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اللقاء كان متوترا لدرجة أن عباس لم يدل بأية "، أن "الغد"واوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
  ". الفلسطينيين بدأوا يفكرون بوضع حد لهذه المهزلةتصريحات عقب اللقاء المحبط، حتى ان

وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان ميتشل لم يحمل في جعبته 
أي بشرى جديدة، ما عدا أجوبة على بعض األسئلة التي نقلتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل بواسطة 

  .اإلدارة األميركية
وأكد عبد ربه أن الفلسطينيين قالوا لميتشل إنهم لن يوافقوا على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة لحين 

  .تحقيق تقدم في قضيتي الحدود واألمن
وأوضح عبد ربه، للصحافيين في ختام اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وميتشل في رام اهللا 

قف من عدد من القضايا المتعلقة باالنتقال الى المفاوضات حول حتى اآلن ال يوجد وضوح في المو"
  .مع إسرائيل" الوضع النهائي

 االجتماع الذي استغرق ثالث ساعات بين عباس وميتشل كان مهما، لكن هناك أن "وأشار عبد ربه إلى
حث مع جملة من القضايا، اهمها االستيطان واوضاع مدينة القدس، تحتاج الى مزيد من الوضوح والب

  ".الجانب األميركي
ان الوقت ليس مهما بل المهم اسس عملية السالم وموقف واضح من االستيطان "شدد عبد ربه على كما 

والقدس واالنتهاكات اإلسرائيلية في عموم االراضي الفلسطينية كي تتخذ القيادة الفلسطينية قرارها بشأن 
  ".المفاوضات المباشرة

  18/7/2010، الغد، عّمان
  

  "االنفصال الجديدة"لرئاسة حذرت أي جهة من التعاطي مع خطة ا .2
إن هدف خطة ليبرمان تقسيم الوطن «قال الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة :  كفاح زبون- رام اهللا

الفلسطيني، وهي تعني التخلي عن القدس، لذلك نرفضها بقوة ألنها أيضا مخالفة لالتفاقات الموقعة 
ليبرمان جاء بخطة جديدة قديمة وهي العودة لمشروع «وأضاف في بيان رسمي . »وللشرعية الدولية

  .»الدولة المؤقتة التي رفضناها سابقا ونجدد رفضها باسم الشعب الفلسطيني كله
ألنها ضد طموحات شعبنا «وحذرت الرئاسة أي جهة فلسطينية أو دولية من التعاطي مع هذه الخطة 

  .»وال تلبي سوى طموحات اليمين اإلسرائيلي المتطرف. .بالوحدة والحرية واالستقالل
وتهدف خطة ليبرمان إلى رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل على طريق تحويل القطاع 

  .إلى كيان مستقل ومنفصل تماما
  18/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  مباشر بحكومة هنيةزيارة أشتون للقطاع اعترافا غير : »الشرق األوسط«أحمد يوسف لـ  .3

رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية األوروبية، كاثرين  :غزة
أشتون، معتبرة إياها وزيارات وزراء الدول األوروبية المرتقبة بمثابة اعتراف غير مباشر بحكومة 

الشرق « الوزراء المقال، لـوقال أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية ومستشار رئيس. حماس
نحن في الحكومة نرحب بأي وفد زائر إلى قطاع غزة ألننا نعتبر ذلك تسجيال ومشاهدة «: »األوسط

، مؤكدا أن هذه الزيارة تمهيد لزيارة عدد »حقيقية وعملية للمجازر اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية
  .ألسابيع القادمةمن وزراء خارجية الدول األوروبية قطاع غزة خالل ا

واعتبر يوسف زيارة أشتون اعترافا غير مباشر بالحكومة القائمة في غزة التي تديرها حركة حماس 
اعترافهم يأتي ألنهم يأتون تحت حماية توفرها الحكومة في غزة، ولوال هذا األمن لما «مؤكدا بالقول إن 

  .»فكروا في الحضور وهم اآلن مطمئنون للحكومة في غزة
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معتبرا أن وكالة الغوث ) األونروا( يوسف إلى أن تنسيق الدخول سيكون من خالل وكالة الغوث وأشار
وأعرب عن أمله في أن تقنع هذه . أثبتت أنها خير من يقدم ويظهر معاناة الفلسطينيين في غزة للعالم

سر المعتقلين الزيارة االتحاد األوروبي بإبداء اهتمام أكبر بالقضايا اإلنسانية في غزة، وبخاصة أ
ودعا أشتون إلى الضغط على إسرائيل لحل مشكلة األسرى . الممنوعين من الزيارات ألبنائهم منذ سنوات
  .الذين يعانون في سجونهم أقسى األوضاع

وأوضح يوسف أن إسرائيل كانت منعت الوفود من دخول القطاع إال أنها وجدت نفسها مضطرة إلى رفع 
وأضاف . لضغط العالمي الذي أعقب المجازر والجرائم التي قامت بهاالحصار جزئيا لفتحها بفعل ا

، مؤكدا »إن هذه الزيارات هي للتحقق من االدعاءات اإلسرائيلية بتخفيف الحصار عن القطاع«: يوسف
أن المسؤولين األجانب سيكتشفون أن التخفيف اإلسرائيلي هو مجرد ادعاءات إعالمية لم تظهر بشكل 

  .واضح على األرض
إذا كانت هذه المعابر ستفتح «: وحول المقترحات األوروبية بالمشاركة في عمل معابر القطاع قال يوسف

بشكل كامل وفي االتجاهين، بحيث يسمح باالستيراد والتصدير بشكل حر فليس لدينا مانع، ونحن نقبل 
  »نبهابها إذا لبت احتياجات المحاصرين في القطاع، لكن ذلك بعد دراستها من جميع جوا

  18/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   عنصرية"إسرائيل"واشتراطات .. المعتقلون أسرى حرب : » الدستور«عيسى قراقع لـ  .4
أكد وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع أن الجانب الفلسطيني :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 

 حرب ومقاومة، وجنود حرية يرفضون  باعتبارهم أسرىة في السجون اإلسرائيليينظر إلى المعتقلين
تجزئتهم، أو اتهامهم بأن نضالهم غير مشروع، مشيرا إلى أن نضال المعتقلين جاء بسبب االحتالل، 
وهذا حق مشروع كفلته كافة المواثيق والقرارات الدولية، مشددا على أن الجانب الفلسطيني يتطلع إلى 

في الحل السياسي، وهو جزء من عملية التقدم في إدراج قضية األسرى كملف أساسي وإنساني كبير 
التسوية السياسية والمفاوضات وإحالل السالم، مؤكدا أن هذا الملف عالق ضمن قيود وشروط إسرائيلية، 

نعتبر قضية األسرى قضية إنسانية كبيرة ومحك ومفصل عملي في التقدم نحو إنهاء : "مجددا التأكيد
  ". المنطقةالصراع وإيجاد حلول واستقرار في

وشدد قراقع على أن كافة المعتقلين واألسرى في السجون اإلسرائيلية بمن فيهم أسرى القدس وفلسطين 
واألسرى العرب واألسرى المهددين باإلبعاد وكافة فئات المعتقلين يحظون بنفس ) 48(المحتلة عام 

  .االهتمام، وأن قضيتهم تُعالج بشكل شمولي
ال زالت الحكومة اإلسرائيلية ال تعترف باألسرى الفلسطينيين كأسرى "قول وختم الوزير الفلسطيني بال

، هذا هو االختالف الجوهري والنوعي في )إرهابيين ومجرمين(حرب وكمقاتلين قانونيين، بل تعتبرهم 
قضية المعتقلين بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، ولو نجحنا في انتزاع اعتراف من حكومة االحتالل 

 األسرى هم أسرى حرب حسب اتفاقيات جنيف الرابعة، ففي تقديري ستحدث نقلة نوعية جديدة بأن
  ".ومختلفة في ملف المعتقلين واعتقد أننا في الطريق إلى ذلك

  18/7/2010، الدستور، عّمان
  

  تعديالت مرتقبة على حكومة هنية في غزة .5
المقالة في غزة إسماعيل " حماس "كشفت مصادر مقربة من رئيس حكومة حركة: وكاالت –رام اهللا 

هنية، النقاب عن نية األخير إجراء تعديالت مهمة في حكومته، سيتم بموجبها تدوير بعض الوزراء، 
وإدخال وجوه جديدة لتشكيلة الحكومة المرتقبة، فضالً عن ترقيه وكالء عدد من الوزارات إلى رتبة 

  .وزير
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انية، أن هنية يجري مؤخراً مشاورات لتوسيع تشكيلة اإلير" فارس"وأفادت المصادر لوكالة انباء 
حكومته، مشيرةً إلى أن هذه الترتيبات تهدف لالرتقاء بأداء الحكومة، وتخفيف األعباء عن عدد من 

  .الوزراء داخلها
ومن الوزراء الذين يحملون أكثر من حقيبة داخل حكومة إسماعيل هنية، الدكتور باسم نعيم الذي يتولى 

صحة والشباب والرياضة، المهندس أسامة العيسوي الذي يتولى حقيبتي الثقافة والنقل حقيبتي ال
  .والمواصالت، والمهندس يوسف المنسي الذي يتولى حقيبتي االتصاالت واألشغال العامة واإلسكان

ومن أبرز التعديالت التي ستُجري والتي من المتوقع أن يعلن عنها في غضون اليومين المقبلين تولي 
الوزير نعيم منصب األمانة العامة لمجلس الوزراء على أن يتولى محمد عوض خلفه في هذا المنصب 

محمد . حقيبة التربية والتعليم خلفاً لمحمد عسقول الذي سيتولى حقيبة التخطيط والتي يخلف فيها د
  .عوض

حة خلفاً لباسم نعيم، ومن الوجوه الجديدة التي من المقرر أن تدخل الحكومة محمد العكلوك وزيراً للص
ويوسف رزقة وزيراً للثقافة خلفاً ألسامة العيسوي، على أن يستبعد من التشكيلة المرتقبة للحكومة طالب 

  .أبو شعر والذي يتولى حالياً حقيبة األوقاف والشؤون الدينية
امهم، من ومن المقرر أن يتم ترقية عدد من وكالء الوزارات لمنصب وزير نظراً لتميزهم في أداء مه

  .أبرزهم وكيل وزارة الشؤون الخارجية أحمد يوسف، ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ
  18/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية تنتهي من إعداد ملفات تدويل قضية األسرى .6

دويل قضية األسرى وفق  انتهت وزارة األسرى والمحررين من إعداد ملفات ت: سمر خالد-رام اهللا 
  .توصيات المؤتمر الدولي حول األسرى الذي عقد في أريحا في نهاية العام الماضي

وقال وزير شؤون األسرى برام اهللا عيسى قراقع عقب زيارة وفد وزارته للمجلس القومي لحقوق 
سرى الفلسطينيين منذ  قراًرا صادًرا عن األمم المتحدة ومؤسساتها تتعلق باأل187اإلنسان في القاهرة إن 

  . لم يلتزم بها االحتالل اإلسرائيلي1967عام 
وأوضح قراقع أن جميع هذه القرارات تدعو االحتالل إلى الكف عن ممارساته وانتهاكاته لحقوق 

  .األسرى، وتؤكد على انطباق اتفاقيات جنيف األربع على األسرى الفلسطينيين ووجوب االلتزام بها
ارات األممية تعد كفاح األسرى ومقاومتهم لالحتالل حق شرعي في سبيل تقرير وقال الوزير إن القر

  .المصير واالستقالل ويتوجب على االحتالل احترام حقوقهم األساسية
  18/7/2010، الرأي، عّمان

