة :الضفة الغربية
واألسيرة لينان واحدة من  . إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة شهوربيت فوريك، التي أعيد اعتقالها مؤخراً

  .سلطات االحتالل وحركة حماساألسيرات الالتي تم إطالق سراحهن في صفقة شريط شاليط بين 
كما صدر قرار اإلفراج بشروط غير مسبوقة عن شقيقتها األسيرة تغريد أبو غلمي التي اعتقلت معها في 

تتمثل في دفع غرامة بقيمة "شروط الإن : وقالت الناشطة في قضايا األسرى ميسر عطياني .نفس اليوم
ت إقامة جبرية عليها في منزل شقيقها في قرية كما فرض ". ألف شيكل50 ألف شيكل، وكفالة بقيمة 25

  ".أرئيل"بورين، وألزمتها بأن تقوم بالتوقيع وإثبات الوجود مرتين لدى الشرطة في مستوطنة 
وأكدت عطياني أن عائلة أبو غلمي رفضت هذه الشروط لكونها تشكل سابقة سابقة خطيرة من شأنها في 

  .حال الموافقة عليها ترسيخ قوانين إسرائيلية جائرة بحق األسرى الفلسطينيين
  30/8/2010، السبيل، عمان

  
  مصرع فلسطيني في انهيار نفق برفح .43

، إثر انهيار نفق على الحدود المنتشرة بين قطاع 29/8/2010لقي فلسطيني مصرعه، األحد : وكاالت
  .غزة ومصر، بحسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية

  29/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  للمعتقلين" السلطة"الكشف عن أساليب تعذيب  .44
 التابعة كشف عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، مؤخراً، من أقبية التحقيق التابعة لألجهزة األمنية

للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أن المحققين استخدموا أسلوباً جديداً معهم خالل التحقيق لم يكن 
  . معروفاً في السابق؛ إلجبارهم على اإلدالء بمعلومات عن المقاومة

 على إن المحقق أجبره" :ونقل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في نشرة له عن أحد المفرج عنهم، قوله
إن المحققين استخدموا " :وأضاف". كنس الزنزانة بفرشاة األسنان، وإنه اعترض على ذلك دون جدوى

أيضاً أساليب أخرى كثيرة النتزاع االعترافات؛ منها الوقوف على علبة معدنية صغيرة فترات طويلة؛ 
  ".حيث يتسبب بإرهاق الجسم واألعصاب وتعب كبير

  .لتعذيب في أقبية التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينيةوطالب المركز في نشرته بوقف ا
  29/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   اإلسرائيلية- يبحث مع باراك الخطوات الالزمة إلنجاح المفاوضات الفلسطينية عبداهللا الثاني .45

سرائيلي التقى امس وزير الدفاع اإل الملك عبداهللا الثاني عن بترا، أن 30/8/201، الرأي، عمانذكرت 
 اإلسرائيلي في سياق -إيهود باراك في اجتماع ركز على الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني 

  .إقليمي يضمن تحقيق السالم الشامل والدائم في المنطقة
 على ضرورة التعامل مع هذه المفاوضات بالجدية الالزمة لضمان معالجتها بأسرع وقت الملكوشدد 

ضع النهائي للوصول إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية ممكن لجميع قضايا الو
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المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، 
  .وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة

وزير الدفاع ، أن ابتهاج زبيداتها من الناصرة  عن مراسلت30/8/2010، العرب اليوم، عمانوأضافت 
الى الملك عبداهللا الثاني  يؤكد , بنيامين نتنياهو, نقل رسالة من رئيس وزرائه ,ايهود باراك, االسرائيلي

ألنها اتخذت "فيها ان حكومته جادة في دخول المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين يوم الخميس المقبل 
  .على حد قوله" ع السالمقرارا استراتيجيا لصن

وقال انه ونتنياهو يتمنيان ان يكون لألردن دور أساسي في إنجاح المفاوضات ومساعدة الطرفين 
االسرائيلي والفلسطيني على تخطي العقبات فيها وإقناع الفلسطينيين بأن يتوجهوا الى هذه المفاوضات 

  .بنوايا طيبة ورغبة حقيقية في إنجاحها
 للتلفزيون االسرائيلي الرسمي و قال فيها ان الملكاثر التصريحات التي أدلى بها , وجاءت زيارة باراك

 الفلسطينية المباشرة تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها للتوصل إلى -مفاوضات السالم االسرائيلية 
محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيعرض جميع دول المنطقة وشعوبها لموجات جديدة من , السالم
  .ف والتوترالعن

لكي , وسافر باراك الى عمان, و أثارت هذه التصريحات اهتماما واسعا في وسائل االعالم االسرائيلية
و في الوقت نفسه حاول باراك لفت النظر , يؤكد ان رسالة الملك قد التقطت في اسرائيل بآذان صاغية 

  ".سلبية الموقف الفلسطيني"¯ الى ما وصف ب
التي يهدد فيها قادة السلطة الوطنية , رائيل  من التصريحات الفلسطينيةوأعرب باراك عن قلق اس

الفتا الى ان الرئيس , باالنسحاب من المفاوضات في حال بناء براكية أو عمارة في المستعمرات
عن نيته االنسحاب من المفاوضات إذا , أعلن من عمان في األسبوع الماضي, محمود عباس, الفلسطيني

  .ناء االستيطانيتم استئناف الب
مثلما هدمت "وحاول باراك خالل لقائه مع الملك عبداهللا الثاني التخفيف من وطأة البناء االستيطاني قائال 

يمكن هدم مستعمرات في الضفة الغربية عند , مستعمرات عن بكرة أبيها في سيناء المصرية وقطاع غزة
  ". توقيع اتفاقية سالم 

ان األردن يستطيع التأثير على هذه المفاوضات في موضوعين , منهوفقا لمصدر مقرب , وقال باراك
, والترتيبات األمنية, التي يعترف الطرفان بدور أردني مميز في أماكنها المقدسة, القدس: أساسيين هما

اسرائيل من جهة والدولة الفلسطينية , التي يعتبر األردن شريكا فيها ألنه يحتفظ بأطول حدود مع الطرفين
  .دة من جهة ثانيةالعتي

لكن مصادر صحفية مطلعة تذكر بأن ,  ولم يفصل هذا المصدر ما هو مقصد باراك في هذا الطرح
اقترحت نشر قوات دولية على الحدود بين األردن والدولة , في زمن ايهود أولمرت, حكومة اسرائيل

  .نطقةالفلسطينية العتيدة لضمان عدم استخدام هذه الحدود ألهداف عدائية في الم
علما بأن نتنياهو كان قد , يوفر على األطراف مصاعب جمة, وقالت ان موافقة األردن على اقتراح كهذا

لكن الفلسطينيين يرفضون , صرح بأنه يطلب نشر قوات اسرائيلية في غور األردن من الطرف الغربي
  .ذلك

  
   جوية وخرائط استعدادا للمفاوضات المباشرةبصورعمان تزود عباس  .46

االحد بأن االردن يـزود  ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا لـ :اهللا ـ وليد عوض رام 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومرافقيه الى واشنطن لبدء المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بخـرائط              

ردنيـة قبـل    تفصيلية وصور جوية للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي كانت تحت الـسيادة اال              
وذكرت مصادر اسرائيلية االحد بان قلقا يسود وزارة الخارجية االسرائيلية ومكتب            .1967احتاللها عام   
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للمـشاركة  ' مصرية واردنيـة  'رئيس الوزراء نتنياهو في ظل االنباء التي تتحدث عن استعدادات عربية            
  .الفعلية في المفاوضات مع اسرائيل 

ب في مفاوضة عباس مباشرة دون مرجعية مصرية او اردنية، مـشيرة            وقالت المصادر ان نتنياهو يرغ    
الى ان االردن يملك وثائق وخرائط تفصيلية وصورا جوية دقيقة عن الضفة الغربية ال تملكها الـسلطة                  

  .الفلسطينية والذي من شأنه ان يعقد اي تقدم في المفاوضات بين الجانبين
صادر قولها ان عباس اضعف من ان يصل الى اتفاق سـالم            ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن تلك الم      

مع اسرائيل لذلك يريد اشراك االطراف العربية في اي حلـول قادمـة او اي خطـوات متقدمـة فـي                     
  .المفاوضات حتى ال يالم الفلسطينيون في اي قضية يتوصلون فيها الى اتفاق مع اسرائيل

وجها لواشنطن برفقة ياسر عبد ربه ونبيـل شـعث          ومن المقرر ان يغادر عباس عمان فجر الثالثاء مت        
  .ونبيل ابو ردينة واكرم هنية ومحمد اشتية اضافة لصائب عريقات الذي سبقهم تحضيرا للزيارة

  30/8/2010، القدس العربي، لندن
  

   مساعدات إلى الضفة الغربيةقافلةتسير الخيرية األردنية  .47
 الثاني، سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشـمية امـس    بتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا  : بترا –عمان  

  .االحد قافلة مساعدات إنسانية إلى األهل من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية
 طنا من الطرود الغذائية ستوزع في مختلف مناطق الضفة الغربية بالتنسيق مـع              93وتشتمل القافلة على  

  .هاشمية المرافق للقافلةفريق عمل الهيئة الخيرية ال
 قافلة محملة بالمساعدات اإلنـسانية      335 يشار إلى أن الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية سيرت حتى اآلن         

ألبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة اشتملت على مواد إغاثة إنسانية وغذائية               
  .وطبية

  .ة امس المكارم الملكية الهاشمية المتواصلة للشعب الفلسطينيمن جهتها، ثمنت السلطة الفلسطيني
  30/8/2010، الرأي، عمان

  
  المفاوضات محاولة لسرقة فلسطين: حزب اهللا .48

اعتبر نائب األمين العام لحزب اهللا اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أمس، المفاوضـات المباشـرة               : )أ.ب  .د  (
  .بعاء المقبل محاولة لسرقة فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية المقررة األر" اإلسرائيلية"الفلسطينية  

