
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  المجلس الثوري لحركة فتح يدعم موقف عباس بالمفاوضات
   وأميركا بخيار الدولة الواحدة"إسرائيل"لـعباس يلوح 

  ي لتشجيع عباس على المفاوضات المباشرةواشنطن ترفع مستوى التمثيل الفلسطين
   ترفض التعاون مع لجنة مجلس حقوق اإلنسان"إسرائيل"

 *عصام نعمة اسماعيل... وزارة العمل منحت الفلسطينيين حق العمل في لبنان

قاًمجلس حقوق اإلنسان يعين فري
" إسرائيل"دولياً للتحقيق في هجوم 

  "أسطول الحرية"على 
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 5       االسرائيلي أمريكية في إنهاء االحتالل"جدية"عريقات يرى .3
 5  لديهما إسبانيا واليونان مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطينيترفعخريشة يتوقع أن .4
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 6  المجلس الثوري لحركة فتح يدعم موقف عباس بالمفاوضات.5
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  "لحريةأسطول ا" على "إسرائيل"مجلس حقوق اإلنسان يعين فريقاً دولياً للتحقيق في هجوم  .1
عين مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة الجمعة ثالثة خبراء للتحقيق وتقصي الحقائق في دعاوى               

  .انتهاكات القانون الدولي في الهجوم االسرائيلي على اسطول المساعدات إلى غزة قبل شهرين
عة مـن الناشـطين     وسيقابل فريق التحقيق شهودا بشأن األوضاع والمالبسات التي قادت إلى مقتل تـس            

أيار الماضي ، كما سيتصل     / مايو 31االتراك الذين كانوا على متن سفينة المساعدات التركية مرمرة في           
  .الفريق بجميع االطراف المعنية قبل التوجه الى المنطقة
 كبير المدعين في المحكمة جرائم الحرب     ) بريطانيا(والخبراء الثالثة هم كل من السير ديزموند دو سيلفا          

القاضي في المحكمـة    ) ترينيداد وتوباغو (فيليبس  - وكارل هدسون  2005الدولية الخاصة بسيراليون في     
من مجموعة العمل حول المساواة     ) ماليزيا( وماري شانثي ديريام     2007 الى   2003الجنائية الدولية من    

  .بين الجنسين في برنامج االمم المتحدة للتنمية
  تقصي الحقائق 

جود جدول زمني محدد لعمل اللجنة اال انه من المتوقع أن تقدم تقريرها إلى مجلـس                وعلى الرغم من و   
  2010سبتمبر /حقوق االنسان في دورته الخامسة عشرة في ايلول

ليـست لتوجيـه اصـابع      "ووصف رئيس مجلس حقوق االنسان سيهاساك فوانجكتكيو مهمة اللجنة بأنها           
  ".ن الحادثة كانت مأساة انسانية تهم الجميعاالتهام، أنها لتوضيح الحقائق عن ما حدث أل

ندعو جميع االطراف الى التعاون التام مع البعثة التي نأمـل فـي ان              "وقال في بيان صدر عن المجلس       
  ".تساهم في احالل السالم في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا

ولية المـستقلة لتحديـد الوقـائع       البعثة الد "وقالت األمم المتحدة في بيان إن ثالثة خبراء سيشاركون في           
والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي االنـساني والقـانون الـدولي                 
لحقوق االنسان، والناجمة عن الهجوم االسرائيلي على اسطول الـسفن التـي كانـت تنقـل المـساعدة                  

  ".االنسانية
نسان على أن مهمة اللجنة ستكون غير منحازة تماما، واضاف          وأصر فوانجكتكيو رئيس مجلس حقوق اال     

خبرة واستقاللية اعضاء البعثة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح االحداث التي وقعت فـي ذلـك اليـوم                "أن  
  "وقانونيتها

  24/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   وأميركا بخيار الدولة الواحدة"إسرائيل"لـعباس يلوح  .2
في اللقاء األخير بين الرئيس محمود عباس والمبعوث األميركي لعملية الـسالم            :  محمد يونس  –م اهللا   را

جورج ميتشل السبت الماضي في رام اهللا، استمع ميتشل مدة ربع ساعة الى شخصية غير معروفة فـي                  
لى ارض فلسطين   التي تدعو إلى اقامة دولة واحدة ع      » تكامل«السياسة الفلسطينية، هو أحد قادة مجموعة       

  .»سقوط خيار الدولتين«التاريخية بعد ما تعتبره 
وجاء اختيار عباس لهذه الشخصية للقاء ميتشل تتويجاً لسلسلة إشارات صدرت عن الرئيس الفلـسطيني               
في محافل دولية وإقليمية ومحلية لوح فيها بخيار حل الدولة الواحدة لتذكير اسرائيل بأن حـل الـدولتين                  

  . لديها في هذه المرحلة ربما يعتبر االسهل عليها مستقبالًغير المقبول
هناك شخـصيات فلـسطينية     «: ففي لقائه االخير مع الرئيس باراك اوباما في البيت االبيض، قال عباس           

بدأت تطالبنا بالعمل على حل الدولة الواحدة بعد ان اسقطت اسرائيل حل الدولتين وجعلته غيـر ممكـن                  
ني الذي يمزق االرض ويجعل من اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيـاً امـراً              بفعل التوسع االستيطا  

االمر ذاته كرره عباس لدى مخاطبته قادة اللوبي اليهودي في الواليـات المتحـدة فـي تلـك                  . »متعذراً
  .الزيارة
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 ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس ومعه عدد غير قليل من قادة منظمة التحريـر والـسلطة                
الفلسطينية باتوا يائسين من امكان الوصول الى حل الدولتين في ظل التهويد المتسارع لمدينـة القـدس                 

االسرائيلية لحقوق االنـسان ان     » بتسيلم«اذ بين تقرير أخير لمنظمة      . وأجزاء واسعة من الضفة الغربية    
 بين التقرير الذي اسـتند      كما.  في المئة من مساحة الضفة     42المستوطنات تمتد على منطقة نفوذ تساوي       

إلى معطيات ومستندات رسمية إسرائيلية، بينها خرائط الجيش اإلسـرائيلي واإلدارة المدنيـة وتقـارير               
مراقب الدولة، أن المساحة المبنية في المستوطنات تصل اليوم إلى واحد في المئة من مـساحة الـضفة،                  

 فـي المئـة مـن       42تابعة للمجالس اإلقليمية تبلغ     وأن مساحات النفوذ البلدية للمستوطنات والمساحات ال      
  .الضفة

 في المئـة    1.6وقال الخبير في شؤون االستيطان خليل التوفكجي ان مساحة البناء في المستوطنات تبلغ              
 في المئة من مساحة الـضفة مـن         6من مساحة الضفة، وان المخططات الهيكلية لهذه المستوطنات تبلغ          

  .  في المئة42 المستوطنات تبلغ دون القدس، وان مناطق نفوذ
وفي كلمة له في جلسة مغلقة في المجلس الثوري االسبوع الحالي، قال الرئيس عباس انه تلقى االسـبوع                  
الماضي رسالة ضمانات شفوية من الرئيس االميركي لالنتقال الى المفاوضات المباشرة، لكنها كانت غير              

سابقة تلقاها من ادارة الرئيس السابق جـورج بـوش          وأضاف ان رسالة ضمانات     . كافية وغير واضحة  
االبن كانت اكثر تحديداً ووضوحاً من رسالة اوباما، مشيراً الى ان رسالة ادارة بوش حددت االراضـي                 

  .الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، بما فيها القدس والبحر الميت واالرض الحرام، وقطاع غزة
  24/7/2010، الحياة، لندن

  
       االسرائيلي أمريكية في إنهاء االحتالل"جدية" يرى تعريقا .3

أشاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية صـائب             : حنان البدري  -واشنطن  
وقـال  . عريقات بالقرار األمريكي، الذي سمح برفع العلم الفلسطيني على ممثليتها العامة في واشـنطن             

 على تصميم الواليات المتحدة على القيام بدور نـشط فـي تحقيـق نهايـة            دليل“عريقات إن هذا القرار     
من األراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكـون القـدس الـشرقية             ” اإلسرائيلي“لالحتالل  

يذكر أن التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن ليس كامالً شأنه شأن مستوى التمثيـل               .عاصمة لها 
  . في العديد من الدول األوروبية الفلسطيني

  24/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   لديهما إسبانيا واليونان مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطينيترفع يتوقع أن خريشة .4
توقع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إبراهيم خريشة أن تحذو مدريد حذو باريس            : علي الصالح : لندن

ـ  . تمثيل الفلسطيني لديها  وواشنطن، في رفع مستوى ال     إن الخطـوتين   » الشرق األوسـط  «وقال خريشة ل
الفرنسية واألميركية، جاءتا نتاج جهود مشتركة للقيادة الفلسطينية، متمثلة في الرئاسة، ورئاسة الوزراء،             

وأضاف خريـشة، الـذي     . وكذلك السلك الدبلوماسي الفلسطيني، الذي بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد          
.. أننا نعمل في المسألة منذ فترة طويلة      «ضا منصب سفير فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف          يشغل أي 

  .»واعتبر الخطوتين مهمتين جدا، ومتقدمتين في إطار العمل للحصول على الوضع الدبلوماسي الكامل
تـسلم   سنوات تقريبا، وتحديدا منـذ       3وحسب مصادر فلسطينية أخرى، فإن وزارة الخارجية تعمل منذ          

سالم فياض رئاسة الوزراء، وفق خطة سياسية ودبلوماسية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلـسطيني              
  .في دول العالم والدول األعضاء في االتحاد األوروبي على وجه الخصوص

 24/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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   الثوري لحركة فتح يدعم موقف عباس بالمفاوضاتالمجلس .5
أن المجلس الثوري  : من رام اهللا23/7/2010، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األذكرت 