  
  بعادهم عن القدسإ من النواب المقدسيين إلى أردوغان حول قرار إسرائيل برسالة .7

 سلم النواب المقدسيون نائب القنصل التركي وداد جور رسالة إلى رئيس :يم كامل ابراه-القدس المحتلة 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارته لخيمة االعتصام اول من امس، حيث استمع المسؤول 

  .التركي إلى تفاصيل ابعاد النواب المقدسيين وتم اطالعه على كافة التطورات الحاصلة في قضيتهم
اب اردوغان خالل الرسالة لبذل الجهود الممكنة اللغاء قرار االبعاد وتحقيق العدالة الدولية وناشد النو

  .بعودة النواب لحياتهم الطبيعية
ووسط األجواء البوليسية واالستخباراتية االسرائيلية التي يعيشها النواب وذووهم والمتضامنون معهم قام 

سرائيلية بعد ظهر الجمعة بإزالة اليافطات المحيطة بخيمة موظفو بلدية االحتالل تحت حراسة الشرطة اإل
التضامن مع النواب المقدسيين في مقر بعثة الصليب االحمر األمر الذي اعتبره النواب نوعا من 
االستفزازات االحتاللية الرامية إلى تقويض جهود التضامن الدولي والمحلي معهم، مؤكدين أن هذه 
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في المطالبة بحقوقهم العادلة في العيش بحرية وكرامة داخل مدينتهم االجراءات لن تثني عزيمتهم 
  .المقدسة

  18/7/2010، الرأي، عّمان
  

   تشن حملة اعتقاالت ضد حزب التحرير وتمنع أعضاءه من عقد مؤتمر في رام اهللالسلطة .8
اإلسالمي في أوقفت السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين عدداً من اعضاء حزب التحرير : رام اهللا

وقال . »احياء الخالفة«الضفة الغربية، ومنعتهم من تنظيم مؤتمر شعبي أمس في رام اهللا تحت عنوان 
ناطق باسم الحزب ان المئات من األعضاء واألنصار اعتقلوا في محافظات رام اهللا وطولكرم وجنين 

» تعسفية«لطة اتخذت إجراءات وقلقيلية وسلفيت والخليل وبيت لحم وغيرها في الضفة الغربية، وأن الس
لعرقلة انعقاد المؤتمر مثل تهديد شركات الباصات وأصحاب السيارات العمومية من تبعات نقل اعضاء 

  .الحزب الى موقع المؤتمر
لكن السلطة التي اقرت منع الحزب من عقد المؤتمر بسبب عدم اعترافه بالنظام والدستور والقانون 

وقال الناطق باسم الحزب ان السلطة . ت اعضاء في الحزب ولم تعتقلهمالفلسطيني، قالت انها استدع
فرضت على كل من يريد أن يتوجه إلى رام اهللا أن يحصل على إذن خطي من األجهزة األمنية حتى 

  .اليوم األحد
حزب التحرير حزب محظور في كل «: »الحياة«وقال الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري لـ 

. »عالم، وليس فقط في األراضي الفلسطينية، بسبب عدم اعترافه بالدساتير واألنظمة والقوانيندول ال
حزب التحرير يرفض االعتراف بالعلم الفلسطيني، وبالنظام، وبتداول السلطة، ويريد فقط من «: وأضاف

اعضاء وأضاف ان السلطة ال تعتقل . »الدستور فقرة واحدة هي تلك التي تسمح له بحرية التجمع
  .الحزب، انما تقوم باستدعائهم وإبالغهم بمنعهم من التجمع

  18/7/2010، الحياة، لندن
  

    "إعالن القسم للدولة" يحذر من خطورة قانون تعديل قريع .9
في ” اإلسرائيلية“أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع أن الحكومة : )معا(

، والذي سيطرح أمام الحكومة في جلستها ”إعالن القَسم للدولة“ون تعديل حال إقرارها مشروع قان
الوالء “أداء يمين ” اإلسرائيلية“، والذي يقضي باشتراط الحصول على الجنسية )األحد(األسبوعية، اليوم 

ى ويسري هذا الشرط عل. وإعالن التزامه احترام قوانين الدولة ” ، كدولة يهودية وديمقراطية”إسرائيل”ل
مرحلة تقديم طلب تصريح إقامة كذلك، فإن هذا القانون في حال إقراره سيشكل تتويجاً لإلجراءات 
التصعيدية العدوانية التي تمارسها حكومة االحتالل بخطوات تدريجية ضد المقدسيين تحديداً، 

  .والفلسطينيين في األراضي المحتلة 
يعقوب نئمان، ” اإلسرائيلي“ ما يسمى وزير القضاء وشدد قريع على أن القانون المقترح والمقدم من قبل

في حال إقراره يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق واألعراف الدولية، ويدل على عنصرية االحتالل 
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس . ويعد من أبشع أشكال التطهير العرقي وأخطره 

هذا المشروع العنصري العدواني، داعياً كافة الهيئات والمؤسسات دائرة شؤون القدس من خطورة 
الدولية ومراكز حقوق االنسان، وجامعة الدول العربية واللجنة الرباعية للوقوف في وجه هذا المشروع، 
الذي ال يترك للحديث عن السالم معنى وال قيمة، والعمل بشكل جدي وفاعل للضغط على حكومة 

  . ها في حق شعبنا ومدينته المقدسة االحتالل لوقف جرائم
  18/7/2010، الخليج، الشارقة

  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1853:         العدد       18/7/2010األحد  :التاريخ

      حان الوقت للذهاب لمجلس األمن: تيسير خالد .10
حان الوقت فعالً للذهاب إلى مجلس األمن “أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه قد : )أ.ب .د (

 مسؤولياتهما في حفظ األمن والسلم بالمنطقة من الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة لمطالبتهما بتحمل
  .” لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي” إسرائيل“العواقب الوخيمة المترتبة على انتهاكات 

حزيران عام  /وطالب خالد، بضرورة االعتراف بدولة فلسطين المستقلة في حدود الرابع من يونيو
لمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وصوالً إلى  وعاصمتها القدس، وإعادة بناء ا1967

تسوية شاملة ومتوازنة للصراع تكفل األمن واالستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وتوفر حالً عادالً 
  .لقضية الالجئين 

ودعا خالد اإلدارة األمريكية للتوقف عن ممارسة الضغوط على الجانبين الفلسطيني والعربي من أجل 
  .قال للمفاوضات المباشرة قبل تحقيق أي اختراق في المفاوضات غير المباشرة االنت

لدفعها للتوقف عن ” إسرائيل“يجب على واشنطن أن تبدأ بممارسة ضغط حقيقي على “واعتبر أنه 
نشاطاتها االستيطانية في الضفة بما فيها القدس وعن مصادرة األراضي لبناء جدار الفصل وعن سياسة 

  . ”  واإلبعاد والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية المحرمة دولياً على قطاع غزةهدم البيوت
  18/7/2010، الخليج، الشارقة

  
    تحركات في الضفة للمطالبة بموعد جديد لالنتخابات المحلية .11

بدأت مؤسسات أهلية وفصائل فلسطينية سلسلة تحركات شعبية احتجاجاً على قرار حكومة  :رام اهللا
وترى هذه . ر األعمال الفلسطينية بتأجيل االنتخابات المحلية التي كان مقرراً أن تجري، أمستسيي

” فتح”و” حماس“األوساط أن إطالق هذه التحركات قد يؤسس بداية نهوض شعبي للضغط على حركتي 
  .إلنجاز المصالحة

من الشهر الماضي، إال أن ورغم أن حكومة تسيير األعمال أصدرت قراراً بتأجيل االنتخابات في العاشر 
أغلبية الفصائل والمؤسسات األهلية والحقوقية ارتأت في الموعد األصلي إلجراء االنتخابات مناسبة 

وقال سكرتير اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات  .مثالية إلطالق تحركات شعبية واسعة في الضفة الغربية
، مشدداً ”شعب من خالل استمرار الوضع القائملن نقبل أن يتم تغييب وتهميش صوت ال“عارف جفال 

على أن العودة إلى الشعب وإتاحة المجال إلجراء انتخابات ديمقراطية تمثل وسيلة ناجعة في الضغط 
وأشار إلى عزم اللجنة األهلية التي تتشكل من  .على كل األطراف للخضوع إلى إرادة الشعب وصوته 

ون مع كل القوى والفصائل من أجل الضغط على الحكومة لتحديد ائتالف مؤسساتي أهلي، التنسيق والتعا
وكانت قوى  .موعد جديد إلجراء االنتخابات المحلية تمهيداً إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 

إلغاء “اليسار نظمت، أمس، اعتصاماً أمام مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، للتعبير عن رفضها لقرار 
  .”المحليةاالنتخابات 

هناك ضرورة حقيقية “وقال نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم 
  .”وملحة إلجراء االنتخابات بأسرع وقت ممكن وإفساح المجال لإلرادة الشعبية إلنهاء االنقسام

ى الفلسطينيين في هذه واعتبر أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن أهم عنصر قوى لد
  .وشدد على أهمية االحتكام إلى صندوق االقتراع . المرحلة هو استعادة الوحدة الوطنية 

، من مصادر في مؤسسات المجتمع المدني والفصائل فإن األسبوع الحالي ”الخليج“وحسب معلومات 
ي حين قالت تلك سوف يشهد تحركات شعبية واعتصامات أمام مديريات الحكم المحلي في الضفة، ف

المصادر إن التوجه العام هو البدء بدحرجة كرة الثلج من مدينة إلى أخرى للوصول إلى حالة تفعيل 
  .المجتمع ومؤسساته وقواه االجتماعية، للضغط من أجل إنهاء االنقسام والبدء مباشرة بإجراء انتخابات

  18/7/2010، الخليج، الشارقة
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  يم النرجيلة في األماكن العامةالحكومة المقالة تمنع تقد: غزة .12

 طالبت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، القائمين على الفنادق والمطاعم : حامد جاد-غزة 
  .السياحية العاملة في غزة، بمنع تقديم النراجيل لرواد هذه األماكن

ير في حديث إلى الغد النقاب وكشف عضو الهيئة الفلسطينية لمطاعم والخدمات السياحية معين ابو الخ
عن أن العديد من أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية في غزة امتنعوا قسرا منذ أول من أمس عن تقديم 
  .النراجيل لزبائنهم عقب تلقيهم بالغات شفهية من عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة

م السياحية أجرى بشكل شخصي اتصاالت مع بعض وأوضح أن عددا من أصحاب الفنادق والمطاع
المسؤولين في األجهزة األمنية التابعة لداخلية المقالة الذين اكدوا لهم جدية هذا القرار من دون أن يصدر 

  .عن الوزارة بالغ مكتوب
م ولفت إلى أن كافة القائمين على االماكن العامة ممن ابلغوا بالقرار المذكور امتنعوا كليا عن تقدي

النراجيل لزبائنهم واستجابوا لطلب الداخلية األمر الذي أكده للغد عدد من مديري الفنادق العاملة في غزة 
  .الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم

من مصادر مطلعة ان القرار المذكور استهدف بالدرجة األولى منع النساء من تدخين " الغد"وعلمت 
سلوكيات تخدش الحياء وتثير " تعتبرها الجهات األمنية في غزة النرجيلة في األماكن العامة ألسباب

  ".الغرائز
وحسب المصادر فان قرار منع تدخين النرجيلة الذي دخل فعليا حيز التنفيذ في غالبية األماكن العامة 
 سيتم تطبيقه حرفيا اعتبارا من األسبوع المقبل، وان إبالغ بعض أصحاب األماكن العامة بهذا القرار كان