ووصف قاسم، في كلمة ألقاها في حفل إفطار أقامه حزب اهللا وجبهة العمل اإلسالمي، هذه المفاوضـات                 
محاولة لسرقة فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية ألنها ليست مبنية على أسس يمكن للفلسطيني من              "بأنها  

اآلن تقررت المفاوضات المباشرة بقوة اإلرادة األمريكيـة        "وأضاف  ". خذ حقه أو بعض حقه    خاللها أن يأ  
لتمكينها من تحقيق أهدافها بتنازالت     " إسرائيل"هذه المفاوضات المباشرة هي صك براءة ل      : وأنا أقول لكم  

راد الحـل   من أ "وقال  " . مبرمجة بإشراف أمريكي  أوروبي لكي ال يبقى من فلسطين شيء للفلسطينيين           
ال يوجد حل   .. فهي المشكلة لكل البلدان العربية وكل المنطقة      " إسرائيل"في المنطقة عليه أن يبدأ بمشكلة       

  " .       أمام هذه الصعوبة وهذه التعقيدات إال المقاومة
  30/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   أيلول يوم فلسطيني مشؤوم2: الحزب السوري القومي االجتماعي .49

إطالق المفاوضات المباشـرة    «س الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان أن          اعتبر رئي 
بين السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس وبين العدو الصهيوني، يشكل سقوطاً مريعاً للطـرف               

يقه الفلسطيني واألطراف العربية المشجعة على هذه المفاوضات، ألن ما عجز العدو الصهيوني عن تحق             
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           من خالل العدوان سيحققه بالمفاوضات موفراً لسياسـاته االسـتيطانية والتهويدية والتهجـيرية غـطاء
  . »عربياً ودولياً

تاريخ الثاني من أيلول المقبل هو يوم فلسطيني مشؤوم كان باإلمكان تجنبـه لـو أن                «ورأى حردان أن    
مسؤولية حرب اإلبادة ضد الفلـسطينيين فـي        » إسرائيل«الموقف العربي كان جامعاً وموحداً في تحميل        

  . »غزة وكل أنحاء فلسطين
كان يجدر ببعض العرب اعطاء تفـويض يرمـي إلـى           : وقال، خالل لقائه وفداً من المغتربين القوميين      

ترتيب البيت الفلسطيني وانجاز الوحدة الفلسطينية وفك الحصار عن غزة وتأمين الدواء والغذاء والمواد              
لتصفية المسألة  » إسرائيل«هلها، وليس اعطاء تفويض للبدء بمفاوضات مباشرة تستفيد منها          الضرورية أل 

  . الفلسطينية ولتشريد شعبنا الفلسطيني والتنكيل به
 30/8/2010، السفير، بيروت

  
  سنوات أخرى من دون التوصل إلى حل للصراع" إضاعة" من الفلسطينيينالقاهرة تحذّر  .50

حدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، أمس، الفلسطينيين من حذر المت: )آي.بي .يو (
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط شبه " . إسرائيل"إضاعة الوقت من دون التوصل إلى حل للصراع مع 

أن ينتظر الجانب الفلسطيني سنوات أخرى طويلة حتى تحين الفرصة "الرسمية عن عواد تحذيره من 
  " .قليمية والدولية بينما تلتهم المستوطنات أرض فلسطين المحتلة يوماً بعد يوماًوتتزن القوى اإل

يهدد أال يتبقى من هذه األراضي ما يمكن للشعب الفلسطيني أن يقيم "وأضاف عواد أن ذلك االنتظار 
تشرين األول بينما ال يمكن /وتابع إن مصر دخلت مفاوضات السالم بعد حرب أكتوبر" . عليه دولته

  " .لألسف الشديد أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفرض نفسها على قوة االحتالل"لقول ا
، التي من المقرر أن "إسرائيل"وتأتي تصريحات عواد عشية بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و

ضرورة وقال عواد إن مبارك سيعلن خالل الجلسة عن . يحضر جلستها األولى الرئيس حسني مبارك 
وأكد المتحدث استعداد مصر للعمل مع الراعي . أالّ يتعدى الجدول الزمني لهذه المفاوضات العام الواحد 

  .األمريكي واحتواء اختالف وجهات النظر بين الجانبين استناداً إلى األسس الشرعية لعملية السالم 
أال نحكم على هذه . . ق األحداث إننا ال نريد أن نستب"تجميد االستيطان، قال " إسرائيل"وبشأن رفض 

  " .       المفاوضات بالفشل قبل أن تبدأ
  30/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   تجاه المحادثات الفلسطينية االسرائيليةمتشائمموسى عمرو  .51

 قال عمرو موسى االمين العام لجامعة الدول العربية يوم االحد انه ليس لديه أمل :ماريا نوفاك - بليد
  .نجاح المحادثات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين المقرر أن تبدأ الخميسيذكر في 

نأمل في أن تنجح المحادثات "واوضح موسى لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر سياسي في سلوفينيا 
  ."لكننا جميعا متشائمون بشأن عملية السالم بسبب التجارب السابقة

  .اك اوباما للمحادثات هي الدافع الوحيد لالمل في النجاحوقال ان رعاية الرئيس االمريكي بار
هو اخالص الرئيس اوباما ورغبته في ) لالمل في نجاح المحادثات(السبب الوحيد "واستطرد موسى 

  ."تحقيق شيء طيب في رئاسته
ومضى يقول ان اوباما أعطى الفلسطينيين ضمانات بأن توقف اسرائيل االستيطان في اراض جديدة 

  .المحادثات المقرر ان تستمر لمدة عامخالل 
اذا وجدنا أن اسرائيل خالل هذا العام تواصل بناء المستوطنات فال جدوى من االنتظار لعام "وقال موسى 

  )."من المحادثات(كامل 



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1896:         العدد       30/8/2010اإلثنين  :التاريخ

عندئذ سيتعين علينا أن نعيد النظر في الموقف الن من غير الممكن التفاوض في الوقت الذي "وأضاف 
  ."سرائيليون االرضيستوطن فيه اال

  30/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  "إسرائيل" المفاوضات المباشرة دون شروط من إجراءضرورة : مصر .52
أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن أمله الكبير في أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين السلطة 

ون شروط مسبقة أو تصرفات فردية من وأن تستمر د .الفلسطينية وإسرائيل حول قضايا الحل النهائي
 وأضاف  . جانب إسرائيل تقضي علي فرص استمرارها ونجاحها في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 أن الموافقة علي بدء المفاوضات بين الطرفين البد أن تتزامن مع وقف بناء  -  في بيانه امس - المجلس
سطينية المحتلة أو توسيع رقعتها بما في ذلك القدس الشرقية المستوطنات اإلسرائيلية علي األراضي الفل

   . وذلك لحين االتفاق علي تفكيكها بموجب اتفاق سالم شامل بين الطرفين
وأوضح أن أية مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تتطلب تحديد سقف زمني واضح 

  242 الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار وتحديدا واضحا لمرجعية المفاوضات وقرارات  , لها
   . وخارطة الطريق والمبادرة العربية وما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات سابقة

  30/8/2010، األهرام، القاهرة
  

  تركيا مستعدة الستقبال نتنياهو شريطة االعتذار رسميا .53
 مصدر تركي كبير في وزارة الخارجية أمس نقال عن" يديعوت احرنوت"قالت صحيفة :  يافا–القدس 

التركية قوله أن تركيا مستعدة الستقبال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، فقط إذا قامت 
بواسطة لجنة التحقيق الدولية التي شكلها األمين العام لألمم " مرمرة"إسرائيل بإيجاد مخرج الزمة سفينة 

  .المتحدة
ق األفضل إلنقاذ العالقات التركية اإلسرائيلية تكمن في قيام إسرائيل بتقديم وزعمت الصحيفة أن الطري

وأوضح . اعتذار رسمي لتركيا على أحداث سفينة مرمرة ودفع تعويضات لعائالت القتلى والجرحى
المصدر التركي أن الحكومة التركية ليست منزعجة من تكثيف التعاون بين إسرائيل واليونان في الفترة 

  .ة منوها بأن إسرائيل واليونان دولتان صديقتان لتركيااألخير
  30/8/2010، الدستور، عمان

  
  وفد تجاري إسرائيلي برئاسة عوفر لالستثمار في كردستان .54

 كشفت معلومات محلية عراقية عن تواجد إسرائيلي كثيف في إقليم كردستان : عالء حسن- بغداد
 ، مشيرة بصورة خاصة إلى 2003األمريكي للعراق عام العراق، وأن هذا التواجد بدأ منذ االحتالل 

زيارة رجل األعمال اإلسرائيلي عيدان عوفر إلى مدينة السليمانية ولقائه بمسؤولين أكراد، بهدف 
ومع أن حكومة اإلقليم نفت هذه المعلومات إال أن وسائل اإلعالم المحلية . االستثمار في قطاع النفط
لت عن شخص يعمل في مكتب نائب أمين عام االتحاد الوطني الكردستاني ونق, قرنت معلوماتها بالصور

وفداً تجارياً إسرائيلياً زار إقليم كردستان العراق والتقى بعدد من "، تأكيده أن "كوسرت رسول علي"
زيارة المستثمر اإلسرائيلي "المسؤولين األكراد، وبحث معهم االستثمارات في مجال النفط، مشيرة إلى أن 

ت على خلفية زيارة قام بها مدير مكتب كوسرت رسول ويدعى عبد اهللا إلى تل أبيب في سبتمبر جاء
  ". لترتيب وبحث االستثمار في كردستان2009
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من جهته، نفى المتحدث باسم حكومة كردستان زيارة أي وفد أو شخصية إسرائيلية إلى اإلقليم تحت أي 

  .مسميات
  30/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   بإعادة نسخة نادرة من التوراة"إسرائيل"العراق يطالب  .55