لحركة فتح أكد في ختام دورته الرابعة، دورة الشهداء القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان 
البطة، دعمه الكامل، ووقوف حركة فتح الصلب مع الرئيس محمود عباس، في مواقفه الثابتة والحازمة 

  . يتعلق بالمفاوضات المباشرةفيما
وأكد المجلس في بيانه الختامي، مساندته لموقف الرئيس فيما يتعلق باستعادة وحدة الوطن وإنهاء 
االنقالب في غزة ودعمه لكل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير وفي مقدمتها أهمية 

اعد واألطر الحركية لمساندة موقف الرئيس في التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، واستنهاض القو
  .الساحات العربية والمحافل الدولية على جميع األصعدة

وأدان المجلس الثوري بشدة ممارسات حركة حماس في القطاع، ومنعها للمرة الثانية أعضاء المجلس 
ت سفر أبناء الثوري من الخروج إلى الضفة للمشاركة في اجتماعات المجلس ومصادرة هويات وجوازا

الحركة وأعضاء المؤتمر العام السادس ومنعهم من السفر خارج البالد واستمرار نهج االعتقاالت 
  .واالستدعاءات، األمر الذي يضع عالمات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات

انب ووقف المجلس أمام المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، وثمن دور الرئيس ووقوفه الدائم إلى ج
نواب القدس خالل محاولة إسرائيل ترحيلهم، واستعرض المجلس الموقف العربي من قضية دعم القدس، 

 مليون دوالر، كما استعرض 500مطالباً الجامعة العربية بتنفيذ قرار القمة العربية بدعم القدس بـ
  .المجلس أوضاع شعبنا في مخيمات لبنان

لموقف الفلسطيني، ودعا لجنة المتابعة العربية في اجتماعها وثمن المجلس المواقف العربية الداعمة ل
المقبل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري إلى مواصلة دعمها وموقفها المشارك والمساند للموقف 
الفلسطيني، وطالب بضرورة استمرار تعزيز وتنسيق الموقف مع منظمة المؤتمر اإلسالمي، ومجموعة 

  .حاد اإلفريقي ودول أميركا الالتينية واالتحاد األوروبيدول عدم االنحياز واالت
وفي الشأن المحلي، أوصى المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستخالص العبر بكل ما يتعلق 
باالنتخابات المحلية بأقصى سرعة وتشكيل لجنة تحقيق في مختلف المحافظات لرصد المخالفات 

  . الالزمة وفق النظام الداخليوالخروقات التي حدثت التخاذ العقوبات
 قال حاتم عبد القادرعن مراسلها من القدس جمال جمال، أن  24/7/2010، الدستور، عمانوأضافت 

لقد قدمت اللجنة المركزية لحركة فتح تقريراً للمجلس الثوري تضمن رؤية اللجنة المركزية " الدستور"لـ 
لسياسي والموقفين األمريكي واإلسرائيلي لعملية لعدد من القضايا الجوهرية وفي مقدمتها الوضع ا

المفاوضات العالقة باالضافة الى استعراض اخر التطورات واإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس 
المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة الى جانب الوضع الداخلي لحركة فتح من حيث شعبيتها 

  .ومكانتها في الوطن والشتات
وقد حمل تقرير اللجنة المركزية على إدارة الرئيس براك اوباما متهماً اياها بالتراجع " القادر وتابع عبد

عن كل التعهدات التي قطعتها للقيادة الفلسطينية بشأن ممارسة الضغوط على إسرائيل والتي لم يتحقق 
ير المباشرة مازالت واكد التقرير ان إسرائيل رغم إستمرار المفاوضات غ. منها شيء بل وانعكست سلباً

تضع العراقيل امام اي تقدم من خالل االستمرار في اعمال االستيطان وتهويد القدس وفرض وقائع 
  .جديدة على االرض من شأنها االجحاف بالنتائج النهائية للمفاوضات

واضاف ان الرئيس عباس سيستند الى موقفي مصر واالردن اللتين اكدتا بعدم جدوى الذهاب الى 
وعدم الرضوخ ألي ضغوط قد تضر . اوضات المباشرة دون رؤية واضحة ألفق المفاوضاتالمف

  .بالقضية الفلسطينية
  لألطالع على نص البيان الختامي يرجى الدخول على: مالحظة
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81695=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  
   

  فتح موحدة والحديث عن خالفات بينها إشاعة إسرائيلية: عزام األحمد .6
وجود أي خالفات داخل " فتح" نفى عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني فلسطيني : رام اهللا

باينات التي برزت في مؤسسات الحركة حول الموقف من موعد االنتخابات البلدية، وقلل من أهمية الت
إشاعة "بسبب هذه التباينات بأنه " فتح"اجتماعات المجلس الثوري، ووصف الحديث عن امكانية نهاية 

  ".إسرائيلية
وصف النقاش الذي دار في اجتماعات المجلس " قدس برس"ورفض األحمد في تصريحات خاصة لـ 

ليس صحيحا أن : "، وقال"الخالفات"ـ حول االنتخابات البلدية ومواعيدها، ب" فتح"الثوري لحركة 
وتهدد وحدتها، وما جرى في اجتماعات المجلس الثوري ليس إال " فتح"الخالفات تمزق صفوف حركة 

رشحت نفسها من " فتح"تقييما لعملية االنتخابات والموقف من تأجيلها، وكانت هناك بعض الكوادر من 
ناسب إزاءها، خارج هذا اإلطار ال توجد خالفات خارج مؤسسات الحركة تمت الدعوة ألخذ الموقف الم

  ".فتح"وال خوف على مصير حركة 
وما نقل عن الرئيس محمود عباس في بعض وسائل اإلعالم العربية عن أنه حذر من نهاية : "وأضاف

غير دقيق على اإلطالق، فالرئيس محمود عباس كان يدعو إلى ضرورة التركيز على األوضاع " فتح"
ترتيبها، ويقول إن عدم ترتيب األوضاع التنظيمية ألي حزب يهدد مصيره، لكن نحن لألسف التنظيمية و

مبتلون بوسائل إعالم عربية تلهث وراء اإلعالم اإلسرائيلي وتردد شائعاته التي تهدف إلى بث الخالف 
  ".واليأس في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني

  23/7/2010قدس برس، 
  

  "يتناقض وحقوق اإلنسان"اإلسرائيليين " مجرمي الحرب"مالحقة سعي لندن لتقييد ": حماس" .7
مجرمي "أن سعي الحكومة البريطانية لتقييد مالحقة " حماس"اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
  ".خضوعاً للضغوط الصهيونية، وتناقضاً مع دعواتها لحماية حقوق اإلنسان"اإلسرائيليين ُيعد " الحرب

نسخة منه، تعقيباً على مسعى " قدس برس" بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، تلقت وقالت الحركة في
اإلسرائيليين " مجرمي الحرب"الحكومة البريطانية الستصدار قانون من مجلس العموم لتقييد مالحقة 

إننا في حماس نستنكر محاولة الحكومة البريطانية، استصدار قانون لتقييد المحاكم : "داخل بريطانيا
لبريطانية ذات االختصاص الدولي، من مالحقتها لمجرمي الحرب الصهاينة داخل بريطانيا، وذلك من ا

  ".خالل حصر األمر في يد المدعي العام الذي يخضع لسياسة الحكومة البريطانية
دليالً واضحاً على خضوع الحكومة البريطانية للضغوط الصهيونية، "ورأت في مشروع القانون المقترح 

ضاً مع دعواتها لحماية حقوق اإلنسان، كما يؤكد أن الحكومة البريطانية مازالت تعمل بسياسة وتناق
  .، كما قالت"المعايير المزدوجة عندما يتعلق األمر بالكيان الصهيوني وسياساته العدوانية في المنطقة

دالة والقصاص من تعزيزاً لمبدأ الع"الحكومة البريطانية إلى التراجع عن هذا المسعى " حماس"ودعت 
مجرمي الحرب الصهاينة، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في عدوانهم المستمر على غزة وضد شعبنا 

  ".الفلسطيني
لمناهضة تلك السياسات المنحازة، وذلك صوناً للعدالة الدولية "كما دعت المنظمات الحقوقية واإلنسانية 

، "مستمر في جرائمه وانتهاكاته ألبسط حقوق اإلنسانوحماية للشعب الفلسطيني من االحتالل الصهيوني ال
  .على حد تعبير البيان

  23/7/2010قدس برس، 
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  عدم مشاركة اعضاء من مركزية فتح في الحكومة الفلسطينية القادمة لم تحسم بعد: عباس زكي .8

بأن ' ربيالقدس الع'اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الجمعة لـ:  وليد عوض-رام اهللا 
مشاركة اعضاء من اللجنة المركزية في تشكيلة الحكومة القادمة من عدمه لم تحسم لغاية اآلن وانها ما 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد بأن هناك قرارا باجراء تغيير وزاري . زالت موضع نقاش
مركزية فتح خالل على حكومة الدكتور سالم فياض في غضون االيام القادمة حيث طالب اعضاء 

اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح التي انتهت مساء الخميس بترشيح اسماء للمشاركة في الحكومة 
  .'لغاية اآلن لم نرفع االسماء'الجمعة ' القدس العربي'وقال زكي لـ .القادمة

هذا 'كي وحول مشاركة اعضاء من اللجنة المركزية في تشكيلة الحكومة الفلسطينية القادمة قال ز
الهدف حاليا ان نصل لمصالحة '، مضيفا 'موضوع متروك ولم يأخذ اهمية في ظل التطورات السياسية

  .'مع حماس واستعادة الوحدة
وعند تكرار السؤال عليه حول امكانية ان يشارك اعضاء من مركزية فتح في الحكومة الفلسطينية 

  .'احتى اآلن لم يبت في مثل هكذا قضاي'القادمة قال زكي 
  24/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  "أسطول الحرية"في الهجوم اإلسرائيلي على   الحقائقلجنةحماس وفتح رحبتا بتشكيل  .9

