
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  في الخريف المقبل" ساخناً" في لبنان سيكون األمنيالوضع : عباس
  سنبتر الذراع األمني الذي يتحرك على أرض غزة: هنية

  السلطة يشيد بأداء أمن اإلسرائيليية في جيش قائد لواء شمال الضفة الغرب
  "الجدار الفوالذي" السلع لغزة استطاعوا ثقب مهربي: والن في األمن المصريؤمس

 ونختلف مع الحكومة في كل الملفات... األردن دولة الضفتين: حمزة منصور

القرار في شأن المحادثات: عباس
 وأيام  ..المباشرة خالل سبعة أيام   

 ستكون معدودة إذا لم ترتـب       فتح
  بيتها الداخلي

 4ص ... 

 1858 23/7/2010الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1858:         العدد       23/7/2010الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 5  في الخريف المقبل" ساخناً" في لبنان سيكون األمنيالوضع : عباس.2
 6  سنبتر الذراع األمني الذي يتحرك على أرض غزة: هنية.3
 6  رار في المنطقة دولة فلسطين يشكالن مفتاح السالم واالستقوإقامة االحتالل إنهاء: فياض.4
 6   في مجالي الحدود واألمن المفاوضات المباشرة رهينة إحراز تقدم": منظمة التحرير".5
 7  مندوبا السلطة وإيران يشتبكان كالمياً مع ممثلة الكيان في األمم المتحدة.6

    
    :المقاومة

 8   ناالقيادة المصرية غير متفرغة للمصالحة وال تزال تصر على عدم أخذ مالحظات: البردويل.7
 9  وفد فتح ينهي أسبوعاً من اللقاءات في السودان.8
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 9  االستيطان لم يتغيرموقف نتنياهو من تجميد : إسرائيليمصدر .9

 10   موقفنا من تجميد االستيطان يعرفه الجميع: نتنياهو.10
 10  "35ف أ"باراك إلى واشنطن إلنهاء صفقة طائرات .11
 10   وضع اليونيفيل في لبنانحث مع المسؤولين الفرنسيين يبرئيس األركان اإلسرائيلي .12
 11   منهم14 الجيش السوري وأدى لوفاة أفراد اآلالف من أصاب بوباء غريب إسرائيلياهتمام .13
 11  حملة في حزب العمل لالنسحاب من حكومة نتنياهو بسبب جمود عملية السالم.14
 12   النائب الطيبي أفضل خطيب على اإلطالق: الصحف العبرية.15
 12  حول تدريبات الشرطة القتحام األقصى الطيبي يستجوب وزير األمن اإلسرائيلي.16
 13   اتجاه غزة لكسر الحصارجهود دبلوماسية إسرائيلية مكثفة لمنع السفن اللبنانية من اإلبحار ب.17
 13   السلطة يشيد بأداء أمن اإلسرائيليقائد لواء شمال الضفة الغربية في جيش .18
 13   الكنيست الحالية سنّت القوانين األكثر يمينيةً وعنصرية: منظمات حقوقية إسرائيلية.19
 14  ؟"إسرائيل" لمشكلة أمن حدود  كامالً عالجاً"القبة الحديدية" يصبح نظام  كيف:"ديبكا فايل".20
    

    :األرض، الشعب
 15  رائد صالح إلى األسر للمرة الثالثة األحد.21
 15  بالقدس" الحجر والشجرتهويد "الشيخ عكرمة صبري يحذر من مخاطر .22
 16  دعو لتوفير حماية دولية لسفن التضامن مع غزةتالحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار .23
 16  %50زيادة عدد شاحنات البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر بنسبة ": بال تريد".24
 16  فتح معبر رفح البري لليوم الثاني والخمسين.25
 17  رض مطار غزة الدوليأ يدخلون موسوعة جينيس في طبطبة الكرة على أطفال غزة.26
 17   ينتهك حقوق األسرى"قانون شاليط" :فروانة.27
 17  نفذ أكبر مشروع مياه في الضفة تُالفلسطينيةسلطة المياه .28
 17  لحقوق اإلنسان يحصل على الصفة االستشارية لدى األمم المتحدة" الميزان"مركز : غزة.29
   
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1858:         العدد       23/7/2010الجمعة  :التاريخ

   :صحة
  18   تصل غزة تالفة ومنتهية الصالحية التين األدوية نسبة كبيرة م تؤكد أنالصحة العالمية.30
   

   : األردن
 18   غزة عبر ميناء العريشإلى "1 أنصار" األردنيةمساعدات المصر تسمح بمرور قافلة .31
 19   الفخريةالدكتوراه شهادة األردنيالعاهل جامعة القدس تمنح .32
 19  ردن يشارك في اجتماعات الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينييناأل.33
   

   : لبنان
 19  الحريري يؤكد أن الحكومة ستعمل على معالجة قضية حقوق الالجئين.34
 19   لسطين لدى السنيورةوفد من اتحاد نقابات عمال ف.35
 20    الدفاعيةاإلستراتيجيةالفلسطينيون جزء من :  سعدأسامة.36
 20   فروا إلى خارج البالد من ضمنهم عميد متقاعد"إسرائيل"جواسيس لصالح : لبنان.37
   

   :عربي، إسالمي
 20   االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزةإلنهاء  الراميةمبارك يؤكد مواصلة الجهود.38
 21   "الجدار الفوالذي" السلع لغزة استطاعوا ثقب مهربي: صريوالن في األمن المؤمس.39
 21  "هيرون"من طائرات التجسس  األخيرة الدفعة "إسرائيل"من لم تتركيا تس.40
 21   بامتيازاإلسرائيليةنجاح التسوية مع سوريا يخدم المصالح ": أمان"االستخبارات العسكرية .41
 22  أمريكي-يدعو لمواجهة المشروع الصهيوفي مصر " جماعة اإلخوان المسلمين " مرشد .42
   
   :يدول
 22 أنشطة المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن: كي مون.43
 23 إلى وقف هدم منازل فلسطينية" إسرائيل"تدعو " العفو الدولية".44
 23  "2سطول الحرية أ"وسائل إعالم غربية كبرى تطلب المشاركة في .45
 24  رئيس الوزراء اليوناني يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ حل الدولتين.46
 24   غواصة وسفينتين" إسرائيل"أنباء عن رفض ألماني بيع : "ديفنس نيوز".47
    

    :حوارات ومقاالت
 24  ونختلف مع الحكومة في كل الملفات... األردن دولة الضفتين: صورحمزة من.48
 29  ياسر الزعاترة...  التي ضيعت البوصلة بوعي وإدراك"سفينة األمل".49
 30   كيسلرنجلي... مؤشرات تنامي الشراكة العسكرية... "إسرائيل"أميركا و.50
 31  ألوف بن... صفقة اوباما.51
 32  باتريك سيل"... إسرائيل"عبء التحالف بين أميركا و.52
 34  يوسي ميلمان... ة الصاروخيةينقاط ضعف القبة الحديد.53
    

  36  :كاريكاتير
***  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1858:         العدد       23/7/2010الجمعة  :التاريخ

  
 ستكون معدودة إذا لم ترتـب       فتح وأيام.. القرار في شأن المحادثات المباشرة خالل سبعة أيام       : سعبا .1

  بيتها الداخلي
 الرئيس محمود عباس قال ، أن رويترزنقال عن وكالةرام اهللا  من 23/7/2010الحياة، لندن، نشرت 
ية اآلن للدخول في محادثات  كانت الظروف مواتإذا انه سيتخذ قراراً خالل سبعة أيام في شأن ما أمس

  ."إسرائيل"مباشرة مع 
 "إسرائيل" وافق على المحادثات المباشرة، فإن إذاويقول عباس انه حصل على وعد من واشنطن بأنه 

لكنه . المقبل سبتمبر/ ستمدد وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية المقرر أن ينتهي أجله في أيلول
 مستعدة لمناقشتها في "إسرائيل"الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستكون يريد أن يعرف مقدماً طبيعة 

 وأن تعهد باألمن لطرف ثالث، كما األردن كانت مستعدة للتخلي عن وادي إذاالمحادثات المباشرة، وما 
  . تأكيدات أكثر وضوحاً من الواليات المتحدةإلىيسعى عباس 

اها في اجتماع مغلق مع المجلس الثوري لحركة فتح التي وصرح عباس في رام اهللا بعد نشر كلمة ألق
يتزعمها واستعرض فيها التقدم البطيء حتى اآلن في المحادثات غير المباشرة التي يتوسط فيها المبعوث 

 حدث تطور ايجابي من إذا جورج ميتشل، انه ليس ضد المفاوضات المباشرة، موضحاً انه األميركي
، فسيتم عرضه على لجنة جامعة الدول العربية التي وافقت على  الشهر الجاري28اآلن وحتى 

 سيستمرون في أنهم لم يحدث ذلك، فسيبلغ الفلسطينيون اللجنة إذاوأضاف انه . المحادثات غير المباشرة
 من المقرر أن تجتمع أن، مع العلم أشهرالمفاوضات غير المباشرة حتى ينتهي التفويض ومدته أربعة 

  .يوليو الجاري/  تموز29رة في اللجنة في القاه
 دخل الفلسطينيون إذا الرئيس باراك أوباما قال في رسالة نقلها ميتشل انه إنوقال عباس للمجلس الثوري 

ولن يبنى منزل واحد على أرض "في محادثات مباشرة، فإن حظر البناء في المستوطنات سيمدد 
  ."فلسطينية طوال فترة التمديد
 المحتلة التي ستشملها األراضي أوباما استخدم تعبيرات تؤكد أنه يعتقد أن أن وقال عباس ألعضاء فتح

 التعبيرات أن وأضاف. األردنالمفاوضات هي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والبحر الميت ووادي 
 األفكار الرئيس السابق جورج بوش، وان إدارةالمستخدمة كانت أقل وضوحاً مما تردد خالل فترة 

وتابع انه يتعين درس مسألة وقف البناء في .  كثيرةإيضاحات إلىحة قليلة وغير كافية وتحتاج المطرو
 إلىويتعرض عباس .  وجود مرجعية للمفاوضاتإلى إضافةالمستوطنات في شكل واضح ومحدد، 

 تكون غير أن التي يمكن إسرائيلضغوط من جانب فتح لتجنب المزيد من المفاوضات المباشرة مع 
  .مثمرة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر ، أن رام اهللامن  23/7/2010القدس العربي، لندن، وجاء في 
  . الخميس حركة فتح التي يتزعمها من أن أيامها ستكون معدودة إذا لم ترتب بيتهاأمس

ى وهاجم عباس الحركة لفشلها في االتفاق على مرشحين لالنتخابات المحلية التي كان من المقرر أن تجر
يوليو الجاري، ولكن فتح قررت تأجيلها إلى أجل غير مسمى ألنها لم تتمكن من االتفاق على / في تموز

  .من سيخوض االنتخابات
يجب أن "ونقل مسؤول حضر اجتماعا للمجلس الثوري لحركة فتح يوم الثالثاء، أن عباس قال للمجلس 

  ."فإني أقول لكم على الحركة السالم) ةمن دون محاسب(نحاسب أنفسنا على ما جرى، وإذا مر ما جرى 
وأضاف . وحذفت تصريحات عباس هذه من نسخة كلمته أمام المجلس الثوري التي أذيعت ونشرت

هذا امتحان ال يبشر بخير لكل من هو مسؤول "عباس في التصريحات التي اتسمت بصراحة غير مألوفة 
  ."وأنا ال أعفي نفسي من المسؤولية.. في فتح
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 نقال عن مراسلها عبد الرؤوف أرناؤط أن 23/7/2010األيام، رام اهللا،  نفسه جاء في في السياق
 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستخالص العبر من قرار تأجيل  قررالثوري لحركة فتحالمجلس 

االنتخابات المحلية والبلدية التي كانت مقررة في السابع عشر من الشهر الجاري وتشكيل لجنة للتحقيق 
أمين مقبول، أمين سر الـمجلس الثوري، الذي " األيام" كل من خرج عن القوائم، وفقاً لما أفاد لـمع

  .اختتم أعمال دورته الرابعة، أمس
دون إعطاء المزيد من التفاصيل " لجنة عمل غزة"وكشف مقبول النقاب عن أن المجلس قرر تشكيل 

  عادة تفعيل واعتمادعنها، مشيراً إلى أنه وافق على دعوة الرئيس عباس إل
وفيما وصف المداوالت التي تخللت أعمال المجلس بأنها كانت ساخنة، فإنه أكد أن المجلس أمهل اللجنة 
المركزية لحركة فتح فترة شهر لتنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن المجلس، متوقعاً أن يجري 

بعد أن ذكر أن الرئيس عباس بدأ سالم فياض، رئيس الوزراء، خالل أيام .التعديل على حكومة د
  .المشاورات بهذا الشأن

سياسياً، فقد أكد المجلس التمسك بالمواقف التي أعلنها الرئيس عباس بشأن االنتقال إلى المحادثات 
المباشرة وطالب اإلدارة األميركية بالمزيد من التوضيح لموقفها بشأن هذه المفاوضات فيما طالب لجنة 

لسالم العربية بدعم الموقف الفلسطيني في اجتماعها المقرر يوم التاسع والعشرين من المتابعة لمبادرة ا
  .الشهر الجاري
المجلس ثمن موقف الرئيس عباس واستجابته إلجراء تعديل وزاري استناداً إلى ضرورة "وأشار إلى أن 

اداً إلى صالحياته المجلس الثوري أوصى الرئيس استن: "وقال" تعزيز دور الحكومة في خدمة المواطنين
الدستورية بإجراء تغيير شامل، ويعود للرئيس أن يقرر ما إذا كان سيجري تعديالً أم تغييراً شامالً وقد 
بدأ الرئيس المشاورات، وعلى ما يبدو فإن الرئيس ال يرغب في أن يتولى أعضاء من اللجنة المركزية 

جلس الثوري على مشاركة أعضاء من اللجنة في الم) فيتو(لحركة فتح حقائب وزارية ولكن ليس هناك 
الرئيس قال إن التعديل : "وأضاف" الـمركزية في الحكومة إن اقتضت الضرورة مشاركة أي منهم

  ".سيجري خالل أيام
المجلس الثوري ناقش موضوع االنتخابات المحلية وشكل لجنة لتقصي الحقائق "وأكد مقبول أن 

مع كل من خرج عن القوائم وخالف القرارات التنظيمية التخاذ واستخالص العبر وشكل لجنة للتحقيق 
ال توجد قرارات بالفصل وإنما هناك لجنة تحقيق وستحدد العقوبة : "وقال" العقوبات الالزمة بخصوصهم

  ".على ضوء المخالفة
وافق على دعوة الرئيس عباس إلعادة تفعيل واعتماد المجلس "وكشف النقاب عن أن المجلس الثوري 

  ".ووافق المجلس على دعوة الرئيس لإلسراع بتشكيل المجلس االستشاري) الكونفرنس(عام ال
  

  في الخريف المقبل" ساخناً" في لبنان سيكون األمنيالوضع : عباس .2
، لبنانيين واسرائيليين، بأن "المتنبئين"انضم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى : خليل فليحان

في الخريف المقبل، وشكّل هذا التوقع السيئ مفاجأة لعدد من " ساخناً" سيكون الوضع االمني في لبنان
المسؤولين، وخصوصاً ان صاحبه طلب من الالجئين الفلسطينيين في لبنان التزام الحياد وعدم االنخراط 

ومما ازعج هؤالء المسؤولين جزم عباس بأن المعارك واقعة في الخريف، وانه . في اي قتال مع اي فئة
صدق ما يشيعه رئيس اركان الجيش االسرائيلي اللفتنانت غابي اشكينازي من ان خريف لبنان سيكون 
مشتعالً، بعد نشر القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة التي ستحاكم المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق 

  .ويشاطر االثنان في نبوءتهما عدد من الزعماء السياسيين اللبنانيين. الحريري
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واستغربت مصادر ديبلوماسية في بيروت استمرار التراشق االعالمي بين عدد من القيادات اللبنانية، 
 آذار والبعض اآلخر الى قوى الثامن من آذار، ولفتت الى ان هذا التراشق 14بعضها ينتمي الى قوى 

  . بلغ اوجه في االيام االخيرة وهو يضمر ابعد من تبادل االتهامات اعالمياً
  23/7/2010نهار، بيروت، ال

 
  سنبتر الذراع األمني الذي يتحرك على أرض غزة: هنية .3

 قال إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة مساء اليوم الخميس إن حكومته ستبتر :غزة
ة الذراع األمني الذي يتحرك على ارض غزة، مشيراً إلى الحمالت التي تنفذها أجهزة أمن المقالة لمالحق

  .عمالء االحتالل االسرائيلي في القطاع
ليس لنا في امتنا أعداء، وان عدونا الوحيد "وأضاف هنية خالل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في غزة 

  ".هو االحتالل اإلسرائيلي
وأكد رئيس وزراء المقالة، حرص حكومته على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الذي جاء 

  . الضرورة بسبب رفض البعض لنتائج االنتخابات البرلمانيةتحت وقع
بتحرير اإلرادة السياسية والقرار الفلسطيني من القبضة األمريكية والتدخل "وطالب هنية السلطة 

، مؤكدا على ضرورة تسير قوافل كسر الحصار "الخارجي الذي يضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة
 .ركيا ستقدم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعاتهاوقال هنية إن ت .عن قطاع غزة

  22/7/2010، وكالة معاً اإلخبارية  
 

   دولة فلسطين يشكالن مفتاح السالم واالستقرار في المنطقةوإقامة االحتالل إنهاء: فياض .4
 رام اهللا، نظيره     استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في مقر مجلس الوزراء في مدينة            : رام اهللا 

اليوناني جورج باباندريو، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على تطورات األوضاع السياسية في األرض              
الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية الـسياسية جـراء الممارسـات واالنتهاكـات               

  .اإلسرائيلية
 الـى   إضافة الحصار عن قطاع غزة دون شروط،        وجدد رئيس الوزراء موقف السلطة الداعي الى رفع       

، والسماح بتدفق البضائع من والى قطـاع        2005أهمية فتح المعابر، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام         
غزة، وركز رئيس الوزراء على ضرورة ضمان فتح الممر اآلمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع                

نية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة          غزة، وبما يضمن وحدة األرض الفلسطي     
، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية       1967ومترابطة على كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام         

واعتبر أن االسراع في انهاء االنقسام واعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، يعجل في رفـع              . بما فيها القدس  
اهم في استنهاض الطاقات الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المـستقلة وعاصـمتها             الحصار، ويس 
  .القدس الشرقية

وأطلع فياض نظيره اليوناني على الجهود التي تبذلها السلطة الستكمال بناء مؤسـسات دولـة فلـسطين                 
  ، ”انهاء االحتالل واقامة الدولة: فلسطين“وبنيتها التحتية، كما حددتها وثيقة 

 23/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  المفاوضات المباشرة رهينة إحراز تقدم في مجالي الحدود واألمن": منظمة التحرير" .5
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، : رام اهللا

 يشمل اللقاءات األخيرة مع المبعوث األميركي لعملية تم خالله دراسة كافة المعطيات والمستجدات وبما
  .السالم السيناتور جورج ميتشل، وتطورات المحادثات التقريبية
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وتدارست اللجنة التنفيذية استمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية وبما فيها 
 وتهجير السكان واالجتياحات واالغتياالت القدس الشرقية إضافة إلى هدم البيوت ومصادرة األراضي