طالبت وزارة السياحة واآلثار العراقية إسرائيل بإعادة المخطوطات واآلثار العراقية التي هربت : بغداد
وقال عبد الزهرة الطلقاني المستشار اإلعالمي للوزارة إن . إليها، من بينها نسخة نادرة من التوراة

اضحا ظهر على إحدى شاشات التلفزيون اإلسرائيلي يبين أن نسخة من التوراة قد هربت من اعترافا و
  .األراضي العراقية إلى إسرائيل عبر دفع رشاوى ألشخاص من أجل تهريبها

أن اتصاالت قد جرت مع المركز الوطني للمخطوطات » الشرق األوسط«وأكد الطلقاني في تصريح لـ
 قد تمت من هذا المركز وتبين أنه لم يتعرض للسرقة وتم الحفاظ على لمعرفة ما إذا كانت السرقة

الموجودات األثرية أثناء وبعد دخول القوات األجنبية للبالد، مرجحا أن تكون نسخة التوراة قد هربت 
  .عبر إحدى المكتبات من المحافظات أو أحد المعابد اليهودية أو أنها ملك خاص ألحد األشخاص

ن وزارته خاطبت وزارة الخارجية العراقية للبدء بالعمل من أجل استعادة هذه اآلثار وقال الطلقاني أ
  .بوساطة بعض الدول

  30/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   ليست أورشليمالقدس: باحث عراقي .56
يرى الكاتب والباحث العراقي فاضل الربيعي أن القدس باسمها العربي الحالي ليست مدينة : بغداد

تي وردت في التوراة، وأن االسمين ال يدالن على نفس المدينة كما هو متعارف، وأشار أورشليم ال
إلى أن التوراة لم تذكر اسم "  مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين-القدس ليست أورشليم"الكاتب في كتابه 

  .فلسطين أو الفلسطينيين قط، وإنها لم تذكر القدس أيضا
ريخ التوراتي بتزوير الحقائق عن طريق تقديم قراءة خاطئة للنص واتهم الربيعي علماء اآلثار والتا

فضال عن اسم القدس , االسم الحقيقي الذي تذكره التوراة هو قدشقدس وليس القدس"موضحا , العبري
  ".العربية هو اسم حديث نسبيا وهو ال يرقى إلى تاريخ كتابة التوراة

هق توجد فيه مواضع وقرى ووديان تسجلها التوراة وأضاف أن هذا االسم يطلق في التوراة على جبل شا
وقال إن الجبل الوحيد الذي يحمل اسم قدشقدس وفيه الوديان والقرى والمواضع نفسها إنما هو جبل , بدقة

  .قدس المبارك بجنوب مدينة تعز
  29/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
57. صاالت معقدة يمكن استخدامها بعمليات تجسس بعد اختراعه شبكة اتااالمن المصري يعتقل طالبا غزي  

القى جهاز مباحث امن الدولة المصري مؤخرا القبض على طالب فلسطيني  :اشرف الهور -غزة 
يدرس في مجال هندسة االتصاالت، بعد اختراعه شبكة اتصاالت معقدة، تستخدم في عمليات التجسس، 

االت اخرى في عمليات االتصال دون ان يتم ويمكن من خاللها استخدام ارقام هواتف من شبكات اتص
  .اكتشافها او تحديد مكان اجراء المكالمات

ووفق ما ذكرت المصادر فقد بينت انه تم ورود معلومات امنية مفادها ان الطالب تمكن من اختراع 
حسب اقوال ' براءة اختراعه'شبكة اتصاالت معقدة ال يمكن كشفها بسهولة وانه كان يفكر في تسجيل 

  .زمالئه
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 واستغرق 2002وذكرت المصادر ان هذا الطالب انتقل من القطاع الى مصر بغرض الدراسة في العام 
  .في اختراع شبكة اتصاالت معقدة وفريدة من نوعها لمدة ثمانية اعوام حتى نجح في اختراعه
 من اكتوبر، وبعد ورود هذه المعلومات داهمت قوة من مباحث امن الدولة شقة الطالب بمدينة السادس

  .واعتقلته وتحفظت على الحاسب اآللي الخاص وهاتفه المحمول
وعقب عملية االعتقال طلب رجال االمن من الطالب الفلسطيني تشغيل شبكة اتصاالته المبتكرة، وهي 
عبارة عن شبكة اتصال اضافها بمكون جديد للحاسب اآللي مستخدما سماعة وميكروفونا للتحدث من 

  .ة الى ارسال واستقبال بيانات غير مرئيةخاللها باالضاف
وفق المعلومات فان هذه الشبكة يمكنها ان تجري اتصاال هاتفيا بأي ارقام هاتفية بجميع ارجاء العالم دون 

  .ان تكون متصلة بشبكة االنترنت، وهو امر اذهل رجال االمن
ام هاتفية تظهر للمستقبل من وتستطيع شبكة اتصال الطالب الغزي اجراء اتصال هاتفي مستخدما اي ارق

اي مكان في العالم برغم اجرائه للمكالمة الهاتفية من القاهرة، كما يمكنها استخدام ارقام خاصة بمواطنين 
دون ان يعلموا، وهو ما يتيح له اجراء مكالمة هاتفية مستخدما رقم شخصية مرموقة او شخصية عادية 

  .من اي مكان في العالم
 انه اذا تتبعت المكالمة ال تستطيع الوصول لصاحب المكالمة، وانه في حال تم وتبين الجهزة االمن

التوصل لصاحب الرقم سيفاجأ بانه ال يعلم شيئا واذا تم فحص هاتفه وشريحته سيتبين عدم اجراء اية 
  .مكالمات من هاتفه برغم ظهور رقم هاتفه على هواتف اخرى

على اعلى ' تجسسية وارهابية'االتصال هذا في اعمال ووفق ما ذكر ايضا فانه يمكن استخدام جهاز 
مستوى دون التمكن من ضبطه او ضبط من اجرى مكالمات من خالل هذا الجهاز، ويمكن للجهاز 

  .ارسال بيانات غير مرئية
ة انه تم التحفظ من قبل مباحث امن الدولة على الطالب الفلسطيني وعلى يوذكرت المصادر االمن

  .ين عرضه على مهندسين وخبراء مصريين للكشف عليهاختراعه المعقد لح
  30/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   يكذب على موقفنا من تسليح سوريةاالسرائيلياإلعالم : روسيا .58

أبدت السلطات الروسية احتجاجها على الضجة اإلعالمية الكبيرة التي اشعلها الكيان الصهيوني            : موسكو
األسلحة الى الجمهورية العربية السورية، التي تربطها عالقات متينـة          حيال استعداد موسكو بيع مختلف      

  .مع الدولة الروسية
وجاء هذا االحتجاج على لسان معاون رئيس الروسي سيرغي بريحودكو الذي قال أثناء مؤتمر صحافي               

ماتنا على  تعكس بشكل غير واقعي ما يتعلق بالتزا      " االسرائيلية"وسائل اإلعالم   "في العاصمة الروسية إن     
  ".صعيد التعاون التقني العسكري مع سورية

وفي معرض رده على سؤال بعض الصحافيين شدد المسؤول الروسي على أن بالده تنفذ كافة االتفاقات                
التي تم التوصل اليها سابقا مع الجانب السوري بصورة كاملة، سواء في المجال المذكور أو في غيـره                  

  .من المجاالت
سياسة التفاعل العسكري التقني يحددها رئيس الدولة وهي ال تشكل          "ئيس الروسي أن    وأضاف مساعد الر  

  .على حد تعبيره" أي تهديد للدول الثالثة
29/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  67في مناطق الـ  "إسرائيلي" إجحاف بأياليابان ال تعترف  .59
كويتشي، أمس، عدم اعتراف اليابان بأي اجراءات       أعلن نائب وزير الخارجية الياباني، تاكسيما       : رام اهللا 

 بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً خالل اجتماعه        1967تجحف بوضع األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ،       
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مع رئيس الحكومة االنتقالية الفلسطينية، سالم فياض، في رام اهللا، أن اليابان ستقوم بكل ما تستطيع مـن                  
المزيد مـن الجهـود   "باشرة للوصول إلى حل الدولتين، داعياً الطرفين إلى بذل    جهد لدفع المفاوضات الم   

، مجدداً موقف بالده الرافض لالستيطان،      "لبناء الثقة، وعدم تقويض الجهود المبذولة من المجتمع الدولي        
ـ     " . الشرقية"وضرورة وقف االعمال االستيطانية، وبخاصة في القدس         ة وأعلن تاكسيما دعم اليابان لخط

بناء مؤسسات ومشاريع بنية تحتية، مشيرا إلى دعم اليابان للعديد من المشاريع الحيوية للسنوات الـثالث                
  .المقبلة 

  30/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  "سرائيليةاإل" اسكتلندا تقاطع المنتجات فيمتاجر المسلمين  .60
سيوية مسلمة تملـك مخـازن   الصادرة، أمس، إن عائالت آ " صندي هيرالد "قالت صحيفة   : )آي .بي .يو(

احتجاجـاً علـى سياسـتها تجـاه        " إسرائيل"تجارية في مدينة غالسكو االسكتلندية يرفضون بيع بضائع         
  .الفلسطينيين واستمرارها في بناء المستوطنات

نعتقـد أن جـر     "عن ادوارد اسحق رئيس مجلس ممثلي اليهود في غالسكو قوله           " صندي هيرالد "ونقلت  
وال نرى أن المقاطعة هي الطريقة الـصحيحة        . . وسط إلى غالسكو ليس فكرة جيدة       سياسات الشرق األ  
  " .للدفع بعملية السالم

  30/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  رئيس االوروغواي سيمنح جائزة القدس من قبل المنظمة الصهيونية .61
ق سيمنح الخميس   أعلن مكتب رئيس االوروغواي خوسيه موخيكا أن الرئيس والمتمرد الساب         : )ب .ف .أ(