بعثة لتقصي الحقائق في  (وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري تشكيل لجنة التحقيق
لب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام  بأنها خطوة جيدة، لكنه طا") الحريةأسطول"الهجوم اإلسرائيلي على 

وشدد أبو زهري على ضرورة اتخاذ  ".وعدم السماح لالحتالل باإلفالت من العقاب"نتائج هذا التحقيق 
  .كل الضمانات من أجل إلزام االحتالل باحترام نتائج هذا التحقيق

ن اإلسرائيلي على  وحذر من أن تلقى هذه النتائج نفس مصير تقرير غولدستون الخاص بنتائج العدوا
لكن المجتمع الدولي ساهم في تمكين "، الذي وصفه بأنه كان خطوة جيدة في حينه 2008غزة أواخر 

  ".االحتالل من اإلفالت من المعاقبة والمالحقة القانونية
ومن جهته قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن قرار المجلس األممي جاء بناء على طلب 

  . في جنيف2/6/2010سة التي عقدت بتاريخ فلسطين في الجل
مجرمي الحرب اإلسرائيليين على كافة جرائمهم التي "وأكد عساف موقف حركة فتح بضرورة محاسبة 

ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي والتركي، وغيرهم من المؤيدين للحق الفلسطيني، 
آن األوان للعالم أن يكف عن "وقال إنه ". شعبناوالرافضين للظلم والعدوان اإلسرائيلي على أرضنا و

  ".التعامل مع دولة االحتالل على أنها فوق القانون
  24/7/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
   ناشط فلسطيني من سرايا القدس في قصف اسرائيلي استهدف قطاع غزةاستشهاد .10

جناح العسكري لحركة الجهاد استشهد ناشط فلسطيني ينتمي لسرايا القدس ال:  اشرف الهور-غزة 
االسالمي الجمعة في عملية قصف مدفعي اسرائيلي استهدفت احدى المناطق الحدودية الشرقية لجنوب 

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان  .قطاع غزة، بعد يومين من مقتل ناشطين في عملية قصف مشابهة
اسرائيلي مدفعي استهدف بلدة ، قضى جراء اصابته بشظايا جراء قصف ) عاما25(حاتم البردويل 

واكد الدكتور معاوية حسنين مدير االسعاف والطوارئ في  .القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع
وزارة الصحة ان الناشط وصل مستشفى ناصر القريب من المكان عبارة عن اشالء ممزقة من شدة 

  .االنفجار الذي احدثته القذيفة المدفعية
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 الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي الشهيد البردويل، وقالت انه قضى في وتبنت سرايا القدس
  .شرق منطقة القرارة' مهمة جهادية'قصف صاروخي استهدفه اثناء 

مواصلة خيار الجهاد والمقاومة الخيار االمثل والوحيد حتى دحر االحتالل من 'واكدت سرايا القدس على 
  .'اخر شبر من فلسطين

  24/7/2010، ، لندنالقدس العربي
  

  في الضفة يتهم أمن السلطة بشن حملة اعتقاالت في صفوف أنصاره"  التحريرحزب" .11
في فلسطين، األجهزة األمنية الفلسطينية، التابعة للسلطة " حزب التحرير اإلسالمي"اتهم : رام اهللا

  .الفلسطينية، بشن حملة اعتقاالت في صفوف أنصاره
أن جميع المسيرات واالحتشادات التي جرت في ) 23/7(وم الجمعة وأكد الحزب في بيان صحفي الي

مدن وقرى الضفة الغربية وفي المسجد األقصى، والتي دعا إليها الحزب اليوم، قد تمت بنجاح وألقيت 
  .بحسب البيان. فيها الكلمات ورفعت فيها الرايات السوداء، ودوت فيها أصداء الهتافات المنادية بالخالفة

إجراءات السلطة الفلسطينية القمعية لن تثنينا عن حمل الدعوة "ب في بيانه على أن وشدد الحز
، وسنواصل نشاطاتنا وسنمضي قدماً نسابق الزمن لنعلي كلمة الحق ونصدع بها، فممارسة )اإلسالمية(

، نشاطاتنا في ذكرى هدم الخالفة وفي غيرها حق لنا وواجب شرعي علينا نباشره امتثاالً ألمر اهللا 
  ".وسنعلن في الوقت المناسب عن اتخاذ الخطوات الالزمة لترسيخ حقنا هذا

وأكد  حزب التحرير، أن مسلحين تابعين للسلطة الفلسطينية حضروا إلى مواقع المسيرات واالحتشادات 
مع انتهائها، واختطفوا ما يزيد عن عشرة من أنصار الحزب من مواقع المسيرات ومن البيوت، وأنها  ال 

  .بحسب البيان. ت تداهم البيوت وتحاول االعتقال في شتى أنحاء الضفة الغربيةزال
  23/7/2010قدس برس، 

  
  في الضفة الغربية  من أنصارهاسبعةتتهم السلطة  باعتقال " حماس" .12

) 23/7(الجمعة " قدس برس"في بيان لها تلقته " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا
 من أنصارها 7ة الفلسطينية، التابعة لسلطة رام اهللا، في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال   األجهزة األمني

  .في محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم
  23/7/2010قدس برس، 

  
   ترفض التعاون مع لجنة مجلس حقوق اإلنسان"إسرائيل" .13

س حقوق االنسان التابع لألمم رفضت اسرائيل التعاون مع لجنة خبراء دوليين معينين من قبل مجل
الذي كان متجها إلى قطاع غزة في " أسطول الحرية"المتحدة للتحقيق في الهجوم اإلسرائيلي على سفن 

  .آيار الماضي/مايو
وقال عوفير جندلمان المتحدث بإسم الحكومة االسرائيلية لبي بي سي إن بالده ال ترى مصداقية للمجلس 

ال داعي لوجود لجنة تحقيق " شكلت لجنتي تحقيق حكومية وعسكرية وأوضح أن إسرائيل .من األساس
  ".ثالثة في هذا المجال

دول عربية وإسالمية وافريقية تنتهك حقوق اإلنسان وال " وأضاف أن مجلس حقوق اإلنسان تسيطر عليه 
  ".تكترث بها ويوجد جنون لدى هذا المجلس فيما يتعلق بإسرائيل

" ومضى قائال". انتهاكات لحقوق اإلنسان في العالم العربي واإلسالمي"ل وقال أيضا إن المجلس يتجاه
  ".لألسف الشديد الخبرة اإلسرائيلية مع هذا المجلس ليست جيدة
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وتقول اسرائيل ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس ورفضت فكرة اجراء تحقيق دولي مستقل 
  .ي سابق فريق التحقيق االسرائيلي الخاصمفضلة اجراء تحقيقها الخاص، إذ ترأس قاض اسرائيل

  24/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

أسـطول  "في االعتـداء علـى      الجيش اإلسرائيلي ارتكب أخطاء مهنية وليست معيارية        :  آيالند غيورا .14
  "الحرية

رية، أوضح  بعد أسبوع على نشر تحقيق الجيش اإلسرائيلي في جريمة العدوان على أسطول الح:حيفا
رئيس لجنة التحقيق الجنرال باالحتياط غيورا آيالند، أن األخطاء واإلخفاقات التي وقعت خالل الهجوم 

  .وليست معيارية" مهنية"الدموي 
آيالند الذي اتهمته أوساط إسرائيلية بالتردد وبالتعامل اللطيف الزائد مع الجيش خالل تحقيقه، لعدم 

أمس، التهم التي " يديعوت أحرونوت"في حديث مطول مع صحيفة تضمينه استنتاجات شخصية، نفى 
  .توجه للجيش بأنه لم يستخلص الدروس من حرب لبنان الثانية الفاشلة

ورأى أن العملية مركبة، وأديرت بشكل عام بصورة جيدة، لكن تطبيقها شهد أخطاء قاسية خاصة فيما 
  .يتعلق بالسفينة مرمرة

تدير ذاتها كإنسان يسير وسط العتمة، ويحمل مصباحا ولكنه ال "ائيل بالمقابل يقول آيالند إن إسر
كيف أخرج من هذه الورطة؟ هذا : يستخدمه، فيصطدم بحجر ويسقط أرضا، وبعدما يصاب بأنفه يسأل

  ".ما جرى لها مع أسطول الحرية
وير  منه، ويتهم قائد وحدة المغا5% صفحة ظل سريا ولم ينشر سوى 150التحقيق الذي جاء في 

  .بالمشاركة في التخطيط الفاشل للعملية) 13شييطت (البحرية 
وفي مجال االستخبارات يشير آيالند لعدة أخطاء، منها عدم تقدير قوة وإصرار وجهوزية وأيديولوجية 
المنظمة التركية التي نظمت أسطول الحرية، كما لم تؤخذ بالحسبان العالقة العميقة بين هذه المنظمة 

ين حكومة تركيا، ويقدم آيالند مثاال على ذلك باإلشارة للصداقة القديمة بين رئيس الحكومة اإلسالمية وب
  .رجب طيب أردوغان وبين رئيس المنظمة المذكورة

كانت هناك مؤشرات عينية لم تحظ باهتمام إسرائيل، منها مرافقة سفينة تركية حربية لألسطول، "ويتابع 
  ".رة بما يجريوهذا مؤشر واضح على مدى اهتمام أنق

 بأن الخطأ -الذي سبق وترأس ما يعرف بمجلس األمن القومي في حكومة أرئيل شارون-وينوه آيالند 
لم يقتصر على المعلوماتية فحسب، بل طال التقييم والتحليل، الفتا للظن الخاطئ بأن الصدام سيتم مع 

  .منظمة فوضوية ال مع تركيا
 معلومات مسبقة، لكنها لم تكن المعلومات األكثر أهمية التي وكشف أن سالح البحرية طلب من الموساد