  .خطوة أولى على طريق إلزام كافة القائمين على االماكن العامة بتنفيذه
  18/7/2010،  الغد، عّمان

  
   القاضية بفصل قطاع غزة على رفض خطة ليبرمانتجمع القوى الفلسطينية .13

رفضت القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية خطة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان لتحويل 
هذا " الشيخ أحمد المدلل أن اإلسالميالقيادي في حركة الجهاد وقد أكد غزة إلى كيان منفصل، قطاع 

المخطط مرفوض جملة وتفصيالً، خصوصا أن القطاع ما زال يخضع لالحتالل الصهيوني ويواجه 
 تمرير مثل هذا المخطط على المجتمع إمكانواستبعد في تصريحات . "العنجهية واإلجرام الصهيوني

  . االلتفاف على األصوات المطالبة برفع الحصار عن القطاعإلىدولي، معتبراً أنه يهدف ال
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن خطة ليبرمان تمثل إحدى تداعيات استمرار االنقسام 

 حال إلى حكومة االحتالل تستند إنوقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة كايد الغول . الفلسطيني
االنقسام وتقدم مشاريع لفصل القطاع عن الضفة وإلحاقه بمصر للتنصل من مسؤوليتها القانونية بموجب 

وأضاف . القانون الدولي اإلنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة
عضها البعض،  تمزيق الشعب الفلسطيني وجعله كيانات منفصلة عن بإلى ليبرمان يهدف أنالغول 

  .وبالتالي قطع الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي في شأن الدولة وعودة الالجئين
كذلك رفضت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين مخطط ليبرمان، واعتبرت أنه يهدف إلى إلغاء حق 

يتبقى من  ما وإلحاقالشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل والعودة، ونقل قطاع غزة على كتف مصر، 
 دولة محتلة لقطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية، وعليها "إسرائيل" إنوقالت . الضفة باألردن
  .مسؤوليات دولية

  18/7/2010الحياة لندن، 
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    في لبنان الفلسطينيينالالجئين  تأجيل التصويت على حقوق تعبر عن قلقها منحماس .14
قها حول قرار البرلمان اللبناني تأجيل مناقشة قلعن ائرة شؤون الالجئين في حركة حماس عبرت د

اقتراحات بشأن إقرار الحقوق اإلنسانية والمدنية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، مطالبةَ 
  بضرورة اإلسراع في اتخاذ أي قرار من شأنه توفير سبل العيش الكريمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان

آن األوان إلنهاء معاناة هؤالء الالجئين، وإعطائهم بعضاً من " في بيان لها، أنه وأكدت دائرة الالجئين،
   ."، واصفة حياة اللبنانيين في المخيمات بالجحيم"حقوقهم المدنية، مثل حقهم في العمل والتملك

  18/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ضية األمن والحدودميتشيل لم يقدم أية ردود إسرائيلية جديدة حول ق:  دحالن .15
أعلن محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض اإلعالم والثقافة، رفض حركة فتح لطلب 

وقال دحالن في بيان . كي لعملية السالم جورج ميتشيل بالذهاب إلى المفاوضات المباشرةيالمبعوث األمر
ود عباس وللقيادة الفلسطينية أية ردود  خالل لقائه الرئيس محمأمسميتشيل لم يقدم " إن أمسصدر عنه، 

   ".إسرائيلية جديدة حول قضية األمن والحدود
هذا االنتقال يتطلب  "إن: وأكد دحالن موقف فتح المبدئي من مسألة االنتقال للمفاوضات المباشرة، وقال

ذي دعمته  واضحة بشأن قضيتي األمن والحدود، وهو الموقف الفلسطيني الإسرائيليةإحراز تقدم وردود 
على ضوء هذه التطورات وفي ظل "وأضاف ". الجامعة العربية عبر لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية

غياب الردود اإلسرائيلية على هاتين القضيتين فإن حركة فتح لم تغير موقفها برفض االنتقال للمفاوضات 
   ."المباشرة

  18/7/2010البيان، دبي، 
  

  ة المضمون ولن تقدم شيئاًزيارة ميتشل فارغ: حماس .16
كي للشرق األوسط، جورج ميتشل إلى المنطقة بأنها شكلية يوصفت حركة حماس زيارة المبعوث األمر

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في  .وفارغة المضمون، ولن تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني
  ."نا وال نبني عليها اآلمالال نعول على مثل هذه الزيارات، بتقديم الدعم لشعب"تصريح أمس، 

كي وراء السياسة يتأتي في إطار االنجرار األمر"أن هذه الزيارة " حماس"ورأى المتحدث باسم 
الصهيونية والضغط على سلطة فتح لتقديم المزيد من التنازالت للعدو وتحديداً بعد مواقف أوباما 

  ".المتراجعة في لقائه األخير مع نتنياهو
مرار سلطة فتح بالتفاوض مع العدو عبر مفاوضات مباشرة وغير مباشرة هي است"وشدد على أن 

األخطر على وحدة الصف الفلسطيني، ألن هناك حالة من الرفض لها، كونها األخطر على الحق 
  ".الفلسطيني وأنها قائمة على شطب الحقوق والثوابت الفلسطينية وترسيخ كيان االحتالل

ور األميركي المنحاز لالحتالل، وأولوياتنا وحدة الصف الفلسطيني الداخلي نحن ال نثق بالد" وتابع برهوم
  ".وإعادة االعتبار لبرنامج المقاومة والمشروع الوطني، لمواجهة المخططات الصهيونية

ما يقوم به العدو الصهيوني من جرائم "كية مسؤولية يوحمل المتحدث باسم حركة حماس، اإلدارة األمر
  ". هذا الغطاء وهذا الدعم العسكري الخطيربحق شعبنا من خالل

 18/7/2010المستقبل، بيروت، 
  

  حماس تتهم فتح بالتملص من استحقاقات المصالحة .17
اتهمت حركة حماس حركة فتح بالمراوغة والتملص من استحقاقات المصالحة، مشيرة إلى أن قادة فتح 

ل أيمن طه، القيادي في الحركة، إن قاو. يهدفون في تصريحاتهم إلى رمي الكرة في ملعب حركة حماس
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 وقال "الشرق األوسط"التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد لـ
سمع لغة جديدة من حماس، إنما تهدف إلى خلق انطباع مفاده أن حماس هي المسؤولة عن "فيها إنه 

والكرة اآلن لدى حركة فتح للتوافق "..  بإيجابيةوأضاف أن حركته ردت. "التأخر في تحقيق المصالحة
وبين طه أنه . "حول هذه المقترحات التي قدمتها حماس عبر األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى

لم يحدث أي تغيير على موقف حماس من المصالحة، مشيرا إلى أنها قدمت عدة مبادرات لرأب الصدع 
لألمين العام ة التي قدمها رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية مع حركة فتح، كانت آخرها المبادر

موسى، مؤكدا أن حماس تحمل رؤية إيجابية لكن هذه الرؤية وصلت إلى بعض للجامعة العربية عمرو 
وبين طه أن تصريحات األحمد تحاول أن تفرق في الموقف السياسي لدى قيادات . القيادات متأخرة

قيادات حركة حماس تتحدث بنفس اللغة والتوجه، سواء في الداخل أو حركة حماس، مؤكدا أن كل 
وتمنى طه أن تمثل تصريحات األحمد تحوال لدى قيادات حركة فتح لكي تقدم ردا إيجابيا، داعيا . الخارج

  .فتح للتوافق وقبول المصالحة الفلسطينية مع حماس
ث عنها القيادي البارز في حركة حماس وحول اإلجراءات التنفيذية لتجاوز أزمة المصالحة التي تحد

محمود الزهار مؤخرا، قال طه إنها تشمل اإلجراءات لتطبيق المصالحة على األرض بشكل فعلي، مثل 
وأوضح طه . التوافق وبدء الحواء المباشر بين الطرفين بشكل موسع والوصول التفاق في بعض القضايا

 لجنة االنتخابات واالتفاق على قضايا األمن، مؤكدا أن االتفاق على: أن هذه اإلجراءات تضم قضايا مثل
من القضايا الخالفية، بحيث إن الخالف يكمن فقط في ثالث % 90حماس وفتح متفقتان على أكثر من 

  .االنتخابات واألمن ومنظمة التحرير الفلسطينية: نقاط هي
مكتب السياسي لحماس، قد ونفى طه أن يكون لقاء بيروت الذي جمع األحمد وأسامة حمدان، عضو ال

مثل تخليا عن الدور المصري في المصالحة، مؤكدا أن هذه اللقاءات تأتي لتعزيز الدور المصري ألنها 
  .تساعد على بلورة االتفاق الداخلي بين الحركتين

  18/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "التنظيمات اإلرهابية" ضفة ضد ما أسماهفي الأجهزة األمن  يثني على تعاون مردخاي .18
بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الشاباك اإلسرائيلي يوفال :  وكاالت األنباء- محمد الرنتيسي - رام اهللا 

ديسكين الي مدينتي رام اهللا وجنين ومكوثه يوما كامال حل فيه ضيفا على األجهزة األمنية الفلسطينية 
 قادة االمن الفلسطيني كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أمس عن قيام رئيس وبحث العديد من القضايا مع

، بحضور مناورة " آفي مزراحي"وقائد المنطقة الوسطى الجنرال " يوآف مردخاي"اإلدارة المدنية العميد 
  .أجراها الحرس الرئاسي الفلسطيني

وأجهزة األمن الفلسطينية، هي إن العالقة بين الجيش اإلسرائيلي "وقالت صحيفة معاريف االسرائيلية 
واستعرض الحرس ". عالقة مهنية جدا وناجحة جدا في خلق الهدوء األمني، الذي يحمي كل األطراف

" اإلرهابية"الرئاسي الفلسطيني أمام الحضور طُرق العمل التي يستخدمها في نشاطه ضد التنظيمات 
  .والعنيفة

 األمن الفلسطينية في الضفة الغربية تعمل بالتعاون أجهزة"ونقلت الصحيفة تصريحات مردخاي حيث قال 
مع قوات األمن اإلسرائيلية، وعلى رأسها الجيش اإلسرائيلي ، وفي الفترة األخيرة وطدت عالقات العمل 

  ".بين الجيش وأجهزة األمن الفلسطينية التي تقوم بتنفيذ نشاطات ناجعة ضد التنظيمات اإلرهابية
  18/7/2010، الدستور، عّمان
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   ومنح المواطنين الفلسطينيين جنسية إسرائيلية"إسرائيل"الى ضم الضفة إلى  يدعوأرينز  .19
دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق موشيه أرينز المقرب جداً من : وكاالت –رام اهللا ـ أحمد رمضان 

. نسية إسرائيليةنتنياهو يوم أمس الى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ومنح المواطنين الفلسطينيين ج
ال تبدو المفاوضات مع الرئيس محمود : "االلكتروني أمس عن أرينز قوله" هآرتس"ونقل موقع صحيفة 

عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر بطريقة أخرى، وعباس يكاد ال يتحدث باسم نصف 
كان ذلك أسهل، ولكن ولو كانت األردن على استعداد الستيعاب أراض وسكان آخرين ل. الفلسطينيين

األردن ال توافق، ولذلك يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون اإلسرائيلي على 
  ".الضفة الغربية، وأن تمنح المواطنة اإلسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني

كسر مسلمات في وكان سبق ألرينز ان دعا في مقال سابق إلى دراسة بدائل سياسية للوضع القائم، و
  .السياسة اإلسرائيلية ومنح المواطنة اإلسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية

إن إسرائيل باتت ثنائية القومية، وفيها "، قال "ثنائية القومية"ورداً على اتهامات بأنه يدفع باتجاه فكرة 
، وإنما يشارك "لهامش السياسيهذا الرأي ليس مقصوراً على ا"، مشيراً الى أن "أقليات هذه حقيقة% 20

  .فيه شخصيات بارزة في الليكود وفي المستوطنات
  18/7/2010، المستقبل، بيروت

  
      التسوية الدائمة مستحيلة: يعالون .20

رأى الوزير الصهيوني للشؤون االستراتيجية موشيه يعالون أن هناك توافقاً بين أعضاء المنتدى : )معا(
وأكد . التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في القريب العاجل الوزاري السباعي على استحالة 

  .يعالون في مقابلة تلفزيونية، أمس، ضرورة إدارة األزمة وليس محاولة حلها
ايلول المقبل / وأضاف ان أعمال البناء في المستوطنات ستستأنف لدى انتهاء فترة التجميد في سبتمبر

واستبعد أن تؤدي أعمال البناء هذه إلى نسف  .طرف الفلسطينيرغم التفاوض المتوقع إجراؤه مع ال
  . المفاوضات على المسار الفلسطيني 

  18/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   من منظور اسرائيلي ألف طفل فلسطيني في القدس الشرقية ليس لهم مكانة قانونية100 .21
انه يرى "  الفلسطينية في اسرائيل المركز القانوني لحقوق األقلية-عدالة "ذكر مركز : باقة الغربية

بخطورة بالغة اقتراح سريان قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائالت بين فلسطينيي 
". دول عدو ""إسرائيل" والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها 48الـ

خصوصا األطفال منهم، وذلك ألنه وفق هذا القانون ويلقي القانون بظالله على أهل القدس الشرقية، و
إلى قرابة المائة ) إقامة أو مواطنة(وصل عدد األطفال في القدس الشرقية الذين ليس لهم مكانة قانونية 

  ."إسرائيل"من مجمل األطفال الذين ليس لهم مكانة قانونية في % 74ألف طفل، وهم يشكلون 
  18/7/2010الدستور، عّمان، 

  
  "خراب الهيكل" علماء فلسطين تحذر من مسيرات يهودية في ذكرى رابطة .22

من مغبة السماح بتنظيم جماعات حذرت رابطة علماء فلسطين من :  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 واحتفاالت صاخبة الثالثاء المقبل في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة يهودية متطرفة لمسيرات

 ،وأعربت الرابطة عن قلقها لما تمثله هذه المسيرات. المزعوم" رى خراب الهيكلذك"بمناسبة ما يسمى 
خاصة أنها تتم بدعم كامل من قبل الحكومة االسرائيلية، وتنسجم تماماً مع األساطير واألوهام التلمودية 

  .حول هدم المسجد األقصى المبارك إلقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه
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  18/7/2010الرأي، عّمان، 
  

  "العجمي" احتجاجا على حي استيطاني جديد في تتظاهريافا  .23
نظم أهالي مدينة يافا الفلسطينيين أمس، مسيرة واجتماعا احتجاجيا، بعد فوز جمعية :  حسن مواسي-يافا 

القائمة "ودعت كتلة  .االستيطانية بمناقصة إلقامة حي استيطاني جديد في حي العجمي العربي" بئموناه"
 1948 االعتراف بان سياساتها منذ عام إلى" سرائيلإ "البرلمانية،"  العربية للتغيير-وحدة العربية الم

وحتى اليوم فيما يخص فلسطينيي المدن الساحلية، قائمة على أساس عنصري هدفها التهجير وليس 
  .االستيعاب

  18/7/2010الدستور، عّمان، 
  

   جنوده بالحجارة بتهمة رشق طفالً فلسطينياً من القدسيبعداالحتالل  .24
أصدرت المحكمة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة أمس قرارا بإبعاد : عالء المشهراوي، وكاالت

تم فرض كفالة مالية على والده كما  .لمدة شهرين، طفل مقدسي بتهمة رشق دوريات االحتالل بالحجارة
ضي وعقارات بلدة سلوان جنوب استنكرت لجنة الدفاع عن أرامن جهتها و. بقيمة أربعة آالف شيكل

وأكدت في بيان لها، أن هذا القرار يؤكد أن . األقصى المبارك، بشدة قرار سلطات االحتالل بإبعاد الطفل
االحتالل ال يلتفت بتاتاً إلى حقوق الفلسطينيين، وخاصة األطفال، الفتاً إلى اعتقال أجهزة أمن االحتالل 

ية المشاركة في المواجهات ضد الجماعات اليهودية المتطرفة للعديد من أطفال بلدة سلوان على خلف
  .وقوات االحتالل

  18/7/2010االتحاد، ابو ظبي، 
   

  يشترط عالج األسرى المرضى مقابل التعاون معه االحتالل: فلسطينيحقوقي  .25
ي أن سلطات االحتالل اإلسرائيل، أكد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة: رام اهللا 

عملية ابتزاز األسرى المرضى، وتقايضهم بتقديم العالج لهم مقابل تقديم اعترافات أو معلومات  تواصل
أو التعهد بالكف عن ممارسة بعض النشاطات، أو الموافقة على التعامل معهم والتجسس لصالح 

السجون في ابتزاز  أكدوا فشل سياسة إدارة  األسرى ومن خالل رسائلهم"أن  إال .المخابرات اإلسرائيلية
لكنهم في الوقت ذاته  األسرى المرضى وأنهم يرفضون الخضوع لتلك االبتزازات مهما كلف الثمن،

ناشدوا المؤسسات الحقوقية للتدخل لحمايتهم وضمان تقديم العالج الالزم والمناسب لهم بعيدا عن 
  ".المساومة واالبتزاز، كحق تكفله كافة المواثيق واألعراف الدولية

  18/7/2010، دس برسق
  

   في الضفة الغربية والقدس2010فلسطينيين استشهدوا منذ بداية العاممن السبعة : تقرير .26
 التقرير األسبوعي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ذكر : ا ف ب- سمر خالد -الخليل 

تل اثنين من قوات االحتالل منذ ن سبعة فلسطينيين بينهم طفلين استشهدوا، وقُأ ،باألراضي الفلسطينية
   . في الضفة الغربية والقدس المحتلة2010بداية العام

 متظاهًرا، بينهم ناشطين دوليين خالل 12قوات االحتالل خالل األسبوع الماضي في حين اعتقلت 
ووفقاً  .مظاهرات نظمها متضامنون دوليون وإسرائيليون ضد طرد عائالت فلسطينية من منازلها

 فلسطينًيا 25للتقرير، فقد هدمت بلدية القدس المحتلة سبعة مبانٍ يمتلكها مقدسيون، مما أدى إلى تهجير
  . طفال12ًبينهم 
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  18/7/2010الرأي، عّمان، 
  

   مسيرة في القدس ضد قرارات إبعاد النواب المقدسيين .27
، اعتصاماً، 1948لمحتلة سنة نظم مواطنون مقدسيون وفلسطينيون من داخل األراضي ا: القدس المحتلة

أمام مبنى القنصلية األمريكية، قبل أن  ينطلقوا في مسيرة باتجاه خيمة اعتصام النواب المقدسيين 
  .المهددين باإلبعاد، في مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراح

  17/7/2010، قدس برس
  

   الغربية صحفيان باعتداءات إسرائيلية في الضفةبينهمجرحى  .28
أصيب أربعة فلسطينيين برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي بينهم مصوران : المشهراوي، وكاالتعالء 

صحفيان، بجروح طفيفة أثناء تغطيتهما تظاهرة في الخليل جنوب الضفة الغربية، احتجاجاً على الجدار 
رائيلي التعليق ورفض متحدث باسم الجيش اإلس.  في الضفة الغربية المحتلة"إسرائيل"الفاصل الذي تقيمه 

مثيري " من 40على الحادث الذي تعرض له المصوران مشيرا فقط الى أن عناصر قوات األمن فرقت 
أصيب عدد  إلى ذلك .الذين دخلوا منطقة عسكرية ممنوعة ورشقوا العناصر األمنيين بالحجارة" الشغب

رين في محافظة نابلس شمال من المتظاهرين خالل المسيرة األسبوعية التي نظمها أهالي قرية عراق بو
 بمشاركة عدد من المتضامنين األجانب، لالحتجاج على اعتداءات المستوطنين ،الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني برضوض مختلفة، جراء اعتداء مجموعة من  في حين، .ومصادرت أراضيهم
  .المستوطنين عليه في البلدة القديمة من الخليل

  18/7/2010االتحاد، ابو ظبي، 
  

  ما تزال عالقة في العقبة لعدم سماح السلطات المصرية بعبورها إلى غزة" 1أنصار " .29
التي كان من المفترض أن تتوجه " 1أنصار " ما تزال قافلة : مؤيد أبو صبيح وأحمد الرواشدة-العقبة 

م سماح إلى غزة يوم األربعاء الماضي، عالقة في مدينة العقبة لليوم الخامس على التوالي، جراء عد
استمرت قد و .السلطات المصرية لها بالعبور إلى ميناء نويبع المصري، لتمضي إلى القطاع المحاصر

طوال أمس، اإلجراءات االحتجاجية على القرار المصري، وسير المعتصون مسيرة شموع في مدينة 
 الملتقى الوطني إلى ذلك، قرر .العقبة في خطوة، تستهدف جلب أنظار العالم لمعاناة غزة اإلنسانية

للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة أمس، بقاء القافلة في العقبة، وتقديم كل 
قرر إرسال  كما ت.التسهيالت المطلوبة لها، الى حين السماح لها بالمرور من مصر الى القطاع المحاصر

اء االتصاالت الالزمة مع الحكومة  سمير الرفاعي، والطلب بإجر األردنيمذكرة الى رئيس الوزراء
  . غزةالمصرية، للسماح للوفود األردنية بالمرور من مصر باتجاه قطاع

  18/7/2010الغد، عّمان، 
  

   للفلسطينيين"األونروا" للسعي من أجل زيادة حجم مساعدات ادهستعدا  يبدياللبنانيالرئيس  .30
في لبنان " االونروا"اله، المدير العام لـ ميشال سليمان خالل استقب اللبنانيةجدد رئيس الجمهورية
في استمرار تقديم المساعدات االنسانية لالجئين " االونروا" التشديد على دور ،سلفاتوري لومباردو

الفلسطينيين، مؤكداً استعداده للسعي مع الدول المعنية ومع االمم المتحدة من اجل زيادة حجم المساعدات 
، انطالقا من الهدف الذي من اجله تم انشاؤها وهو غوث الالجئين كي تتمكن من مواصلة تقديماتها

  .الفلسطينيين
  18/7/2010، المستقبل، بيروت
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  حّركنا المياه الراكدة حول الحقوق الفلسطينية: أبو فاعور .31

في " الجماعة اإلسالمية" وائل ابو فاعور خالل لقاء عقده مع قيادة  اللبنانيرأى وزير الدولة: راشيا
لمعالجة " اللقاء الديموقراطي"أن هناك نقاشا مستفيضا حول مسألة إقتراحات القوانين التي تقدم بها ، البقاع

أننا حركنا المياه "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرا أن من اإليجابيات التي تحققت هو 
هناك مواجهة جديدة "ى أن لفي سياق آخر إوأشار  ".الراكدة حول موضوع الحقوق الفلسطينية في لبنان

 وبين سلطات 1948بين الشخصيات الوطنية الدرزية من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 
 شخصية من الفعاليات ورجال الدين والناشطين في مجال 52 وفد من مبيناً قيام". اإلحتالل اإلسرائيلي