اعترافاً بدعمه لحقوق اإلنسان من قبل المنظمة الصهيونية في هذا البلـد، ويـأتي              " جائزة القدس "المقبل  
وطمس طابعها العربي واإلسالمي    " إسرائيلية"مسمى الجائزة في سياق تهويد القدس والترويج لها كمدينة          

ع الرئاسي على االنترنت إن الجائزة التي تمنح        وقالت رئيسة المنظمة لورا تاراغون في بيان على الموق        . 
سنوياً تذهب إلى الذين يناضلون من أجل حقوق اإلنسان والتعايش السلمي بين الشعوب والتـضامن مـع               

أيلول المقبل، أي بـالتزامن مـع انطـالق         / وسيتسلم موخيكا الجائزة في الثاني من سبتمبر      " . إسرائيل"
  . المفاوضات المباشرة في واشنطن 

  30/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  تمنى اختفاء مسؤولين فلسطينيين من الوجودالذي واشنطن تنتقد تصريحات عوفاديا يوسف  .62
وصفت وزارة الخارجية االميركية االحد تصريحات عوفاديا يوسف الزعيم الروحي          :  وكاالت -واشنطن  

ها لرئيس السلطة الفلسطينية محمـود       عن الفلسطينيين تمنى في    ،"سرائيلإ"لحزب شاس الديني المتشدد في      
  ".مهينة بشدة"ـ بال،"االختفاء عن وجه االرض"عباس واخرين 

اننـا ناسـف وننـدد بالتـصريحات        "وقال المتحدث باسم الخارجية االميركية فيليب كراولي في بيـان           
  ".التحريضية للحاخام عوفاديا يوسف

, "لكن تحريضا كهذا يضر بقضية الـسالم      , ةهذه المالحظات ليست فقط مهينة بشد     "واضاف كراولي ان    
  .معتبرا ان تصريحات الحاخام االسرائيلي ال تعبر عن وجهة نظر نتنياهو

30/8/2010، وكالة سما اإلخبارية  
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  أحراٌر الهون وأبطاٌل منسيون .63
  مصطفى اللداوي.د

 أن ننـسى أو أن ننـشغل        إنها الحقيقة المرة التي ال نستطيع إنكارها أو التخفيف من حدتها، مهما حاولنا            
عنها بهمومٍ يومية، وقضايا حياتية قاسية، وأخرى سياسية ضاغطة، إنها الحقيقة التي تقفز أمامنـا بكـِل                 
صراحة ووضوح، وتمثل أمامنا بكِل تحد خطر، وجرأة صارخة، إنها الحقيقة التي تضعنا جميعـاً أمـام                 

ال تغفر لنا أبداً تقصيراً أو إهماالً أو انشغاالً عنها مهما           مسؤولياتنا الوطنية واألخالقية واإلنسانية، والتي      
  .. كانت األسباب والظروف

إنها الحقيقة المرة التي يدركها كُل معتقٍل سابق، وكل سجينٍ ذاق مرارة السجن، واكتوى بظلم الـسجان،                 
حقيقة التي يعرفها   وعانى من الوحدة والغربة والفرقة والبعد عن األهل والولد والصحب والخالن، إنها ال            

مئات آالف الفلسطينيين الذين حرموا لسنوات طويلة رؤية أوالدهم والعيش فـي بيـوتهم، بـين أهلهـم                  
  . وأسرهم، يلتمسون فيها رضا والديهم، وعطف وحنو أوالدهم، ويجدون فيها دفء األسرة، وحنان العائلة

ن والمعتقالت ليسوا كاألحرار خارجها، فهم      إنها الحقيقة التي ال نستطيع أن ننكرها، فمن هم داخل السجو          
وإن كانوا أسوداً رابضة، وليوثاً ثائرة، وأبطاالً مضحين، ورجاالً كالشم الرواس في كبريائهم وعنـادهم               
وصمودهم، إال أن األسر مذل، والقيد مقعد، واألسوار تشل، والقضبان تحد من القدرة، وصلف االحتالل               

، وتدميان الجسد، وتكادان أن تقتال األمل الباقي، واليقين الراسخ، ولكنهم           وسادية السجان تحزان في القلب    
يبقون دوماً أقوى من السجان، وأبقى من االحتالل، وأصلب من حجر الصوان، عقيدةً وإيمانـاً بـالحق                 

  . والنصر والحرية والتحرير
ونهم، والعـصابة التـي     والسجناء رغم األغالل التي تقيد معاصمهم، والقيود التي يرسفون بها في سـج            

تحجب عنهم الرؤية، إال أن همَّ قضيتهم يسكن قلوبهم والحنايا، ويسيطر على تفكيـرهم وعقـولهم، وال                 
شيء من معاناتهم ينسيهم حاجة األهل، ومعاناة الشعب، وحاجتهم إلى الحرية والعودة، فينـشغلون فـي                

راح الحلـول لمـشاكلهم، ويـضعون       سجنهم، وعلى برشهم القاسي في هموم شعبهم، ويفكرون في اجت         
المشاريع والتصورات للوحدة واالتفاق، ويجأرون بعالي صوتهم أننا بحاجة إلى الوحـدة، وأن قـضيتنا               
بحاجة إلى القوة، وأن عدونا يتربص بنا، وال يسعى لحقنا، وهمه أن يوقع العداوة بيننا، وأن يفسد األخوة                  

زة، يتردد صداه في نابلس والخليـل، وحيفـا والجليـل،           التي تجمعنا، ويحلمون بأن صوت أهلنا في غ       
ومعاناة القدس ومواطنيها، يهب من أجلها أهلنا في عسقالن وجنـين، وغـزة واللـد، ورام اهللا والـرام                   

  . والعفولة واالناصرة والخضيرة
معتقلـين،  إنها الحقيقة التي ال يمكن إغفالها، فمن هم خارج السجون والمعتقالت أبداً ليسوا كاألسرى وال              

وال يرقى أي منهم إلى درجة المعتقل أو األسير حتى يعيش ظروفه، ويكون يومـاً مكانـه، معـصوب                   
العينين، مقيد اليدين، محبوس الحرية، مكبوت الرأي، ومسلوب اإلرادة، فهم أحرار مهما انشغلوا بهمـوم               

الهين بحريتهم، منشغلين بمـتعهم،  األسرى، وأحسوا بمعاناتهم، واهتموا بقضيتهم، إال أنهم يبقون أحراراً      
مغرورين بسراب عملهم، وخيال إبداعهم، تلهيهم متع الدنيا، وزخارف الحيـاة عـن معانـاة األسـرى                 
والمعتقلين، وهم الذين قدموا زهرة عمرهم من أجل قضيتهم، ورفعة وحرية شعبهم، واستعادة أرضـهم               

مل على صدره رقماً، ويتنقل من غرفة إلـى         وحقهم، فليس من يلبس لباس السجن األزرق أو البني، ويح         
أخرى بإذنٍ، ويحرم من الفسحة ومن تنسم الهواء النقي، ويسمع كل حينٍ رطانةً عبرية مكروهة، كمـن                 
يضيق جسده بحلة زاهية، ويختنق عنقه بربطة عنق براقة، ويزين صدره بوردة أو منديٍل أحـسن طيـه                  

سط جمهرة من الحراس، وداخل سيارات مصفحة، ومواكـب         ليكون جميالً، ويتحرك من مكانٍ آلخر، و      
محروسة، خشية اللحاق بركب الشهداء، واالنتساب إلى جمهرة األنبياء والصديقين وخيرة الشهداء الذين             

  . سبقوا، إذ أن السبق لديهم يعني الحرمان، والفوز في حسابهم سراب، والتضحية لديهم محال وخيال
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واء حتى يكونوا مثلهم، ويفكروا بهم، ويعيشوا مـثلهم، ويهتمـوا بقـضيتهم،             ليسوا سواء، ولن يكونوا س    
ويعطوا بصدق شعبهم، ويسعوا بكل ما هو ممكن الستعادة حريتهم، وتحقيق حلم أسـرهم باحتـضانهم،                
وتلمس أجسادهم، ولن يكونوا مثلهم حتى يتخلوا عن كل ما يبعدهم عن تحقيق هذا الحلـم، ونيـل هـذا                    

يات الحياة ومفاتن الدنيا، وإال فهم أحرار الهون بزيف متعهم وزخرف حيـاتهم، الـذي               األمل، من مغر  
صنعه لهم أسرانا األبطال، وشهداؤنا البواسل، ففي مثل هذه األيام، كما كل األيام، يـذكر الفلـسطينيون                 

طار العائلية في   أسراهم، وأبناءهم المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، الذين حرموا نعمة وبركة موائد االف           
شهر رمضان المبارك، الغنية بالمودة والمحبة والحنو والتراحم والتعاطف، ويتمنون الحريـة لهـم، وأن               
يجمع اهللا شملهم مع أهلهم، وأن يعيدهم من شتاتهم البعيد، وغياهب سجونهم المظلمة إلى فضاء الحرية،                

اء وفتياتٌ وحتى أجنـة ومواليـد صـغار،         ومودة األهل واألحبة، وسجناؤنا أطفاٌل ورجاٌل وشيوخ، ونس       
ومرضى وأصحاء، وفلسطينيون وعرب، مسلمون ومسيحيون، جميعهم قد أحاطت بهم جدران الـسجون             

  . السميكة، وأسوار المعتقل العالية
لست فيما قدمت قاسياً أو متشدداً، ولست فيما أوردت ناقماً أو غاضباً، وإنما هي الحقيقة التي يجـب أن                   

ركها، أن أسرانا في سجون العدو يعانون، وفي غياهب االعتقال النائي الـصحراوي يقاسـون،        نعيها وند 
ويئنون في سجونهم من العزل والحرمان، ومن حر الصيف وبرد الشتاء، وتضيق صدورهم وتتحـشرج               
أرواحهم، لما آلت إليه قضيتهم، ولما أصاب شعبهم من فرقة وتشتت وضـياع، وتـدور عيـونهم فـي                   