وتابع . كان من المفروض أن يطلبها، وهي تتعلق بالمتضامنين أنفسهم ال بالسفن وحمولتها وإحداثياتها
من المتضامنون في مرمرة؟ ما نواياهم وقدراتهم ووسائل : أعاروا اهتماما قليال جدا لألسئلة التالية"

كما اتهم االستخبارات العسكرية بعدم المبادرة ". تهم؟ وما نقاط ضعفهم وتوقعاتنا منهم؟عملهم وقيادا
  .بتزويد سالح البحرية بمعطيات هامة قبيل التخطيط والهجوم

وعالوة على األخطاء المتعلقة بالناحية المعلوماتية، يشير آيالند ألخطاء صعبة في التخطيط، منوها 
جوم واحد وعلى سيناريو واحد من جهة العدو، الفتا لعدم توقع الجيش بانغالق الجيش على سيناريو ه

  .استخدام السالح األبيض من قبل المتضامنين بهدف القتل، وسط جاهزية لالستشهاد في سبيل ذلك
ويكرر آيالند انتقاده للجيش اللتزامه بتحييد مرمرة بعملية إنزال غير مالئمة، دون البحث عن طرق 

كما انتقد الخروج  .اجد المتضامنين على سطحها لحظة الهجوم كاستخدام مدفع مائيأخرى تحول دون تو
  .للعملية دون االعتماد على خطة بديلة، معتبرا ذلك خطأ جوهريا جسيما
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تكون وظيفته القيام بمهمة الشيطان وفحص صالحية وسالمة أنظمة " طاقم أحمر"ودعا لتشكيل 
  . بأسئلة تستند لسيناريوهات مختلفة وغير متوقعةوتخطيطات العمليات العسكرية، وتحديها

كما انتقد استنكاف المستويين السياسي والعسكري عن البحث عن بدائل سلمية أو سرية للهجوم على 
كان بوسعنا مثال التوجه مسبقا للرئيس الفرنسي أو اإليطالي لرعاية صفقة "أسطول الحرية، ويتابع 

، بعدها يتم )التي سمحنا بها مجانا في نهاية المطاف(لمعابر البرية بموجبها يتاح نقل البضائع لغزة با
بأن نتوجه لتركيا ونعرب .. وهناك ما هو أكثر جرأة. اإلعالن عن عدم شرعية دخول األساطيل للقطاع

عن ثقتنا بها كي تقوم بافتتاح قناة مائية بينها وبين غزة، شريطة أن تشرف الشرطة التركية وتضمن 
  ".ة السفن، وبذلك نحسن عالقتنا معها أيضامراقبة حمول

  .ووجه آيالند انتقادات حادة للغياب المزمن للتنسيق بين المؤسستين العسكرية والسياسية
كان ينبغي أن يجتمع كبار مسؤولي الدولة بغية : "وردا على سؤال عن التخطيط األمثل للهجوم، قال
ا توصلوا للخيار العسكري، فعليهم اتخاذ قرار حول التفاهم حول ما يجب على إسرائيل أن تفعله، وإذ

  ".الحاالت التي ينبغي التنازل عن الهجوم فيها، ومتى يكون الثمن السياسي ال يساوي النجاح العسكري
ويرى أن هناك مشاكل في الماكينة الدعائية، ويوضح أن الجيش يهتم بالدفاع عن نفسه داخليا وال يأخذ 

  .عركة الدولية على شرعية إسرائيل، إضافة لحالة بيروقراطية معقدةبالحسبان أنه جزء من الم
  24/7/2010، العرب، الدوحة

  
  نتنياهو مستعد للتفاوض المباشر دون شروط: بيريز .15

 قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الذي يزور سلوفينيا حاليا إن رئيس :قنا -ليوبليانا - القدس
.  للبدء في المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين دون شروط مسبقةالوزراء بنيامين نتانياهو مستعد 

إنه «ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيريز قوله ـ خالل اجتماعه برئيس سلوفينيا دانيال يوتورك ـ 
يتعين على العالم أن يدرك أنه ال يمكن مطالبة إسرائيل بتطبيق حلول تليق بنهاية المفاوضات قبل البدء 

معربا عن  ..»أن الفجوات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أقل مما يعتقد الكثيرون«وأضاف . »علفيها بالف
قناعته بأن الجانبين سيتوصالن في نهاية المفاوضات إلى قرارات مصيرية حاسمة ستضع حدا للنزاع 

  .  اإلسرائيلي ـ الفلسطيني حسب قوله
  24/7/2010، الوطن،الدوحة

  
   فترة تجميد البناء في المستوطنات  يستبعد تمديدليبرمان .16

استبعد أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلي إمكانية تمديد فترة تجميد البناء في : QNA –القدس 
وخالل لقائه برئيس  .المستوطنات، معتبرا أن هذا األمر غير معقول وغير ممكن، على حد وصفه

المحتلة أكد ليبرمان أن إسرائيل على استعداد لخوض الحكومة اليونانية جورج باباندريو في القدس 
وفي تصريحات له عقب اللقاء، أعرب الوزير . مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين في أي وقت

اإلسرائيلي عن تقديره لما قامت به اليونان بشأن منع توجه السفن إلى قطاع غزة، منوها في هذا الصدد 
  .وبي أن يقوم بدور أكثر فاعلية لمنع إبحار هذه السفنبأن إسرائيل تتوقع من االتحاد األور

  24/7/2010، العرب، الدوحة
  

   على وجود خطط للتخلص من قطاع غزةدكيؤ أيالون .17
 أكد داني أيالون نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي على وجود خطط في وزارة :عبد القادر فارس - غزة

. طاع غزة كما يقترح وزير الخارجية أفيغدور ليبرمانالخارجية اإلسرائيلية، حول االنفصال كليا عن ق
وأضاف أنه من المقرر أن تطرح هذه الخطط على المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وعلى 
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ونفى أن تكون إسرائيل تسعى لتحميل مصر المسؤولية الكاملة عن . الحكومة بكامل هيئتها إلقرارها
  . في المنطقة، وسيتم التعاون معها كشريك كاملمعابر القطاع، مؤكدا أن لمصر دورا مهما 

  24/7/2010، عكاظ، جدة
  

  الفلسطينية بالمدرعات الروسية االجهزة االمنية االسرائيلية توصي بتزويد السلطة": هآرتس" .18
 50اوصت الدوائر األمنية االسرائيلية الحكومة بالسماح للسلطة الفلسطينية باستيراد :  د ب ا-القدس 

وذكرت صحيفة . روسية الصنع ، وهو ما كانت اسرائيل ترفضه قبل خمس سنواتألية مدرعة 
االسرائيلية في موقعها االلكتروني امس ان روسيا كانت قد اقترحت تزويد السلطة الفلسطينية " هاآرتس"

وطلبت السلطة الفلسطينية مؤخرا السماح بدخول هذا  .بهذه االليات المدرعة المزودة بأسلحة خفيفة فقط
واوصت قيادة المنطقة الوسطى .الليات المدرعة واثارت القضية مع كل من اسرائيل والواليات المتحدةا

ومنسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية بان تلبي الحكومة طلب السلطة الفلسطينية 
ة اشارت إلى أن من ولكن الصحيف. على ضوء التحسن الكبير في التعاون االمني بين اسرائيل والسلطة

المحتمل على ما يبدو ان يربط رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود 
باراك هذه االيماءة بالجهود الرامية القناع السلطة الفلسطينية باالنتقال من المفاوضات غير المباشرة الى 

  .المفاوضات المباشرة 
  24/7/2010، الدستور، عمان

  
   تطالب الغرب بإعادة النظر بالمساعدات العسكرية للبنان"إسرائيل ":"يديعوت" .19

ان إسرائيل طالبت مؤخرا الواليات المتحدة وفرنسا » يديعوت أحرونوت«ذكرت صحيفة : )يو بي أي(
بين بإعادة النظر في المساعدات العسكرية إلى لبنان، على خلفية ما وصفته بتعميق التنسيق والتعاون 

  . »حزب اهللا«الجيش اللبناني و
في مناصب رفيعة في » حزب اهللا«تم مؤخرا تعيين ضباط من الطائفة الشيعية ومؤيدين لـ«وقالت إنه 

  . »الجيش اللبناني
أحد هؤالء الضباط هو القائد الجديد للواء التاسع اللبناني الذي تنتشر قواته في القطاع «وأضافت ان 

انية اإلسرائيلية، وأن هذا الضابط ينتمي إلى الطائفة الشيعية ويعمل بتنسيق الشرقي من الحدود اللبن
  . في المنطقة» حزب اهللا«وتعاون مع قوات 

وتابعت أنه منذ تعيين هذا الضابط قبل بضعة اشهر تزايدت بشكل كبير أحداث إطالق النار باتجاه 
 وقالت إن الجيش يتعاون مع الحزب على .الطائرات الحربية اإلسرائيلية التي تخرق األجواء اللبنانية

  . من قرى الجنوب» اليونيفيل«إبعاد قوات 
بعد أن مارست إسرائيل ضغوطا على سوريا لمنعها من نقل أسلحة متطورة مضادة «وتابعت انه 

، توجهت الحكومة اللبنانية إلى الحكومة الفرنسية طالبة شراء صواريخ »حزب اهللا«للطائرات إلى 
  . »ة للطائرات من صنع فرنسامتطورة مضاد

وأضافت ان التقديرات في إسرائيل هي أن هذا السالح سيصل إلى الحزب وأنه بعد أن مارست إسرائيل 
  . ضغوطا على فرنسا وافقت األخيرة على بيع لبنان قذائف مضادة للدبابات فقط