  .واالعتقاالت واستمرار فرض الحصار في قطاع غزه
وعلى ضوء ما قدمه السيد الرئيس أبو مازن، فإن اللجنة التنفيذية، تدين كافة الممارسات اإلسرائيلية 

على الحكومة وتؤكد أن وقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمله القدس الشريف، يعتبر التزاما 
واللجنة التنفيذية تصر وتؤكد إدانتها للممارسات اإلسرائيلية وكافة . اإلسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا

قرارات طرد النواب الفلسطينيين والوزير السابق عن القدس الشرقية، وهدم البيوت وفرض الحقائق على 
هذه الممارسات بما في ذلك رفع الحصار األراضي، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف كافة 

  .بشكل تام عن قطاع غزه وبما يمكن من حرية الحركة واألفراد والبضائع
وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية وذات العالقة ومبادرة السالم العربية 

 1967شرقية على حدود الرابع من حزيران وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ال
القدس، الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه، األمن واإلفراج عن ( وعلى كافة قضايا الوضع النهائي 

  .وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة) المعتقلين
من، وإقرار مرجعية على وعليه فإن اللجنة التنفيذية تصر على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود واأل

 ووقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس 1967رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 
الشريف وذلك لالنتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني 

  .المؤقتةمحدد، وبعيداً عن الحدود االنتقالية والدولة ذات الحدود 
وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الدول العربية الشقيقة والدول األوروبية واإلفريقية وأمريكا الالتينية 
واآلسيوية وروسيا والصين واليابان واألمم المتحدة لدعمها المرجعيات التي حددتها اإلدارة األمريكية 

  .لمحادثات المباشرةللمحادثات التقريبية وإحداث التقدم المطلوب لالنتقال إلى ا
وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري من خالل توقيع الوثيقة 

  . المصرية ألن الوحدة الفلسطينية الفلسطينية تعتبر نقطة االرتكاز لمواجهة التحديات
  22/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   وإيران يشتبكان كالمياً مع ممثلة الكيان في األمم المتحدةمندوبا السلطة .6

في مقر " إسرائيليين"انتهت المناقشات بين موفدين فلسطينيين و): ب.ف .ا ( ستار ناصر، -طهران
مجلس األمن باألمم المتحدة األربعاء حول آفاق احتمال إجراء مفاوضات مباشرة، إلى حوار طرشان، 

  .مع مندوبة الكيان كالمياً في الجلسة فيما اشتبك مندوب إيران 
أرخت السياسة واألعمال غير الشرعية واالستفزازات "وقال رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين 

بظالل على الجهود الرامية إلى تنشيط عملية السالم وأثارت شكوكاً حول صدقية " اإلسرائيلية"
أمام عملية "  وضع حد لالستيطان يشكل عقبة كبيرة"إسرائيل"وأوضح أمام السفراء أن رفض ".إسرائيل"

مستعدة لركوب ما " إسرائيل"في األمم المتحدة غابرييال شاليف ردت بأن " إسرائيل" ولكن سفيرة .السالم
تواجه " إسرائيل"وقالت إن . ولكنها ال تساوم أبداً على أمنها " من أجل السالم" مخاطر سياسية"أسمتها 

العالمي " اإلرهاب" تنوعاً وأكثر خطراً خصوصاً صواريخ حماس وحزب اهللا وحالياً تهديدات أكثر
وحصل تالسن بين مندوب إيران وشاليف بسبب إدانة إيران للجرائم  .واألهداف النووية إليران 

  " . اإلسرائيلية"
  23/7/2010الخليج، الشارقة، 
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   ناصر على عدم أخذ مالحظاتالقيادة المصرية غير متفرغة للمصالحة وال تزال ت: البردويل .7

الدكتور ، أن أشرف الهور، غزةنقال عن مراسلها من  23/7/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 حركته ال تمانع في دخول أي وسيط على بأن "القدس العربي"صالح البردويل القيادي في حماس قال لـ

حريصة على أن يكون ملف خط المصالحة بهدف إنجازها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن حماس 
  .المصالحة الفلسطينية الداخلية تحت إشراف القيادة المصرية

 حماس ال تمانع في إبرامها، ملقياً السبب في إنلكن البردويل جدد موقف حركته من المصالحة، وقال 
غة غير متفر"، إلى جانب أنه قال إن القيادة المصرية "خضوع حركة فتح للفيتو األمريكي"تعثرها لـ
  ."للمصالحة

وقال إن هذا يتضح من خالل رفض أخذ مالحظات حركة حماس على ورقة المصالحة التي قدمتها 
  ."يكبل المصالحة" الذي قال البردويل أنه "الفيتو األمريكي'مصر، بسبب الخضوع لـ

ة وانتقد البردويل الموقف المصري بسبب رفضها فتح باب المناقشة أمام مالحظات حماس على الورق
ال تزال تصر على توقيع حماس على رقة "التي أعدت إلنهاء الخالف الداخلي، مشيراً إلى أن مصر 

  ."المصالحة، دون أخذ المالحظات أو مناقشتها فلسطينياً
تهرب لألمام، فبدالً من إتمام المصالحة تجري وراء "هذا وهاجم القيادي في حماس حركة فتح، وقال إنها 

  ."ألمني مع االحتاللالمفاوضات والتنسيق ا
إلى ذلك اتهم البردويل الرئيس محمود عباس بإفشال وساطة رغبت تركيا بلعبها من أجل إتمام 
المصالحة، وقال إن الرئيس عباس في آخر زيارة له لتركيا طلبت منه قيادة هذا البلد التدخل إلتمام 

  ."ثات فلسطينية فلسطينيةوادعى قرب انطالق مباح"المصالحة، لكنه حسب البردويل رفض األمر 
وعن اللقاء الذي جمع قبل أيام رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو في العاصمة السورية دمشق، وإن كان قد بحث دخول تركيا على خط الوساطة قال 

  .'الحصار والمصالحةال تمانع في لقاء أي أحد لبحث ملف 'البردويل أن حركة حماس 
أوضح في تصريحات خاصة ، أن البردويل غزة من 22/7/2010قدس برس، من جهة أخرى ذكرت 

أن التخفيف من حصار غزة لن يدفع حماس للتخلي عن قضيتها الكبرى التي دفعت من " قدس برس"لـ
ة الصهيوني أفيغدور منذ اللحظة األولى التي صدر فيها مقترح وزير الخارجي: "أجلها ثمنا باهظا، وقال

عن وجهة نظرنا، وقلنا بأن الكيان الصهيوني " حماس"ليبرمان حول فك االرتباط عن غزة، عبرنا في 
يضلل وأن قضيتنا أكبر من غزة، وأنها تتصل بوطن فلسطين، ولذلك ال يستطيع ال ليبرمان وال غيره أن 

أو هناك، وقد عارض مشروع عزل يقطع الشعب الفلسطيني من خالل استرضائه بتخفيف الحصار هنا 
  ".غزة عن الضفة أوروبيون أيضا

يبدو أن حركة : "واتهم البردويل حركة فتح بالترويج لفكرة اشتراك حماس في مشروع عزل غزة، وقال
التي عملت على األرض على تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني من خالل تدميرها للشرعية " فتح"

ها األمنية السيئة مع االحتالل، هي التي أجرمت وال تزال بحق القضية ومشاركتها في الحصار واتفاقات
الفلسطينية، لذلك هي تحاول أن تتهم حماس بأنها وافقت على خطة ليبرمان، وهي تعلم علم اليقين أن 

أقوى من ذلك ألنها صاحبة مشروع مقاومة، وحصارها يأتي ألنها رفضت تقسيم الوطن، وهي  حماس
  ".خلل الذي أحدثته اتفاقات أوسلو وتوابعهاتحاول أن ترمم ال

: وعما إذا كانت حماس ممنوعة رسميا من السفر من وإلى غزة عبر معبر رفح المصري، قال البردويل
من الواضح أن هناك تضييقاً على عناصر حماس في معبر رفح المصري، وهناك تمييز حتى في "

بالغاً مصرياً رسمياً يعلن صراحة محاصرة المرضى، حيث تتم إعادة مرضى حماس، لكن لم نتلق إ
بالنسبة لنا نحن . حركة محظورة من الدخول إلى مصر" حماس"حماس في غزة، ولم تعلمنا مصر بأن 
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سنظل نقاتل من أجل إيجاد منافذ للشعب الفلسطيني عبر كل المنافذ، ومن جرائم الحرب أن نمنع كشعب 
  ".محتل من الحركة

  
  ن اللقاءات في السودانوفد فتح ينهي أسبوعاً م .8

أنهى وفد من حركة فتح سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم، ركزت : الخرطوم
 إلىوضم الوفد، الذي وصل  .على موقف الحركة من مختلف القضايا الداخلية واإلقليمية والدولية

الً من جمال محيسن ونجاة أبو ، ك"المؤتمر الوطني الحاكم"السودان األسبوع الماضي بدعوة من حزب 
بكر وكفاح العويوي، وانضم إليهم معتمد اإلقليم سفير دولة فلسطين سيد المصري، وأمين سر اإلقليم 

وشرح الوفد خالل اللقاءات مع المسؤولين والشخصيات السودانية موقف حركة فتح من  .نزار األخرس
 األوضاع إلىاً االنقسام والمصالحة، إضافة مختلف القضايا الداخلية واإلقليمية والدولية، وخصوص

  .الفلسطينية وآخر المستجدات
  23/7/2010الحياة، لندن، 

  
   نتنياهو من تجميد االستيطان لم يتغيرموقف: مصدر اسرائيلي .9

اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنيـاهو امـس ان موقـف رئـيس الـوزراء                 : رام اهللا 
 أشهر لم يتغير وقد     10ياهو من موضوع تجميد اعمال البناء في المستوطنات لمدة          االسرائيلي بنيامين نتن  

  .تم نقله الى جميع االطراف المعنية بالمفاوضات
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله الرئيس محمود عباس من ان االدارة االميركية وعدته بأنه سيتم تمديد فتـرة                   

  .على االنتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيلتجميد اعمال البناء في المستوطنات اذا وافق 
بدوره قال وزير الخارجية االسرائيلي، افيغدور ليبرمان، خالل لقائه رئيس الحكومة اليونانية إن اسرائيل              

  .جاهزة للدخول في مباحثات مباشرة، لكن ال يمكن االستمرار في تجميد االستيطان
إن هذا االمر غير معقول وغيـر       “لبناء في المستوطنات، موضحا     وقال ليبرمان بشأن تمديد فترة تجميد ا      

  .”لمنع توجه السفن الى قطاع غزة“وشكر ليبرمان باباندريو على ما قامت به اليونان . ”ممكن
إسرائيل تتوقع من االتحاد االوروبي أن يقوم بدور أكثر فاعليـة           “ولفت ليبرمان في سياق متّصل إلى أن        

يمارس ضغوطاً على لبنان وسوريا وتركيا لعدم القيـام بأعمـال   “، ودعاه إلى أن     ”لمنع إبحار هذه السفن   
وافاد بيان رسمي ان اللقـاء بـين نتنيـاهو          . و التقى رئيس الوزراء اليوناني نتنياهو امس      . ”استفزازية

  .ائيلبين اليونان واسر” تعزيز العالقات الثنائية“وباباندريو استغرق ساعتين اتفق خالله الزعيمان على 
وافادت االذاعة العسكرية االسرائيلية ان باباندريو هنأ الدولة العبرية على تخفيف حصارها على قطـاع               

  .غزة، داعيا الى رفع القيود التي ما زالت مفروضة على االشخاص والبضائع
مكن في حل سلمي بين اسرائيل والفلسطينيين، معتبرا انه م        ” عدم تشكيكه “من جانبه، اعرب نتنياهو عن      

  .، كما اضافت االذاعة”اذا وافق الطرفان على تنازالت“
من ناحية اخرى، نقلت االذاعة االسرائيلية امس عن نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون قولـه                
ان الفلسطينيين اضاعوا ستة اشهر من فترة التجميد وهم يحاولون اآلن الحصول على دعم جامعة الدول                

  .الصلية عدم التفاوض مع اسرائيلالعربية لنيتهم ا
وأضاف ايالون ان الهدف من فترة التجميد كان افساح المجال امام تحريـك العمليـة الـسياسية إال ان                   

  .الفلسطينيين لم يستغلوا هذه الفرصة ولم يعملوا على استئناف المفاوضات
  23/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  تيطان يعرفه الجميع موقفنا من تجميد االس: نتنياهو .10
أعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف الحكومة من موضـوع             : القدس المحتلة 

 أشهر لم يتغير، وقد تم نقله الى جميع االطـراف المعنيـة             10تجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة       
باس من أن االدارة االميركية وعدتـه بأنـه         جاء ذلك تعقيبا على ما قاله الرئيس محمود ع         .بالمفاوضات

سيتم تمديد فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات إذا وافق على االنتقال الى المفاوضات المباشرة مع                
  .إسرائيل

 23/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  "35ف أ"باراك إلى واشنطن إلنهاء صفقة طائرات  .11
ايهود باراك خالل الساعات المقبلة إلى الواليات المتحدة في         " يلياإلسرائ"يتوجه وزير الحرب    : )وكاالت(

طائرات مقاتلـة مـن     " إسرائيل"زيارة عمل يتوقع أن ينهي خاللها المفاوضات حول إبرام صفقة شراء            
، أمس، أن باراك ومدير عام وزارته اللواء فـي          "يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   ". 35إف  "طراز  

توجهان إلى الواليات المتحدة وفي جعبتهمـا ملخـص موقـف جهـاز األمـن               االحتياط أودي شاني سي   
 مليـار دوالر  2 .75ويتوقع أن يصل حجم هذه الصفقة إلى     ". 35إف  "حيال شراء طائرات    " اإلسرائيلي"

األمريكية التي تصنع هذه الطائرات     " لوكهيد مارتين "وأشارت الصحيفة إلى الخالفات العالقة مع شركة        . 
  ).البنتاغون(مديرية مشروع هذه الطائرة في وزارة الدفاع األمريكية المقاتلة و

  23/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  حث مع المسؤولين الفرنسيين وضع اليونيفيل في لبنان يبرئيس األركان اإلسرائيلي  .12
نازي اشـكي  غابي   بقيت زيارة اليومين التي قام بها رئيس األركان اإلسرائيلي        :  ميشال أبو نجم   - باريس

وانتهت مساء أمس، بعيدة عن األضواء، بحيث لم تتطرق إليها وسائل اإلعـالم             » بعد إيطاليا «إلى فرنسا   
وحـدها صـحيفة    . وال أثارت احتجاجات من جانب المنظمات والجمعيات الداعمة تقليديا للفلـسطينيين          

على دعوة أطلقتها جمعية    اليمينية كرست لها موضوعا مختصرا فيما اقتصر التنديد بالزيارة          » لوفيغارو«
بين » وقف التعاون العسكري واألمني   « الفلسطينية التي أصدرت بيانا دعت فيه إلى         -التضامن الفرنسية   
  .فرنسا وإسرائيل

والتقى اشكينازي نظيره الفرنسي األميرال إدوار غيو وسابقه الجنرال جان لوي جورجـولين ورئـيس               
وبحسب المعلومات  . نوا بيغا وقادة الطائفة اليهودية الفرنسية     أركان رئيس الجمهورية الخاص الجنرال بو     

 -المتوافرة في باريس، فإن الملف اإليراني والوضع في جنوب لبنان ونشاط اليونيفيل والتعاون الفرنسي               
اإلسرائيلي العسكري والصناعي واإلرهاب كانت المواضيع التي دارت حولهـا محادثـات اشـكينازي              

  .الرسمية في باريس
 اإلسـرائيلي العـسكري والـدفاعي       -تعكس الزيارة في األساس تثبيت التقارب والتعـاون الفرنـسي           و

والصناعي الذي يتنامى بموازاة التقارب السياسي بين الجانبين والعالقات الخاصة التي تـربط الـرئيس               
الفرنـسي  ويشغل موضوع اليونيفيـل الطـرفين       . ساركوزي برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو     

ففيما تتهم إسرائيل اليونيفيل بالعجز عن منع تسليح حزب اهللا فـي            . واإلسرائيلي ولكن من زوايا مختلفة    
بلدات جنوبي الليطاني أي في منطقة عمليات القوة الدولية، يأخذ حزب اهللا على اليونيفيل ومنها الوحـدة                 

  ت وتعليمات إسرائيليةتتحرك وفق أجندة إسرائيلية وبناء على معلوما«الفرنسية أنها 
   دفاعي؛ إذ إن فرنسا اشترت أربـع        –وعلى الصعيد الثنائي، يقوم بين باريس وتل أبيب تعاون صناعي           
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طائرات من غير طيار إسرائيلية الصنع وهناك تعاون صناعي بين شركاتها والشركات اإلسرائيلية فـي               
  .هذا القطاع يرغب الطرفان في تطويره

  23/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   منهم14اهتمام اسرائيلي بوباء غريب اصاب اآلالف من افراد الجيش السوري وأدى لوفاة  .13
شهدت الساحة االعالمية االسرائيلية الخميس اهتماما باصابة اآلالف من افـراد  : رام اهللا ـ وليد عوض 

  . جنديا سوريا14الجيش السوري بوباء غريب ادى لوفاة 
انية في التلفزيون االسرائيلي نبأ اصابة الجيش السوري بفيروس غريـب حتـى             وما ان نشرت القناة الث    

نقلت الكثير من وسائل االعالم ذلك النبأ الذي ادى بالرئيس السوري بشار االسد لوقف كافة التـدريبات                 
  .في صفوف الجيش السوري

 10 الـسوري قبـل    وحسب وسائل االعالم االسرائيلية فان الوباء الفيروسي الغريب الذي ضرب الجيش          
  .ايام تقريبا كاد يشل الوحدات القتالية في الجيش

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن موقع القناة الثانية في التلفاز االسرائيلي على شبكة االنترنت الخميس نبـأ                
لمراسله العسكري مفاده ان وباء غامضا انتشر خالل االيام األخيرة في صفوف الجيش السوري وكـاد                

  .وحدات القتاليةيشل ال
 منهم وان هذا الوباء الذي ال يعـرف         14وذكر الموقع ان آالف الجنود السوريين اصيبوا بالوباء وتوفي          
  .سببه بدأ في المعسكرات الشمالية للجيش السوري وانتشر جنوبا

ة للجيش  االسرائيلي ذكر قبل ايام ان االسد قام بوقف كافة التدريبات العسكري          ' قضايا مركزية 'وكان موقع   
  .السوري نتيجة انتشار فيروس غامض بين صفوف الجيش السوري

ووفقا لما نسبه الموقع لمصادر في الحكومة السورية، فقد اتخذ االسد هذا القرار بعد معلومات عن انتشار                 
فيروس غامض، تسبب في االسهال لعدد كبير من الجنود في الجيش السوري، وسوف يستمر مفعول هذا                

  .نهاية هذا الصيفالقرار حتى 
وحسب الموقع فإن بعض المصادر في الحكومة السورية رجحت أن يكون هذا القرار بسبب نقص فـي                 
الميزانية للحكومة السورية، في الوقت الذي اعتبرت بعض المصادر أن اسرائيل هي التي نقلـت هـذا                 