 لهذا التيه الذي دخلت فيه قيادتهم، فأفقدوا شعبهم البوصلة، وشغلوهم بهمومٍ يومية عن همهـم                محاجرها
األكبر، وفرطوا في تضحيات السابقين، وغضوا الطرف عن عطاءات المجاهدين والمقاومين، وأغمضوا            

 اعتقال المزيـد،    العيون وأصموا اآلذان عن آهات ومعاناة السجناء والمعتقلين، بل سهلوا أحياناً لالحتالل           
  . ومطاردة المطلوبين، وقتل النشطاء والفاعلين

فيا أيها الالهون العابثون بالقضية، أفيقوا من سكرتكم، واستيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنكـم تقـامرون                
بشعبكم وقضيتكم وأرضكم ووطنكم، وأن األسرى والشهداء الذين أسـكنوكم هـذه المـساكن العاليـة،                

ألقدار الرفيعة، يوماً ما سينزلونكم من صياصيكم وأبراجكم العاجية، إن أنتم مضيتم            ووضعوكم في هذه ا   
سادرين، وواصلتم غافلين، فالسجناء في أعناقكم أمانة، وحريتهم عليكم واجبة، وسعادة أهليهم واطمئنـان         

وا إلى عـدوكم    ذويهم عليكم فرض واجب، فال تنسيكم األيام أداءه، وال بهرج الحياة الوفاء به، وال تركن              
يوماً، فهو لن يمن عليكم بحرية أبنائكم، ولن يدخر جهداً في التفريق بين شعبكم، والتمييز بين معتقلـيكم،                 

  .وانتبهوا أن معتقلينا عندنا سواء، وحقهم في الحرية لدينا واحد وكٌل ال يتجزأ
  30/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  !المفاوضات أرباح بال خسائر .64

  أبو شمالةفايز . د
  . إننا لن نخسر شيئاً من استئناف المفاوضات: لم يكذب السيد محمود عباس حين قال

لقد صدق الرجل، فطالما ال يوجد بدائل للمفاوضات، فإن المشاركة فيها بشكل مباشـر أو التمنـع عـن                   
مائة كما قـال،    المشاركة فيها سيان، فالخيار الوحيد هو التفاوض حتى ولو كانت نسبة النجاح واحد في ال              

ولنفترض ضياع هذه النسبة، فلن نخسر شيئاً، ألننا قد خسرنا بالتفاوض على مدار ثمانية عشر عاماً كل                 
  .شيء، ولم يبق لدى الفلسطينيين ما يخسرونه

رغم حديث السيد عباس الصريح عن النتائج المتوقعة للمفاوضات، سأفترض أن الرجل قـد تـاه، فهـو           
رض حقاً أنه ال يعرف خطورة استئناف المفاوضات بـال أمـل، وبـال نتـائج                بشر، وقد يخطئ، وسأفت   

  :مضمونة، وبال مرجعيات بينة، لذا سأقدم له النصيحة
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منذ بدأ مشروع المفاوضات السرية، والتوقيع على اتفاقية أوسلو، زاد عدد المستوطنين في الـضفة               : أوالً
  .اتالغربية ثالثة أضعاف، وزاد عدد المستوطنات عدة مر

رغم قرار التجميد الوهمي للتوسع االستيطاني، ففي كل صباح يبني اليهودي بيتاً في الضفة الغربية               : ثانياً
ضمن النمو الطبيعي للمستوطنات، ويهدم بيتاً فلسطينياً، وفي كل صباح يستولي المستوطن على قطعـة               

  .أرض فلسطينية، ويخسر الفلسطيني قطعة أرض عربية
اء تفاوضي يزداد اليهودي ثقة أن هذه األرض ملك خالص ألجداده، وتعود إليه، ومـع               مع كل مس  : ثالثاً

  .كل مساء تفاوضي، يزداد الفلسطيني شكاً بقدراته على تحرير أرضه
استئناف المفاوضات بال ضمانات أسهم في عزل القدس عن محيطها العربي، وعزلها عن مـدن               : رابعاً

  .ن اليهود على اإلسراع في تهوديهاوقرى الضفة الغربية، وشجع المتطرفي
استئناف المفاوضات بال ضمانات وسعت هوة االنقسام الفلسطيني، ومزقـت النـسيج الـوطني              : خامساً

  .الفلسطيني الذي ظل متحالفاً مع السلطة حتى األمس القريب
مـة  المفاوضات قضت على ما عداها من خيارات أخرى لمقاومـة الغاصـبين، وأهمهـا المقاو              : سادساً

  .المسلحة التي يتم مطاردتها في الضفة الغربية
هاتوا دليالً واحداً على تنازل السلطة عـن        : بعد كل هذه الحقائق، سيخرج علينا من يخادع الناس، ويقول         

صحيح أن السلطة لم تحقق نصراً، ولم تحرر أرضاً، ولم تقتل إسرائيلياً، ولـم              : الثوابت الوطنية، ويقول  
ها لم تفرط بصفحة واحدة من كتاب فلسطين، ولم توقع على اتفاقية، ولم تتنازل عن               تزعج مستوطناً، ولكن  

  . شبرٍ
مـن فلـسطين    % 78علـى   ) إسـرائيل (يكفي المفاوضات عاراً أنها اعترفت بحدود       : ألولئك سأضيف 

التاريخية مقابل راتب شهري، وأنها تخلت عن قضية الالجئين، وعن وحدة مـصير الـداخل والخـارج           
ي، وعن عروبة القدس، واستنسخت إنساناً فلسطينياً جديداً ال يدرك معـاني الوطنيـة، ليـصير                الفلسطين

التفاوض مع المستوطنين على بعض الحكم الذاتي في مدن الضفة الغربية شريطة االعتـراف بيهوديـة                
  ). إسرائيل(

 ألحيـا، وأغنـي،     إنني عدت من الموت   : قديماً؛ في زمن الثورة الفلسطينية كتب الشاعر محمود درويش        
إنني مندوب جرح ال يساوم، علمتني ضربة الجالد أن أمشي على جرحي وأمشي ثـم أمـشي وأقـاوم،                   

  . وأقاوم، وأقاوم
إنني عدت من المنفـى     : حديثاً؛ علق أحد الظرفاء على أحد المقاالت في المركز الفلسطيني لإلعالم يقول           

ة الجالد أن أمشي على جيبي وأمـشي ثـم          ألزحف وأفاوض، إنني مندوب جرح سيقايض، علمتني خزن       
  . أمشي، وأفاوض، وأفاوض، وأفاوض

  30/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ...!حينما يحلم الحاخام عوفاديا باختفاء الشعب الفلسطيني .65
  نواف الزرو

بينما يستعد رئيس وزرائهم نتنياهو لالقالع الى لقاء القمة التفاوضية فـي واشـنطن مبـديا اسـتعداده                  
 -سنفاجئ العالم بتسوية سلمية حقيقية وتاريخيـة مـع الفلـسطينيين            :"معلنا  " للمجازفة من أجل السالم   "

االسرائيلي الحاخام الكبيـر عوفاديـا      " شاس"يطل علينا الزعيم الروحي لحزب      _ ...تصوروا هذا الكرم    
الفلـسطيني محمـود    ان يختفي الذين يكرهون اسرائيل مثل الرئيس        "يوسف ليعرب عن امله وامنيته في       

ليختفي كل هؤالء   "، مضيفا في تصريحات بثتها اذاعة الجيش االسرائيلي         " عباس والفلسطينيين من العالم   
" االشرار الذين يكرهون اسرائيل مثل الرئيس عباس والفلسطينيين عن وجه االرض وليضربهم الطاعون            
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ر عن امله في ان يختفي اعـداء اسـرائيل          ، والملفت ان الحاخام الكبير استخدم عبارات في التلمود ليعب         
  .لمصلحة السالم كما قال نسيم زئيف النائب عن حزب شاس في الكنيست

الى ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن الحاخام يوسف كان قد هاجم المسلمين في درس ديني سابق في نهايـة                    
  . ، على حد تعبيره"حمقى وأغبياء ودينهم مقرف مثلهم"العام الماضي ، ووصفهم في حينه بأنهم 

  ". قتل المسلم مثل قتل الدودة أو الثعبان" قال في خطبة له إن 2004وفي آب 
  ".محوهم عن وجه البسيطة"وتمنى " إبادة العرب بالصواريخ" دعا الحاخام اليهودي إلى 2001وفي تموز 
أسـوأ مـن     "، ووصفهم بـأنهم   " إن العرب صراصير يجب قتلهم وإبادتهم جميعا      " قال   2000وفي أيار   

  ".األفاعي السامة
يفتح لنا الحاخام يوسف هنا ملف فتاوى التكفير واالرهاب الصهيونية منذ نشأة الحركة الـصهيونية قبـل    

  .اكثر من قرن ونيف من الزمن
فقد كان سبقه في هذه االمنية باختفاء الشعب الفلسطيني عدد ال حصر له من قياداتهم التاريخيـة ومـن                   

: ، وكلنا نذكر ما قاله جنرال تحطيم عظام اطفال االنتفاضة اسحق رابين حينما قـال              مؤرخيهم وباحثيهم   
  ".اتمنى ان ااستيقظ ذات يوم الرى البحر وقد ابتلع غزة

 وحتـى  2000غير ان ذروة هذا الفكر التكفيري كانت خالل والية بلدوزرهم شارون منذ مطلع العام ـ  
  2006,اصابته بالجلطة في مطلع 

رون حمالت التدمير والحرق واإلخضاع ضد الشعب الفلسطيني ، عبر استخدام القوة والمزيد             فقد قاد شا  
  :من القوة وأقصى درجات القوة الدموية االرهابية ، وحملت حمالته ثالثة اهداف كبيرة