ية لكن في اآلونة وتابعت الصحيفة ان الجيش تسلح حتى الفترة األخيرة بأسلحة من صنع دول غرب
  . األخيرة تم توقيع صفقة يشتري بموجبها قذائف مضادة للدبابات من الصين
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وأشارت أيضا إلى أن الواليات المتحدة وفرنسا تسلحان وتدربان الجيش اللبناني وأن سالح البحرية 
اقيات دفاعية بين الفرنسية أجرى تدريبا مشتركا مع القوات الخاصة في الجيش اللبناني، كما تم تجديد اتف

  . الدولتين في مجالي االستخبارات والحرب االلكترونية
  24/7/2010، السفير، بيروت

  
  "أسطول الحرية" تقرر اإلفراج عن سفن "إسرائيل" .20

اإلفراج عن سفن " الكابينيت"قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية 
ت البحرية اإلسرائيلية في عرض البحر قبل بضعة أسابيع بينها سفينة التضامن التي سيطرت عليها قوا

في أنقرة السلطات التركية بهذا القرار الذي أعلن عنه الجمعة وأقر " إسرائيل"وأبلغ سفير . مرمرة التركية
  .خالل جلسة الكابينيت األخيرة

التركي لتنسيق عملية نقل وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن اتصاالت تجري مع سالح البحرية 
وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الهدف من هذا اإلجراء هو  .السفن من أحد الموانئ اإلسرائيلية

  .إعادة العالقات اإلسرائيلية التركية إلى سابق عهدها
  24/7/2010، السبيل، عمان

  
   تنفي شراء غواصة ألمانية "إسرائيل"

ل اإلسرائيلي، رغبتها بشراء غواصة ألمانية سادسـة فـي الوقـت            نفت وزارة جيش االحتال   : الفرنسية
وقالت الوزارة في بيان صـحفي، الجمعـة        . الراهن، في أعقاب معلومات صحفية في ألمانيا بهذا الصدد        

نحرص على القول بوضوح إن ما من مفاوضات جارية مـع ألمانيـا حـول شـراء                 : " 23-7-2010
إن مسألة تقديم ألمانيا حسما في مثل هذه الـصفقة لـيس بالتـالي              ": ، مضيفةً "غواصة إضافية ) إسرائيل(

  ". قائما
وجاء البيان ردا على معلومات صحفية مفادها أن السلطات األلمانية أعلنت أخيرا أنها قد ال تعيد النظـر                  

شراءها، بـسبب تـداعيات األزمـة       ) إسرائيل(في خفض سعر غواصة سادسة من طراز دولفين تنوي          
  . في أوروبااالقتصادية 

ـ              ) إسرائيل(وتملك البحرية اإلسرائيلية ثالث غواصات من طراز دولفين، وقد وهبت ألمانيا اثنتين منها ل
 كلم، وقـد تـصبح قـادرة،    4500ويصل شعاع عمل هذه الغواصات إلى . 1991بعد حرب الخليج في   

من جهـة   ) إسرائيل(وقدمت  . بحسب وسائل اإلعالم األجنبية، على إطالق صواريخ ذات رؤوس نووية         
أخرى طلباً لشراء غواصتين مماثلتين يجري بناؤهما حاليا في مصانع السفن في كييـل شـمال ألمانيـا                  

  .2012ويمكن تسليمهما مبدئيا في 
  24/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  "مريم والعلي"سفينتي   تهدد باستهداف"إسرائيل" .21

ئيلية يِغئال بلمور إن القانون الدولي يتيح إلسرائيل مهاجمة  قال المتحدث باسم الخارجية اإلسرا:وكاالت 
وأعلن بلمور أن حكومته تبذل جهودا . سفينتي مساعدات لبنانيتين يجرى اإلعداد إلرسالهما لقطاع غزة

  .دبلوماسية حثيثة لمنع وصول السفينتين إلى القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي منذ أربع سنوات
الجزيرة بشأن ما إن كانت إسرائيل ستنفذ تهديدا سابقا بإغراق السفينتين وردا على سؤال لمراسل 

لكونهما تبحران من دولة معادية وفق القانون اإلسرائيلي؟ قال بلمور إن القانون الدولي يتيح إلسرائيل 
  .مهاجمة السفينتين
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 ال أريد تهديد أحد .فإنه مسموح بمهاجمتها, إذا أعلنت سفينة أنها ستكسر حصارا بحريا دوليا"وأضاف 
لكن من يصر على أن يضرب برأسه عرض الحائط فعليه أال يندهش إذا أصابه ألم , وال حاجة للعنف

  ".بالرأس
من ناحيتها دعت المندوبة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف الحكومة اللبنانية والمجتمع 

اتهمت منظمي رحلة السفينتين بالسعي للمواجهة وزيادة الدولي لمنع السفينتين من اإلبحار إلى القطاع، و
  .التوتر في المنطقة

 إن -في رسالة وجهتها الخميس إلى األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي-وقالت شاليف 
لمنع هذه السفن من خرق الحظر البحري الذي " كل الوسائل الضرورية"إسرائيل تحتفظ بحقها باستخدام 

  .على قطاع غزةتفرضه 
من ) ناجي العلي(وجوليا ) مريم(ودعت الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع السفينتين جونيا 

، وإجراء كهذا المنع سيحول دون أي تصعيد "لبنان وإسرائيل في حالة عداء"اإلبحار، وأضافت أن 
  .للوضع

  24/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  األصعب في جيش االحتالل" األسر"تدريبات ": يديعوت" .22
، سلسلة التدريبات 2010-7-23الصادرة الجمعة " يديعوت أحرونوت"استعرضت صحيفة : وكاالت

  . العسكرية اإلسرائيلية التي تتضمن سيناريو الوقوع في األسر
-22ويأتي نشر ذلك في أعقاب هروب أحد الجنود اإلسرائيليين، نداف هايمن، من التدريبات، الخميس 

 كيلومترا في ظروف قاسية، وعودته الحقا إلى 20، التي تضمنت السير مسافة تصل إلى 7-2010
ونقلت الصحيفة عن جندي سابق في بحرية االحتالل اإلسرائيلي، عوفر ليف . منزله في ساعة متأخرة

األسر، وأنه قوله إنه لم يكن قادرا على األكل والشرب في أعقاب التدريبات حول الوقوع في )  عاما54(
  . عانى من صعوبة في النوم وكوابيس ليلية

إن التدريب على سيناريو الوقوع في األسر هو جزء مهم في عملية إعداد الجنود : "وأضافت الصحيفة
" متكال"في الوحدات المختارة في الجيش اإلسرائيلي، وتعتبر من أصعب التدريبات التي يقوم بها وحدة 

  ". لطيرانوا" شلداغ"و" 13شييطت "و
وجاء أن التدريبات تستمر مدة أسبوعين، وتهدف إلى إعدادهم لمواجهة إمكانية الخطف أو الوقوع في 

تحطيمهم نفسيا "وفي المرحلة األولى يخضع الجنود لتدريبات جسدية يفترض أنها تهدف إلى . األسر
، كما "المقاتلين"ي إعداد وهي مرحلة تعتبر األهم ف". وجسديا بحيث تطمس الحدود بين الواقع والخيال

  . تعتبر أحد أسرار هذه الوحدات، وعليه يمنع التحدث عما يحصل خاللها حتى بعد سنوات
ونقلت الصحيفة عن جندي البحرية السابق، ليف، والذي ال يزال يعاني من مضاعفات الصدمة خالل 

وحرمانه من الطعام والنوم التدريب قوله إنه تعرض للصدمات الكهربائية، إضافة إلى الضرب بالعصي، 
  . لعدة أيام، وهو مغطى الوجه

  . ، وشتمه والصراخ عليه باللغة العربية"إذالله جنسيا"ويضيف أنه تمت تعريته خالل التدريبات وقاموا بـ
" الكابوس"يستمع المتدربون إلى أصوات يفترض أنها صراخ جنود يخضعون لـ" التعذيب"وخالل عملية 

  . نفسه
  24/7/2010،  أون الينموقع فلسطين
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  "بروتوكوالت حكماء صهيون"كتاب إسرائيلي إلقناع العالم العربي بزيف  .23
، المنتشرة بشكل »بروتوكوالت حكماء صهيون«في مبادرة إلقناع العرب بأن ما يعرف باسم : تل أبيب

رائيلية، هداسا للقاضية اإلس» أكذوبة تأبى الموت«واسع في العالم العربي، مزيفة، صدر كتاب بعنوان 
  .بن عيتو، باللغة العربية، يتضمن بحثا حول قصة نشر تلك البروتوكوالت، والهدف منها

وقالت بن عيتو إن كتابها تُرجم حتى اآلن إلى عشر لغات، . وأطلق الكتاب، يوم األحد، بكميات كبيرة
، »الشرق األوسط«لـوأضافت بن عيتو في حديث . ولكن الطبعة العربية تثير لديها مشاعر خاصة جدا

 عربي أليم، تُستخدم فيه من -أن أهمية نشر كتابها بالعربية تنبع من واقع وجود صراع إسرائيلي 
وهي تتمنى أن يكون كتابها بالعربية خطوة على . الطرفين، معلومات غير صحيحة مبنية على األكاذيب

. بين العريقين، العربي واليهوديطريق تبديد األكاذيب في الروايتين العربية والعبرية تجاه الشع
. ومن منطلق هذا االحترام، أحاول توضيح الحقيقة عن تلك البروتوكوالت .أنا أحترم العرب«: وأضافت

نحن مختلفون حول أشياء كثيرة، وهذا من حق كل . ففي الحوار السياسي بيننا ينبغي أن يسود الصدق
ولكن اعتماد الكذب من أي طرف، سيؤدي . ايةوال يضير الحوار بيننا اختالف الرأي والرو. طرف

  .»لذلك أحاول فتح صفحة جديدة من الحوار الصادق. بالحوار إلى باب موصد
   24/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "الجدار" خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية ضد واعتقاالتإصابات  .24