كبير من الشباب الذين رفضوا التجنيد وسجنوا رفض التجنيد اإلجباري في الجيش اإلسرائيلي، بينه عدد 
 مؤكداً إجراء كل الترتيبات التي تكفل وصول الوفد كما أراد منظمو .في سجون اإلحتالل، بزيارة لبنان

حصلنا على موافقة كريمة من السلطات األردنية التي "الزيارة على أن تكون عبر البوابة العربية بحيث 
ا األمر، وحصلنا على موافقة من السلطات في سوريا، التي كانت أولى أبدت كل استعداد وتقدير لهذ

  ".الدول العربية التي فتحت باب التواصل مع ابناء الداخل الفلسطيني المحتل
  18/7/2010، المستقبل، بيروت

  
   غير الورقة المصرية الفلسطينيةلن نقبل بمرجعية أخرى للمصالحة: القاهرة .32

مصر لن تقبل بوجود مرجعية أخرى "قالت مصادر مصرية مطلعة إن :  جيهان الحسيني-القاهرة 
. "للمصالحة الوطنية الفلسطينية باستثناء ورقة المصالحة التي تم التوافق عليها فلسطينياً وتجميعها مصرياً

 فلسطينية كمرجعية أخرى للمصالحة إلى جانب -ورأت أن مطالبة البعض بإضافة تفاهمات فلسطينية 
وسئلت المصادر عما يضير  ."أمر غير مقبول ألنه غير واقعي ولن يكتب له النجاح"رية الورقة المص

مصر من توصل الفلسطينيين إلى تفاهمات في ما يتعلق بالنقطتين اللتين تتحفظ عنهما حركة حماس في 
مصر تتمسك "ورقة المصالحة، وهما فقرتا منظمة التحرير ولجنة االنتخابات المركزية، فأجابت أن 

بموقفها الراعي وضرورة أن تقوم حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة أوالً أسوة بفتح، وهذا ليس من 
وعلى صعيد  ."قبيل التشدد أو من منطلق صالبة في الرأي، فهاتان الفقرتان ال تتعلقان فقط بفصيلين

فلسطينية التي تبذل من اللقاءات بين قيادتي الحركتين من أجل تقريب المسافات بينهما، وكذلك الجهود ال
نتابع هذه  ":قبل مستقلين وشخصيات وطنية من أجل جسر هوة الخالف بين الحركتين، قالت المصادر

الجهود ونرحب بها وندعمها، لكننا لم نر حتى اآلن أي نتيجة ايجابية أو تقدم واقعي ملموس على 
  ."األرض تم انجازه

  18/7/2010الحياة، لندن 
  

   في دخول ميناء العريش لسفن المساعدات اإلنسانية القادمة إلى غزةاألولوية: القاهرة .33
المقصود أمس بأن األولوية في  صرح مدير ميناء العريش البحري اللواء جمال عبد: )مصر(العريش 

دخول السفن إلى ميناء العريش هي للسفن المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة التي يقوم 
أضاف العميد من جهته و. حمر المصري بادخالها إلى القطاع عبر المنافذ البرية المحددة لهاالهالل األ

 المصري "الهالل االحمر"أسامة السرجاني، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء رئيس جمعية 
فق اآللية في العريش أن المساعدات الليبية التي يتم إنزالها في ميناء العريش ستدخل قطاع غزة و

المحددة سلفاً الدخال المساعدات إلى غزة والتي تقضي بدخول المساعدات الطبية وحليب االطفال عبر 
  .منفذ رفح البري وإدخال األغذية والمساعدات اإلغاثية عبر منفذ العوجة في وسط سيناء

  18/7/2010الحياة، لندن 
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   إلى قطاع غزة المتجهة مزاعم أصحاب القافلة األردنيةتستهجنالقاهرة  .34

ن الضجة اإلعالمية التي أأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية  :أحمد ربيع - القاهرة
تثيرها بعض التنظيمات النقابية األردنية بشأن ما تُطلق عليه قافلة مساعدات أردنية تسعى للدخول إلى 

يرد لها أي طلب لم  مصر شار إلى أن وأ.غزة عبر معبر رفح تُعد مدعاة لالستغراب بل واالستهجان
  . الستخدام معبر رفح إلدخال سلع أو أفراد إلى داخل غزة من الجانب االردنيرسمي

  18/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

   بعد اعتقالهما لشهرين االسالميالجهادحركة طلق سراح عضوين في مصر ت .35
أطلقت سراح عضوين في حركة الجهاد قالت مصادر أمنية أن السلطات المصرية  :أحمد ربيع - القاهرة

بعد ، اإلسالمي، وأدخلتهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع صباح أمس
  .شهرينلمدة اعتقالهم 

  18/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

  "إسرائيل" ستفقد دورها اإلقليمي إذا تنازلت عن مطالبها من تركيا: األسد .36
لرئيس السوري بشار األسد من أن تركيا ستفقد مكانتها وتأثيرها ووزنها على حذر ا: أحمد ياسين - أنقرة

، الخاصة باالعتداء على أسطول الحرية "إسرائيل"الساحتين اإلقليمية والدولية إذا تنازلت عن مطالبها من 
ن أوأكد فى لقاء مع مجموعة من الصحفيين األتراك فى دمشق،  .فى المياه الدولية للبحر المتوسط

 التنازل هاال يمكن لالتي  اإلسرائيلية وليست تركيا، – هي التي وجهت ضربة للعالقات التركية "إسرائيل"
 . وسوريا"إسرائيل"عن دماء مواطنيها مقابل تولي دور مثل الوساطة فى المفاوضات غير المباشرة بين 

تركيا هي الوسيط الوحيد في حال عودة المفاوضات بين الطرفين ستكون وأكد في هذا السياق على أنه 
  .المقبول من جانب سوريا

  18/7/2010الوطن اون الين، السعودية، 
  

  "الحل صعب" بعد لقاء الرئيس الفلسطيني لكن متفائلميتشل  .37
المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور التقى :  وكاالت–  أحمد رمضان-رام اهللا 

  .يني محمود عباس أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام اهللالرئيس الفلسط جورج ميتشل
أنهينا اجتماعاً بناًء ومثمراً مع الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، : "وعقب اللقاء، قال ميتشل للصحافيين

مل في أوباما للسالم الشا) األميركي باراك(ونتطلع إلى مواصلة نقاشاتنا التي بدأت لتحقيق رؤية الرئيس 
هذا السالم الذي ينبغي أن يبدأ باتفاقية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على : "وأضاف". الشرق األوسط

إقامة دولتين تعيشان بأمن وسالم، ونأمل بازدهار أيضاً وسيتضمن السالم أيضاً إسرائيل وسوريا، 
  ".والتطبيع مع كافة الدول العربية

  
لمشاكل في الطريق لتحقيق ذلك، ولكننا مصممون على مواصلة نالحظ الصعوبات وا: "وتابع ميتشل

وأوضح أنه سيزور خالل األيام المقبلة عدة ". طريقنا، ويشجعنا على ذلك المناقشات التي سمعناها اليوم
  ".الجهود ستستمر في هذا الصدد"دول لمناقشة األوضاع، مؤكداً أن 

  18/7/2010، المستقبل، بيروت
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1853:         العدد       18/7/2010األحد  :التاريخ

  
   مليون يورو للسلطة40تقديم ن عوتعلن  معابر غزة في االتجاهين اشتون تطالب بفتح .38

وزيرة خارجية  عن مراسلها من غزة ماهر ابراهيم ووكاالت، أن 18/7/2010، البيان، دبيذكرت 
االتحاد األوروبي كاترين آشتون تتوجه اليوم األحد إلى قطاع غزة بهدف البحث في إمكانية مساهمة 

ور جديدة في محاولة لتخفيف الحصار اإلسرائيلي، فيما كشف عن خالفات االتحاد في فتح نقاط عب
    . أوروبية انتهت بتأجيل زيارة وزراء خارجية أوروبيين إلى القطاع

تنتظر أن تكون الوعود اإلسرائيلية بتخفيف الحصار على «وقالت آشتون في تصريحات صحافية إنها 
دون للمساعدة على فتح نقاط عبور لنقل البضائع نحن مستع«: ، مضيفةً»غزة وضعت موضع التطبيق

    . »من وإلى غزة
وتشكلت هذه البعثة العام . ويأمل األوروبيون في إعادة تفعيل بعثتهم الجمركية لإلشراف على معبر رفح

وعلق عمل هذه البعثة في .  في إطار اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على معابر غزة2005
على القطاع وتشديد الحصار اإلسرائيلي عليه، لكنها بقيت » حماس« أن سيطرت حركة  بعد2007يونيو 
    . هناك

وستزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي اليوم األحد في غزة مخيما صيفيا ومدرسة 
زور مؤسسات محلية كما ست. »أونروا«تديرها وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في المقابل، من . صغيرة يشارك في تمويلها االتحاد األوروبي وهو الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين
    . »حماس«غير المتوقع أن تلتقي آشتون أي ممثل عن 

وأثارت التحضيرات لهذه الزيارة جدال بشأن مساع منفصلة وموازية لتنظيم زيارة يقوم بها وزراء 
وأعلن وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني تأجيل زيارة عدد . وروبيون بمبادرة من روماخارجية أ

وكان اإلعالن عن هذه . من وزراء خارجية دول االتحاد إلى مطلع سبتمبر بعد أن كانت مقررة في يوليو
    . الزيارة أثار انزعاجا في أوساط المقربين من آشتون

إشاعة حالة «، موجهاً اللوم إلى الوزراء ب»خلق حالة من الفوضى«ر وقال دبلوماسي أوروبي إن األم
    . ، على حد وصفه»من االرتباك من أجل القيام بزيارة هدفها إعالمي ليس إال

 اشتون عن مراسلها من رام اهللا منتصر حمدان، أن 18/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللاوأضافت 
واعلنت اشتون، خالل مؤتمر صحفي  .”في االتجاهين“قطاع غزة طالبت امس بفتح المعابر المؤدية الى 

سالم فياض، في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا، عزم االتحاد االوروبي تقديم .مشترك مع رئيس الوزراء د
 مليون يورو للسلطة الوطنية كدعم مباشر، وان االتحاد سيناقش في الخريف المقبل تقديم دعم مالي 40

على الناس في غزة ان يتمكنوا من العيش بشكل : نقولها بوضوح“وقالت اشتون  .وطنيةاضافي للسلطة ال
  . ”طبيعي

  
  اإلسرائيلية» القبة الحديدية«واشنطن تعطي الضوء األخضر لتسويق  .39

أعطت اإلدارة األميركية الضوء األخضر لتسويق منظومة الدفاع اإلسرائيلية :  نظير مجلي- تل أبيب
، مؤكدة أن ذلك ينصب في اتجاه دعم إسرائيل »القبة الحديدية«معروفة باسم في وجه الصواريخ، ال

وتعزيزها عسكريا وضمان تفوقها على أعدائها، وكل ذلك بهدف تشجيعها على اتخاذ قرارات صعبة في 
  .عملية السالم

ت المتحدة فقد أعلن أندرو شبيرو، مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون السياسة والجيش، أن الواليا
اختبرت بنفسها منظومة الدفاع اإلسرائيلية وتابعت التدريبات التي أجريت لها ووجدتها نافعة وناجعة في 