  .الفيروس الى أحد معسكرات الجيش السوري ومن ثم انتقل الى معسكرات اخرى
واشارت مصادر مسؤولة اخرى في سورية الى أن األسباب التي دفعت التخاذ هذا القرار تعود لوجـود                 
جفاف شديد في سورية، ادى لنقص حاد في المياة التي تصل الى معسكرات الجـيش الـسوري التـي                   

  .تستخدم في النظافة ما أدى الى الحاق أضرار بين الجنود
  23/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  لة في حزب العمل لالنسحاب من حكومة نتنياهو بسبب جمود عملية السالمحم .14

أطلقت مجموعة من القادة الميدانيين في حزب العمل اإلسرائيلي حملة جماهيرية           :  نظير مجلي  - تل أبيب 
واسعة، تهدف إلى ممارسة الضغط على رئيس الحزب إيهود باراك، ووزرائه، حتى يمـارس الـضغط                

ويمنح قادة الحملة فرصة لقادة الحزب      . مة، برئاسة بنيامين نتنياهو، لتجنح نحو السالم      المؤثر على الحكو  
المقبل، فإذا لم تبدأ مفاوضات سالم جدية مع السلطة الفلسطينية، سيـصعدون            ) أيلول(حتى نهاية سبتمبر    

  .هذه الحملة، لالنسحاب من الحكومة، وإسقاطها، والتوجه النتخابات عامة مبكرة
إلى أعضاء  ) SMS(وقد بدأت في إرسال رسائل هاتفية       » إسرائيل تتحطم « الحملة تحت شعار     وتتم هذه 

 نائبا، عدد نواب حزب العمل في الكنيست، وأعضاء اللجنة المركزيـة للحـزب ومئـات                13الكنيست،  
  .النشطاء اآلخرين
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ن مقربا مـن بـاراك،      ويقود هذه الحملة أحد أبرز النشطاء الميدانيين في الحزب، إيلي سويسا، الذي كا            
  .2001 – 1999عندما كان رئيسا للحكومة اإلسرائيلية 

  23/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  النائب الطيبي أفضل خطيب على اإلطالق :  العبريةالصحف .15
مع خروج الكنيست الى عطلتها الصيفية نُشرت عدة تقارير لتقيـيم عمـل             : ـ زهير أندراوس   الناصرة

برلماني، نجاحهم في تمرير القوانين، الدعوة لجلسة طارئة علـى جـدول اعمـال              النواب حول عملهم ال   
هـذه الكنيـست    : وقال النائب الطيبي مع اختتام الدورة     . الكنيست، االستجوابات وحتى الخطابة البرلمانية    

ة كانت األكثر يمينية من حيث تمرير القوانين العنصرية والتهجم على النواب العرب، وكانت هناك منافس              
  .بين نواب اليمين من سيكون االكثر تطرفاً ارضاء لناخبيه

يـسرائيل  '،  'هآرتس'،  'يديعوت أحرونوت '،  'معاريف': وأجملت الصحف اإلسرائيلية باللغة العبرية وهي     
واإلذاعات العبرية هذه الدورة بالنسبة للنواب الذين نجحوا في تمرير القوانين، وجاء النائب الطيبي              ' هيوم

ة االولى من بين النواب العرب من حيث عدد القوانين التي مررها ومن بينها قـانون المهـن                  في المرتب 
                 الطبية المساندة، تعويض المسافرين عن التأخير من شركات الطيران، فك دمج باقة جت، الـزام ضـم

  .عربي في اللجنة االستشارية لمفوضية خدمات الدولة
ع خاص بهم افضل النواب في مختلـف المجـاالت، وجـاء            المساعدون البرلمانيون اختاروا في استطال    

النائب الطيبي في المرتبة االولى كأفضل خطيب برلماني عن الخطابات التي قدمها على منصة الكنيست               
والجدير بالذكر ان من بين أبرز هذه الخطابات كان الخطاب الذي اقتبس فيه قصيدة الـشاعر محمـود                  (

وخطاب االنتصار على النازية، الخطاب حول تدريب وحـدة         ' ات العابرة ايها المارون بين الكلم   'درويش  
 2022الكالب في جيش االحتالل على االنقضاض على كل من ينادي اهللا أكبر، وآخرها خطاب حكومة                

  ). الذي قدم فيه تصوراً مستقبلياً قاتماً للديمقراطية والنظام في إسرائيل
. لبرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام والتي يرأسها د         باإلضافة الى ذلك، قدمت لجنة التحقيق ا      

الطيبي، تقريرها المفصل لرئيس الكنيست في هذه الدورة، وتابعت جلساتها االسبوعية حيث مثل امامهـا               
ممثلو بنك اسرائيل، شركة الكهرباء، شركات التأمين، البنوك كافة، والمسؤولون في مفوضـية خـدمات               

  .اتالدولة والوزار
  23/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  حول تدريبات الشرطة القتحام األقصى  يستجوب وزير األمن اإلسرائيليالطيبي .16

قدم النائب أحمد الطيبي اسـتجوابا عـاجالً لـوزير األمـن الـداخلي      : القدس المحتلة ـ حسن مواسي 
ة في منطقة اللد، على اقتحـام       اإلسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش حول تدريبات تجريها الشرطة اإلسرائيلي       

  .المسجد األقصى
ما هو تفسيرك للتدريبات في منطقة المركز والتي كشف عنها موقـع            : "وسأل الطيبي الوزير اإلسرائيلي   

العرب االلكتروني، موثقًا ذلك بصور من مكان التدريب، وهل صحيح أن التـدريبات تجـري القتحـام                 
  ".المسجد األقصى

ه القضية وهذا النشر يدالن على نوايا التصعيد لقوات األمن، محـذرا مـن هـذه                هذ"واعتبر الطيبي أن    
  ".الخطوات الخطيرة التي ستؤدي الشتعال المنطقة

  23/7/2010، المستقبل، بيروت
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   دبلوماسية إسرائيلية مكثفة لمنع السفن اللبنانية من اإلبحار باتجاه غزة لكسر الحصار جهود .17
كشف النقاب أمس الخميس في تل أبيب عن أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية  :الناصرة ـ زهير أندراوس 

باشرت بحملة دبلوماسية تهدف إلى عرقلة إبحار سفينة كسر الحصار اللبنانية إلى قطاع غزة في األيـام                 
وبحسب المصادر الرسمية في تل أبيب، فقد طلب من سفراء إسرائيل نقل رسـائل إلـى كبـار                  . القريبة

 في الواليات المتحدة األمريكية ومنظمة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومـصر تتـضمن              المسؤولين
الضغط على كٍل من سورية ولبنان من أجل وقف إبحار السفينة، بادعاء أن إسرائيل أوقفت مـا تُـسميه                   

ادر المصادر عينها بالحصار المدني، وبالتالي فإن الحديث عن عملية استفزازية، على حد قـول المـص               
  . السياسية اإلسرائيلية

  23/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  السلطة  يشيد بأداء أمن اإلسرائيليقائد لواء شمال الضفة الغربية في جيش  .18
بتطور التنسيق األمني بين    " إيتسك بار "أشاد قائد لواء شمال الضفة الغربية في جيش االحتالل اإلسرائيلي           

وأشارت إذاعة جيش االحـتالل     . لفلسطينية في الضفة خالل اآلونة األخيرة     األجهزة األمنية اإلسرائيلية وا   
رغم الهدوء الحاصل في الضفة الغربية إال أن ذلك يتطلب البقاء على            : "أنه قال " بار"التي أجرت لقاء مع     

  ". حالة عالية من الجهوزية والتأهب
 عمـق المنـاطق الفلـسطينية، وكنـا         في الماضي عندما كنا ندخل إلى     "وقال الضابط اإلسرائيلي الرفيع     

نتعرض إلطالق نار وإلقاء العبوات فان حالة االستنفار تبقى على أعلى درجاتها، لكـن اليـوم الوضـع            
مختلف تماما حيث ندخل إلى عمق المدن دون مشاكل، لكن هذا يخلق لنا مشكلة من نوع آخر وهي كيفية                   

  ". الحفاظ على وضع االستعداد وعدم تراخي الجنود
ولفتت إذاعة جيش االحتالل إلى أن إحدى المعضالت الرئيسة بالنسبة لقائد لواء شمال الضفة هي كيفيـة                 
الحفاظ على العالقة الجيدة مع األجهزة األمنية الفلسطينية، أي من ناحية احترام مكانتهم واحترامهم حيث               

ها، والوضـع األمنـي     تتحدث الحقائق عن نفسها، فالهجمات في نابلس تقلصت ومازالت تهـبط نـسبت            
  .  على حد تعبيره-واالقتصادي يتطوران مع مرور الزمن

و من ناحية أخرى يواجه جيش االحتالل معضلة الحفاظ على القدرة الذاتية للقوات اإلسرائيلية في إحباط                
الهجمات الفلسطينية حتى لو تطلب ذالك األمر العمل في قلب مدينة نابلس، كما حصل قبل نصف عـام                  

وتمت عملية التصفية في قلـب      " مئير افشلوم حاي  "م اغتيال ثالثة مطلوبين الذين قتلوا المستوطن        حين ت 
  . نابلس

أنا أوجه الجنود لتعامل بحساسية والتعرف بصورة أفضل على الفلسطينيين ورجال الـشرطة             : "وقال بار 
  ". ن الطرفينالفلسطينية ألننا نعيش فترة فيها التنسيق األمني يعزز الثقة المتبادلة بي

اليوم إذا أردنا تنفيذ مهمة في إحدى القرى الفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه األجهزة األمنية                : "وأضاف
الفلسطينية بنشاط امني في نفس القرية لعدة أيام، وتلقيت معلومات من االسـتخبارات بإمكانيـة تأجيـل                 

حيث كنا نأمر األجهـزة األمنيـة بـالتراجع    مهمتنا فإننا نؤجله، وذلك بعكس ما كان يحدث في الماضي           
  ".واالنسحاب

  22/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  الكنيست الحالية سنّت القوانين األكثر يمينيةً وعنصرية :  حقوقية إسرائيليةمنظمات .19
 فـي   18الـ  (أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أن الكنيست اإلسرائيلية الحالية         :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

هي الكنيست األكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية لجهة عدد القوانين ومشاريع القوانين           ) اريخ الدولة العبرية  ت
وأوضحت أن القوانين التي تمت المصادقة عليها خـالل الـدورة الـصيفية    . التي تم تشريعها أو تقديمها   
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ائيل وتميـز ضـد المـواطنين       المنتهية للكنيست الحالية تمس مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير في إسر          
ديموقراطيـة  «و» أمن الدولة «وأشارت إلى أنه تحت حجة      . »انعدام التسامح تجاه اآلخر   «العرب وتجسد   
وتناولـت هـذه    . »الوطنيـة «للدولـة و  » الوالء«شرع النواب في سن قوانين تتناول       » تدافع عن ذاتها  

الذي يهدف الى سحب الجنسية     » ء واالنتماء الوال«المنظمات أمثلة الدعاءاتها، في مقدمها مشروع قانون        
، وسـحب   »غير قانونية «، ومشروع قانون يعتبر الحركة اإلسالمية       »مخلصاً للدولة «ممن ال يتم تصنيفه     

حنين الزعبي، وانتهاء بقوانين أخرى تحجـب       » التجمع الوطني «امتيازات عن النائب العربية من حزب       
  .ة أو إنتاج سينمائي ينتقد سياسة الحكومات اإلسرائيليةالمساعدات الحكومية عن منظمات إسرائيلي

  23/7/2010، الحياة، لندن
  

  ؟"اسرائيل" لمشكلة أمن حدود  كامالً عالجاً"القبة الحديدية" يصبح نظام  كيف:"ديبكا فايل" .20
مـصنوع  ال" القبة الحديدية "االستخباراتي االسرائيلي على االنترنت نظام      " ديبكا فايل " قال موقع    :تل ابيب 

محليا للدفاع ضد الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى حظي بتغطية إعالمية بعـد انتهـاء التجـارب                
 من دون تجاهل االعتراف بأن شهوراً سوف تمضي قبل ان يكون النظام الجديـد قـادراً                 -الناجحة عليه 

أن مـن الممكـن     " لحديديةالقبة ا "واثبت نظام    .على حماية التجمعات السكانية االسرائيلية المجاورة لغزة      
اعتراض صلية من الصواريخ اآلتية من عدة جهات واحتساب احداثياتها لتحديـد أي منهـا سيـصيب                 

  .المناطق المأهولة
إال أن نائب وزير الدفاع االسرائيلي ماتان فلنائي، المسؤول عن األمن الداخلي، اقنع يوم الثالثاء الماضي                

 من المدنيين المعرضين لهجمات     300،000لتخفيف من حماسة الـ     باجراء مقابلة إذاعية معه من اجل ل      
الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة منذ ثماني سنوات والتجمعات السكانية في شمال اسـرائيل الـذين                

  .2006) يوليو(عاشوا في ظالل القصف الصاروخي لحزب اهللا حتى حرب تموز 
االسرائيلية، في الوقت الذي يعتبر فيـه األكثـر         " رافائيل"وال يعد نظام القبة الحديدية الذي انتجته شركة         

وباإلضافة لذلك، فلن ينشر قبـل      . من الفعالية، بحسب ما ذكره فلنائي     % 80تطورا في العالم، بأكثر من      
ومن هنا فالخالص ليس في االفـق       .  ولكن حيثما يتطلب األمر    -األوان على الحدود الشمالية أو الجنوبية     

  .المنظور
بح نظام القبة الحديدية عالجا كامال لمشكلة أمن حدود اسرائيل يتوجب أن يتغلب على أربعـة                وحتى يص 

  .اإللكتروني" ديبكا"نواقص على االقل حددتها المصادر العسكرية لموقع 
خالل الشهور المقبلة، إذا وقعت مواجهة عـسكرية        " القبة الحديدية "لن تتوافر بطاريات نظام     :  التوافر -1

وفي أكثر السيناريوهات تفاؤال، يتطلب انتاج البطاريات التي يتراوح         ". حماس"و حزب اهللا او     مع ايران ا  
 الالزمة لتغطية الجبهتين ونشر الصواريخ وتدريب الطواقم علـى تـشغيلها عـشرة      18-16عددها بين   

نظـام   مليار دوالر لتمويل هذا العدد، فلن يكـون          1،25ومن هنا فحتى لو تم توفير الـ        . شهور أخرى 
  .جاهزا لمواجهة الهجمات الصاروخية في المستقبل المنظور" القبة الحديدية"

في التجارب، فانه لم يختبر في      " القبة الحديدية "رغم النجاح الظاهر لنظام     :  عدم وجود الخبرة القتالية    -2
ات لشرائه قبـل    أو توجيه طلب  " القبة الحديدية "ولن يقوم أي جيش في العالم بنشر نظام         . الظروف القتالية 

وعلى سبيل المثال، لم يظهر النظـام       ". حماس"أول تجربة لنيرانه ضد الترسانات المختلفة لحزب اهللا أو          
بصورة متزامنة في جبهتين مـن مواقـع إطـالق          " حماس"قدراته ضد هجمات صواريخ لحزب اهللا او        

وقد بدأ حزب اهللا قبل أربع      . لمتحركة بسرعة مع استخدام المهاجمين وسائل الكترونية للتشويش والتضلي        
سنوات في إتقان استخدام الوسائل االلكترونية لتحديد مواقع أهداف الجيش االسرائيلي والتنصت عليهـا              

وهذا هو بالضبط السبب الفتراض أن المقاتلين اللبنانيين الشيعة         . ووضعها في دوائر التهديف االلكترونية    
  .عززوا تلك القدرات منذ ذلك الوقت
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على أنها نظام قادر على التمييز      " القبة الحديدية "اظهرت المعلومات اإلعالمية    : لتمييز بين األهداف   ا -3
  .بين الصواريخ المهاجمة المتجهة نحو أهداف مدنية وتلك التي ستنفجر في اماكن غير مأهولة

ة بدقة فيها فصل    فميادين المعارك هذه األيام ليس ساحات محدد      : هذا التوصيف يبالغ في تبسيط التحديات     
وعلـى سـبيل    . كامل بين منصات اإلطالق المعادية واألنظمة المضادة للصواريخ التي تقوم باعتراضها          

لمالحقة صلية من الصواريخ التي تستهدف إحدى قواعده وأخـرى          " القبة الحديدية "المثال، إذا وجه نظام     
  ها؟تستهدف عسقالن، فكيف سيختار ايا من الصليتين ليقوم باعتراض

  .هذه البلبلة يمكن التغلب عليها باستخدام بطاريات يمكن ان يبلغ عددها رقما خياليا
 نصف مليون دوالر للبطارية الواحدة بما في ذلك         -باهظ التكلفة " القبة الحديدية "نظام  :  التكلفة الباهظة  -4

  . دوالرا150ًواحد ال يكلف صنعه أكثر من " قسام"آلية اإلطالق، مقارنة بصاروخ 
 300 صـاروخ يوميـا و     500قادرة على اطالق    " حماس"وعلى صعيد افتراضات العمل عل اساس ان        

 مليون دوالر يوميا لنظامها الدفاعي خالل يوم عمل قتالي، وهـذه            40قذيفة، سوف تحتاج اسرائيل الى      
  .تكلفة غير متناسبة من الناحية العسكرية

  . باراك-ى إدارة نتنياهوان دوامة البلبلة هذه هي نتيجة لنقص العزيمة لد
قد قرعت طبولها بعد    " القبة الحديدية "وال يتطلب األمر عبقرية سياسية الستخالص أن الضجة حول نظام           

الحالي، وقد كـشفت عـن   ) يوليو( تموز 18االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء االسرائيلي يوم األحد،       
 مـن  1،000ة تتعامل مع تـدفق حـوالي   عجز رئيس الوزراء ووزير دفاعه عن صياغة سياسة خارجي 

 والذين جاء معظمهم مـن      - االسرائيلية غير المحمية   -الباحثين عن عمل كل شهر عبر الحدود المصرية       
  .اريتريا والسودان

  23/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   صالح إلى األسر للمرة الثالثة األحدرائد .21
 48ة العليا، أمس، استئناف الحركة اإلسالمية داخل مناطق بعد رفض المحكمة اإلسرائيلي: القدس المحتلة

  .سيبدأ رئيسها الشيخ رائد صالح بقضاء محكوميته بالسجن الفعلي لخمسة شهور بدءاً من األحد
واضح أن المؤسسة اإلسرائيلية بأذرعها المختلفة ": "مرحباً بالسجون"وجاء في بيان الحركة تحت عنوان 

حتاللي البغيض، فمحصلة األمر أن االحتالل ارتكب جريمة بحق المسجد تحتكم إلى نفس المنطق اال
إذا ظننتم أنكم بسجنكم شيخنا ورائدنا ستحدون : "وأضاف البيان". األقصى المبارك، ونحن الذين نسجن

من نصرتنا للقدس الشريف والمسجد األقصى المبارك، فأنتم واهمون، واعلموا أنكم لن تروا منا إالّ 
  ".على ما ربانا وعلمنا إياه شيخنا الكريمإصراراً 

  23/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  بالقدس" تهويد الحجر والشجر"بري يحذر من مخاطر ص عكرمة الشيخ .22
أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين أن سلطات  :قنا - القدس المحتلة

وعزلها عن سائر المناطق " حجر والشجر في مدينة القدستهدف إلى تهويد ال"االحتالل اإلسرائيلية 
 إن سلطات االحتالل تهدف إلى إقامة المستوطنات على ،في تصريحات صحفية أمس، وقال. األخرى