  ؟ ، .. تدمير البنية التحتية الفلسطينية برمتها التي قد تشكل أساساً لدولة فلسطينية مستقلة : اولها
وثاني االهداف المباشرة الفورية كان تركيع وتطويع الشعب الفلسطيني وتسييجه في إطار اقفاص يطلـق               

 بيريز وبن اليعازر واالخـرين المـشتركة        -عليها اسم كانتونات ، وذلك عبر تنفيذ استراتيجية شارون          
  : والتي تحمل اربعة عناصر رئيسية هي 

ضربات عسكرية تدميرية ضد البنية التحتية الفلسطينية        عمليات عسكرية ضخمة ، حصار وإغالق و       - 1
  . واغتيال الشخصيات السياسية ونشطاء االنتفاضة

 حملة استنزاف عسكري ترمي إلى إضعاف وتفكيك االنتفاضة الفلسطينية مع مرور الوقت ، يضاف               - 2
ألمـد واألخطـار    إليها سياسات هدم البيوت ومصادرة األراضي واإلغالق الدائم ومنع التجـول بعيـد ا             

  . والحرب االقتصادية بكل أشكالها 
  .  خلق حقائق ال رجعة عنها على األرض - 3
  . تجريد السلطة الفلسطينية من الشرعية - 4

حلـم  "أما الهدف الكبير الثالث من وراء سياسات التدمير والحرق والمجازر واإلخضاع ، فكان تحقيـق              
 ـ  6 ـ  21لبروفسور ميرون بنفنستي في صـحيفة هـآرتس   كما اكد ا"اختفاء اآلخر العربي الفلسطيني

 ، وإعادة تشكيل الشعب الفلسطيني ، األمر الذي أكده أيضاً البروفيـسور اإلسـرائيلي ميـرون                 2001"
أن شارون يرمي من وراء مخططه إلى تجنيـد الجميـع           :"بنفنستي حينما كتب في صحيفة هآرتس يقول      

  ".  عن الشعب الفلسطيني وعن قيادته الشرعية أليديولوجيته الرامية إلى نزع الشرعية
فشارون اذن كان يحلم باستبدال الشعب الفلسطيني عبر الحرب الواقية التي شنها ، وكان يحلـم بإعـادة                  
تشكيله وصياغته بما يتناسب مع مخططاته واشتراطاته السياسية ، األمر الذي أكده أيضاً جوناتان فريـد                

  : ما كتب موضحاً الند في صحيفة الغارديان حين
يرغب شارون في اختفاء الشعب الفلسطيني او إيجاد شعب فلسطيني مختلف حتى ال يضطر للتعامل مع                "

الشعب الحقيقي ، هل يسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارئيل شارون إلى قتل الرئيس الفلسطيني ياسـر                
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 يقتل الرجل المـشهور فـي       عرفات ؟ وهل يمكن أن تكون هذه هي سياسة رئيس وزراء إسرائيل ، أي             
  ورمز شعب كامل ؟ "السيد فلسطين"العالم أجمع على أنه

وهكذا أن شارون يفكر ويتخيل شعبا فلسطينيا هادئا بدالً من التفكير في شعب يتمتع بالكبرياء واالبـاء ،                  
ي تحت قيادة زعماء مرنين ومطواعين بدالً من قيادة رمز وطني ولم يتحقق حلم شارون ولكن من يـدر                 

  "مقدار الدم الذي سيراق قبل أن يتحقق ؟ 
الجـدار  "الكاتب المعروف آفي شاليم أستاذ العالقات الخارجية في جامعة اكسفورد وهو مؤلـف كتـاب              

، كشف اجندة شارون الحقيقية حينما اشار الى جملة األهداف والمضامين المشار إليها بعبارات              " الحديدي
أن الهدف السياسي لشارون هو قتل أكبر عدد ممكن من          :"ون يقول   مكثفة ، حيث كتب في الهيرالد تريبي      

يجب ضربهم ، وعلينا أن نلحق بهم خسائر فادحة         :"وحسب كالم شارون نفسه     "الفلسطينيين حتى يخضعوا  
كما أن برنامج شارون السياسي األوسع هو القضاء على اتفاقيات أوسلو ، وإكمـال إعـادة احـتالل                  .. 

فإن بطـل   : وباختصار  ..  واإلطاحة بالسلطة وتقويض وإذالل القيادة الفلسطينية        األراضي الفلسطينية ،  
الحلول العنيفة قد أطلق عنان اإلرهاب في المناطق الفلسطينية ليس لقمع الفلسطينيين بل لوقف المـسيرة                

  ". نحو حكم ذاتي أو استقاللي ودولة فلسطينية 
ألمن واإلرهاب كان يشكل األمل األخير لهم في اخضاع         اعتبر اإلسرائيليون أن الجنرال شارون بلدوزر ا      

الفلسطينيين وكسر شوكتهم وإرادتهم ، األمر الذي فشل شارون في تحقيقه فشالً ذريعـاً لـم يكـن فـي                    
  .حساباتهم 

برغم الحقيقة الكبيرة الناصعة األولى التي ال تخضع للجدل والمتمثلة بالرجحـان الكامـل              : ونقول أيضاً   
  .  اإلسرائيلية - العسكرية في المواجهات الفلسطينية لميزان القوى

 الذي يعتبر كذلك خالصة للفكر االرهابي الـصهيوني كمـا           -وما بين عهد شارون وعهد نتنياهو اليوم        
شارون وغيره من كبار الساسة والجنراالت والحاخامات ، يأتي الحاخام الكبير عوباديا يوسـف ليجـدد                

  ،....عب الفلسطينية ولكن مدججا بنصوص توراتية صريحةاالمل الصهيوني باختفاء الش
كما خاب شارون وفشل في الغاء الشعب والمـشروع الـوطني         : ونستخلص اليوم كما استخلصنا باالمس    

الفلسطيني ، وكما اخفق رابين في تحقيق حلمه الكابوسي ، كذلك سيذهب امل وحلـم حاخـامهم الكبيـر         
  ،...بلة التاريخعوباديا يوسف ادراج الرياح والى مز

فالشعب الفلسطيني الذي نجح بتحطيم نظرية شارون في األمن والهدوء ، وفي اسـقاط حلمـه باختفائـه               
واختفاء مشروعه الوطني االستقاللي ، ما زال قادرا رغم الحروب والحصارات واالطواق علـى قلـب                

  .م الدينالحسابات وتحطيم احالمهم وامنياتهم والبقاء في المشهد الصراعي الى يو
  30/8/2010، الدستور، عمان

  
   الفصائل الفلسطينيةخريطةتساؤالت حول  .66

  ماجد كيالي
يوجد اليوم في الساحة الفلسطينية، على ضعف فاعليتها وانحسار تمثيلها وترهل أوضاعها، أكثـر مـن                

لجهاد ا«و  » حماس«و  » فتح«فمن الحركات ثمة    . عشرين فصيالً سياسياً، بين حركات وجبهات وأحزاب      
و » الديموقراطيـة «و  » الشعبية«ومن الجبهات ثمة    ). »حركة فتح االنتفاضة  «وضمن ذلك   (» اإلسالمي

مع العلم أن اثنتين من كـل       (» والعربية» «التحرير الفلسطينية «و  » النضال الشعبي «و  » القيادة العامة «
  !).واحدة من الجبهات الثالث األخيرة منقسمتان بين الداخل والخارج

طالئع «، وإضافة إلى كل ماتقدم ثمة       »الشيوعي الثوري «و  » فدا«و  » الشعب«األحزاب ثمة حزب    ومن  
وفي الضفة والقطاع فقط، وعلى خلفية االنتخابات       !). للتذكير(»  قوات الصاعقة  -حرب التحرير الشعبية    

 وحنـان   سالم فيـاض  (» الطريق الثالث «التشريعية، ظهرت كتل انتخابية من خارج الفصائل، من مثل          
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؛ كما برز أخيراً تيـار للمـستقلين        )مصطفى البرغوثي وراوية الشوا   (» المبادرة الوطنية «و  ) عشراوي
  ).منيب المصري مثالً(الوطنيين 

على ذلك ربما يعتقد البعض أن ما تقدم قد يشكّل دليالً على التعددية السياسية والفكرية، وتأكيـداً علـى                   
وفي الحقيقة فإن هـذا الـنمط مـن         . ساطة ليس على هذا النحو البتّة     الحيوية الحزبية، لكن األمر بكل ب     

غير مبرر البتة، وهو بمثابة ظاهرة مرضية، وتحصيل حاصـل لواقـع تـشظّي المجتمـع                » التعددية«
الفلسطيني، وتوزعه جغرافياً وسياسياً، على بلدان وسياسات متضاربة، وخضوعه، أيضاً، ألنماط مختلفة            

  .من السيطرة والتحكم
مثالً، ليس ثمة مبرر البتة الستمرار وجود فصائل تبدو متماثلة منذ عقود، ومن كل النواحي، أكثر ممـا                  

الجبهتان الشعبية والديموقراطيـة    (» اليسار الفلسطيني «فال مبرر لتعدد ما يسمى منظمات       . هي متفارقة 
ي واقع بات ينبذ األحزاب     حتى لو كان ثمة بعض من اختالفات في وجهات النظر، ف          ) وحزبا الشعب وفدا  

. الشمولية المغلقة، ويفترض الديموقراطية وتعددية المنابر وفتح مجال االجتهاد ولو في التنظـيم الواحـد        
القيادة العامة والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية والصاعقة وفـتح         (وإذا انتقلنا إلى الجبهات األخرى      

ى المعارضة، فبالكاد يمكن مالحظة فـوارق أو خالفـات          ، وهي من اإلطارات المحسوبة عل     )االنتفاضة
وكذا ال أحد يعرف الفارق بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، فكلتاهما حركة            . سياسية تبرر افتراقها  