االت اختناق، واعتقل ثالثة متضامنين أصيب، امس، مواطن ومتضامنة فرنسية بجراح، والعشرات بح
أجانب، خالل اعتداء قوات االحتالل على مسيرات سلمية ضد جدار الفصل العنصري في قرى بلعين 
ونعلين والنبي صالح بمحافظة رام اهللا والبيرة، والـمعصرة وواد رحال وأرطاس في الريف الجنوبي 

االعتصام بحي البستان والشيخ جراح بمدينة لـمحافظة بيت لحم، اضافة الى االعتداء على خيمتي 
  .القدس، حيث أقيمت صالة الجمعة

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، إن قوات االحتالل احتجزت نائب رئيس 
البرلمان األوربي سابقاً لويزا مورغنتيتي، خالل مشاركتها األهالي إلى جانب نشطاء سالم إسرائيليين 

  .متضامنين أجانب، في المسيرة السلمية األسـبوعية المناهضة للجدار واالستيطانو
وفي مدينة القدس المحتلة تواصلت الفعاليات االحتجاجية وصلوات الجمع في عدد من الـمواقع في مدينة 

الصليب "القدس الشرقية الـمحتلة بينها خيمة االحتجاج التي أقامها نواب القدس والوزير األسبق في مقر 
في حي الشيخ جراح، وخيمة االعتصام في حي البستان في بلدة سلوان، فيما واصل متضامنون " األحمر

  .إسرائيليون وأجانب اعتصامهم في حي الشيخ جراح ضد طرد الفلسطينيين من منازلهم في الحي
ي القرية وذلك وشهدت سلوان مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل الـمتواجدة ف

  .عقب الصالة، في مناطق بئر أيوب وعين اللوزة
وفي قرى الريف الجنوبي لبيت لحم، قال محمد بريجية، الناطق اإلعالمي للحملة الشعبية ضد الجدار 

إن عشرات الـمواطنين والـمتضامنين الدوليين من فرنسا وفعاليات مقاومة : ومواجهة االستيطان
) تكواع(جنوب بيت لحم، و) أفرات(يق الرئيس الذي يربط بين مستوطنتي الجدار، اعتصموا في الطر

إلى الجنوب الشرقي منها، ورفعوا األعالم الفلسطينية، والشعارات الـمنددة باالحتالل، وجدار الفصل 
  .العنصري، وبناء الـمستوطنات فوق األراضي الفلسطينية، وهتفوا لفلسطين والوحدة الوطنية

قمعت قوات االحتالل، امس، مسيرة سلمية ضد الجدار، شارك فيها الى جانب اهالي وفي النبي صالح، 
القرية، العشرات من المتضامنين األجانب، الذين رفعوا االعالم الفلسطينية، واليافطات الداعية الى وقف 

  .ممارسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني
  24/7/2010، األيام، رام اهللا
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  التجارية لقطاع غزة  ابر تغلق المع"إسرائيل" .25

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة : QNA –غزة 
ليومي أمس الجمعة واليوم السبت، وصرح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة المهندس رائد فتوح أن 

 كامل الجمعة والسبت على أن يعاد سلطات االحتالل قررت إغالق معبري كرم أبوسالم والمنطار بشكل
  .فتحهما صباح غد األحد

 13 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم من ضمنها 152وأشار إلى أن هذه السلطات سمحت الخميس بإدخال 
 158015 كيلو غاز طهي و196730 شاحنة زراعية باإلضافة إلى ضخ 30شاحنة محملة بالمساعدات و

  .هرباءلتر سوالر صناعي لمحطة توليد الك
  24/7/2010، العرب، الدوحة

  
   أشهر خمسة صالح يبدأ غدا تنفيذ حكم بالسجنرائدالشيخ  .26

يبدأ رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح :  عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
سرائيلية طلبه تنفيذ الحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر اعتبارا من الغد، بعدما رفضت المحكمة العليا اإل

باالستئناف على قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية الصادر الثالثاء الماضي، والقاضي بإدانته في 
مرحباً "وأصدرت الحركة اإلسالمية بيانا تحت عنوان . 2007أحداث ملف باب المغاربة من مطلع 

تحتكم إلى نفس المنطق االحتاللي واضح أن المؤسسة اإلسرائيلية بأذرعها المختلفة "قالت فيه " بالسجون
البغيض، فمحصلة األمر أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب جريمة بحق المسجد األقصى المبارك، ونحن 

  ".الذين نسجن
  24/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   فلسطينيين احتجوا على احتالل المستوطنين أراض في الخليل ثالثةيعتقلاالحتالل  .27

 افاد شهود فلسطينيون ان جنودا اسرائيليين اعتقلوا امس ثالثة - وكاالت -لسطينية االراضي الف
فلسطينيين كانوا يحتجون على احتالل مستوطنين اسرائيليين ارضا فلسطينية قرب الخليل بالضفة 

وكان الفلسطينيون يحتجون على اقامة عشرات المستوطنين خياما على ارض مساحتها نحو  .الغربية
واضاف الشهود ان المستوطنين اقاموا سياجا حول االرض  .قع قرب مستوطنة كريات اربعهكتار ت

  .وقال الفلسطينيون ان هذه االرض ملك لعائلة فلسطينية من الخليل .ومراحيض متنقلة
  24/7/2010، الرأي، عمان

  
  االحتالل يضع كاميرات داخل الزنازين االنفرادية : األسرىمركز  .28

، أمس، أن مصلحة السجون اإلسرائيلية بدأت وضع » األسرى للدراسات واألبحاثمركز« ذكر :د ب أ 
ما «ونقل المركز عن أحد األسرى الفلسطينيين قوله إن . كاميرات مراقبة داخل زنازين العزل االنفرادي

في غاية القسوة، وبعيد عن كل الحقوق » يحدث مع األسرى المعزولين في الزنازين االنفرادية شيء
مصلحة السجون بدأت، وللــمرة األولى، وضع كاميــرات «، الفتاً إلى أن »ساسية واإلنسانيةاأل

مراقبة داخل زنازين العزل االنــفرادي في السجون على األسرى األمر الــذي يؤثر على مجرى 
  . »حياة األسير ونفسيته
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بة قبور مظلمة، وباتت تشكل زنازين العزل االنفرادي أصبحت بمثا«إلى أن » مركز األسرى«وأشار 
خطراً حقيقياً يتهدد حياة األسرى المعزولين، إذ تكثر فيها الحشرات والزواحف وال تدخلها أشعة الشمس 

  . »والهواء
  24/7/2010، السفير، بيروت

  
   كارثي وندعو العالم لنصرنتا المسجد األقصىاقتحام المستوطنين للساحات :األقصىخطيب  .29

هيمنت مظاهر اإلجراءات األمنية المشددة في مدينة القدس المحتلة أمس، حين  : فهيم الحامد- جدة
نشرت قوات االحتالل المئات من عناصر الجيش والشرطة وسط المدينة، كما انتشر المئات من 
التشكيالت العسكرية في الشوارع والطرقات، واألسواق المؤدية إلى بوابات المسجد األقصى بغية منع 

  .داء صالة الجمعة، والسماح للمستوطنين باقتحام ساحات مسجد األقصىالمصلين من أ
وأفاد خطيب المسجد األقصى يوسف جمعة سالمة أن السماح للمستوطين اليهود باقتحام ساحات المسجد 

 مستوطنا ساحات المسجد 90األقصى ستكون له عواقب وخيمة ونتائج كارثية، مشيرا إلى أن اقتحام 
يرا من باب المغاربة، بعد أن قاموا بمسيرات داخل البلدة القديمة في ذكرى ما يسمي األقصى المبارك أخ

  .بخراب الهيكل، كان عمال استفزازا وتصعيديا خطيرا لن يمر مرور الكرام
إلى أن هذه األعمال اإلجرامية تبرهن على مدى تصميم سلطات االحتالل » عكـاظ«وأشار في حديث لـ

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد األقصىاإلسرائيلي على المساس ب
واستطرد أن المخطط اإلسرائيلي الجديد يهدف إلى تغيير معالم ساحة البراق في المدينة المقدسة، مؤكدا 
سعي االحتالل لتغيير الواقع وتزييف التاريخ، معتبرا أن حائط البراق جزء ال يتجزأ من المسجد 

وكشف أن المخطط الجديد هو حلقة من . ، وليس كما يسميه اليهود زورا وبهتانا حائط المبكىاألقصى
حلقات االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى والقدس، من أجل إحداث تغيير ديموغرافي لصالح اليهود 

ساحة، واسترسل أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى إلى تغيير وطمس معالم هذه ال. في المدينة المقدسة
وحذر من مغبة قيام . م1967خصوصا بعد قيامه بإزالة حارة المغاربة بالكامل بعد احتالله للقدس عام 

  .قوات االحتالل بالمساس بالمسجد األقصى خالل األيام المقبلة
  24/7/2010، عكاظ، جدة

  
   منطقة القصور األموية تهدد أساسات األقصىفيحفريات  .30

عن المقدسات في فلسطين، عن وصول الحفريات في " دافع"ت مؤسسة  كشف: يوسف الشايب –رام اهللا 
منطقة القصور األموية، جنوب المسجد األقصى المبارك، إلى أسفل سور القدس القديم باتجاه المسجد 

  .المبارك
، عن عدد من حراس المسجد األقصى، ممن يناوبون في )الجمعة(نسخة منه، أمس " الغد"ونقل بيان تلقت 

 أن حركة نشطة بدأت في اليومين الماضيين وتضمنت صب إسمنت مسلح على زاوية سور المنطقة،
باإلضافة إلى وضع باب حديدي يعتقد انه لبوابة أحد األنفاق ) لم يتم تحديد عمقها(القدس بحفرة عميقة 