تهويد "مدينة القدس بالذات إلضعاف الوجود العربي اإلسالمي والمسيحي فيها وهو ما يصب في إطار 
فاتحة شر ألن السلطات "التهديد بإبعاد النواب المقدسيين هو وأضاف أن . بالمدينة" الحجر والشجر

المحتلة تعد قوائم لقيادات دينية إسالمية ومسيحية وسياسية من أجل التهجير واإلبعاد فهي مقدمة على 
  ".خطوات عدوانية غير إنسانية بتفريغ المدينة كاملة

  23/7/2010الشرق، الدوحة، 
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  دعو لتوفير حماية دولية لسفن التضامن مع غزةتالحصار  الفلسطينية الدولية لفك الحملة .23

رحبت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة، بالتحضيرات الجارية :  رائد الفي- غزة
وأشادت بجهود المتضامنين . حالياً إلرسال أكبر أسطول بحري دولي، للمشاركة في جهود فك الحصار

وأوضحت الحملة في بيان، أمس،  . لهذا األسطول رغم تهديدات االحتاللالعرب والدوليين في اإلعداد
أن االستعدادات الجارية تقوم عليها منظمات وشخصيات متضامنة في كندا والواليات المتحدة ودول 

  .االتحاد األوروبي ودول عربية، إلرسال سفن من هذه الدول
حقيق دولي شفاف وذي مصداقية في جريمة وجددت الحملة دعوتها من أجل استمرار الجهود إلجراء ت

االحتالل بحق أسطول الحرية، مؤكدة ضرورة تحمل األمين العام لألمم المتحدة مسؤولياته تجاه حماية 
  .سفن التضامن وكسر الحصار وضمان وصولها إلى غزة

  23/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  %50غزة عبر المعابر بنسبة زيادة عدد شاحنات البضائع الواردة إلى قطاع ":  تريدبال" .24
أشارت البيانات الصادرة عن مشروع متابعة أداء المعبر الذي ينفذه مركز التجارة  :كتب حامد جاد

بتمويل من البنك الدولي إلى أن معدل الزيادة التي طرأت على عدد الشاحنات " بال تريد"الفلسطيني 
سالم بلغ منذ إعالن الجانب اإلسرائيلي عن اتخاذ المحملة بالبضائع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو 

  %.50تسهيالت تتعلق بدخول أصناف جديدة من السلع المختلفة إلى قطاع غزة نحو 
أنه منذ إعالن الجانب " األيام"وبين مسؤول المشروع في قطاع غزة محمد سكيك في حديث لـ

 الواردة يوميا إلى غزة عبر معبر كرم اإلسرائيلي عن التسهيالت المذكورة ارتفع معدل عدد الشاحنات
وأوضح سكيك أن أعلى معدل لعدد الشاحنات المحملة  . شاحنة150أبو سالم من مائة شاحنة إلى نحو 

 شاحنة، مؤكداً 175بالبضائع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بلغ خالل شهر مضى نحو 
خاله من شاحنات البضائع إلى غزة، إذ أعلن مؤخراً أنه تناقض هذا الرقم وما تعهد الجانب اإلسرائيلي بإد

  . شاحنة يوميا190ًمع منتصف الشهر الحالي سيزداد عدد الشاحنات إلى نحو 
ولفت سكيك إلى أن معظم البضائع واألصناف الواردة إلى القطاع مازالت تندرج ضمن السلع 

لخام كاألقمشة وعبوات البالستيك االستهالكية، باستثناء كميات محدودة من بعض أصناف المواد ا
  .والمستلزمات الزراعية ومواد البناء الواردة إلى منظمات دولية تنفذ مشاريع في قطاع غزة

من إجمالي ما يتم % 55وأشار تقرير مشروع متابعة أداء المعابر إلى أن مواد البناء كانت تشكل نسبة 
، مؤكداً أن عدم دخول مواد البناء يشكل المعيق إدخاله عبر المعابر إلى القطاع قبل الحصار المفروض

وأوضح التقرير أن عدد ساعات العمل في  .األساس لتشغيل النسبة األكبر من العمالة في قطاع غزة
  .المعبر المذكور بقي على حاله دون زيادة في أعقاب التسهيالت اإلسرائيلية المعلنة
  23/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  ري لليوم الثاني والخمسين معبر رفح البفتح .25

 واصلت مصر فتح معبر رفح البري ليصل ،لليوم الثاني والخمسين علي التوالي:  أحمد سليم- رفح
 يونيو / حزيران منذ فتح المعبر في أول شخصا194ً و ألفا63ً إجمالي عدد العابرين في االتجاهين

 من األدوية واألجهزة  طنا5815ً ول بالميناء أنه تم كذلك إدخالؤوأوضح مصدر مس .الماضي
  .األخرى وبعض المساعدات اإلنسانية ،والمساعدات الطبية وألبان األطفال

  23/7/2010األهرام، القاهرة، 
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  رض مطار غزة الدوليأ يدخلون موسوعة جينيس في طبطبة الكرة على  غزةأطفال .26
عصر يوم الخميس في  األونروا طفل من مخيمات العاب الصيف التابعة لوكالة 7500 شارك :غزة

 دقائق متواصلة في نفس 5بطبطبة كرة السلة لمدة " جينيس"تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة 
  .الوقت والمكان على ارض مطار غزة الدولي المدمر بمدينة رفح جنوب القطاع

  22/7/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   ينتهك حقوق األسرى"قانون شاليط" :فروانة .27
ومعاييره على جدول أعمال ورشة العمل التي عقدها مركز " قانون شاليط"سيطر : أحمد فياض -غزة 

الميزان لحقوق اإلنسان في رفح جنوبي قطاع غزة لمناقشة أوضاع األسرى، بمشاركة عدد من 
  .الشخصيات الحقوقية واإلعالمية وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون األسرى وذويهم

األسرى عبد الناصر فروانة، على االنتهاكات التي يتضمنها القانون، مثل وعرج المختص بشؤون 
حرمان أهالي المعتقلين ومحاميهم من زيارة أبنائهم بشكل مطلق، وحصرها على زيارات ممثلي الصليب 

وبين أن من االنتهاكات التي يقرها القانون منع األسرى من مشاهدة التلفاز،  .األحمر كل ثالثة أشهر
واعتبر فروانة أن القانون يأتي استكماالً لجملة من  . سياسة العزل االنفراديوإتباع تعليمهم، وإكمال

االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى في السجون اإلسرائيلية، وال يمكن فصله عن اإلجراءات التعسفية 
ملف شاليط، وعدم وأضاف للجزيرة نت أن القانون يعكس العقلية اإلسرائيلية في التعامل مع  .األخرى

جديتها في دفع أي استحقاقات تطالب بها المقاومة، وهي تنتهج مبدأ التعامل بالقوة في مسعى السترداد 
  .الجندي بأقل األثمان الممكنة

  22/7/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  نفذ أكبر مشروع مياه في الضفة تُالفلسطينية المياه سلطة .28
 الغربية بفلسطين المحتلة على إنجاز مشروع قرى ميثلون في تشرف سلطة المياه في الضفة: )وكاالت(

 26 متر مكعب، وخطوط ناقلة بطول 200جنين، ويتضمن المشروع تأهيل بئر بطاقة إنتاجية تصل إلى 
متر  1000 إلى 200كيلومترا، وشبكات داخلية للقرى الست، وبناء خمسة خزانات بسعة تتراوح بين 

  .يع المياه في الضفة الغربية وتموله الوكالة الفرنسية للتنميةمكعب حيث يعتبر من أكبر مشار
إن هذا المشروع ": خليل غبيش) مصلحة المياه الوطنية(وقال مدير عام دائرة المياه في الضفة الغربية 

، " ألف نسمة20، ويقدم خدمة ل)ميثلون، وسيريس، والجديدة، ومسلية، والجربة، وصير(يضم قرى 
وأضاف أنه تم  . ماليين يورو10تكامل ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتكلفة موضحا أنه مشروع م

 مشترك بالمياه من سكان القرى المشتركة، الفتا إلى أن هناك 4000إنجاز معظم مراحله، حيث سيزود 
 شيكل، 500توجها جديدا في سلطة المياه لمساهمة المواطن في المشروع من خالل رسوم اشتراك تبلغ 

وبين أنه من المتوقع أن تكون كل  .ديرا لوضع القرى والمشروع وتوفير تخصيص من الجهة المانحةتق
    . 2012التجمعات الفلسطينية مزودة بشبكات المياه في العام 

  23/7/2010، البيان، دبي
  

  لحقوق اإلنسان يحصل على الصفة االستشارية لدى األمم المتحدة" الميزان"مركز : غزة .29
المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير  صادق :غزة

  .لحقوق اإلنسان الصفة االستشارية الخاصة لدى المجلس" الميزان"الحكومية بمنح مركز 
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نحن سعداء بهذا التطور الهام جداً "وتعقيباً على هذا التطور، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان، 
لنا في مجال تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، حيث أن من شأنه أن يمكن مركز الميزان من لعم

التواصل مباشرة مع أجسام األمم المتحدة، وخاصةً مجلس حقوق اإلنسان، بشأن قضايا حقوق اإلنسان 
  ".في األراضي الفلسطينية المحتلة

  22/7/2010قدس برس، 
  

  تصل غزة تالفة ومنتهية الصالحيةالتي رة من األدوية  نسبة كبي تؤكد أن العالميةالصحة .30
أكدت منظمة الصحة العالمية، بلسان مدير مكتبها في غزة، محمود ضاهر، أن نسبة :  حامد جاد-غزة 

كبيرة من المساعدات الدوائية التي تقدمها دول وجهات ومنظمات عربية وأجنبية لمساعدة أهالي غزة، 
غالبية األدوية الواردة إلى غزة ال يتم "، إنوقال ضاهر  .و غير مطلوبةتكون إما منتهية الصالحية أ

إدخالها من خالل التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية أو الجهات القائمة على الوضع الصحي في غزة، 
كما ال تقوم الجهات المتبرعة باألدوية بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة كي تتعرف 

 عن وزارة وقال ضاهر انه استنادا إلى إحصاءات صدرت حديثاً ".يقة االحتياجات المطلوبةعلى حق
من األدوية الواردة تالفة ومنتهية % 20الصحة لدى الحكومة المقالة إلى أن ما نسبته أكثر من 

  .الصالحية، ومنها ما هو فائض من األدوية المتوفرة في مخازن الوزارة ذاتها
 عام الصيدلة في وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة، منير البرش، أن حجم من جهته، أكد مدير

 إلى أن ما نسبته ، مشيراً%30االستفادة من المساعدات الطبية واألدوية التي تصل إلى غزة ال تتعدى 
 وبين أنه في ظل موجة التبرعات العشوائية . النتهاء صالحيتهامن المساعدات تم إتالفها أخيراً% 22

 صنفا دوائيا 114وغير المنظمة تعاني وزارة الصحة من نقص حاد في األدوية، الفتا إلى أن ما يقارب 
 رصيدها صفر، وسيكون رصيدها خالل األشهر الثالثة المقبلة صفرا، إن لم يتم التوريد 450من أصل 

  .المباشر من مستحقات غزة الموجودة في مخازن وزارة الصحة في رام اهللا المركزية
  23/7/2010الغد، عّمان، 

  
  غزة عبر ميناء العريش" 1انصار "ردنية االمساعدات ال بمرور قافلة تسمحمصر  .31

عمت الفرحة اوساط النقابات المهنية عقب اعالن رئيس مجلس النقبـاء الـدكتور احمـد               : ايهاب مجاهد 
دات اردنية تقل مواد    العرموطي امس عن موافقة الحكومة المصرية على استعدادها الستقبال قافلة مساع          

  .ومتضامنين الى قطاع غزة عبر ميناء العريش
وسارعت النقابات المهنية الى تبليغ النقباء بخبر الموافقة المصرية على تسيير القافلة ودعتهم الجتمـاع               
طارىء يعقد صباح السبت لمناقشة التحضير للقافلة التي ستنطلق على االغلب من ميناء الالذقية السوري               

  .ميناء العريش قبل ان تكمل مسيرها الى قطاع غزةالى 
وقال الدكتور العرموطي في تصريح صحفي امس ان وزير الداخلية نايف القاضي ابلغه موافقـة وزارة                

  .الخارجية المصرية على تسيير القافلة
ومـة  واشار العرموطي الى ان موافقة الحكومة المصرية جاء نتيجة للجهود الكبيرة التـي بـذلتها الحك               

  ".1االنصار"االردنية لدى الحكومة المصرية خالل االيام الماضية والتي رافقت تسيير قافلة 
وكان رئيس مجلس النقباء والنقباء قد اجروا اتصاالت مع الـوزراء المعنيـين فـي الحكومـة خـالل                   

 عـن    الى القطاع حيث اثمرت تلك الجهـود       1االسبوعين الماضيين من اجل تسهيل مرور قافلة انصار         
  .موافقة السلطات المصرية على تسيير قافلة بحرية

  23/7/2010، الدستور، عّمان
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   الفخريةالدكتوراه شهادة األردنيالعاهل  القدس تمنح جامعة .32
 عبـد اهللا الثـاني، شـهادة        العاهل االردني  قرر مجلس أمناء جامعة القدس أبو ديس، منح          : بترا -غزة  

فه تجاه القدس والدفاع عنها وجهوده فـي ترسـيخ العالقـات األردنيـة              الدكتوراة الفخرية، تقديرا لمواق   
  .الفلسطينية األخوية والتاريخية وتطويرها

 ، يـأتي    العاهـل االردنـي   إن منح الدكتوراة الفخرية     : وقال مجلس أمناء الجامعة في بيان اصدره امس       
اللة الملكة رانيا العبـد اهللا فـي        لدفاعه عن حقوقنا الوطنية والدينية في القدس وتقديرا لجهوده وجهود ج          

دعم جامعة القدس وفي تبني العديد من المشاريع الخاصة بها ، ودعم مسيرة العلـم والتعلـيم ألجيـال                   
  .الجامعة ودعم صمودهم

  23/7/2010، ، عّمانالرأي
  

   يشارك في اجتماعات الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيينردناأل .33
 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي        84 االردن في اجتماعات الدورة       يشارك :)بترا(القاهرة  

  .الدول العربية المضيفة لالجئين
ويرأس الوفد االردني الى المؤتمر الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية االحد المقبل مدير عـام دائـرة                  

  .الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة
اعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح المؤتمر بأنه االلية          ووصف االمين العام المس   

العربية الرسمية المعنية بمتابعة قضايا الفلسطينيين التي ستعرض على مجلس وزراء الخارجية العـرب              
  . ايلول المقبل في دورة عادية16الذي سيجتمع في 

 ومصر ولبنان والجامعة اضافة الى االردن ستقدم        واشار الى ان الوفود المشاركة وهي فلسطين وسورية       
  .تقارير تتناول متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة ال سيما المتلعق منها بالقدس

  23/7/2010، ، عّمانالرأي
  

   يؤكد أن الحكومة ستعمل على معالجة قضية حقوق الالجئينالحريري .34
الحالية ستعمل علـى معالجـة قـضية حقـوق          الحكومة  "أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان        

ضرورة حل كـل الـشوائب فـي العالقـات اللبنانيـة ـ       "، مشدداً على "الالجئين الفلسطينيين في لبنان
  ".الفلسطينية بالحوار

كالم الرئيس الحريري جاء خالل استقباله في السرايا الكبيرة أمـس، وفـدا مـن الـشباب اللبنـانيين                   
  .ون في أعمال المؤتمر التأسيسي للمجلس الشبابي اللبناني ـ الفلسطينيوالفلسطينيين الذين يشارك

 األسئلة التي وجهت له بخصوص حقوق االجئين الفلسطينيين في لبنان         بدوره، رد الرئيس الحريري على      
ضرورة التواصل والحوار بين الشباب اللبناني والفلسطيني وتفهم كل طرف لهـواجس            "بكلمة تناول فيها    

، "الحكومة الحالية ستعمل على معالجة قضية حقوق الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان            "وأكد ان   ". اآلخر
ضرورة حـل كـل   "لى وشدد ع". جميع من ساهم في قيام المجلس الشبابي اللبناني ـ الفلسطيني "شاكرا 

  ".الشوائب في العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية بالحوار
  23/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين لدى السنيورة  .35



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1858:         العدد       23/7/2010الجمعة  :التاريخ

. رئيس كتلة المستقبل النيابية فـؤاد الـسنيورة       يزور   فرع لبنان،    -وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين       
السر صالح العدوي، واألعضاء يوسف زمزم وعلي محمود عبد القادر العبد اهللا،            ترأس الوفد أمين    حيث  

  . عبد العزيز علي ومحمود عودة، وبحضور مستشار الرئيس السنيورة لشؤون العمل رفيق سالمة
 فرع لبنـان، وأصـبحت      -ورقة عمل تقدم بها االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين          «ولفت العدوي إلى    

كتل السياسية كافة، لكن المؤسف أنها لم تكن مفهومة لديهم، وعلى هذا األساس تم تحديـد                موجودة لدى ال  
  . »موعد مع دولة الرئيس السنيورة لتوضيح هذه النقاط

وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم معنية برعاية الشعب الفلسطيني، وهي الشاهد الحي حتى تنفيذ             «ورأى أن   
، أي التعامـل    59تماعيا، بل نطالب باستثناء الفلسطينيين من المادة        نحن ال نريد ضمانا اج    . 194القرار  

بالمثل إلى حين العودة إلى الوطن، واستثنائهم من إجازة العمل، وتشريع حق العمل للعمال الفلـسطينيين                
في القطاع الخاص والمسجلين رسميا في دائرة شؤون الالجئين والحاصلين على بطاقة هوية صادرة من               

اخلية اللبنانية، وضمان حق العامل الفلسطيني لجهة تغطية أي إصابة قد يتعرض لها مـن رب                وزارة الد 
أما الحقوق اإلنـسانية    . العمل عبر التأمينات المعروفة، كما نطالب بتعويض نهاية الخدمة من رب العمل           

  .  »واالجتماعية، فهناك ورقة مقدمة من القيادة السياسية الفلسطينية تعنى بها
  23/7/2010، بيروت، السفير

  
  الفلسطينيون جزء من االستراتيجية الدفاعية :  سعداسامة .36

اسامة سعد فـي    " التنظيم الشعبي الناصري  "رئيس  ) المرابطون" (حركة الناصريين المستقلين  "استضافت  
ـ          بخـصوص  وقال  .  للثورة الناصرية  58اليوم الثاني لسلسة الحوارات الفكرية التي تقيمها في الذكرى ال

ـ الجئين الفلسطينيين في لبنان     ا النفاق الذي يمارسه الفريق اآلخر حول الحقوق المدنية لالجئـين          "اسف ل
الفلسطينيين، فالحق االساس للفلسطينيين هو حق العودة، والعودة ال تكون اال بالمقاومة التي يحاربها هذا               

  ".دفاعيةالفريق، وليعلموا ان الفلسطينيين في لبنان جزء من االستراتيجية ال
  23/7/2010، النهار، بيروت

  
   فروا إلى خارج البالد من ضمنهم عميد متقاعد"إسرائيل"جواسيس لصالح : لبنان .37

كشفت تقارير صحفية لبنانية امس الخميس أن عددا من المشتبه في تورطهم في التجسس لصالح               : بيروت
ط المتقاعد غسان الجد حتى توارى عن       مراقبة منزل الضاب  في  إسرائيل فروا ما أن بدأت األجهزة األمنية        