أيضاً، . تنتمي إلى تيار اإلسالم السياسي، وتناهض عملية التسوية، وتدعو العتماد خيار المقاومة المسلحة            
فدا وجبهتـا   ( ثمة فوارق بين التوجهات السياسية لحركة فتح مع القوى المتحالفة معها             في الداخل لم يعد   
جبهـة التحريـر    «والطريف أن ثمة في منظمة التحرير فصيلين متمـاثلين، باسـم            ). التحرير والنضال 

 ، في حين أشك بأن األمينين العامين لهذين الفصيلين معروفان، حتى من الناشطين في الـساحة               »العربية
  !الفلسطينية

لذا، وعلى خالف االنطباع األولي المذكور فإن الوضع الفلسطيني جد راكد سياسـياً، بـدليل اسـتقرار                 
المتشكلة من قيادات الصف األول والثـاني فـي         (خريطته الفصائلية، واستمرار طبقته السياسية المهيمنة       

  .، منذ ثالثة عقود من الزمن تقريباً)الفصائل
، وانحـسار   )وعـضويتها (لفصائل السائدة استمرت على رغم التآكل البين في بناهـا           والالفت أكثر أن ا   

نفوذها في مجالها االجتماعي، وتراجع دورها في مجال إنجاز أهدافها الوطنية، وعلى رغم كل التغيرات               
  .الحاصلة في السياسة الفلسطينية من األردن إلى لبنان إلى األراضي المحتلة

ببقـاء القـضية الوطنيـة، وتمتّـع        ) وطبقتها المهيمنـة  (تلك الفصائل   » صمود «ويمكن تفسير بقاء أو   
، وأيضاً حاجتهم الملحة إلطارات سياسية تعبر       )بحكم أوضاعهم (الفلسطينيين بنصيب أوسع من التسييس      

  .عنهم، وتعوض حرمانهم من المكون الكياني
ر الحالة الفصائلية، على رغم تآكـل       لكن، ومع أهمية كل ما تقدم، ثمة عوامل أخرى تقف وراء استمرا           

ففي حقيقة األمر ان هذه الفصائل تدين ببقائها واسـتمرارها  . مكانتها الشعبية، وانهيار مشاريعها السياسية 
» شرعية«، المعتمد في إطار منظمة التحرير، والذي يضمن         )المحاصصة الفصائلية (» الكوتا«إلى نظام   

، وعلى رغم أن عديـداً      )في نظام ال يعتمد التمثيل    (ه التمثيلية   هذا الفصيل أو ذاك، على رغم ضعف قوت       
من هذه الفصائل لم يعد لها أي دور، في مواجهة العدو، وال على صعيد إدارة الوضع الفلـسطيني، وال                   

وفي الحقيقة إن هذا الواقع يفيدنا      ). 2006وهو ما أكدته االنتخابات التشريعية لعام       (لجهة التمثيل الشعبي    
، أي في تمتع قياداتها     )خارج الدور الوطني  (ب استمرار تعددية الفصائل إنما يكمن في مكان آخر          بأن سب 

بحيازة سلطة، حيث إن وجود فصيل معين ينطوي على امتيازات، تمكن هذه القيادة من حيـازة مـوارد                  
  .مالية ونفوذ سياسي

جع دورهـا وانحـسار مكانتهـا،       أيضاً، ثمة عامل آخر مكّن هذه الفصائل من االستمرار، على رغم ترا           
فبحكم تأسيسها على شكل حركة وطنية مسلحة، وما تطلبه ذلك من مؤسسات خدميـة ملحقـة بالجـسم                  
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، الذين باتوا بمثابـة     »المتفرغين«الميليشياوي، فإن هذه الفصائل استمدت قوتها من وجود عدد معين من            
ومع الزمن، وعلــى رغــم    . ضويتهاقاعدة ثابتة لها؛ بصرف النـظر عن مستوى شعبيتها، وحتى ع         

انـحـسـار العـمل المسلح، وتراجع دورها الخدماتي، فإن هذه الفصائل ظلت تستمد وجودهـا مـن               
وبذلك بات عـدد كبير من المتـفـرغين عالـة        ). وربـمـا حصراً (فيـها أسـاسـاً   » المتفرغـين«

تحرر والقضية الوطنية، األمـر الـذي   عالة على حركة ال) بهذا الشكل(على فصائلهم، وباتت الـفصائل   
شوه العالقات الداخلية والبينية، وعزز من عالقات الزبائنـية والمـحسوبية في الفصائل، على حـساب              

وكما هو معلوم فإن استمرار وجود عديـد مـن          . عالقات اإلقناع واالنتماء الطوعي والمسؤولية الوطنية     
در عيش أعداد كبيرة من العـاملين فـي الحقـل           الفصائل بات يـشـكل ضـمـانـاً السـتمرار مص     

الـسـياسي الفلسطيني، ما يفسر بقاء هذه المنظمات على شكل إطارات مغلقة، ولو كانت مجردة من أية                
  .حراكات داخلية، ومن أي فاعلية وطنية

اء الحالة  إلى جانب ما تقدم فالمداخالت الخارجية والتوظيفات السياسية اإلقليمية كان لها دور كبير في بق              
الفصائلية على حالها، بواقع نشوء العمل الفلسطيني في الخارج، وتشتت الفلسطينيين فـي بلـدان عـدة،                 

وال شك هنا بأن ضعف     . وأيضاً بحكم أن الصراع مع إسرائيل هو مسألة تمس كثيراً من األنظمة العربية            
مكانات نشوء مجتمـع مـدني،      الفلسطيني، وتمزقه، وخضوعه لسياسات عدة، حد من إ       » المجتمع«تبلور  

  .كان من شأنه ترشيد عمل السياسة، وأيضاً إفراز إطارات أخرى أكثر فاعلية
ولعل االنقسام الفلسطيني، والتمحور من حول حركتي فتح وحماس، ساهم بدوره في تكريس حال التفتت               

» حماس«، وحيث   )سياسياً ومادياً (تُدعم وجـود بـعض الفـصائل     » فتح«في الساحة الفلسطينية، حيث     
تقوم بذلك مع فصائل أخرى متماثلة معها، في الصراع الدائر علـى القيـادة والـشرعية فـي الـساحة                  
الفلسطينية، ما يعني أن التعامل مع هذا األمر يتم لمصلحة فصائلية ضيقة، وعلى الضد من المـسؤولية                 

  .الوطنية
 وتشتتها، ستحافظ على استمرارها، طالمـا       وعلى أي حال فإن الخريطة الفلسطينية السائدة، على ضعفها        

  .استمرت العوامل التي تغذيها وتعيد إنتاجها
 30/8/2010، الحياة، لندن

  
   ليس األصوب1967حل الدولتين على حدود  .67

  جيمس كولينز
 قناعـات واضـحة     - إسرائيل والسلطة الفلسطينية والحكومة األميركية       -تتوافر لدى األطراف المعنية     

. ية عملية سالم الشرق األوسط، لكن الصحافة الدولية ترفض االنسياق في هذه العمليـة             لمواصلة مسرح 
وكل األطراف الداخلة في العملية تعرف أن       . فما يعرف بحل الدولتين ضرب من االحتيال وسيظل كذلك        

 مـن ناحيـة   . حل الدولتين أمر غير ممكن، ومن ثم يجب عليهم تركيز النقاشات على العملية ال السالم              
فلسفية، فإن حل الدولتين السلمي ال يمكن أن ينهي النزاع ألن الدول تتعامل مع بعضها من منطق القوة،                  

كما أنـه ال    . فالدولة األكثر قوة، دولة إسرائيل، ستواصل ببساطة فرض حلها العسكري على الفلسطينيين           
  .ولة، حتى وإن كان فنلنديااتفاق على الطاولة اآلن أو في أي وقت في المستقبل سيمنح الفلسطينيين د

يجب على األطراف المعنية أن تبدأ الحديث صراحة حول ما سيكون وما يمكن أن يكون على الطاولـة                  
لماذا تواصل السلطة الفلـسطينية     . والتوقف عن االدعاء بأن الموضوع الرئيسي للنقاش هو حل الدولتين         

هم دولة على شيء مثل حدود الخط األخضر؟ ألن         التمسك بتلك الرواية السخيفة بأن الفلسطينيين سيكون ل       
حتـى أن   . شريان حياتها من المساعدات الدولية يعتمد على فرضية أنها تمثل دولة فلـسطينية محتملـة              

) 2010) تمـوز (في عدد يوليو    » فورن بوليسي «بحسب مجلة   (معارضا بارزا مثل مصطفى البرغوثي      
  .1967لة على أساس حدود بدأ يصدق هذه األسطورة، ويواصل الحديث عن دو
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تواصل إسرائيل الحفاظ على واجهة المفاوضات كي تتمكن، دون ككل أو وخز من ضمير، من وضـع                 
فيواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة تعود إلى أيام والية آرييل شارون            . النهاية التي ترغب بها   

وقـد  . أن القدس وبناء المـستوطنات    حيث كان مباشرا في تعنته بش     ) 1992 - 1990(كوزير لإلسكان   
 في أن مثـل هـذا التعنـت سـمح     1997أثبت الزمن أن تقييم إيان الستيك لسياسة الشرق األوسط عام     

ففـي  . لنتنياهو بالظهور كسياسي يأخذ عملية السالم على محمل الجد في الوقت الذي يضمن فيه فـشلها               
كـل مـن يفهـم      «رييل عاصمة السامرية، وقال      أكد أن مستوطنة آ    2010من عام   ) كانون الثاني (يناير  

. »جغرافية إسرائيل يعلم مدى أهمية آرييل لنا، إنها قلب البالد ونحن هنا حيث كان أسالفنا وسنظل هنـا                 
  ).2010 يناير 29» جورازليم بوست«صحيفة (

 ألن  1967وخالل اإلعالن عن المحادثات الجديدة، تجنبت وزيرة الخارجيـة بـشدة أي ذكـر لحـدود                 
وإجماال فإن تجنب الحكومة األميركيـة علـى نحـو          . الحكومة األميركية تعلم أن نتنياهو ال يزال متعنتا       