  .التي تم شقها وتمتد من منطقة سلوان المجاورة
  24/7/2010، الغد، عمان

  
   قطعة أثرية وقبراً مرصعاً بالفسيفساء في بيت لحم356ضبط  تالفلسطينيةالشرطة  .31

 قطعة أثرية وقبراً مرصعاً بالفسيفساء في محل 356أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها ضبطت : بيت لحم
  .تجاري ومنزل في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة
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وبناء "نسخة منه أنه " قدس برس"صل وذكر بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، و
على معلومات حول وجود مواد أثرية بأحد المحال التجارية في بيت لحم؛ توجهت قوة من شرطة 

 قطعة أثرية متنوعة من عصور 356السياحة واآلثار إلى المكان وتمكنت من ضبط ثالث حقائب تحوي 
فلسطينية وأباريق فخارية وزجاجية رومانية وبيزنطية وإسالمية على شكل مخطوطات، وقطع عملة 

  ".منقوش عليها رسومات مختلفة، وأساور وخواتم نحاسية وفضية
وأشار بيان الشرطة إلى أنه تم ضبط قبر أثري مرصع بالفسيفساء، بعد تلقيها معلومات حول قيام شخص 

العامة بعد استكمال بالتنقيب عن آثار داخل فناء منزله، موضحاً أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة 
  .التحقيق

  23/7/2010قدس برس، 
  

  ردن منشغل اليوم بالفلسطينيينلماذا األ:  في مقالفيسكروبرت  .32
' اندبنـدنت 'يرى روبرت فيسك، المعلق البريطاني المخضرم والمقيم في بيروت، ومراسل صحيفة             :لندن

رت جدال واسعا في االردن في اآلونة       اللندنية في الرسالة التي وجهها متقاعدون في الجيش االردني واثا         
االخير ة انها اول معارضة جادة تظهر في االردن ضد الملك عبداهللا الثاني منذ توليه الحكم بعـد وفـاة                    

  .1999والده عام 
ويقارن الكاتب بين االبن واالب بان شخصية الملك عبداهللا ليست بمثل شخصية والده، بحزمها وتميزهـا                

ففي مقال الفـت بعنـوان      . ن نتنياهو، رئيس الوزراء في حينه ان السالم يتراجع        والذي ظل يذكر بنيامي   
في اشارة الى الجدل    ) اي من اردنيين من اصل فلسطيني     (' لماذا االردن منشغل بالفلسطينيين   'الفت للنظر   

ي الجاري على الساحة االردنية حول الفلسطينيين وفكرة الوطن البديل التي ما فتـئ اليمـين االسـرائيل                
تناول فيسك للرسالة وتداعياتها على االردن في جلسة جمعته مع عدد من االشخاص وضـمت               . يطرحها

رئيس جمعية المتقاعدين، الجنرال علي الحباشنة وعسكريين بارزين آخرين هما العقيـد بنـي صـخر                
  .'القديمة'وسط عمان ' القدس'والجنرال محمد المجالي في مطعم 

 الفا من العناصر السابقة في الجيش وعائالتهم، ويعود         140لمتقاعدين تضم   ويشير فيسك الى ان جمعية ا     
الكاتب بقارئه الى سنوات السبعينات والحرب بين المنظمات الفلسطينية والنظام االردني تحت قيادة الملك              
حسين في حينه، حيث ينظر من مطعم القدس، لمقر كان مركزا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذلك                 

  .وقتال
ويتحدث عن نتيجة المواجهة بين الجيش االردني والمقاتلين الفلسطينيين، المواجهة التي ادت الى نهايـة               

وما يدعو للتـذكر    . لينتقل الى لبنان  ' دولة داخل الدولة  'الوجود الفلسطيني ممثال بالمنظمات او ما وصفه        
 االحتالل االسرائيلي لهـا، هنـاك       انه في داخل المطعم الذي تعلق على جدرانه صور للقدس قديمة قبل           

  .رجال يشتكون من تحول االردن الى فلسطين
 االمر الذي   2005 الف فلسطيني جوازات سفر اردنية ومنذ عام         86ومحل الشكوى هو ان الدولة منحت       

يعتبرونه غير دستوري، وال تتوقف الشكوى عند منح الجوازات بل يشتكون من زيادة عدد الوزراء في                
كما اشتكى الحاضرون من مشكلة الفـساد والتبعيـة للـسياسات االمريكيـة             . الردنية الحالية الحكومة ا 

وما يالحظه الكاتب   . االسرائيلية التي تهيئ االرضية السرائيل كي تتخلص من فلسطينيي الضفة الغربية          
وال يـشكك   . ان هؤالء الرجال ال وقت لديهم للحديث عن اتفاقية سالم وادي عربة بين االردن واسرائيل              

الكاتب في غيرة الجالسين ووطنيتهم فهم في النهاية رجال الملك لكن شكواهم كما يقول يجـب التعامـل                  
  .معها، فهم اردنيون وطنيون متشددون

ويشير فيسك الى الجدل الحالي في االردن الذي اثارته رسالة مؤسسة المتقاعدين المفتوحة للملك عبـداهللا       
فهم من خطط اسرائيل في الضفة الغربية وما اشارت اليه الرسالة بالطابور            الثاني وعبروا فيها عن مخاو    
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وينقل فيسك عن الرسالة التـي عرفـت        . الخامس في االردن الذي يدعم السياسة االمريكية في المنطقة        
ونوقشت محتوياتها في الصحافة االردنية والعربية حول ما تراه ضعف الحكومة وتعيين مسؤولين فيها لم               

  . شروط الحصول على المواطنة بعد، وكوتا الفلسطينيين فيهايكملوا
 57تصل ربما   ) غير فلسطينيين (ويتحدث الكاتب بصيغة التكهن قائال ان عدد السكان االردنيين االصليين           

 مليـون مـن   1.95 كان عدد الفلسطينين فـي االردن  1988ولكن االردنيين يقولون انه في عام    . بالمئة
 الف فلسطيني ممن يرون ان مواطنتهم غير قانونيـة، فيمـا            850لجنراالت ان هناك    سكان البلد ويقول ا   
 الفا من مواطني الضفة الغربية بطريقة قانونية ولكـن بـدون رقـم وطنـي او                 950يعيش في االردن    

  .مواطنة
ويرى الجنراالت السابقون ان عملية قدوم الفلسطينيين مـن         .  الف فلسطيني جاءوا من غزة     300وهناك  

ونقل الكاتب ما قاله احد الحضور من ان هـذه          . عبر نهر االردن  ' ترحيل صامت 'ضفة وغزة على انه     ال
واضاف قائال انه بعد تشكيل حكومـة سـمير         . الموضوعات ال يطرحها الرجال المحيطون بالملك عليه      

هنـاك  ويمضي قائال ان    . الرفاعي صار رئيس مجلس االعيان فلسطينيا، وكذا رئيس المؤسسة القضائية         
مواطنـة قبـل عـشرة    ' الفلسطيني'تغييرات في قيادة الجيش فيما لم تكن لدى رئيس منطقة العقبة الحرة          

. 'مسؤولي الحكومة يجب ان يحصلوا على وظائفهم من خالل البرلمـان          'اعوام، ويختتم مداخلته قائال ان      
ومية والعلمانية التي فتحت    ويعلق الكاتب انه على خالف ما حصل في الدول العربية من تراجع القوى الق             

الطريق امام القوى االسالمية كي تحتل مكانها فما حدث في االردن هو العكس، فقد قام الملـك عبـداهللا                   
ويرى الكاتـب ان القـوى      . بكبت قوة االخوان المسلمين وقلل من وجودهم في البرلمان معززا قوته هو           

 من طالب المدارس العـسكرية القـدامى واتبـاعهم          التي تدفع باالجندة السياسية اآلن في االردن مكونة       
  .ومعهم اكاديميون واساتذة مدارس واعضاء نقابات

هو حديث يدعو النهاء معاهدة السالم مع اسرائيل وانـشاء  ' مطعم القدس'وما الحظه الكاتب حول طاولة      
لى دعم الجيش   جيش شعبي مكون من الجنود والضباط السابقين القادرين على انشاء قوى حدود قادرة ع             

جيش وطني  'النظامي في حالة قامت اسرائيل بالهجوم على االردن وكما علق احدهم فهناك حاجة النشاء               
  .'وليس جيشا جديدا ولكن ببنية استعمارية

ويشير الحباشنة، الذي يقول الكاتب انه كان اكثرهم وضوحا من زيادة الفساد وتوسع الفجوة بين الفقـراء                 
وتحدث الحباشنة عن ان القلـق حـول        . ن االستثمارات االقتصادية تقوم بتدمير البالد     ويقول ا . واالغنياء

هذه القضايا هو ما يدفعهم النشاء حركة وطنية وتحاول تجميع قواها وعقد مؤتمر لها في بدايـة العـام                   
ـ                 أثير القادم، من اجل ما سماه اتخاذ قرارات حول الحركة االستراتيجية وحماية البالد والتخلص مـن الت

  .االسرائيلي واالمريكي
فـي  ' الحركة الوطنية االردنية'ويعلق استاذ شاب كان يجلس على الطاولة وكان حريصا على اظهار قوة      

) مايو(وايار  ) مارس(قطاعات غير قطاعات الجيش مشيرا الى اضرابات قام بها االساتذة في شهري اذار            
  .ن اوضاعهم وانشاء نقابة خاصة بهم االف استاذ طالبوا بتحسي110السابقين وشارك فيها 

واضاف االستاذ ان المطالب بدأت لتحسين اوضاعهم االجتماعية لكنها اصبحت تعبيرا عن غضب فـي               
. 'كل االردنيين الوطنيـة   'الشارع، يلحظ بين سائقي الباصات وبائعي السجائر والصيادلة وكلهم جزء من            

جيـروزالم  ' الحركة فيما اتهم كاتب فلـسطيني فـي          ويقول الكاتب انه ليس هناك رد فعل اسرائيلي على        
  .الجماعة بالسامة والتي تريد اقامة دولة تمييز عنصري في االردن' بوست