 كان من الضباط الالمعـين فـي        حيث انه األنظار وسافر من بيروت إلى فرانكفورت إلى خارج البالد،          
  .الجيش اللبناني وله خبرة هامة في سالح الهندسة

 كان مـن    ووفقا لمصادر أمنية فإن األجهزة األمنية لديها معلومات هامة أوصلتها الى ان العميد المتقاعد             
  .العمالء الناشطين، لكنها لم تستطع توقيفه بسبب سفره

المفترضة التي  ' الجواسيس' حملة واسعة ضد شبكات      2009ابريل  /وقد بدأت السلطات اللبنانية في نيسان     
إال ان ايا من هـذه      . الحملةصدرت ثالثة احكام باالعدام حتى اآلن في اطار هذه          ،  تعمل لحساب اسرائيل  

  .نفذ حتى اآلناالحكام لم ي
  23/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزةإلنهاء  الرامية مواصلة الجهوديؤكدمبارك  .38

سالم الشرق األوسط واستقراره من دون      « صرح الرئيس حسني مبارك بأن بالده تعمل من أجل           :القاهرة
مواصلة الجهود من دون صخب أو ضجيج       «، مشيراً الى    »أجندات خفية وبعيداً من المهاترات والمزايدة     
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من أجل سالم عادل ينهي االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة ويقيم عليهـا الدولـة الفلـسطينية                 
  .»المستقلة

لم يقـدم   «: وقال مبارك في خطاب وجهه إلى المصريين لمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة يوليو            
، الفتاً الـى  »قضية الفلسطينية، وال يخلو بيت في مصر من شهيد ضحى بحياته من أجلها  أحد ما قدمناه لل   

، ومـشيراً الـى ان مـصر        »تحركنا الخارجي تحكمه المصلحة المصرية وقضايا منطقتنا العربية       «ان  
وأكد أنه يتابع من كثب     . »تحتضن قضايا أمتنا في العراق والخليج ولبنان واليمن والسودان والصومال         «
الحوار الهادئ مع أشقائنا في دول حوض النيل بما يحفظ مصالح مـصر ويحقـق التنميـة لكـل دول            «

  .»الحوض، ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم أهداف التنمية وقضايا الداخل
  23/7/2010، الحياة، لندن

 
  "لفوالذيالجدار ا" السلع لغزة استطاعوا ثقب مهربي:  في األمن المصريوالنؤمس .39

 قال مسئوالن في األمن المصري أن المهربين الذين يتولون إدخال السلع إلى قطاع غزة               : سما –القاهرة  
عبر األنفاق المنتشرة على الحدود بين مصر والقطاع المحاصر تمكنوا من إحداث مئات الثقـوب فـي                 

ع غزة في مدينة رفـح،      الجدار الفوالذي الذي شرعت السلطات المصرية في بنائه على طول حدودها م           
  .في محاولة لوقف عمليات تهريب البضائع والسلع والسالح إلى القطاع المحاصر

. أحد المهربين أثناء قطعه جزءاً مـن الجـدار        » أسوشييتد برس «وأظهرت لقطات نادرة لمصور وكالة      
وأوضح المهرب الذي حجب وجهه بوشاح أن إحداث خرق في الجدار اسـتغرق منـه العمـل خمـس                   

  .اعاتس
والالفت أن المهربين الذين اعتادوا منذ تشديد االحتالل اإلسرائيلي لحصاره على القطاع استخدام األنفاق              
باعتبارها الوسيلة الوحيدة إلدخال السلع إلى القطاع يبدون اليوم قلقهم من المنافسة التي سيخلقها تخفيـف                

  .إسرائيل للحصار أكثر من قلقهم من الجدار المصري
  23/7/2010، سما اإلخباريةوكالة 

 
  "هيرون" الدفعة االخيرة من طائرات التجسس "إسرائيل"من لم ت تستركيا .40

ذكرت صحيفة ميلليت التركية ان اسرائيل ستسلم تركيا بدايـة الـشهر القـادم              : سيد عبد المجيد   - أنقرة
  .ائرات ط4الدفعة األخيرة من طائرات التجسس بدون طيار من طراز هيرون و البالغ عددها

 10 مليون دوالر لشراء   185 بقيمة 2005وأضافت الصحيفة ان تركيا وقعت علي اتفاقية مع اسرائيل عام         
و . طائرات هيرون لمراقبة تحركات المتمردين االكراد علي الشريط الحدودي و داخل االراضي التركية            

 في الصفقة العسكرية مع     بوصول الطائرات االربعة تكون أنقرة قد تسلمت جميع الطائرات المتفق عليها          
  .تل ابيب

 23/7/2010، األهرام، القاهرة
  

  نجاح التسوية مع سوريا يخدم المصالح االسرائيلية بامتياز": امان" العسكرية االستخبارات .41
االسرائيلية مسألة تباين تقـديرات األجهـزة االسـتخبارية         " هآرتس" تناولت صحيفة    : وكاالت -تل ابيب 

نيات األسد، هي السؤال    "رئيس السوري، بشار األسد، ما دفع الصحيفة إلى القول إن           اإلسرائيلية لنيات ال  
  "الذي يحير االستخبارات، والسؤال األكثر اهتماماً لديها

، عن إمكان تحقيق التسوية مع سوريا، إذا دفعت إسـرائيل           "أمان"تتحدث شعبة االستخبارات العسكرية     و
، عاموس يدلين، فإن علـى إسـرائيل أن         "أمان"ة وحالية لرئيس    األثمان المطلوبة، وفي تصريحات سابق    

مع سوريا، طالما أن النتيجة، في حال نجاح التسوية، تخدم المصلحة اإلسـرائيلية             " تطرق باب التفاوض  "
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ويرى يدلين أن نزع دمشق من المحور       . بامتياز، حتى وإن كان الثمن التنازل عن الجوالن وأثمان أخرى         
   وقوس التهديد برمته، " حماس"وحركة " حزب اهللا"ل احتواء اإليراني، قد يكف

ويزيد من اإلرباك اإلسرائيلي، إدارة الرئيس األسد للمعركة، فهو من جهة، يرسل إشارات تسووية باتجاه               
إسرائيل والواليات المتحدة، ومن جهة أخرى، يوثق عالقاته االستراتيجية مع إيران وقوى المقاومة، بـل          

نه تجاوز في هذه المرحلة الخطوط اإلسرائيلية الحمراء التي ترى تل أبيب أنها تمس بأمنها               يمكن القول إ  
  .القومي

  23/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
 

  أمريكي-يدعو لمواجهة المشروع الصهيوفي مصر " جماعة اإلخوان المسلمين  " مرشد .42
د بديع، العلماء المصريين، إلى القيام بـدورهم        دعا المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محم      : القاهرة

أمريكي، وأن يجعلوا من قضية فلسطين والقدس القضية األساسـية          -لمواجهة الكيان الصهيوني والصهيو   
  .في حياتهم 

وقال بديع في رسالته األسبوعية، أمس، إن للعلماء مكانتهم في صدارة المقاومة، الفتاً إلـى دور علمـاء            
 االحتالل الفرنسي واإلنجليزي، وكان من بينهم من تطوع في صـفوف المجاهـدين              األزهر في مقاومة  

  . عند قيام دولة الكيان 1948الذين خرجوا لمقاومة الصهاينة عام 
 23/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  أنشطة المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن: كي مون .43

األسابيع المقبلة حاسمة في شـأن إمكـان        «م المتحدة بان كي مون أن تكون        توقع األمين العام لألم   : لندن
الكـف  «بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، داعياً األطراف المختلفة الى        » التحرك نحو المفاوضات المباشرة   

أنشطة المستوطنات فـي أي جـزء مـن         «واعتبر أن   . »عن األعمال االستفزازية واغتنام هذه الفرصة     
، داعياً تل أبيـب الـى       »لسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن        األرض الف 
وجود المئات من نقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة يضيق الخناق علـى             «ولفت الى أن    . تجميدها

  .»األنشطة االقتصادية ويحول بين الفلسطينيين والوصول إلى أراضيهم والمستشفيات والمدارس
وجدد األمين العام في كلمة له إلى الحلقة الدراسية المتعلقة بالسالم في الشرق األوسط لوسائط اإلعـالم                 
الدولية المنعقدة في لشبونة أمس تالها وكيله لالتصاالت واإلعالم كيوتاكا أكاساكا، موقفـه عـن الحـل                 

 طبيعتهـا الديموقراطيـة     هذه المسألة مهمة إلسرائيل كي تحـافظ علـى        «المتمثل بدولتين، موضحاً أن     
وهي ضرورية للفلسطينيين كي يحصلوا     . وهويتها، وتحصل على األمن والمشروعية على نطاق المنطقة       

الزمن ال يعمـل    «لكنه لفت الى أن     . »على حرية حقيقية وحق تقرير مصيرهم الوطني وإنهاء االحتالل        
انبين التغلب على ضغوطهم الـسياسية      الزعماء في الج  «، وناشد   »لمصلحة الحل القائم على وجود دولتين     

  .»الداخلية واتخاذ خطوات جريئة من أجل السالم
الخطوات التي اتخذتها إسرائيل    «ونوه بـ   . »إيجاد حل لمسألة الالجئين من خالل المفاوضات      «ودعا الى   

وز مـا أعلـن     التعجيل بالتنفيذ الكامل، واتخاذ تدابير إضافية تتجا      «، مشدداً على    »أخيراً تجاه قطاع غزة   
  .عن القطاع» وينبغي أن يكون الهدف هو رفع الحصار. عنه

تنفيذ وقف طويل األجل إلطالق النار، وأن تدفع إلـى أمـام االقتـراح              «بـ  » حماس«كما طالب حركة    
وحض مجدداً على   . »المصري في شأن المصالحة مع السلطة الفلسطينية الشرعية للرئيس محمود عباس          

ليس من مصلحة الفلسطينيين االسـتمرار فـي        «، مشيراً الى انه     » تبادل بالسجناء  إبرام اتفاق في شأن   «
  .»احتجاز الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت، وينبغي أن تتاح فرصة االتصال به وأن يخلى سبيله



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1858:         العدد       23/7/2010الجمعة  :التاريخ

القدس تمثل أحد عناصر مسألة المركز الدائم، ويتعين إيجاد طريقة كي تـصبح             «واعتبر األمين العام أن     
نة عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطين، مع إعداد ترتيبات مقبولة للجميع فـي شـأن المدينـة                  المدي

على رغم أن السلطات اإلسرائيلية اتخذت خطوات لتجميد هدم المنـازل وطـرد             «: وأضاف. »المقدسة
لضعيف السكان في القدس الشرقية، إال أن التطورات األخيرة تزيد من حدة التوترات وقد تقوض التقدم ا               

أنشطة المستوطنات في أي جزء من األرض الفلـسطينية  «وشدد على أن   . »في المحادثات غير المباشرة   
المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمـن والتزامـات إسـرائيل بموجـب خريطـة                 

  .، داعياً تل أبيب الى تجميدها»الطريق
23/7/2010، الحياة، لندن  

  
  لى وقف هدم منازل فلسطينيةإ "سرائيلإ"عو  تد" الدوليةالعفو" .44

الدولية السلطات االسرائيلية الى وقف عمليـات هـدم         » العفو« دعت منظمة    : أ ف ب   -القدس المحتلة   
منازل فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قتل الجيش االسرائيلي فلسطينياً قرب مـستوطنة فـي                

  .الضفة
 منزالً في قريتي حماير وعين غزال       74الجيش االسرائيلي دمر االثنين     في بيان الى ان     » العفو«ولفتت  

وقـال  .  طفـالً  52 أشخاص في العراء، بيـنهم       107في وادي نهر االردن، واضعاً بذلك عائالت تضم         
ان عمليات الهدم هذه تزيـد      «مساعد مدير المنظمة للشرق االوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان            

بنقل السكان الفلـسطينيين    ) االسرائيلية(ما يجرى يندرج في اطار استراتيجية الحكومة        المخاوف من ان    
حيث تمارس اسرائيل سيطرتها التامـة فـي مجـال          ) ج(خارج قطاعات الضفة المعروفة باسم منطقة       

وبحسب المنظمة، هدمت سلطات االحتالل اخيراً منزلين جنوب غرب الخليل ايـضاً            . »التخطيط والبناء 
  ).د(منطقة في ال

الوضع الحالي الذي يجعل من الجيش االسرائيلي صاحب القرار االول واالخيـر فـي              «واعتبر لوثر أن    
قرارات البناء والهدم   «، الفتاً الى ان     »شأن السماح للفلسطينيين بالبناء في معظم انحاء الضفة غير مقبول         

  .»ينبغي ان تكون من ضمن صالحية البلديات الفلسطينية
ان هدم المنازل الفلسطينية جاء بعد ثالثة اسابيع من تسليم الجيش اوامر اإلخالء             » العفو«ظمة  وذكرت من 

واستندت الى ما نشرته وسائل اعـالم فلـسطينية واسـرائيلية           .  ساعة للمغادرة  24للسكان الذين اعطوا    
زل قريبـة مـن     اشارت الى ان االدارة العسكرية االسرائيلية قالت ان اوامر اإلخالء صدرت ألن المنـا             

ان معظم منطقة وادي االردن اعلن منطقة عسكرية مغلقـة او           » العفو«وقالت  . »منطقة عسكرية مغلقة  «
  . مستوطنة36صودرت اراضيها وألحقت بنحو 

كثر مـن   أ، تمارس اسرائيل السيطرة التامة على       1993وبموجب االتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين عام       
.  حيث تدمر باستمرار منازل بناها الفلـسطينيون مـن دون تـراخيص             في المئة من اراضي الضفة     60

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق االنسان الفلسطينية واالسرائيلية ان الـسلطات االسـرائيلية ال تمـنح                
تراخيص بناء للفلسطينيين اال نادراً، ما يضطرهم الى البناء إلسكان عائالتهم، وهو ما تعتبره اسـرائيل                

  .وقد هدمت اسرائيل آالفاً من هذه المساكن خالل العقد الماضي. فتلجأ الى هدمهغير قانوني 
23/7/2010، الحياة، لندن  

  
   "2أسطول الحرية " إعالم غربية كبرى تطلب المشاركة في وسائل .45

سطول الحرية  أل مسؤول الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة إحدى الجهات المنظمة              قال: بروكسل
بتغطية أسطول الحرية   » استثنائياً«فات ماضي، أبدت كبريات وسائل االعالم العالمية اهتماماً         الثاني، عر 

إذ يقول ماضي   . في االسطول االول، كان الواقع مختلفاً     .  وقدمت طلبات بهذا الخصوص لمنظميه     ،الثاني
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عتـذارات عـن    إن المنظمين، حينها، حرصوا على دعوة الكثير من وسائل االعالم، لكنهم قوبلـوا باال             
  .  جهة اعالمية تقدمت بطلبات للمشاركة35أما اآلن، فهناك أكثر من . المشاركة

وحسبما اعلنت الحملة االوروبية، في بيان لها، فسيكون على متن سفن الحرية ممثلـون عـن وكـاالت                  
لـى  ، ووكالة االنباء االلمانيـة، اضـافة ا       »اسوشييتد برس «والـ» فرانس برس «االعالم الكبرى، مثل    

» إي تـي فـي    «و» بي بي سـي   «كما ستحضر وسائل تلفزة مثل شبكتي       . الوكاالت االيطالية والهولندية  
ـ  ، الى جانب قنوات أخـرى، كمـا طلبـت          »الجزيرة«االوروبية، وقناة   » يورو نيوز «البريطانيتين، وال

  . »االيكونوميست«و» الغارديان«المشاركة أيضاً صحف دولية، مثل 
ألوروبية أن هذه المشاركة الكثيفة لإلعالم، تواكب كثافة المـشاركة التـضامنية            ويرى مسؤول الحملة ا   

رسالة مهمة، ألن إسرائيل أرادت عبر مجزرة االسطول االول أن ترهب           «المتزايدة، ويعتبر أن في ذلك      
  . »وتقتل حركة التضامن، لكن االرادة اآلن أشد على كسر الحصار حتى زواله

23/7/2010، السفير، بيروت  
 

    ضرورة ضمان تنفيذ حل الدولتين يؤكد الوزراء اليونانيرئيس .46
 سالم فياض على أهمية العالقات      خالل لقائه نظيره  أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو       : رام اهللا 

الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجاالت، وجدد موقف اليونان الـداعم للـشعب                
طيني وسلطته الوطنية، مؤكدا على موقف الحكومة والشعب اليوناني حول ضرورة ضمان تنفيذ حل              الفلس

  .الدولتين وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية كأساس للسالم في المنطقة
23/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  غواصة وسفينتين " إسرائيل"أنباء عن رفض ألماني بيع : " نيوزديفنس" .47

األمريكية إن حكومة المستشارة األلمانية انجيال ميركـل رفـضت          " ديفنس نيوز " قالت مجلة    :)االتوك(
  .لشراء غواصة سادسة وسفينتين حربيتين وطوربيدات بتخفيضات ألمانية كبيرة" إسرائيلياً"طلباً 

ماً من المفاوضات   تموز وهو ينهي عملياً عا    / بالقرار في برلين في السابع من يوليو      " إسرائيلي"وأبلغ وفد   
 1،6تأمل من خاللها الحصول على دعم ألماني يصل إلى ثلث قيمة الصفقة التي تبلـغ                " إسرائيل"كانت  

للعدد األخير من ديفـنس نيـوز   " اإلسرائيلية"وقال أودي شاني المدير العام لوزارة الحرب    .مليار دوالر 
نهم ال يستطيعون مساعدتنا وهو ما يعني أننا        نحن نتفهم أ  . . ألمانيا اآلن تعاني من موقف اقتصادي سيئ      "

  ".سنقوم بإعادة تقييم
أن شاني كان في برلين في السابع من يوليو، ومع إحجامه عن مناقشة تقريـر               " إسرائيلي"وأكد مسؤول   

للقطـع البحريـة    " إسـرائيل "وسيكون شـراء    " . مثبطة للهمة "ديفنس نيوز مباشرة وصف الزيارة بأنها       
داً إذا لم تحصل على المساعدات األلمانية، خاصة أنها أعلنت األسبوع الماضـي أنهـا               الحربية صعباً ج  

ونفت الحكومة األلمانية التـي     . 2012 و 2011ستخفض ميزانيتها الحربية بنسبة خمسة في المائة عامي         
ء على دعم صفقة شـرا    " إسرائيل"نادراً مع تتحدث علناً عن صفقاتها الدفاعية أن تكون قد تفاوضت مع             

  .سفن حربية جديدة
  23/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  ونختلف مع الحكومة في كل الملفات... األردن دولة الضفتين: حمزة منصور .48

لم يعد للوصف السائد لالنقسام داخل جماعة االخوان المسلمين في االردن، أي ما             :  حازم األمين  -عمان  
ذا التوصيف على انقسام موازٍ يتمثـل فـي         يسمى حمائم وصقور، من قيمة، خصوصاً اذا ما انسحب ه         

الفلسطينيين والشرق أردنيين، اذ إن السائد كان ان صقور الجماعة هم فلسطينيوها، فيما حمائمهـا هـم                 
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شرق اردنييها، وإضافة الى ان ذلك لم يحمل في أي يوم من األيام دقة، هو اليوم أقل دقة مـن أي يـوم                       
  .آخر