ونظرا ألن الـسلطة    .  تشكل أهمية، حصل نتنياهو على بعض التنازالت       1967خاص الذريعة بأن حدود     
ـ     1967الفلسطينية وافقت على المشاركة على أساس عدم أهمية حدود           سي هـو أن     فإن االعتقـاد الرئي

إسرائيل ستحصل على أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس سيكون قـد طـرح قبـل حتـى بـدأ                    
  .المفاوضات

، مؤخرا إلى حقيقة جديدة     2005 و 2001وقد أشار دانييل كيرتزر، السفير األميركي إلسرائيل بين عامي          
البريطانيـة فـي عـددها      » مزتاي«على األرض خلقتها المستوطنات اإلسرائيلية التي قالت عنها صحيفة          

وتظهـر نظـرة    . إنها تؤكد استحالة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربيـة         ) آب( أغسطس   21الصادر  
 أن المفاوضات التـي بـدأت مـن         2010 إلى   1967خاطفة على خرائط الضفة الغربية في الفترة من         

على . ها غير ذات صلة باألمر     ليس محكوما عليها بالفشل، لكن     1967فرضية منطقية تمت صياغتها عام      
الرغم من رفض جماعات االستيطان تفسير بيتسيلم لبيانات الخريطة، فإن ذلك لم يثر جدال حول طريـق          

  .بارير أو وجود المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية المبينة عليها
 عن القضية المباشـرة      بأركان أو مناطق القدس فإن التراجع      -وبغض النظر عن أهمية مستوطنة آرييل       

للحدود المتوقعة، ربما يكون من المهم التفكير في كيفية مناقشة الشعب اإلسـرائيلي لمـستوطنات مثـل                 
إسـرائيل  «: »هـآرتس «كتبت صـحيفة    .  كيلومترا شرق الخط األخضر    15إيمانويل، الواقعة على بعد     

. لتعاون االقتصادي أم إلى إيمانويل    بحاجة في القرن الحادي والعشرين ألن تقرر أين تنتمي إلى منظمة ا           
ومن األهمية بمكان تعزيز المحكمة وتذكير الـوزراء وأعـضاء الكنيـست واألحـزاب بمـسؤولياتهم                
والتزاماتهم تجاه الحفاظ على قواعد اللعبة الديمقراطية ودعم قرارات المحكمة العليا، فهذا صـراع قـوة                

  .»تسلمواومن يرغبون في قيام دولة القانون عليهم أال يس
اليساري بـشأن   » هآرتس«ربما يكون محمود عباس معذورا إذا اعتقد أن هذا التعليق من رئيس تحرير              

ظهرت مستوطنة إيمانويل في بؤرة الضوء      . إنه حالم : مستوطنة إيمانويل يتعلق بموقفها القانوني الغامض     
ل الفصل بين تلميذات المـدارس      الصيف الحالي بسبب الجدل الكبير بين اليهود السفارديم واألشكيناز حو         

قراءة أي صحيفة إسرائيلية بشأن هذا النزاع ستكـشف لـك أن جميـع    . »السفاردية«على أساس الهوية   
  .األحزاب اإلسرائيلية تعتبر إيمانويل جزءا من إسرائيل مثل تل أبيب

مفاوضات صـورية   مقابل  (بعد أن أنهى نتنياهو عشرة أشهر من التوقف         ) أيلول(تجدد البناء في سبتمبر     
 بـين إسـرائيل والـضفة الغربيـة         60سيركز على شريط الطريق السريع      ) ولجنة سفينة مافي مرمرة   

وقد بدأ الهجوم بالفعـل، ففـي       .  جنوب نابلس  - إيتامار وإيلون موريه ويتسهار      -والمستوطنات الثالث   
واجهة مسجد فـي قريـة      هاجم مستوطنون من مستوطنة يتسهار المنازل وقاموا بتشويه         ) نيسان(أبريل  

، الشهر الماضي، كما اعتقلـت      57 والطريق السريع    60حوارة الفلسطينية، على مفرق الطريق السريع       
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وقـد  . الشرطة اإلسرائيلية الشهر الماضي مستوطنا من يتسهار بتهمة قتل صبي فلسطيني فـي القريـة              
لت علـى موافقـة المحكمـة       اقترحت قوات الدفاع اإلسرائيلية، هدم مدرسة دينية في يتـسهار، وحـص           

 مستوطن يهودي في المستوطنات الـثالث وزيـادة وتيـرة           2500اإلسرائيلية لكن وجود ما يقرب من       
وتـشكل قـرى    . المواجهات في حوارة، من المؤكد أنه أثار قلقا بالغا لدى السكان المحليين الفلسطينيين            

) إيلي وريهـيلم وشـيلو    (ل وشريط إيلي    إسكاكا ويوسف الفلسطينية حاجزا دقيقا بين حدود مستوطنة آريي        
 وفي لبان   2009) شباط(ليست بعيدة عن هذا الصراع، سواء عبر إحراق المساجد في يوسف في فبراير              

وقـد أدانـت الحكومـة      .  من إيلـي   60، التي تقع على الطريق السريع       2010) أيار(الشرقية في مايو    
وسكان مناطق مثـل    . كبيرة لمعاقبة المسؤولين عنها   اإلسرائيلية مثل هذه الهجمات لكنها لم تبذل جهودا         

  .1947يوسف ولبان الشرقية وحوارة سيعيشون ما حدث لهم في عام 
  :يعرض اإلسرائيليون. إذا كان حل الدولتين كذبة واضحة، فماذا تقترح األطراف المختلفة الحديث بشأنه

  .إقليم فلسطيني شمالي يشكله مثلث جنين وطولكرم ونابلس) 1
إقليم جنوبي ربما يسير من بيت لحم وحتى الخليل لكن مستوطنة تيكوا تسد جنوب بيت لحم المحاطة                 ) 2

  .بالفعل من الغرب والشمال
القدس الشرقية ورام اهللا وربما بيت لحم       (محميات غير معزولة تماما ومعرضة للخطر في المنتصف         ) 3

ل كامل على البضائع اإلسرائيلية، وسـيحد       هذه المدن المعزولة ستكون معتمدة بشك     ). في نهاية المطاف  
افتقارها إلى البنية التحتية، مثل المطارات بشدة، من قدرتها على جـذب االسـتثمارات األجنبيـة، لـذا                  

وسيسارع التآكـل التـدريجي للمـزارع       . سيستمر اعتمادها على المساعدات من أجل النهوض اقتصاديا       
فهل السلطة الفلسطينية تدرك    .  على المساعدات الغذائية أيضا    الفلسطينية من جعل هذه المدن أكثر اعتمادا      

 يوليو على الرغم مـن  17هذه الحقيقة؟ نعم، ولذا عمدوا إلى إلغاء االنتخابات البلدية التي كان مقررا لها        
إعالن حماس مقاطعتها لها، ألنهم يعلمون أنهم سيخسرونها لصالح المستقلين في أكبر مدينتين هما الخليل               

وقد فشلت فتح في الدوائر االنتخابية بسبب الفساد، فالخداع         . لس، إضافة إلى المدن الرئيسية األخرى     وناب
 بأن الفلسطينيين سيحصلون على دولة حقيقيـة أو شـيء           -يغذي الفساد، وبناء حركة بأكملها على كذبة        

البناء على األراضي   الفضائح اإلسرائيلية المتتالية حول     .  يصنع فسادا ممنهجا   - 1967قريب من حدود    
الفلسطينية خاصة في المناطق المحيطة بالقدس، تقدم قضية نموذجية تتضمن رموزا متنوعة مثل مؤسسة              
الكنيسة األرثوذكسية اليونانية المحلية وتضم بطريركيات القدس وسياسـيين فـي نيوجيرسـي ورئـيس            

  .الوزراء السابق إيهود أولمرت
ن فقد السيطرة على المنطقتين األساسيتين المجاورتين فـي الـضفة           ويبدو أن فتح تدرك أن ذلك كان بشأ       

وإذا ما بدأت المساعدات الدولية في التدفق على الحكومات المحلية غير التي تديرها فتح، فعندئذ               . الغربية
: لن تكون هناك مفاوضات وال مساعدات دولية      . لن تتمتع فتح بمكانة خارج نطاق المفاوضات المزعومة       

بالنسبة إلسرائيل فإن كل يوم من المفاوضات المزعومة سيشكل يوما آخـر            . بحاجة إلى األموال  فالفساد  
وبالنسبة إلدارة أوبامـا    . في بناء الجدار العازل عبر مصادرة األراضي الفلسطينية وتعزيز المستوطنات         

ومـا دام أنـه   ). تـشرين الثـاني  (ربما يكون تجدد المفاوضات عونا للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر        
يواصل تمثيلية المشاركة في المفاوضات يمكن لنتنياهو إنهاء حظر البناء في سبتمبر دون خوف من أي                

  .ردود فعل أميركية حادة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
م وبالنسبة للبقية منا، بمن فـيه     . مصالح األطراف الثالثة في مواصلة تمثيلية المفاوضات واضحة للغاية        

الفلسطينيون الذين يعارضون قيام دولة تتألف من مجموعة من المحميات المعزولة مركزة فـي نـابلس                
  ستقوم دولة  . »حل الدولتين «، و »عملية السالم «والخليل، ربما يكون الوقت قد حان لوقف استخدام عبارة          
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إذا كان هذا الحل، الذي     . ه العسكري، ثم التفاوض حول قانونيت     -إسرائيل باستكمال منطق الحل السياسي      

فحل الدولتين  . فصلناه باألعلى، ال يالئم الفلسطينيين فهم بحاجة إلى طرح بديل قابل للتطبيق على الطاولة             
  . ليس البديل األصوب1967القائم على حدود 

  30/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  :كاريكاتير .68
  

  
 30/8/2010االتحاد، أبوظبي،                                                                                            

  
    