ولهذا، قررت دعم تطوير هذه المنظومة وتسريع . حماية البلدات اإلسرائيلية من الصواريخ قصيرة المدى
 مليارات 3ى الدعم المالي السنوي بقيمة  ماليين دوالر تمنح إلسرائيل، باإلضافة إل205إنتاجها بمبلغ 
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هي منظومة صواريخ دفاعية يتم إطالقها لمواجهة هجمات حربية بالصواريخ » القبة الحديدية«و .دوالر
» الصناعات الحربية اإلسرائيلية«وحسب شركة . التي تستخدمها حركة حماس وحزب اهللا اللبناني

ات بالغة الحساسية، ترصد الصاروخ الذي يطلق على ، فإن هذه المنظومة تشتمل على رادار)رفائيل(
فإذا بدا أنه سيسقط في . إسرائيل حال إطالقه وتتمتع بالقدرة على معرفة اتجاهه ومكان ووقت سقوطه

ولكن إذا تبين أنه سيسقط في منطقة مأهولة أو حساسة، فإن . منطقة مفتوحة، يترك ليكمل طريقه
  .ئيليا مضادا، فيفجره وهو في الجوالمنظومة تطلق باتجاهه صاروخا إسرا

  18/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   "إسرائيل"ـكية في التاريخ لي أضخم منحة أمنية أمردوالر مليار 2.775 .40
أعلنت الواليات المتحدة عزمها تقديم حزمة مساعدات أمنية وصفت باألكبر في التاريخ إلى :  وكاالت
ألميركية للشؤون السياسية والعسكرية أندرو شبيرو إن واشنطن وقال نائب وزيرة الخارجية ا. إسرائيل

زيادة «ـ ، مضيفاً أن هناك نية ل»تنوي تزويد إسرائيل برزمة مساعدات أمنية األكبر في التاريخ«
طلبت اإلدارة «أوضح شبيرو أنه في العام الجاري . »المساعدات األمنية السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل

وأردف أن البيت . » مليار دوالر كمساعدة أمنية خاصة إلى إسرائيل2. 775الكونغرس األميركية من 
يأمل في أن تدفع زيادة التزام اإلدارة األميركية بأمن إسرائيل بالعملية السلمية بحيث تساعد «األبيض 

:  بالقول، على حد وصفه، مستطرداً»اإلسرائيليين على اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة للسالم الشامل
    . »أمن إسرائيل حجر أساس اللتزام الواليات المتحدة بأمن المنطقة«

  18/7/2010، البيان، دبي
  

  ال نريد أن تتعرض فكرة دولة فلسطينية للخطر : األلمانيوزير الخارجية  .41
 .أعرب وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله عن تشككه إزاء مقترح ليبرمان:  والوكاالت–القدس 

وقال على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة األمن والتعاون 
ال نريد أن تتعرض فكرة دولة فلسطينية للخطر بأن «: األوروبية المنعقد في مدينة ألماتي في كازاخستان

ناحية يتم خلق مناطق مختلفة للدولة وفصلها عن بعضها إلى حد ما وربما جعلها متعارضة من ال
  .»نرى أن هذا لن يؤدي من الناحية السياسية إلى عملية سالم دائم«: وأضاف. »السياسية

  18/7/2010، البيان، دبي
  

   لكسر الحصار عن غزةأوروبيةسفينة يهودية  .42
تستعد مجموعة من النشطاء اليهود في ألمانيا للتوجه على متن سفينة محملة بالمساعدات اإلنسانية : برلين

الجاري، في مبادرة تهدف إلى كسر وإزالة الحصار الذي ) يوليو(غزة نهاية شهر تموز إلى قطاع 
  . 2007تفرضه سلطات االحتالل الصهيوني على القطاع بصورة مشددة منذ عام 

من المنتظر أن تتحرك السفينة من السواحل اللبنانية، حاملة ممثلين "وأكد المشرفون على السفينة أنه 
من عشر دول أوروبية ومن الواليات المتحدة، إضافة إلى نواب في " الهولوكست"لليهود وناجين من 

البرلمان األلماني ونشطاء فلسطينيين بألمانيا، ومراسلي عدد كبير من وسائل اإلعالم األلمانية واألوروبية 
  .والعالمية

" الجزيرة نت"ر لـ وأوضحت إحدى المشرفات على المبادرة اليهودية الدكتورة كاته كاتسنشتاين اليتري
أن السفينة ستكون صغيرة، وستحمل بكميات قليلة من المساعدات الرمزية تشمل الحقائب والكتب 
المدرسية وألعاب ومالبس األطفال، ومحركات قوارب الصيادين وشباك الصيد، مشيرة إلى أن معظم 

  . المساعدات تم الحصول عليها كتبرعات من عدد من المدارس األلمانية
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) مايو(نهاية أيار " اإلسرائيلي"باتت ملحة بعد الهجوم "ارت إلى أن الحاجة لتسيير السفينة اليهودية وأش
  ". الماضي على قافلة سفن أسطول الحرية الذي أودى بحياة تسعة من المتضامنين األتراك

ها االحتالل في هدف هذه المبادرة لفت أنظار السياسيين األلمان بشدة إلى المأساة التي أوجد"وقالت إن 
قطاع غزة، والتعبير عن الرفض المتنامي بين يهود العالم إلجرام إسرائيل وسياستها الإلنسانية ضد 

تسيير السفينة يستهدف أيضا توجيه رسالة إلى الفلسطينيين "وأضافت أن . ، على حد تعبيرها"الفلسطينيين
  ". اإلنسانية وليس بالقنابل والدماربقطاع غزة، مفادها أن هناك يهودا يأتون إليكم بالمساعدات 

  18/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   "إسرائيل"خالفات المفاوضات المباشرة بين السلطة و .43
يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها المفاوضات مع حكومة االحتالل  .1

اهم على األمن والحدود بين وزيرتي الخارجية تم التوصل إلى تف(السابقة برئاسة إيهود أولمرت 
” اإلسرائيلي“، لكن رئيس الوزراء )واألمريكية حينذاك تسيبي ليفني وكوندوليزا رايس” اإلسرائيلية“

بنيامين نتنياهو يقول إنه يريد استئناف المفاوضات حول كل القضايا من دون استثناء، لكن ليس من 
  . ولمرتالنقطة التي توقفت عندها في عهد أ

إقرار  يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة قبل تحقيق تقدم في قضيتي األمن والحدود أي .2
 هي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن 1967بأن األراضي الفلسطينية التي احتلت في ” إسرائيل“
قة الفلسطينيين على تريد مناقشة هاتين القضيتين والرد على المطلب الفلسطيني، بعد مواف” إسرائيل“

  . استئناف المفاوضات المباشرة
  . يطالب الفلسطينيون بوقف إبعاد النواب المقدسيين األربعة وبوقف هدم المنازل في القدس .3
دولة فلسطينية منزوعة السالح، أما الفلسطينيون فيريدون دولة محدودة السالح مع ” إسرائيل“تريد  .4

  . ح في داخلهاموافقتهم على وجود مناطق منزوعة السال
بخمس قضايا من دون ربط ذلك بالمفاوضات المباشرة، لكن ” إسرائيلياً“يريد الفلسطينيون التزاماً  .5

إنهاء : تشترط موافقة الفلسطينيين على المفاوضات المباشرة لتحقيق ذلك، وهذه القضايا هي” إسرائيل“
خاضعة للسيطرة األمنية (” ب“حصار غزة، وإطالق سراح معتقلين فلسطينيين، وتحويل مناطق 

، وتحويل مناطق )خاضعة أمنياً ومدنياً للفلسطينيين(” أ“إلى مناطق ) والمدنية الفلسطينية” اإلسرائيلية“
، وتحويل العائدات الضريبية بانتظام ”أ”و” ب“إلى مناطق ) ”إسرائيل“خاضعة أمنياً ومدنياً ل (” ج“

  . إلى السلطة الفلسطينية
الناً واضحاً لوقف االستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، ويعتبرون يريد الفلسطينيون إع .6

من دون إعالن ) أيلول المقبل/ بعد سبتمبر(على تمديد تجميد االستيطان في القدس ” إسرائيل“موافقة 
” إسرائيل“رسمي وحسب ما اتفق عليه مع اإلدارة األمريكية غير واضحة وغير كافية، بينما تعتبر 

لها، لكن الفلسطينيين يعتبرون الجزء ” أبدية وموحدة“ عاصمة 1967التي احتلتها وضمتها في ،القدس 
  . الشرقي من المدينة المقدسة عاصمة لدولتهم المقبلة

يريد الفلسطينيون أن تتضمن مرجعيات المفاوضات قرارات الشرعية الدولية وااللتزام بمبادئ مؤتمر  .7
قرارات دولية، وهم يأملون في التوصل إلى اتفاق ” إسرائيل“يد أنابوليس بشكل علني، بينما ال تر

 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خالل المفاوضات المباشرة مع 1967إلنهاء االحتالل الذي وقع في 
  )ب.ف .أ  (.إقرار مبدأ تبادل األراضي بنسب متفق عليها ال تغير في جوهر الدولة الفلسطينية

  18/7/2010الخليج، الشارقة، 
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   !وأعبائهفي معادلة مكاسب االحتالل  .44
  طارق مصاروة

 وضعها ارييل شارون، وكان األساسيةحتى قبل أن يزيح ليبرمان الستار عن مشروعه لغزة، فإن الخطة 
هو : العمالي باراك قد اتخذ القرار ذاته في جنوب لبنان قبل عشر سنوات ويحمل المالمح ذاتها، والهدف

وطالما أن الدولتين .  وتحميله للدولتين مصر ولبنانإسرائيلجنوب لبنان عن كاهل  احتالل غزة وإزاحة
  !غير مستعدتين لهذا العبء، فال مانع من تحميل غزة وجنوب لبنان لحماس وحزب اهللا

 الحاكمة هي التعامل مع المناطق المحتلة األحزاب أو بغض النظر عن الحزب اإلسرائيليةقرارات الدولة 
فغزة الفقيرة، المكتظة بالسكان، الصعبة هي عبء على االحتالل ومستحيلة الهضم داخل . فةبوسائل مختل

 وعن الثقل السكاني الفلسطيني في اإلسرائيليولذلك فالمطلوب عزلها عن الجسم ..  الكبرىإسرائيل
 أن لفاألفض. 1967الضفة الغربية وطالما ان مصر ليست مستعدة لقبول الدور الذي كان لها قبل عام 

أبو السالم .. تبقى وحدها بانتظار أن يصبح الصباح فتغرق في مياه المتوسط كما كان يتمنى اسحق رابين
  !!اإلسرائيلي

 المجاني لم يكن نتيجة لحرب المقاومة إسرائيل أن انسحاب أالنالذي يجب أن يفهمه زعماء حماس 
 ال تريد ألنهاالخطابات الحامية،  تقبل حكم حماس لغزة رغم كل الصواريخ وإسرائيلالمسلحة، وان 

وحدة الشعب الفلسطيني، فالحصار المفروض االن هو عملية تعميق للفصل بين ازدهار في الضفة، وفقر 
  . والدولة الحديثة في الضفةاإلسالمية اإلمارةومعاناة في غزة، وهو تعميق للشرخ بين حكم 

سكانية واستيطانية وتوسع » لهطة« والجوالن  غزة عبء على االحتالل، والضفةاإلسرائيليفي المفهوم 
ومادة تفاوض .. إسرائيلي – نزاع عربي إلى في تحويله إسرائيلاالحتالل التي نجحت » شبهة«رغم 

  .ومعاهدات سالم ال تغير في الواقع القائم
 نإيرا بين وإنما وإسرائيل جنوب لبنان معبر مفتوح للصدام ليس بين لبنان اإلسرائيليفي المفهوم 