 صحيح، لكن خط االنقسام هذا غير موازٍ على االطالق لخط انقـسام             انقسام الجماعة بين حمائم وصقور    
فمن بين الصقور االردنيين من يتحفظ على نفوذ حركة حمـاس داخـل             . بين فلسطينييها واردنييها  ] ثان

  .من يرى بالحركة الفلسطينية أفقاً ومستقبالً) بالمعنى العقدي(الجماعة، ومن بين الحمائم 
ي االردني هو الذراع السياسية لإلخوان المسلمين في االردن، وأحوالـه قـد             حزب جبهة العمل االسالم   

وقبل نحو شهر شهد الحزب انتخابات داخلية أفضت الى نتيجة لـم            . تكون مرآة لرصد أوضاع الجماعة    
تكن متوقعة، اذ فاز باألمانة العامة للحزب حمزة منصور الذي يوصف بأنه من الشخصيات المعتدلة في                

هو فلسطيني األصل، لكنه من وجوه مرحلة العالقة االيجابية بين الدولـة واالخـوان، وهـو                االخوان، و 
  .موظف سابق في وزارة التربية االردنية، ومعروف بعالقاته االيجابية مع األوساط الشرق أردنية

، فيمـا يـشير     »عقـدياً «منصور غير محسومة، اذ يعتبره البعض من الوجوه المتشددة          » حمائمية«لكن  
خرون في عمان الى ان انتخابه ما كان ليحصل لوال موافقة حركة حماس على سحب المرشح المنـافس      آ

التقت منصور وكان معـه هـذا       » الحياة«. القريب منها وهو األمين العام السابق للحزب أسعد بن ارشيد         
  : الحوار

  ي االردن؟ثمة كالم عن ان انتخابكم كان تسوية لمشكلة داخل جماعة االخوان المسلمين ف
 في الحقيقة انتخابي لم يكن تسوية، فأنا لم أكن راغباً في ترشيح نفسي، فقد سبق ان شغلت هذا الموقع                    -

مرتين، وبالتالي أنا كنت حريصاً على ان نفسح المجال لقيادات جديدة، لكن تعززت لدي قناعة أخيراً أن                 
حزب وبناء عليه ارتضيت أن أرشح نفسي،       قبولي بالترشيح يمكن ان يسهم في تحقيق حالة توافق داخل ال          
  .وتم انتخابي ووصلت الى هذا الموقع بنتائج صندوق االقتراع

  لكن توافق بين من ومن؟
هذه ربما جاءتنا من    .  بداية أنا لم أصدق يوماً مقولة الحمائم والصقور داخل جماعة اإلخوان المسلمين            -

. قفها بعـض اإلعالميـين وراقـت لـبعض النـاس          الكيان الصهيوني، فلديهم حمائم ولديهم صقور، وتل      
االصطفاف ليس على اساس اعتدال وتشدد، حمائمية وصقورية، قد تجد اشخاصاً اكثر اعتداالً وأشخاصاً              
أكثر تشدداً هنا وهناك لكن االصطفاف ال عالقة له ال بمواقف سياسية وال ببرامج معينة إنما أنا أعتقد ان                   

  .ع االقتصادية والسياسية واالجتماعية الضاغطة على أعصاب الناسليس بعيداً عن التأثر باألوضا
  وماذا عن الكالم عن الشرق أردنية والفلسطينية؟

 قناعتي، يصعب علي ان أحدد من هو األردني ومن هو الفلسطيني، نحن في األردن نختلف عن لبنان،                  -
وق الحياتية وتتـرك الحقـوق      في لبنان الالجئون ضيوف وإن كنا نحرض ونطالب ان يأخذوا كامل الحق           

لكن نحن في األردن وصلنا الى وحدة بين ضفتين غربية وشرقية واحتلـت الـضفة               . السياسية للبنانيين 
  . فلسطينياً-الغربية، وهي جزء من المملكة األردنية الهاشمية، ولذلك ليست المشكلة أردنياً 

ضوع نفوذ حماس داخل اإلخوان، وهذه      ولكن هناك أزمة عاشتها جماعة اإلخوان في األردن، حول مو         > 
  هناك نفوذ لحماس داخل اإلخوان أليس كذلك؟. إحدى صور أزمة الهوية في األردن

 لنكن صريحين، حماس موضع إجماع داخل حزب جبهة العمـل اإلسـالمي والحركـة اإلسـالمية                 -
نا مع دعـم حمـاس      كل. باعتبارها مشروعاً جهادياً لألمة، وال أظن ان بين اإلخوان من هو ضد حماس            

كفصيل مقاومة فلسطينية حصرت تناقضها مع العدو الصهيوني وحصرت ساحة عملهـا علـى األرض               
. أنا أعتقد إن كان هناك شيء فهو ادعاء البعض أنه األقرب الى حماس أو األكثر تمثيالً لهـا         . الفلسطينية

ـ               سافة واحـدة مـن جميـع       ولكن حماس أكدت أكثر من مرة على لسان األستاذ خالد مشعل انها على م
  .األطراف في اإلخوان
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ولكن ماذا عن الكالم الذي قيل عن زيارة وفد من اإلخوان سورية والطلب من مشعل سحب ترشـيح                  > 
  زكي بن ارشيد لألمانة العامة للحزب؟

  . أنا لم أعلم عن وفد ذهب، ولكن أجريت مفاوضات داخل هيئات اإلخوان لحلحلة أوضاع كانت قائمة-
  ذه األوضاع؟ما هي ه

 كان هناك اصطفاف واالصطفاف يكاد يكون متقارباً، هذا مع زكي ابن أرشيد وهذا مع سالم فالحات،                 -
وهذا يفكر بقائمة وهذا يفكر بقائمة مقابلة، وتأخر عقد مجلس الشورى وانتخاب الهيئـات القياديـة عـن           

  .موعده
  .م ويسبب مخاوف للدولة في األردنولكن تأثير حماس غير سري في األردن وهذا يحدث سوء تفاه> 
الـشعب  .  أعتقد ان موقف الحكومة األردنية مرتبط بمعاهدة وادي عربة وناتج عن ضغوط خارجيـة              -

. األردني هو الذي احتضن خالد مشعل بصرف النظر عن األصول والمنابت ايام وجـوده فـي األردن                
نأت بنفسها عن أي تباينات وتناقـضات       وحماس ميزتها عن األطراف والقوى الفلسطينية األخرى، أنها         

أعتقد . على الساحة األردنية، بل رحب خالد مشعل قبل ايام بتدخل رسمي أردني في االنقسام الفلسطيني              
قد يحاول احد ان يعطي نفسه ثوباً ليس له ويقول          . ان حماس شأن مختلف، ال عالقة له بالداخل األردني        

  .ماس ال دخل لهالكن ح. انا الذي أمثل أو قريب من حماس
فأنت . أنت ابن جيل في اإلخوان، هو جيل مرحلة العالقات المنفرجة بين اإلخوان والدولة في األردن              > 

كنت جزءاً من الدولة من خالل وظيفتك السابقة مسؤوالً في وزارة التربية، فهل مجيئك اليوم هو محاولة                 
  الستئناف تلك المرحلة؟

هم الذين قدموني، ثانياً نحن حين نرشح شخصاً منا لموقع، نقدر المصالح             أوالً، أنا إخواني انتخبوني و     -
أنا لم أخرج مـن     . العليا لحزبنا وللحركة اإلسالمية ولشعبنا، وال نتحرك بإشارات من هذه الجهة أو تلك            

لكن أصدقك القـول اننـي      . المسؤولية، فقبل شهر كنت رئيس مجلس الشورى وقبلها اميناً عاماً للحزب          
  . تضامناً معي من قطاعات واسعة من الشعب األردني وأحزاب معارضة ومواالةلمست

ما زال هناك تنازع حول مضمون الهوية األردنية، مـن هـو األردنـي              . عودة الى موضوع الهوية   > 
  برأيك؟

أشرتُ فـي بدايـة   .  األردني هو كل من يحمل الجنسية األردنية بصرف النظر عن األصول والمنابت        -
 ان األردن كان يتكون من ضفتين، ضفة غربية وهي الجزء الذي حوفظ عليه مـن فلـسطين            حديثي إلى 

وشرق األردن، وبالتالي أنا أعتبر ان كل من يحمل الجنسية األردنية هو أردني، ومن حقـه ان يحـصل     
  .على كل الحقوق وعليه كل الواجبات

  هل هذه هوية نهائية؟> 
تـل  ( وكحركة إسالمية، لن يهدأ لنا بال ما دامت تل الربيع             نحن بالتأكيد كحزب جبهة عمل إسالمي،      -

أعتقد وأنا على يقين انه قـادم هـذا الـدور،           . أن ال أتكلم عن القدس والضفة الغربية فقط       . محتلة) أبيب
فبالنسبة لنا هذه قضية عقدية وهي قراءة للتاريخ والواقع اذ ان فلسطين بحدودها التاريخية سـتعود كمـا             

حين يتم تحرير فلسطين أنـا أعتقـد ان         . الل الفرنجة والمغول وبعد االستعمار األوروبي     عادت بعد احت  
نحن كنا ننظر الى وحدة الضفتين التي تشكلت في بداية          . األردنيين والفلسطينيين يقررون مستقبل العالقة    

 هويـة،   اما الحديث قبل تحرير فلسطين عن موضوع      . الخمسينات كنواة لوحدة عربية أو إسالمية أوسع      
  .فأعتقد ان هذا كالم خطير يسـيء لألردن وفلسطين

  هل أنت نموذج للفلسطيني الموطن في األردن؟
  . أنا أردني من اصل فلسطيني أتمسك بكل ذرة تراب في فلسطين-

  أنت متمسك بكل ذرة تراب في فلسطين، أردنياً أم فلسطينياً؟
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نحن نعتقـد  . حريص اكثر من أي أردني على فلسطين فكرياً وعقائدياً نحن ال نفرق، أنا ال أدعي أنني      -
نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية عقيدة ودين سنُسأل عنها في اآلخرة كما نُـسأل               . اننا حالة واحدة  

مكـان  . ولذلك حرصنا يأتي من عقيدتنا قبل ان يأتي من مكان والدتنا          . عن صالة الفجر وصالة العشاء    
  .دد موقفي إنما موقفي العقدي هو الذي يحدد كل شيءوالدتي ال يحدد سلوكي وال يح

  ستشاركون في االنتخابات؟
 الموقف لم يحسم بعد، للمشاركة أنصارها داخل الجماعة ولديهم مبرراتهم وللمقاطعة انصارها ولديهم              -

  .أنا أشعر اننا نحتاج الى فترة لنحدد موقفنا. مبرراتهم أيضاً
  أنت ما رأيك؟

 مجالس نيابية أنا مـع      3لكن رأيي الشخصي وبعد مشاركة في       . في ما تقرره الهيئات    أنا لن أكون إال      -
  .المشاركة، لكنني أكن احتراماً لقرار المؤسسات

  ما هي اعتبارات المقاطعة؟> 
 نحن شاركنا في العقود الماضية، والحركة اإلسالمية عالمياً شاركت بالتنظير وبالممارسة العملية مـن               -

ن البنا واألستاذ مصطفى السباعي رحمهما اهللا، القضية إذاً، لم تعد قضية حالل وحـرام،               ايام اإلمام حس  
 نلح على ضرورة تجاوز قـانون       1993نحن منذ عام    . ولم تعد قضية مبادئ بقدر ما هي تقدير للموقف        

ـ            . االنتخاب المعروف بقانون الصوت الواحد     رز فهذا ال يؤسس لحياة حزبية وال نيابية وال يمكـن ان يف
نشعر أن الحكومة تدير ظهرهـا     . ممثلين حقيقيين للشعب األردني، وال سيما بالطريقة المطبق فيها أردنياً         

 شـهدت تزويـراً غيـر    2007انتخابات عام   . لألحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني وهذا عامل ضاغط      
مر الثالـث أن  واأل. مسبوق في األردن، حصل تزوير فاضح، وهو أمر ما زال يضغط على تفكير الناس     

هناك قدراً من اإلحباط من جدوى العمل النيابي لدى الشارع األردني، فالشارع األردني يعيش مشكالت               
سياسية واقتصادية واجتماعية، والمجلس النيابي عاجز بوضعه الحالي وفي ظل تهميشه وتفرد الـسلطة              

لحكومة وندوات الحكومـة لتـشجيع      ولذلك من يتابع اآلن تحركات ا     . التنفيذية، ولذلك هناك حالة إحباط    
  .الناس على االقتراع يدرك انها تعرف بحال اإلحباط التي نتكلم عنها

  ولكن ما هي مبررات المشاركة في هذه الحال؟> 
 المشاركة يجب ألّا تكون منّة من الحكومة، أعتقد أن الدستور كفل لنا المـشاركة، وكفـل المـشاركة                   -

أعتقد أن المشاركة في االنتخابات تتيح الفرصـة        . لحجم الذي يفصل لنا   بالحجم الذي نحدده نحن وليس با     
للتواصل مع الجماهير، وأن النظام الرسمي العربي عموماً يريد عزلنا عن الجماهير، وبالتالي انـا مـع                 
التواصل مع الجماهير، وفترة الدعاية االنتخابية وفترة ما بعد النجاح تتيح لنا التواصـل ولـو بالحـدود                  

وخـصوصاً اآلن   . العمل النيابي يتيح لنا فرصة أن نقول ما ال نستطيع قوله في مساحات أخـرى              . نياالد
فنحن خصخصنا الشركات والمؤسسات ولكن أممنا المـساجد، وبالتـالي هـذه            . المساجد يجرى تأميمها  

  .فرصة للتواصل
  في حال مشاركتكم، ما هي النتيجة التي تتوقعون تحصيلها؟

ارك بحيث نكون كتلة نيابية فاعلة وحيث تتاح الفرصة لكل األحـزاب والقـوى، ألن                طموحاتنا ان نش   -
وضع األردن ال يستطيع حزب وال تيار أن ينهض به لوحده، وبالتالي ال بد أن تنهض كل القوى لحمـل                    

 وفي  37 رشحنا   1993عام  . 80 شخصاً وكان عدد المقاعد      26 رشحنا   1989نحن في عام    . المسؤولية
نحن ال نحرص على الحصول على غالبية نيابية لكن اذا شاركنا           . 110 من اصل    30رشحنا   2003عام  

  .نريد كتلة فاعلة
  هناك حديث عن خالفات داخل اإلخوان على أسماء مرشحيهم؟
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 لم نصل الى هذه المرحلة بعد، ما زال البحث في المشاركة أو المقاطعة مستمراً وحين نحسم الخيـار                   -
، وهي عملية تبدأ من فروعنا وشُعبِنا في المحافظات وفي األلوية ثم يصار الى فرزها               تبدأ عملية الترشيح  

  .ال أستبعد ان تحصل تباينات في الترشيحات لكن هناك آليات لحسم هذه القضية. واتخاذ القرار النهائي
  ما هي الخطوط العامة لبرنامجكم؟

قدمنا بها، ونحن نتحدث عن اإلصـالح فـي          محور برنامجنا االنتخابي سيكون اإلصالح ولنا رؤية ت        -
  .التشريع والسياسات

  هل إلغاء اتفاقية وادي عربة قضية حاضرة في برنامجكم؟
نعتقـد  .  إلغاء اتفاقية وادي عربة سيبقى حاضراً في برنامجنا، وسيبقى الضغط قائماً إلعالن بطالنهـا              -

. دن، وال تخدم انتماءنا العربـي واإلسـالمي       انها معاهدة باطلة ال تمثل إرادة األردنيين وال مصالح األر         
وفي برنامجنا ايضاً موضوع مقاومة التطبيع، وهذا من أولوياتنا، وموضوع تعزيز الحريـات العامـة،               

ندعو الى اإلسالم الذي جـاء      : نعتقد كما قال اإلمام حسن البنا ذات يوم عندما سئل إلى ماذا تدعون فقال             
نريد الحرية لكـل    .  والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه       )صلى اهللا عليه وسلم   (به الرسول   

  .مواطنينا ولكل أحزابنا وهيئاتنا
  ولكن من الممكن الحرية ان تشمل جوانب قد ال تنسجم مع دعواتكم؟

  . أعتقد ان كل بلد في الدنيا له ثوابت وقضايا يجب ان ال تمس-
الحرية، وقد تشمل الحرية مسألة مثل حرية المرأة،        وهل أنتم من يحدد الثوابت؟ أنتم طرف وتدعون الى          

  فهل الحرية التي تدعون إليها تشمل ذلك؟. مثالً أو ممارسات فردية ال تقرونها
 ال شيء اسمه حرية مطلقة، اآلن دول العالم تسن القوانين والتشريعات التي تحـافظ علـى هويتهـا                   -

سنعمل على تنفيذ هذا الدستور الذي ينص علـى         . غنحن لنا الدستور وال نعمل في فرا      . ومصالحها العليا 
لسنا مجلس قيادة   . ان دين الدولة هو اإلسالم، وبالتالي نحن نسعى بوسائل سلمية الى تطبيق هذا الدستور             

 كان لنا شروط ومن     1990ولذلك عندما أعطينا الثقة لحكومة مضر بدران عام         . ثورة، ولسنا مستعجلين  
مجـرد  . ريعة اإلسالمية في مجاالت التربية والتعليم واالجتماع واالقتصاد       ضمنها التوجه نحو تطبيق الش    

توجه، ونحن نراعي واقعنا الوطني واإلقليمي وواقعنا العالمي، وأعتقد ان األولوية ان يصار الى تطبيق               
  .الشريعة مباشرة في التربية والتعليم والتوعية وتحقيق الكفاية للمواطن

 اإليجابية بين اإلخوان المسلمين والدولة في األردن، خصوصاً انك ابن هذه            أال تراودك ذكريات المرحلة   
  المرحلة على رغم أصولك الفلسطينية؟

كـان  .  اقول ال تناقض في الحقيقة لدينا بين مكان الوالدة وبين حمل الجنسية وبين األشواق والتطلعات               -
معان، وأحمل الجنسية األردنية وأتطلع     لدينا أخونا يوسف العضمة كان يقول انا مواطن اردني ولدت في            

  .الى الوحدة العربية واإلسالمية، هناك تكامل بين هذه الحلقات
  ولكن األوطان تبنى على وجود هوية واضحة، وهذا التباس دائم بين اإلخوان والدولة في األردن؟

  .العروبي واإلسالمي من حقنا في األردن ان نمارس حياتنا أردنيين نؤمن باإلسالم ونؤمن بانتمائنا -
  كيف تصفون عالقتكم بالملك األردني عبداهللا الثاني؟

 بحكم الدستور الملك ليس خاضعاً للمساءلة، والمساءلة تتم مع الحكومة، وبالتالي نحن تبايننا هو مـع                 -
الحكومة ومع سياسات الحكومة، ألن الدستور ينص على ان اوامر الملك الخطيـة والـشفهية ال تعفـي                  

  .لذلك نحن نوجه خطابنا ونقدنا الى الحكومة. ة من مسؤولياتهاالحكوم
  كيف تنظرون الى موقع األردن اإلقليمي، وبالعالقة مع الملفين العراقي والفلسطيني؟

  . نختلف مع الحكومة في الملف الوطني والفلسطيني والعراقي والعربي والدولي وهذا من حقنا-
  ديدة؟كيف تنظرون الى التجربة العراقية الج

  .فليخرج االحتالل وليحدد الشعب العراقي مستقبله.  هذه ليست تجربة، هذا احتالل وإفرازات احتالل-
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  ولكن أجريت انتخابات هناك ولم يشك احد بنزاهتها؟
  . هذه انتخابات في ظل االحتالل وفي ظل اوضاع صنعها االحتالل-

  هناك اخوان مسلمون شاركوا فيها؟
  .فتات بل صصعلى المواقفنحن ال نحكم على الال -

 23/7/2010، الحياة، لندن
  
  

   التي ضيعت البوصلة بوعي وإدراك" األملسفينة" .49
  ياسر الزعاترة

منذ اللحظة األولى النطالق سفينة األمل الليبية ، راهنت عددا من األصدقاء على أنهـا سـتتوجه بعـد                   
عن إصرارها على الوصول إلى     " كبيرال"استعراض محدود إلى ميناء العريش المصري ، وأن كل الكالم           

ميناء غزة لن يلبث أن يتبخر ، تماما كما تتبخر سائر الجمل الثورية التي تخرج من طرابلس بين الحين                   
  .واآلخر

ليس في وارد العودة إليه ، وال حتى        " اإلرهاب"لم يكن ذلك ضربا في الودع ، فالنظام الذي غادر مربع            
وج منه ، وهو دفع من أجل ذلك ثمنا كبيرا تمثل شقه األول في مليارات               مناكفة الذين ساعدوه على الخر    

ساعده في ذلك تنافس تلك القوى على الثـروة         (بال عدد توزعت بين تعويضات وصفقات للدول الكبرى         
، فيما تمثل الثاني في البعد السياسي وعنوانه األهم الكفّ عن تقـديم الـدعم               ) الهائلة التي تتوفر في ليبيا    

  . المقاومة والممانعة ، وعلى نحو خاص حركات المقاومة في الساحة الفلسطينيةلقوى
على أن النظام المسكون باللغة الثورية ال زال على حاله من حيث الحنين إليهـا ، لكـن األمريكـان ال                     
يتعاملون معه بمنطق ما يقول ، وإنما بمنطق ما يفعل ، وهم يغضون الطرف عن تصريحاته التي يطلقها                  

  .نا وهناك ، من تلك التي تستعيد بعض مضامين أيام الثوريةه
ثمة بعد آخر في السياسة الليبية يتعلق بمصر ، فالنظام يبدو ضعيفا أمام هذه األخيرة التي سـاعدته فـي                    

اإلرهاب ، وكان الفتا أن القاهرة لم تجد حرجا في فضح وجهة السفينة منـذ               " كهف"مسيرة الخروج من    
ت إن ثمة اتفاقا على رسوها في ميناء العريش ، األمر الذي أكده أحد السفراء الليبيـين ،                  البداية حين قال  

مما اضطر قائد الحملة إلى القول إن السفينة ال تمثل الحكومة الليبية ، وإنما مؤسسة القذافي ، لكأن أحدا                   
  .يمكن أن يأخذ على محمل الجد ذلك التفريق بين الطرفين

سفينة األمل الليبية كانت شكال من أشكال المساهمة فـي إحبـاط جهـود كـسر                من هنا يمكن القول إن      
الحصار من الناحية السياسية ، فالقطاع لم يكن معنيا بالحصول على ما تحمله السفينة مـن مـساعدات                  

  .بسيطة القيمة ، بقدر عنايته بفكرة كسر الحصار التي صعدت بقوة إثر ما جرى لسفينة مرمرة التركية
ي تدير القطاع وتزايد لديها األمل بكسر الحصار من الناحية السياسية لم يكن لديها من خيـار                 حماس الت 

غير مجاملة السفينة ومن أرسلوها كجزء من استحقاقات السياسة ، ولذلك ذهب بعض مسؤوليها وعـدد                
ها لم تكن   من المشتغلين بقضية كسر الحصار إلى القول إن السفينة قد نجحت في توصيل رسالتها ، مع أن                

كذلك في واقع الحال ، بصرف النظر عن توفر نوايا حسنة لدى بعض من كانوا على متنها من ناشطين                   
  .لم يكن لهم دور في اتخاذ القرار

اآلن يمكن القول إن السفينة الليبية قد ساهمت في إعادة مشروع كسر الحصار بضع خطوات إلى الوراء                 
ع أن يمنحوه نقلة جديدة ، ولن يتم ذلك إال من خـالل تنـسيق               ، ما يفرض على المشتغلين بهذا المشرو      

الجهود بين الجهات التي لديها مشاريع سفن ، بحيث تتجمع في فترة واحدة لتصنع استعراضا في البحـر                  
  .أمام العالم أجمع ال يتمكن الصهاينة من مواجهته
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يـين المنحـازين للهـواجس      ندرك أن األمر ليس هينا بحال من األحـوال ، وأن األمريكـان واألوروب             
اإلسرائيلية يعملون بكل جهد من أجل عرقلة مشروع السفن تبعا لدالالته السياسية ، وقد الحظنا أن سفنا                 
كانت بصدد اإلبحار قد توقفت بسبب الضغوط المشددة التي مورست على الدول والجهات المنظمة ، لكن                

همة ، وهي جزء ال يتجزأ من مشروع المقاومة         ذلك ال ينبغي أن يفت في عضد األحرار ، فهي معركة م           
والممانعة الذي ربح الكثير من المعارك خالل األلفية الجديدة ، ويمكنه تحقيق المزيد من اإلنجازات خالل              

  .المرحلة المقبلة
  23/7/2010، الدستور، عّمان

  
  مؤشرات تنامي الشراكة العسكرية... "إسرائيل"أميركا و .50

   كيسلر نجلي
يل خالل األسبوع الماضي تجربة ناجحة على نظام الصواريخ المتنقل الرامي إلـى حمايـة               أجرت إسرائ 

القبة "البلدات اإلسرائيلية من الصواريخ الصغيرة التي تطلق من غزة، ومع االنتهاء المرتقب لنشر نظام               
لـه دافعـو     ماليين دوالر قـد تحم     205في العام المقبل سيكون نصف التكلفة المقدرة بحوالي         " الحديدية

ففيما ركز  . الضرائب األميركيون وذلك بموجب خطة اقترحها أوباما والقت قبوال واسعاً في الكونجرس           
الرأي العام اهتمامه على النزاع الدبلوماسي الشرس بين إسرائيل والواليات المتحدة حول مسألة توسـيع               

ة بين البلدين، بل لقد تطورت على       االستيطان في األراضي الفلسطينية، تعمقت الصالت األمنية والعسكري       
حين قـال  " جيف موريل"نحو غير معهود خالل عهد إدارة أوباما، وهو ما أكده المتحدث باسم البنتاجون              

يعتقد أن تعاوننا العـسكري مـع       "إن وزير الدفاع، روبرت جيتس، الذي عمل لعقود طويلة في واشنطن            
 إسرائيلي بارز فقد كانت العالقات العـسكرية        وحسب مسؤول ". إسرائيل وصل إلى مستوى غير مسبوق     

. خالل فترة إدارة أوباما الراهنة    " تعمقت أكثر وشملت ميادين مختلفة    "في فترة بوش وثيقة أيضاً، إال أنها        
وقد القى هذا التعاون الوثيق بين إسرائيل والواليات المتحدة على الصعيد العسكري تأييداً لـدى بعـض                 

الذي عمل كمسؤول بـارز فـي إدارة        " إليوت أبرامز "عمهم للدولة العبرية مثل     المسؤولين المعروفين بد  
فصل التعاون العسكري عن    " من الذكاء فعال  "بوش، حيث منح أوباما درجة عالية في سلم التقييم قائال إن          

ـ         "التوتر الدبلوماسي وعدم الخلط بين المسألتين، مضيفاً         ة إنني لم أسمع من المـسؤولين اإلسـرائيليين أي
شكوى في سياق عام اتسم بشكاوى عديدة من اإلسرائيليين حول العديد من القضايا علـى مـدار العـام                   

  ". الماضي
ومن جانبهم يصور المسؤولون األميركيون هذا التعاون الوثيق وغير المسبوق على أنه اسـتثمار بعيـد                

ر مهددة من قبل أي طرف      المدى يهدف إلى تحسين فرص السالم وجعل إسرائيل تشعر باألمن وبأنها غي           
، مساعد وزيـرة الخارجيـة األميركيـة للـشؤون الـسياسية         "أندرو شابيرو "إقليمي، وهذا ما يعبر عنه      

، "إن ضمان أمن إسرائيل يشجعها على اتخاذ القرارات الصعبة الالزمة لتحقيق السالم           : "والعسكرية بقوله 
ن العسكريين للبلدين بوتيرة أسبوعية تقريباً وقـد        وفي هذا اإلطار تجري الزيارات المتبادلة بين المسؤولي       

 لقاء على مستوى وكالء وزراء الخارجيـة،        75صل عددها حسب تقديرات وزارة الدفاع األميركية إلى         
ـ       والنتيجة هي تكثيف تبادل الخبرات العـسكرية       .  شهراً األخيرة  15أو حتى على مستوى أرفع خالل ال

كما أن الجهود األميركية في     . ولين األميركيين ونظرائهم اإلسرائيليين   والمعلومات االستخبارية بين المسؤ   
مواجهة الصراعات اإلقليمية، تستند في جزء كبير منها الى الدروس المستفادة والمعدات المطورة مـن               

وعلى سبيل المثال تـستفيد أميركـا مـن         . قبل إسرائيل في صراعاتها الخاصة، والعكس صحيح أيضاً       
. طيار والعربات المصفحة المضادة للعبوات الناسفة التي طورتها التكنولوجيا اإلسرائيلية         الطائرات بدون   

إننا نتبادل المعلومات ونناقش التطورات في المنطقة،       : "بقوله" شابيرو"وهذه االستفادة المتبادلة يشير إليها      
 شارك أكثر من ألف جندي      ولتمتين هذه العالقات  ". وفي ظل اإلدارة الحالية أصبح التواصل أكثر حميمية       
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أميركي خالل السنة الماضية في تدريب مشترك على نظام الصواريخ في إسـرائيل المعـروف باسـم                 
  . ، وهي المناورة األولى من نوعها التي يشارك فيها جنود من البلدين"جونيبر كوبرا"

 مليـون دوالر    200بقيمة  تمول الواليات المتحدة نظامين آخرين للصواريخ       " القبة الحديدية "وإلى جانب   
، بحيث يقتـسم البلـدان المـصاريف        "مقالع داوود "و" السهم"في السنة، وهما النظامان المعروفان باسم       

وفي هذا الصدد قال أحد المسؤولين      . مناصفة، علماً بأن الواليات المتحدة ستستفيد من الخبرة اإلسرائيلية        
د انخرطنا في تعاون وثيق مع اإلسرائيليين في كل ما          لق: "األميركيين البارزين رفض اإلفصاح عن هويته     

» شـهاب «، أو بصواريخ    »حزب اهللا «و» حماس«يتعلق بأنظمة الصواريخ سواء تعلق األمر بصواريخ        
  ".اإليرانية األكثر تطوراً

 اإلسـرائيلية   -وقد لفت السفير اإلسرائيلي لدى أميركا، مايكل أوين، االنتباه إلى أن العالقـة األميركيـة              
فاألمن أكثر من الدعم المالي والتعاون في مجال أنظمة الصواريخ، إنه           "تتجاوز مجرد التعاون العسكري     

وبمقتضى اتفاقية وقعت في نهاية     ". يمتد إلى الحوار الذي نالحظ أنه أقوى وأوثق في عهد اإلدارة الحالية           
 يعني أن ربع النفقات العـسكرية  فترة إدارة بوش ارتفعت المعونة العسكرية األميركية بشكل ملحوظ، بما  

وخالفاً لباقي البلدان التي تتلقى مساعدات أميركية ويشترط عليها         . اإلسرائيلية يأتي من الواليات المتحدة    
 في المئة مـن األمـوال       26شراء أسلحة وتكنولوجيا من الواليات المتحدة، يسمح إلسرائيل بتخصيص          

، مـن   "أنتـوني كوردسـمان   "تفاق يعطي الدولة العبرية حسب      لتطوير وإنتاج أسلحتها الخاصة، وهذا اال     
امتيازاً يفوق بخمس إلى ست مرات قيمة الدوالر الواحد مقارنـة           "مركز الدراسات االستراتيجية والدولية     

وأكثر من ذلك أن الواليات المتحدة تحتفظ بمخزون هائل من الذخيرة           ". ببلدان أخرى مثل مصر واألردن    
يرها من العتاد العسكري في إسرائيل، والذي يمكنها استخدامه في حـال احتاجـت              ومعدات االتصال وغ  

إليه خالل حرب، ويخشى بعض المسؤولين في اإلدارة األميركية أن تبادر إسـرائيل بـضرب المواقـع                 
النووية اإليرانية جرياً على عادتها عندما استهدفت في السابق منشآت في العراق وسوريا، وهو ما قـد                 

لى توتر كبير في المنطقة، ولذا يأمل المسؤولون األميركيون في أن يحول هذا التعاون العـسكري                يدفع إ 
  . الوثيق بين البلدين دون قيام إسرائيل بأية ضربة مفاجئة إليران

  "واشنطن بوست"
  18/7/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  صفقة اوباما .51

  ألوف بن
تحول اساسي في الـسياسية االمريكيـة فـي الـشرق           تعبر مغازلة الرئيس باراك اوباما السرائيل عن        

فقد تغير ترتيب أوليات أمريكا، وعلى رأسها اليوم المواجهة التصعيدية مع ايران، والخوف من              . االوسط
، كما قال نائـب وزيـرة       'حليفة حيوية 'في هذا الوضع ترى اسرائيل      . تبدل القيادة في مصر والسعودية    
 أمام التقارب بين الواليات المتحدة والعالم االسالمي، كما كانت تـرى            الخارجية أندرو شابيرو، ال عقبة    

  .في بدء والية اوباما
وضـمان ذلـك متعلـق      . لالمريكيين مصلحة عليا في الشرق االوسط هي التزود بالنفط العتيد الرخيص          

ا تعطي أسواقاً   الذي يعتمد على نظم حكم مركزية يتعلق بقاؤها بأمريكا، وحمايته         ' االستقرار'بالحفاظ على   
  .مهمة للصناعة األمنية االمريكية

فـي  ' مبدأ ايزنهـاور  'منذ صادرت الواليات المتحدة من بريطانيا مهمة حماية الشرق االوسط، مع نشر             
، حاربت كل جهة قوضت النظام االقليمي وهددت التزويد بالنفط، من جمـال             )بعد أزمة السويس   (1957

  .ى صدام حسين وأسامة بن الدنعبدالناصر ورعاته من السوفييت ال
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فـي  . فقد كانت ترى أحيانا ذخرا وأحيانا عبئـا       . لعبت اسرائيل دورا متبدال في االستراتيجية االمريكية      
، وفي الفترات الـسوداء ضـايقوا       'القيم المشتركة 'و' العالقات الخاصة 'الفترات الوردية أبرز االمريكيون     

  .طنات بعد ذلكاسرائيل في قضية ديمونا وفي قضية المستو
فعندما احتاج االمريكيون الى الصين في مواجهة االتحاد الـسوفييتي، ركلـوا            : هذا التوجه مقبول عندهم   

وعندما اصبحت الصين ترى تهديدا، اعلنـت       . تايوان وتجاهلوا انتهاكات ماو تسي تونغ لحقوق االنسان       
فت الداالي الما، وتبين لها ان في بكـين         الواليات المتحدة موافقتها على بيع السالح الى تايوان، واستضا        

  .رقابة وأن معارضي نظام الحكم يطاردون
في العالقات باسرائيل، تلعب المستوطنات الدور الذي تلعبه تايوان والتبت في العالقات بالصين، علـى               

أيغـضبون علـى رئـيس الحكومـة؟     . أنها أمر مضايق ثابت يؤكدونه او يتجاهلونه على حسب الحاجة        
واذا احتاجوا الى اسرائيل أو ارادوا مداعبتها من اجل تقدم آخـر            . ون الشيخ جراح ويتسهار وربابا    يتذكر

  .في المسيرة السياسية، يتركون لجان التخطيط في يهودا والسامرة والقدس وشأنها
عندما تولى اوباما عمله، قدر أن امريكا ضعفت في الشرق االوسط، وأمل احراز تسوية لتقاسم التـأثير                 

لهذا أظهر البرود نحـو اسـرائيل واسـتل مـن المخـزن هـراوة               . مع القوة االقليمية الصاعدة ايران    
فقد رد االيرانيون، باستخفاف، صداقة اوباما وتجاهلت الدول العربيـة          . لكن ذلك لم ينجح   . المستوطنات

، في مـؤتمر    وكما قال سفير دولة االمارات في واشنطن      . الموضوع الفلسطيني وبينت ان رد ايران أهم      
لكن ايران مع   . الهجوم العسكري على ايران، وال يهم على يد من، سيكون كارثة          ': في االسبوع الماضي  

  .'السالح الذري ستكون كارثة أكبر
، يلحظ صرامة   'ضرب اسرائيل والحصول على هتاف المسلمين     'فبدل  . هذه هي خلفية تحول اتجاه اوباما     

وتحولت اسرائيل من عبء مثقل الـى       . ات عليها وتصاعدت الخطابة   فقد ازدادت العقوب  . العالقة بايران 
شريكة مرادة، ربما بال خيار، على خلفية التقلبات المتوقعة في القاهرة والرياض مع تبدل االجيال فـي                 

قوي التعاون مع الجيش االسرائيلي واختار االمريكيون ابرازه بخالف ميلهم الـى اخفائـه فـي                . الحكم
اسرائيل الى شيء متلقف في واشنطن، الى درجة أن نائب وزير الخارجية شـابيرو،              وتحولت  . الماضي

الذي امتدح العالقات األمنية، أفرط في حماسته وتحدث أن الرئيسين جون أدامز وابنه جـون كـوينس                 
  .ولدت الصهيونية في البيت االبيض ولم نعلم. أدامز، أيدا وطنا لليهود قبل هرتسل بعشرات السنين

حاول في لقائه االول الوباما ان يقنعه بأن التهديد االيراني          . يامين نتنياهو لنفسه انجازا دبلوماسيا    سجل بن 
واالن يعلن الرئيس بأن الـذرة االيرانيـة        . يسبق كل شيء، وطلب منه اوباما أال يبني في شرقي القدس          

. جلوسه الى جانب نتنياهو   ، وال يذكر المستوطنات في      'مشكلة السياسة الخارجية في المحل االول عندي      '
فقد وعد نتنياهو عوض ذلك أن يحرز في غضون سنة تسوية دائمة، ويلمح الـى أن                : لم يحدث بالمجان  

واذا ساعدت عالقة الحـب المتـأخرة       . عمق تنازالت اسرائيل سيكون كعمق الضربة التي تتلقاها ايران        
 فان هذا يعني أن الصفقة كانت مجدية مـن          السرائيل اوباما وحزبه في االنتخابات القريبة لمجلس النواب       

  .جهته
  "هآرتس"

  23/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"عبء التحالف بين أميركا و .52
  باتريك سيل

يبذل مسؤوالن رفيعا المستوى في إدارة أوباما كّل ما بوسعهما ليضمنا حماية إسرائيل بالكامل مـن أي                 
 اإلسرائيلي راسخاً أكثر من أي      -ميين وليبقى التحالف األميركي     خطر محتمل قد يأتي من أعدائها اإلقلي      