 أو ستقبلها باالنسحاب، فإنها هذا المعبر إغالق فيها إلسرائيل وسيلة يمكن وأي إسرائيلوسوريا وبين 
 تكفال بقوة دولية سدت األمن لمجلس 1107 و1929 القرارين أن ذلك 2006بالعدوان المدمر كعدوان 

هللا في الحكومة  حزب اإشراك سيطرة الدولة على الجنوب، وفرضت أعادتوترتيبات سياسية  المعبر
  !! حتى بتفسير حزب اهللا لهماأو كما هما، األمن اعترافه بقراري مجلس إلبقاء

 الجسم الفلسطيني، وتصبح إلى ال تبقى غزة معزولة وان تعود أن اإلسرائيليالمطلوب في وجه المخطط 
  . على الفلسطينيينإسرائيلي، بدل أن تكون مادة ضغط إلسرائيلقوة تهديد 

نانياً أن يكون حزب اهللا جزءاً حقيقياً من لبنان بدل أن يكون جزءاً تكتيكياً من تحركات والمطلوب لب
  !! وسوريا السياسيةإيران

 نقطة متحركة تجعل من احتالله عبئاً، وتضع المطامع إلىوالمطلوب سورياً هو تحويل الجوالن 
  !!بين جمرته وتمرته..  بين منافع االحتالل وثمنه الفادحاإلسرائيلية

18/7/2010الرأي، عمان،   
  

  !!»في الخاصرة المصرية« مستقلة لغزةمشروع ليبرمان  .45
  ياسر الزعاترة

ليس ثمة معلومات مؤكدة حول الموقف الرسمي اإلسرائيلي من المقترح الذي تقدم به ليبرمان بخصوص 
 وزارة االنفصال الكامل عن قطاع غزة، فالرجل كثير المشاريع، رغم أن أحدا ال يأخذ وضعه في

الخارجية على محمل الجد، تحديدا فيما خص الصراع مع الفلسطينيين، فيما يرى البعض أن مواقفه 
  .المتطرفة قد تكون مبرمجة بهدف تقديم مواقف نتنياهو بثوب االعتدال
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خالصة مقترح ليبرمان هي تحويل قطاع غزة إلى دولة مستقلة ال صلة لها باالحتالل، األمر الذي ال 
محطات توليد كهرباء، محطات تحلية للمياه ومنشأة لتنقية مياه صرف (ثر من ثالثة مشاريع يلزمه أك
يتوالها االتحاد األوروبي، إضافة إلى ترتيبات مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي تتعلق ) الصحي

قطاع في بالمعابر، تحديدا الممر البحري الذي يمكن ترتيب أمره عبر تفتيش السفن المتوجهة إلى ال
  .موانيء قبرص واليونان للتأكد من عدم حملها لمواد محظورة

في حال (إذا أراد ليبرمان الحصول على موافقة األطراف المعنية بالمشروع قبل الشروع في تنفيذه 
، فسيكون ذلك صعبا إلى حد كبير، ألن مصر لن تقبل إلقاء القطاع الملتهب )موافقة الحكومة اإلسرائيلية

، فيما سترفض حماس ذلك تبعا لخطورته )القطاع المتهم بالوالء إليران ومحور الممانعة(في حجرها 
على القضية وكلفته السياسية العالية، ويبقى رفض السلطة في رام اهللا، والذي لن يكون مهما في واقع 

خارج ال من الحال، اللهم إال إذا اعتقدنا أن قادتها سيصبحون ثوريين بين عشية وضحاها ويهددوا من ال
  .الداخل بحّل السلطة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو

ولكن هل سيكون من المستحيل تمرير المشروع إذا أيدته واشنطن واالتحاد األوروبي، وجرى تمريره 
من خالل صفقة أمريكية في مجلس األمن مع روسيا والصين؟ كال بالطبع، فمصر الرسمية التي تقف 

توريث ليست في مزاج تحد مع اإلدارة األمريكية، وسيكون لسان حالها أن باإلمكان على مشارف ال
التعايش مع دويلة مخنوقة أو شبه مخنوقة في القطاع بهذه الطريقة أو تلك، وقد تعايشت مصر من قبل 

 إلى في السودان واستوعبت مخاطره، ثم إن القطاع الجديد لن يكون متمردا بعد تحوله" إخواني"مع نظام 
دولة، بل سيخضع الستحقاقاتها الكثيرة، وهو ذاته الذي سيطلب القرب من مصر بدل تحديها، وسيدفع 

  .ثمن ذلك كامال في الغالب األعم
أما حماس، فلن تجد ما تفعله حيال ذلك، وهي ستبقى محشورة في استحقاقات الوضع الجديد محملة 

لتي يدعونها إليها ليست مصالحة على برنامج مقاومة، اآلخرين مسؤولية الورطة، السيما أن المصالحة ا
بل مصالحة على الخضوع لشروط االحتالل في شبه دولة ستبقى في حال نزاع حدودي مع جارتها، وإذا 
عقدت صفقة نهائية، فستكون سيئة إلى حد كبير تستثني معظم القدس والمستوطنات الكبيرة، مع شطب 

  .المنقوصةقضية الالجئين والقبول بالسيادة 
فرص المقاومة في هذه الحال ستكون محدودة، اللهم باستثناء الصواريخ، لكن اإلشكال هنا هو مدى 
إمكانية قبول االحتالل بدولة، أو حتى دويلة تراكم القوة العسكرية كما يحدث في لبنان، األمر الذي لن 

  .ا وحضورهاتقبل به الدولة العبرية، وإذا قبلته فسيكون تعبيرا عن تراجع قوته
السلطة قد تقبل بالمشروع تحت الضغوط، وما سيشجعها على ذلك هو التخلص من صداع حماس 
والتحكم بالوضع في الضفة دون منغصات، ال سيما أن أحدا لن يراجعها فيما ستفعله بالحركة 

" قتصاديالسالم اال"وبالمعارضة هناك، كما أن أحدا لن يراجعها فيما ستفعل بخصوص التسوية ومسيرة 
  .في حال الفشل في التوصل إلى تسوية نهائية

ستكون مرتبطة بتطور الوضع في الضفة ) إذا نوقشت(هي إذن قضية معقدة، واألرجح أن مناقشتها 
الغربية نحو توسع صالحيات السلطة، أوال نحو ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة نهاية أيلول من العام 

وما نرجحه هو أن هذا .  الجدار من مناطق وتجمعات السكان في الضفة، وثانيا نحو ما يتركه2000
المشروع برمته سيفشل في فرض نفسه على الفلسطينيين الذين سينتفضون في وجهه، لتبقى فلسطين من 

  .بحرها إلى نهرها هي المشروع والحلم الذي ال تنازل عنه
ا كان مرتبطا بأفكار سابقة تتعلق بإعادة ثمة سؤال يبقى مطروحا فيما خص مشروع ليبرمان، وهو ما إذ

قطاع غزة إلى مصر، األمر الذي ال يمكن استبعاده، لكن ذلك لن يغير في مسار الفشل في فرضه على 
  .الفلسطينيين في ضوء فشل سائر المشاريع األمريكية الصهيونية في المنطقة خالل األلفية الجديدة

  18/7/2010الدستور، عّمان، 
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  الرحمن اسعد عبد. د
في العالم، وفي منطقتنا، ) باراك اوباما(سياسة الرئيس األميركي ) كي نتفهم: وعند البعض(كي نفهم 

علينا أن نفهم العقلية السياسية البراغماتية األميركية التي ) بنيامين نتنياهو(وبالذات قمته األخيرة مع 
، مع اعتماد )المصلحة األميركية فوق كل المصالح(زية الذات األميركية تنظر إلى العالم من خالل مرك

ويتجلى هذا األسلوب من . أسلوب المساومة في حل النزاعات وبالذات تلك غير القابلة للحلول الجذرية
/ خالل الطروحات األميركية في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية اإلسرائيلية ومسألة االستعمار

 وكأنها تحلق –» العملية« في نظر غير الراضين عن طبيعتها –، حيث تبدو تلك السياسة »طاناالستي«
فوق الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن، األمر الذي يعكس المفاهيم السياسية األميركية القائمة على 

ه في ظل موقفها،  وربما الضغط غير المباشر بدال من الضغط المباشر، وذلك كلاإلقناعالمساومة، ونهج 
. إلسرائيل» الدعم التاريخي«غير المتصادم مع قوى اللوبي الصهيوني القوي، األمر الذي خلق حالة من 

 المحكومة بعناصر الضغط الداخلية والتي عرف الصهاينة واليهود كيف -لذا، فالسياسة األميركية 
ة القضايا وتعليق الحلول الشاملة والجذرية  تتبع آلية تجزئ–يستغلونها في آلية التعامل مع قضايا المنطقة 

المساومة، باعتبارها طريقة إلدارة األزمة بانتظار اللحظة التاريخية المناسبة / واعتماد سياسة التسليف
  .لحل الصراعات والنزاعات

 بكون المقاربة البراغماتية هي المقاربة – في معظم الحاالت –صناع القرار األميركيون يؤمنون 
وكلنا يذكر عملية الخروج على هذه المقاربة من خالل السياسة .  لخدمة مصالح الواليات المتحدةاألفضل

، حتى ولو »الخالقة«او » الفوضى البناءة«على أساس ) جورج بوش(التي أعلنتها إدارة الرئيس السابق 
ألميركية هي ادى ذلك الى سقوط أنظمة في المنطقة تعاونت معها لسنوات طويلة، ذلك أن المصلحة ا

  .التي تحدد طبيعة سقف العالقات
الراضون وغير الراضين عن السياسة األميركية ينتظرون اآلن انقضاء الشهرين القادمين حتى تتبين 

سبتمبر القادم ستنتهي / ففي أيلول. مدى نجاعة سياسة المساومة األميركية مع الدولة الصهيونية
، بل والمزعوم، الذي »القرار المؤقت»لسطينية وإسرائيل والمحادثات غير المباشرة بين السلطة الف

جديدة في مستعمرات الضفة الغربية، خاصة وأن الجميع يرى حجم » استيطانية«اتخذته بوقف بناء بؤر 
التهديد الذي تشكله حماقات ومقارفات إسرائيل على المصالح االميركية في المنطقة، مع تزايد شعور 

ية محاوالت إسرائيل تحقيق تقدم على مستوى التسوية وعموم الوضع في منطقة اإلدارة األميركية بعبث
الشرق األوسط، فضال عن االهانات اإلسرائيلية الموجهة للمسؤولين األميركيين تباعا خاصة في مسألة 

  .في القدس المحتلة والضفة» المستوطنات«بناء 
فكما أفادت صحيفة . قطاع غزةمثال آخر أشد وضوحا هو الموقف األميركي من الحصار على 

فان الرئيس باراك أوباما يعتبر الحصار المفروض على القطاع حاال ال يمكن الدفاع «) نيويورك تايمز(
، وتتيح من جهة أخرى إسرائيلعنه، ويعتزم اإللحاح على اعتماد مقاربة مغايرة تضمن من جهة أمن 

المطالبة برفع الحصار (» اص التوجهات الدوليةنقل مزيد من المساعدات الى القطاع في محاولة المتص
إسرائيل » تسليف«بمعنى آخر، تحاول اإلدارة األميركية، في هذه المرحلة الحرجة، ). كليا عن القطاع

من خالل تخفيف الغضب العالمي عنها وتحويل التوجهات العالمية باتجاهات مغايرة للرغبة المتعاظمة 
ع إبقاء الحصار لكن بشكل جزئي ينسف الواقع الموغل في الظلم لكنه الداعية الى رفع الحصار كليا، م