  .وقت مضى
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ليفي، وكيل وزير الخزانة األميركية لـشؤون اإلرهـاب واالسـتخبارات           . والمسؤوالن هما ستيوارت أ   
  .شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية األميركية للشؤون السياسية والعسكرية. المالية، وأندرو ج
ليفي وشابيرو بحماية أميركا من أي هجوم قد ينفذه مسلمون غاضبون ويائسون أم أنهما              هل يقوم كّل من     

على العكس يؤججان حدة معاداة األميركيين؟ هل يساهمان في إقناع إسرائيل بالسعي من أجل الـسالم أم              
  أنهما يشجعان المتشددين اإلسرائيليين على تحدي الرئيس األميركي؟

لجهود الحثيثة التي يبذلها هذان المسؤوالن في الترويج لألهداف التي أعلن عنها            بمعنى آخر، هل تساهم ا    
 اإلسرائيلي والتوصل إلى حّل يتم التفاوض عليه مع إيران          -الرئيس أوباما والقاضية بحّل النزاع العربي       

  حيال طموحاتها النووية أم أنهما يعيقان تطبيق تلك األهداف؟
ويكمن هدفه الرئيـسي  . مدى سنوات الجهود الهادفة إلى شّل اقتصاد إيرانكان ستيوارت ليفي يقود على     

فهو يرغب  . في إقناع المصارف في جميع أنحاء العالم وممارسة الضغوط عليها كي ال تتعامل مع إيران              
وقد حقّق نجاحاً نوعياً علـى      . في الحؤول دون وصول المصارف اإليرانية إلى النظام المصرفي الدولي         

يد بغض النظر عما إذا ساهم هذا التصرف في تقريب أجواء المصالحة بين طهران وواشنطن               هذا الصع 
  .أو جعل إيران أكثر تحدياً

ويبدو أن ليفي يسعى إلى توسيع أنشطته أبعد من حدود إيران لتشمل بعـض حلفـاء أميركـا العـرب                    
  .المقربين

 تمـوز   16فقد أعلن في    . لى أعداء إسرائيل  أما أندرو شابيرو، فيهوى بدوره توجيه االنتقادات الالذعة إ        
في واشنطن أن أحد مسؤولياته األساسـية فـي وزارة          » سابان«الماضي أمام جمهور في مركز      ) يوليو(

الخارجية األميركية تكمن في حماية هيمنة إسرائيل اإلقليمية والتفوق النوعي لقوتها العسكرية، أي قدرتها              
ن دولة معينة أو من ائتالف دول أو من أية جهة أخرى وهزيمة هـذا               على مواجهة أي تهديد قد يأتي م      

  .التهديد
ما من خطر استراتيجي    «: وذكّرت كلمات شابيرو بكلمات المسؤولين اإلسرائيليين، فقد ندد بإيران بالقول         

 علـى   »تحدياً أمنياً كبيراً  «كما اعتبر أن سورية تفرض      . »أكبر من إمكان أن تصبح إيران مسلحة نووياً       
  .تستهدف أحياء سكنية في إسرائيل» حماس«وحركة » حزب اهللا«إسرائيل وأن صواريخ 

ولم يبد علمه أو أقله اهتمامه بالمخاوف التي تراود جيران إسرائيل مثل لبنان وقطاع غزة في شأن إمكان                  
احتاللهما مرات عدة   قيام الدولة اليهودية بشن هجوم جديد ضدهما مع العلم أنها لم تتردد في مهاجمتهما و              

  .في الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين
وذلـك  ... تتعرض لتحديات هي األكثر قسوة في تاريخها        «بل على العكس، اعتبر شابيرو أن إسرائيل        

 بأمن  ملتزمة بالكامل «إال أنه أعلن باعتزاز أن أميركا       . »بسبب المخاطر الجدية التي تواجهها في المنطقة      
  .»أوثق وأعمق وأقوى من السابق«، معتبراً أن عالقة أميركا األمنية بإسرائيل باتت »إسرائيل

المساعدة التي تقـدمها إلسـرائيل      » رفعت أكثر من أي وقت مضى     «وتابع بالقول إن الواليات المتحدة      
سـرائيل علـى وشـك      وتبـدو إ  . 2011مشيراً إلى أنه تم تخصيص ثالثة باليين دوالر لهذا البلد للعام            

بعد أن تم إحراز تقدم فـي المحادثـات         » 35أف  «الحصول على أحدث المقاتالت الهجومية من طراز        
اإلسرائيلي ونظـام اعتـراض الـصواريخ       » قبة الحديد «وقد يحظى مشروع    . األمنية على هذا الصعيد   

 مساعدة أميركية تصل إلى     القصيرة المدى الذي سيتم نشره قريباً على الحدود مع لبنان وقطاع غزة على            
كما قدمت أميركا مساعدة كبيرة إلغالق األنفاق الى غـزة بهـدف منـع حركـة                .  ماليين دوالر  205

  .من إعادة التسلح» حماس«
إن العالقة الفريدة التي تربط بين الواليات المتحدة وإسرائيل متجذرة في القيم والثقافات             «وأعلن شابيرو   

  .»لةالمشتركة والمصالح المتباد
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القـيم  «ويبدو أن شابيرو لم يتنبه إلى أن النزعات األخيرة في إسرائيل تشير إلى تخلٍّ جذري عن هـذه                   
مثل السياسات العنصرية وغير الديموقراطية التي اعتمدها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمـان            » المشتركة

ليهودية التي روج لها وقانون اعتناق      للدولة ا » قوانين الوالء «إلى جانب   » إسرائيل بيتنا «وحزبه المتشدد   
الديانة اليهودية الذي اقترحه والذي يعطي الحاخامات سلطة أكبر في مسائل اعتناق الديانة اليهودية، مـع          

يهدد بتقويض عالقة إسرائيل بالمجتمعات اليهودية      «اعتبرت أن هذا القانون     » هآرتس«العلم أن صحيفة    
  .»في الواليات المتحدة

داخـل  » إسـرائيل الكبـرى  « ذلك، يعارض عدد كبير من العقائديين الذين يدافعون عن فكرة            فضالً عن 
ائتالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حّل الدولتين الذي اقترحه أوباما للمشكلة الفلـسطينية واالقتـراح               

ي مـن   القاضي بتجريد حنين زعبي المرأة العربية التي تحتل منصب نائب فـي الكنيـست اإلسـرائيل               
امتيازاتها البرلمانية ألنها تجرأت على المشاركة في أسطول المساعدة المتجه إلى قطاع غزة فضالً عـن            
الهجوم الذي شنه بعض اليمينيين على المحكمة العليا في إسرائيل واإلرهاب المـستمر الـذي يمارسـه                 

ازل الفلسطينية وبأعمالهم في    المستوطنون المتشددون ضد المزارعين الفلسطينيين والدمار الذي لحق بالمن        
  .المدينة» تهويد«القدس الشرقية وذلك في إطار محاولة رئيس البلدية 

وعلى حد علمنا، ال تتفق هذه األعمال مع قيم باراك أوباما أو مع قيم اليهود واإلسـرائيليين األميـركيين        
  .فاشية في المجتمع اإلسرائيليالليبراليين القلقين أكثر من ليفي وشابيرو جراء النزعة العدائية وال

ويبدو أنه يصب تركيزه علـى االنتخابـات        . لماذا ال يتحرك أوباما؟ من الواضح أنه عاجز عن التحرك         
 عضواً في مجلس    435المقبل حيث سيتنافس    ) نوفمبر( تشرين الثاني    2النصفية للكونغرس األميركي في     

ويخشى أوباما من خـسارة     .  على المقاعد   عضواً من أصل مئة من أعضاء مجلس الشيوخ        34النواب و 
وفي الوقت الحالي، ال يجرؤ علـى       . األكثرية التي يتمتع بها الحزب الديموقراطي لمصلحة الجمهوريين       

بالتالي، يمكن فهم الجهود التي يبذلها ليفي وشابيرو والهادفة إلى طمأنـة            . إهانة أصدقاء إسرائيل النافذين   
على غرار الدعم الذي قدمه سـلفه فـي         » ال يزال ثابتاً  «وباما إلسرائيل   إسرائيل ومؤيديها إلى أن دعم أ     
  .البيت األبيض جورج بوش االبن

البدايـة  «ويبـدو كـأن     . هل سيصبح أوباما أكثر صرامة بعد االنتخابات النصفية؟ ال شيء مؤكداً بعـد            
) يونيو( حزيران   4رة في   التي وعد العرب والمسلمين بتحقيقها في الخطاب الذي ألقاه في القاه          » الجديدة
  . قد تحولت إلى سراب2009

يشعر األوروبيون بالقلق حيال عجز أميركا عن منع إسرائيل من االستحواذ على المزيد من األراضـي                
ويمكن بالتـالي تفهـم     . في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو عن رفع حصارها القاسي عن قطاع غزة            

  .ن آشتون الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية واألمنسبب التحرك الذي تقوم به كاثري
وعلى رغم أنها دعمت فرض عقوبات على إيران، إال أنها أيدت تجديد المحادثات مع طهران في شـهر                  

وبعد الزيارة التي قامت بها الى قطاع غزة فـي نهايـة            . المقبل حول برنامجها النووي   ) سبتمبر(أيلول  
ي دعت إلى فتح المعابر إلى قطاع غزة الذي يعاني فقراً مدقعاً وذلك في ظـل مراقبـة                  األسبوع الماض 

  .أوروبية
ويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان األوروبيون متّحدين وعاقدي العزم وشجعاناً بما فيه الكفاية لمواجهـة                 

  .واشنطن حول هذه المسائل التي تعتبر أساسية إلحالل السالم اإلقليمي
  23/7/2010، دنالحياة، لن
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، التي يفترض أن تعوق صواريخ القسام وغـراد         "القبة الحديدية "أصبح الجميع فرح بالتجربة األخيرة لـ       
قال وزير الجيش اإلسرائيلي أيهـود      .  كيلومتر 40والكاتيوشا على اختالفها والقذائف الراجمة إلى مدى        

؛ ووعد المدير العـام لـوزارة       "عالمة طريق مهمة لجهاز األمن والصناعات األمنية      "التجربة  باراك أن   
نجاح سلسلة التجارب سيفضي إلى نصب البطاريات في المنطقة فـي غـضون             "الدفاع، اودي شني بأن     

ه في  ؛ وامتدح العميد ايتان ايشل، رئيس البحث والتطوير في وزارة الدفاع أداء الجهاز، وأيد             "زمن قصير 
  . في رفائيل" القبة الحديدة"ذلك بطبيعة األمر يوسي دروكر رئيس إدارة 

قدم الوصف األكثر   ) إسرائيل(لكن عوزي روبن وهو من قادة برامج الصواريخ وتعويق الصواريخ في            
إن ما حدث كان عالمة طريق      : "فقد كتب إلي روبين وهو ما يزال تحت التأثير القوي للتجربة          . تصويرا
إن من لم ير غيوم صواريخ غراد المدمرة في السماء لم ير مشهدا يثير النفس منذ                . قنية العسكرية في الت 
  . كان

في أثناء التجربة أطلقوا صاروخا هدفا قصير المدى جدا أشبه صاروخ القسام، وأطلقوا عليه صـاروخا                
زة الرادار لـصاروخ    وفي واقع األمر خرج صاروخ القبة بعد زمن قصير جدا من التقاط أجه            . من القبة 

القسام، وطار إلى أعلى ومل في السماء، ودار عدة دورات ليزجي الوقت، وعندما وصل القـسام إلـى                  
لـم أر   . منطقة التعويق، انقض عليه صاروخ القبة مثل برق ساطع وجعله موجة من الشظايا الـصغيرة              

  . شيئا كهذا في حياتي حتى إن أناس رفائيل في دهشة
ر الكبير الذي يستحقه مهندسو رفائيل لتطوير النظام في زمن قياسي، الحقيقة عن قدرات              لكنه برغم التقدي  

  . ونتائج التجربة أكثر تعقيدا" القبة الحديدية"
إن الدكتور متان فربار، وهو محاضر في العلوم الجوية في التخنيون، وكان في الماضي عالم صواريخ                

ويعتمد تقديره على تجربته الغنية وعلى ما       . كا من روبين  في الصناعة العسكرية، أقل تحمسا وأكثر تشك      
رآه في فيلم الفيدو القصير الذي جرت عليه الرقابة، والذي قدمته رفائيل وأناس وزارة الجيش إلى قنوات                 

  . التلفاز
 وليس هذا رشـقة صـواريخ       –) ثالثة صواريخ غراد وصاروخا قسام    (أطلقت خمس قذائف صاروخية     "

. بين الخمس كان يفترض أن يصيب اثنان الهدف، وفي الحقيقة عوق كالهما بنجـاح             من  . غراد بالضبط 
نظرت عدة مرات في زاوية اإلطالق، ولم تبد لي على أية حال أقـل              . لم يكن واحد منهما قصير المدى     

ولهذا فان موضوع المسارات المستوية لـم       . أي أن التعويق كان لصواريخ مائلة المسار      .  درجة 45من  
فـي  ) لألسف الـشديد  (ما يزال نقطة ضعف النظام التي ستتبين لنا قدرته          . ه في هذه التجربة   يفحص عن 
  ". الحرب فقط

واعتقد أنه ينبغي أن ينصب للـدفاع       " القبة الحديدية "إن الدكتور فربار الذي أنذر قبل سنين بنقط ضعف          
ا ورخصا بكثير، يؤكـد      فلنكس التي كانت أكثر حضور     –عن سديروت، ولو لفترة مرحلية مدافع فولكن        

فهي على  . لم أزعم قط أن القبة الحديدية ال تستطيع تعويق صواريخ تنطلق في زوايا مسار عالية              : "قائالً
المشكلة أن لها نقـط ضـعف   .  كيلومتر20التحقيق قادرة على تعويق صواريخ ذات مدى يبلغ نحوا من     

  ". ويحاولون اخفاءها عن الجمهور
المستوية (قبة الحديدية غير قادرة على تعويق قذائف الرجم وصواريخ القسام           أبرز نقطة ضعف هي أن ال     

وهذه هي قذائف الرجم وصواريخ القسام التي أطلقـت مـدة           .  كيلومتر 4.5، التي يقل مداها عن      )المسار
لم تر هيئـة الجنـراالت      . سبع سنين على سديروت، والتي تقرر بسببها تطوير القبة الحديدية منذ البدء           

 رأسهم رئيسا األركان دان حالوتس وغابي اشكنازي وقادة سالح الجو، حماية الجبهة الداخلية لبنة               وعلى
  فهم يرون، . حاسمة في مخطط الحرب
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حماية الجبهة الداخلية ليست مشكلتهم، وال يجب أن ينفق عليها مـن ميزانيـة              "كما يحدد روبين ذلك أن      
لإلنفاق على نظام دفـاعي مـضاد للـصواريخ قـصيرة           لهذا ناضلوا أيضا لتعويق كل مبادرة       ". األمن

  . الموجهة إلى صواريخ سكاد وشهاب" حيتس" بخالف تأييدهم لنظام –ومتوسطة المدى وتطويرها 
لكن الجنراالت استسلموا آخر األمر بسبب ضغط وزير الدفاع آنذاك عمير بيرتس والرأي العام على أثر                

 على يد حزب اهللا في حرب لبنان الثانية واستمرار إطـالق            صدمة اإلطالق الكثيف لصواريخ الكاتيوشا    
وبعبارة أخرى، ألغى الجيش اإلسرائيلي رأيـه       . صواريخ القسام على سديروت ومستوطنات غالف غزة      

  . في النضال عن مكان الدفاع الفعال في النظرية العسكرية اإلسرائيلية
أقام سالح الجو ودرب، وعلـى      . رب خلفية فما تزال تجري ح   . لكن الصراع لم يحسم بالضربة القاضية     

لكن يوجد اآلن نظامان اثنان فقط      ". القبة الحديدية "عدم رغبة بارز، كتيبة خاصة مضادة للطائرات تشغل         
وعلى ذلك يعتمـدون فـي وزارة       . كهذين ألن جهاز األمن يصعب عليه أن يمول إنتاج بطاريات أخرى          

  . الدفاع على بيع البطاريات في الخارج
أن سنغافورة مولت جزءا كبيرا من تطوير النظام وتنـوي          " انتلجانس اون الين  "ت المجلة الفرنسية    نشر

اضطر وزيـر   . ، أن الهند معنية بذلك أيضا     "نيوز دفينس "وكتبت الصحيفة األسبوعية األمريكية     . شراءها
 دوالر مـن     مليـون  200الجيش باراك إلى طلب مال من الرئيس براك أوباما وحظي بوعد بالتبرع بـ              

  . أجل التسلح
ستكون حاجة من أجل الدفاع المعقول عن الجبهة الداخلية في الجنوب والشمال إلى عشرين بطارية على                

  . وال احتمال أن يوجد تمويل لذلك. األقل بثمن يبلغ نحوا من نصف مليار دوالر
 كما صدق ذلك دروكر      ألف دوالر،  100" القبة الحديدية "وثم مشكلة أخرى هي أن كلفة كل صاروخ من          

كلفته نحـو مـن     " قتل أنبوب "هذا سعر باهظ جدا من أجل       . في مقابلة صحفية مع وسيلة إعالم أمريكية      
 ال تستطيع القبة الحديدية التي طورت لحماية سديروت وبلـدات غـالف             –وفوق كل ذلك    .  دوالر 100

  . غزة أن تدفع عنهما حتى اآلن صواريخ قسام ذات مدى قصير
ويوجد دائما فـرق    . وهي أنه برغم نجاح التجارب ما يزال الحديث عن تجارب فقط          : ة أخرى وثم مشكل 

عظيم بين إطالق الصواريخ في تجربة مخطط لها ومعد لها سلفا وبين إطالق في ظروف عدم يقين فـي      
أن وهنا نعرض اقتراحا على رفائيل والجيش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع لنزيل كل شك في              . ميدان القتال 

  . ال يكون النظام مستعدا لتعويق الصواريخ في الظرف المناسب
بل يبدلون مكانها من آن آلخر لبلبلـة        (لماذا ال يقيمون اآلن بطارية تجريبية من القبة الحديدية في النقب            

يزعمون في رفائيل أنهـم أنتجـوا       . ؟ وهكذا يمكنها ويمكن مستعمليها حشد تجربة عملياتية حقيقية        )العدو
يحسن استعمال جزء منها في عملية تعويق حقيقية ال فـي تجـارب             .  الصواريخ من أجل التجارب    مئات

  . عربية موقوتة ومعد لها سلفا
ألنه لن يخطـر    . ستكون هذه أيضا خطوة حكيمة في التمهيد إلنتاج كبير في المستقبل لصواريخ التعويق            

إذا نجح هـذا فـسيكون      . ي ظروف المعركة  بالبال إنتاج آالف الصواريخ التي ال يعلم أحد كيف تعمل ف          
والى ذلك سيكون من الممكن تحـسينها اعتمـادا علـى التجربـة             . رائعا وإال فستوفر إسرائيل ماال جما     

أسقطوا صواريخ القسام بغيـر     . لماذا تروى حكايات عن قبات حديدية تدور وتلف في الهواء         . المتجمعة
  .دوران

  "هارتس"
 22/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
 :كاريكاتير .54
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