، شريطة تأمين »عدم توريد المستوردات التي يمكن استخدامها لألغراض العسكرية» «يضمن«
  !المستلزمات الحياتية للشعب الفلسطيني في القطاع
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المساومة األميركية / سليفللجميع مصالح، وهذا أساس التعامل بين الدول، لكن مع استمرار سياسة الت
 إدارة إصرار، هل يبقى اإلسرائيلية واتساع العزلة – واألميركي جزء منه –وتزايد الوعي العالمي 

 اإلسرائيلي كبؤرة للتوتر تحول دون االستقرار في عموم المنطقة -على حل الصراع العربي ) أوباما(
سرائيلية المطلعة التي تقرر، أنه منذ توليه إصرارا صامدا؟ في هذا السياق، كثيرة هي الكتابات اإل

، ورغم أنه لم تحدث على أرض الواقع تغيرات كبيرة تجاه القضية »األبيضالبيت «المسؤولية في 
 في إدارتهحريص على استمرار المثابرة الحازمة من قبل ) اوباما(الفلسطينية، ترجح هذه الكتابات أن 

يل الرافضة التجاوب مع طلب الواليات المتحدة إليجاد حل طرح المواقف الواضحة تجاه تعنت إسرائ
كما قالت به اإلدارات األميركية » حل الدولتين«، ونهايتها بتنفيذ »المستوطنات«للصراع أقلها بوقف بناء 

  !«ديموقراطية«أو » جمهورية«األحدث سواء كانت 
18/7/2010الرأي، عمان،   
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  رون بن يشاي
منذ تعيينه رئيساً لألركان، يقوم غابي أشكنازي، أسبوعيا بزيارات عديدة إلى مواقع الجيش اإلسرائيلي 
القريبة من الحدود مع لبنان للتأكد من أن الجيش استخلص العبرة الرئيسية من حرب لبنان الثانية، وأنه 

ينبغي على الجيش ان يكون دوما في جهوزية وأهلية تامة لتنفيذ : يويقول أشكناز. يطبق ما استخلصه
مهامه وخططه العملية وفق كل سيناريو ممكن، بدءاً من الحوادث الحدودية المحدودة، التي يتعين عليه 
إنهاؤها فورا قبل أن تتدهور؛ مرورا بتنفيذه حملة أو معركة يبادر إليها الجيش ردا على عمل معاد، 

من سورية إلى " سالح خارق للتوازن" أو تغلغل إلى مستوطنة أو محاولة نقل ما يسمى محاولة أسر
  .لبنان؛ وصوال إلى الحرب الشاملة

السيناريو األقصى لحرب كهذه، وفق تقدير شعبة االستخبارات، يتنبأ باحتمال هجوم شامل علينا من 
ستسقط يوميا نيران منحنية المسار في حرب كهذه . ربما تنضم غزة أيضا. منطقة سورية ولبنان معاً

بشكل كثيف، بالمئات، ربما آالف من الصواريخ، القذائف المدفعية على الداخل المدني والعسكري في 
في موازاة ذلك، على األرض، ستحاول قوات كوماندو سورية تنفيذ عمليات خاطفة في . إسرائيل

ستحاول التسلّل إلى المستوطنات وتنفيذ " حزب اهللا"الجوالن وفي حرمون، ووحدات القوة الخاصة لـ 
  .عمليات من كل األنواع في منطقة الحدود

سواء تحقق هذا السيناريو األكثر تطرفا أو مخططات حربية أخرى أقل صعوبة تكون فيها سورية وغزة 
 خارج اللعبة ينبغي على الجيش اإلسرائيلي أن يكون قادراً على صد هجوم مفاجئ واالنتقال إلى هجوم

يمكّنه من إنهاء القتال في أقصر وقت ممكن، بأقل خسائر وأضرار في جانبنا وبنتائج عسكرية وسياسية 
على األقل . عن المبادرة إلى حرب إضافية خالل وقت طويل" حماس"، السوريين، و"حزب اهللا"تردع 

اراك ، وفق مفهوم األمن الخاص بب"حسم"هذا بالضبط المغزى المحدث لمصطلح . لعدة سنوات
  .وأشكنازي

الجيش، مع كل أذرعه، يجب أن يصل إلى هذا االنجاز سواء تلقى تحذيرا استخباراتياً مسبقاً حول 
مواجهة متوقعة أم لم يتلق ذلك، بواسطة خطط حربية وعمليات مخططة مسبقاً، مع استخدام مشترك لنار 

 الجو في الوقت الذي تُقصف فيه دقيقة وتحريك قوات برية، في موازاة تجنيد االحتياط واستخدام سالح
مخازن الطوارئ والمطارات بالقذائف والصواريخ من كل األنواع، وأيضاً الجبهة الداخلية المدنية 

االستخبارات يجب أن تزود البنية التحتية للمعلومات واألهداف إلى كل هؤالء قبل . ومنشآتها الحيوية
المحوسب في معظمه، يجب أن يسمح للجيش كما أن تشكيل القيادة والسيطرة، . وخالل الحرب
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هذه هي في الواقع، باختصار شديد، نظرية . اإلسرائيلي باستنفاد الحد األقصى من قدرات النار والمناورة
   .العمل المحدثة للجيش اإلسرائيلي

بنان هذه النظرية األمنية لم تتبلور فقط وفقا للعبر التي استخلصها الجيش اإلسرائيلي نفسه من حرب ل
وسورية من الحرب نفسها ـ وخطوات " حزب اهللا"الثانية، إنما على أساس تلك التي استخلصها كل من 
فحتى الذي ينظر من الخارج يمكنه أن يشعر بأنه . تعزيز القوة وإعادة االنتشار التي اتُخذت في الميدان

ة، بمعرفة واضحة أنها ستكون في المؤسسة األمنية وفي الجيش اإلسرائيلي يستعدون اليوم للحرب القادم
سواء بسبب وجود قدرات عددية ونوعيات جديدة عند العدو، لم تكن موجودة، العام . مختلفة عن السابقة

، أو الن الجيش اإلسرائيلي مر وما زال يمر منذ ذلك الوقت بتحول شديد في كل المجاالت 2006
جال القيم القتالية والتفكير التكتيكي تكنولوجيا، تنظيم، احتياط، تدريبات وحتى في م: تقريبا

   .واإلستراتيجي
  اللغم المدني، الفوضى اإلعالمية

أحد التغيرات المثيرة والجديرة بالذكر في تفكير الجيش اإلسرائيلي هي السعي لبلورة عقيدة قتالية ضد 
لعقيدة هذه ا. العدو، الذي يعمل عن قصد من داخل مجتمع مدني غير محارب ويستخدمه كدرع بشري

تكبيد العدو خسائر كبيرة في مقاتليه وعتاده الحربي، والحؤول : القتالية تحاول على ما يبدو تربيع الدائرة
   .خالل ذلك قدر اإلمكان دون التسبب بخسائر ومعاناة المجتمع المدني

لدولية، وثمة هدف آخر هو الوصول إلى وضع في نهاية الحرب، ال تُدان به إسرائيل وتُعزل في الساحة ا
صعوبات في الدفاع عنها في المؤسسات الدولية، وأن ال ) خصوصاً الواليات المتحدة(وال يجد أصدقاؤها 

يكون هناك ذخيرة لمعركة نزع الشرعية عن إسرائيل التي تستخدمها ضدها منظمات إسالمية ومنظمات 
 اإلسرائيلي إلى إيقاف الحرب في حرب لبنان الثانية، على سبيل المثال، اضطر الجيش. يسارية راديكالية

 هكذا على األقل قالت - ساعة بسبب قنبلة أصابت قبو منزل وقتلت مدنيين كانوا يختبئون به48مدة 
كسب " حزب اهللا"لقد استغرق األمر وقتاً حتى انجلت الحقائق، لكن . الوسائل اإلعالمية العربية والعالمية

حالياً يبدو أنهم . بقت العبر، لكننا تلقينا تقرير غولدستونطُ" الرصاص المصهور"في عملية . وقتاً ثميناً
في الجيش اإلسرائيلي قد بلوروا تصورا جديداً، يديرون وفقه حرب إعالم ودعاية مسبقة حتى قبل اندالع 

   .الحروب، وذلك بغية إبطال تأثير االتهامات ضد إسرائيل التي تصدر خالل الحرب وبعدها
داخل بلدة " حزب اهللا" اإلسرائيلي بمعطيات استخباراتية سرية عن منشآت هذا األسبوع صحى الجيش

يستخدمهم، وكل بيت يوجد فيه " حزب اهللا"الخيام، كي يظهر لسكانها، لألمم المتحدة وللعالم كافة أن 
إن كشف هذا . هو هدف شرعي لضربه، من الناحية القانونية واألخالقية" حزب اهللا"سالح أو منشأة لـ 

ر قد يخلق وضعاً، يترك فيه المجتمع غير المحارب بإرادته المناطق التي تتمركز فيها تشكيالت األم
   .القتالية، وهكذا يحول دون المس بالمدنيين" حزب اهللا"

وثمة عنصر آخر في تفكير الجيش اإلسرائيلي يتعلق بالسؤال، كيف يتوجب على دولة إسرائيل االستعداد 
ثمة للحسم هنا اعتبارات مالية، تُقدر بمليارات عديدة من . ة في حرب مستقبليةللدفاع عن الجبهة الداخلي

أمكنة محصنة في الشقق، مالجئ، تحصين المدارس " (تحصين سلبي" الخيار هو بين . الدوالرات
اإلسراع في نشر منظومات العتراض الصواريخ ونشر بطاريات " (دفاع فعال"؛ )والمؤسسات العامة

الصولجان " والسرعة في تطوير منظومة االعتراض ضد الصواريخ الثقيلة " حيتس"، "القبة الحديدية"
؛ واستثمار في منظومات استخباراتية، طائرات وصواريخ تتيح للجيش اإلسرائيلي المهاجمة ")السحري

السريعة وبدقة كبيرة لعدد كبير من منصات إطالق الصواريخ، القذائف الصاروخية والصواريخ في 
   .دوأرض الع

كما تبلور رأي حاسم في الجيش اإلسرائيلي، مفاده أن السبيل األسرع واألقل كلفة للتغلب على تهديد 
" مزيجاً" في الجيش اإلسرائيلي يفضلون -وللمزيد من الدقة. األسلحة المنحنية المسار هو عبر مهاجمتها
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فالدفاع الفعال، من وجهة نظر . من حماية سلبية للمجتمع المدني، مع تسلح فعال بذخيرة ووسائل هجومية
   .قيادة الجيش اإلسرائيلي، هو الخيار الثالث في سلم األولويات

ال شك أن حرب لبنان الثانية آخذة باالبتعاد عنا ليس فقط من الناحية الزمنية، إنما أيضاً من ناحية 
 الحرب القادمة، التي  هو- وفي الواقع جميعنا-ما يشغل الجيش اإلسرائيلي والمؤسسة األمنية. الوعي

شعبة االستخبارات تقدر أن الحرب القادمة : لكن مع ذلك ثمة صلة. كانت حرب لبنان الثانية مقدمة لها
هذا خصوصاً ألن حرب لبنان الثانية، مع كل . لن تندلع في الصيف وربما ستؤجل إلى وقت طويل جداً

هذا الردع ربما يؤجل .  أربع سنواتعيوبها، نجحت في تحقيق ردع مستقر، وهذا الرادع صامد منذ
   .الحرب القادمة فقط، لكن هذا أيضا إنجاز ال يستهان به من وجهة نظر كل واحد منا

  "يديعوت"عن 
  18/7/2010األيام، رام اهللا، 
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