وينقل عن كاتب يدعم مطالب الحركة ممن منعت كتبه في االردن انه حاول تقديم شـرح للدبلوماسـيين                  
ا من قادة وضباط الجيش السابقين ومعهـم        الغربيين في عمان من ان الملك عبداهللا يواجه احتجاجا متزايد         

  .الجماعات الوطنية االخرى
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. فيما قال آخر للكاتب انه حاول شرح مطالب الحركة لمسؤول بريطاني لكن االخير وقف وغادر الغرفة               
وتتهم الرسالة المفتوحة سياسات التخصيص بزيادة الفساد وتقوية مصالح رجال االعمال الذين يتعـاملون              

يقومون بصفقات تجارية مشبوهة، فيما اشارت الرسالة الى مجموعة مغلقة مـن الـسياسيين              مع الفساد و  
  .الذين يتحكمون بتشكيل الحكومة واتخاذ القرارات فيما يمنع االردنيون من الدفاع وتقرير مصير بالدهم

د امريكا  وعلى الرغم من ان الملك حسب احد العسكريين السابقين استجاب لمطالب العسكريين، حيث انتق             
  .واسرائيل في خطابه االخير اال انه فشل في التصدي لموضوع الفلسطينيين

   23/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل" فرع جديد لجامعة أردنية في ":معاريف" .33
األردنية تلقت قبـل    " البلقاء التطبيقية "فرع جامعة   " غرناطة"ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن كلية       

، مـن مجلـس التعلـيم العـالي         1948يلة رخصة للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام          أيام قل 
  . اإلسرائيلي، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة األولى التي تعطى فيها موافقة كهذه لجامعة من دولة عربية

وس للتعلـيم   وأوضحت الصحيفة أن الجامعة ستبدأ نشاطها في السنة الدراسية القادمة، وستمنح البكالوري           
الخاص وتعليم السن المبكرة، وسيكون مقرها في منطقة كفر كنا في الجليـل األدنـي المحتـل شـمال                   

بان اجراء اصدار الترخيص للفرع العربي كان طـويال         " معاريف"وعلمت  . األراضي الفلسطينية المحتلة  
  . ومعقدا

  23/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  نيران إسرائيلية  ألف شجرة أردنية ب40احتراق  .34
 ألف شجرة إثر اشعال اسـرائيل       40كشف مسؤولون أردنيون عن احتراق نحو       :  لقمان اسكندر  -عمان  

النيران في الجانب الغربي من نهر االردن والتي سرعان ما انتقلت الى الضفة الشرقية من النهر بفعـل                  
    . الف دينار200الرياح القوية مما ألحق خسائر تجاوزت قيمتها 

كد خبراء في المنطقة إن احراق اسرائيل للمنطقة يأتي كإجراء أمني بهـدف تـسهيل مهمـة مراقبـة         وأ
المنطقة التي تنتشر فيها النباتات بشتى اصنافها، مشيرين ان ذلك يؤدي الى خلل فـي التـوازن البيئـي                   

      .بفقدان آالف من االشجار الحرجية والنباتات البرية
  24/7/2010، البيان، دبي

  
  تنفي مزاعم إسرائيلية بشأن توقف العمل بالجدار الفوالذي مصر  .35

قالت مصادر أمنية مصرية، إن أعمال البناء في الجدار الفـوالذي الـذي             :  شادي محمد  -) مصر(رفح  
تشيده على طول حدودها مستمرة، وإن معدات الحفر متمركزة في مناطق عملها شمال معبر رفح خاصة                

لمزاعم اإلسرائيلية بشأن توقف العمل بدعوى فشل الجـدار فـي وقـف           في منطقة الصرصورية، نافية ا    
  .عمليات تهريب البضائع والسلع والسالح إلى القطاع المحاصر

العمل يتم اآلن في مناطق الصرصورية وشمال معبر رفح، ولكنه لم يبدأ بعد بمنطقة              : وقال مصدر أمني  
 ارتفاع عدد السكان ووجود عدد كبير مـن  بوابة صالح الدين، وهي منطقة ذات طبيعة حساسة من حيث   

  .األنفاق، مما جعل التربة هشة
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المنازل في هذه المنطقة معرضة لالنهيار في أي وقت، في حالة قيـام                   
معدات الحفر بغرس األلواح الحديدية في باطن األرض، حيث تسبب وجـود أنفـاق التهريـب أسـفلها                  

يط الحدودي للقصف اإلسرائيلي بواسطة القنابل االرتجاجية إلى تصدع جزء كبيـر            وتعرض منطقة الشر  
  .من هذه المنازل
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وتابع أن معدات الحفر ما زالت متواجدة في عدة أماكن على طول الشريط الحدودي، وأن العمـل قـد                   
 4 كيلومترات، ولـم يتبـق منـه سـوى مـساحة             7انتهى في مساحة كبيرة من الجدار تصل إلى نحو          

  .كيلومترات تقريبا توجد في منطقة بوابة صالح الدين
وقال مسؤول محلي بمركز ومدينة رفح، إن استكمال أعمال الحفر يتطلب تعويض أصـحاب المنـازل                

  .المنتشرة على الشريط الحدودي في هذه المنطقة، وهذا ما يتم بحثه اآلن
 أسرة تعيش على الشريط     150 إن نحو    وقال سليمان البعيرة رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة رفح،        

الحدودي في محيط بوابة صالح الدين طالبت بنقلها من المنطقة الحدودية مقابل تعويضهم بمساكن بديلة،               
وإن أغلب السكان قد تقدموا بطلبات لنقلهم بسبب التصدعات التي حدثت بالمنازل الموجودة نتيجة مرور               

  .معظم أنفاق التهريب أسفلها
  4/7/2010، دوحةالعرب، ال

  
   انفاق على الحدود مع غزة ثالثةمصر تكتشف .36

 ذكرت مصادر أمنية مصرية امس أن الحملة األمنية التي تجري حاليا على الـشريط               : د ب أ   -العريش  
الحدودي مع غزة والتي بدأت الخميس، أسفرت عن اكتشاف نفق ضخم في منطقـة األحـراش بـرفح                  

وذكرت الشرطة أنها لم تتمكن مـن ضـبط أحـد            .ب السيارات المصرية صباح امس ،يستخدم في تهري     
  .بالقرب من النفق

وقالت المصادر إن الحملة أسفرت أيضا عن اكتشاف نفقين آخرين في منطقة صالح الدين داخل الكتلـة                 
وأفادت بأن النفقين يستخدمان لتهريب البضائع والمواد الطبية والغذائيـة لقطـاع             .السكنية ليلة الخميس  

  .غزة
  24/7/2010، الرأي، عمان

  
  مؤتمر للدول الُمضيفة لالجئين الفلسطينيين في القاهرة األحد المقبل .37

من المقرر أن تنطلق بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة،           :  خدمة قدس برس   -القاهرة  
لسطينيين في الـدول    المشرفين على شؤون الف   " لمؤتمر   84، أعمال الدورة الـ     )25/7(يوم األحد القادم    
، بمشاركة مسؤولين عن شؤون الالجئين في كل من سورية ولبنان واألردن وفلسطين             "المضيفة لالجئين 

  .ومصر
إن المـؤتمر هـو اآلليـة    : "وقال محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربيـة      

نية التي ستعرض على مجلس الجامعة العربيـة        الرسمية المعنية في الجامعة بمتابعة كل القضايا الفلسطي       
، مشيراً إلـى أن المـؤتمر       "المقبل) سبتمبر(على مستوى وزراء الخارجية يوم السادس عشر من أيلول          

ولفت صـبيح النظـر    ".سيناقش على مدى خمسة أيام، أوضاع الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم      "
وخاصـة مـا يتعلـق      "ل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة،       إلى أن الوفود المشاركة ستقدم تقارير حو      

بالقدس من عدوان إسرائيلي مستمر لعرض وقائع على األرض لتهويدها، واستمرار سلطات االحـتالل              
  ".في انتهاك مقدسات دينية وتاريخها الثقافي وتراثها اإلنساني

  23/7/2010قدس برس، 
  

  تشجيع عباس على المفاوضات المباشرةواشنطن ترفع مستوى التمثيل الفلسطيني ل .38
دارة الرئيس باراك   ، أن إ   جويس كرم  نقالً عن مراسلتها  واشنطن   من   ،24/7/2010،  الحياة، لندن ذكرت  

مفوضية « بعثة منظمة التحرير صفة      ت مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني لديها، ومنح      تأوباما رفع 
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 الرئيس محمود عباس على االنتقال الى المفاوضـات         طار خطوات تهدف الى تشجيع    إ، وذلك في    »عامة
  . بدالً من التلويح بخيار الدولة الواحدة"سرائيلإ"المباشرة مع 

عدلت الشروط التـي تعمـل      «أن الوزارة   » الحياة«وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية األميركية لـ        
: واوضـح . »المفوضية العامـة  «، والتي أصبح اسمها اليوم      »منظمة التحرير الفلسطينية  ) بعثة(ضمنها  

التغيير يتطابق مع الـصفة التـي       «فوق مكابتها، الفتاً الى أن      » بات يسمح للعلم الفلسطيني بأن يرفرف     «
  .»تستخدمها بعثات منظمات التحرير الفلسطينية في أوروبا وكندا ودول أميركا الالتينية

يقات أن القرار جاء بعـد استـشارات        من جانبه، أكد رئيس المفوضية الفلسطينية في واشنطن معن عر         
. مطولة في وزارة الخارجية األميركية، وأنه سيسهل العمل الديبلوماسي ويزيد مـن امتيـازات البعثـة               

آمل في أن تكون هذه الترقية مؤشراً الى إصرار الواليات المتحدة على لعب             «: وأضاف في بيان رسمي   
اضية لألراضي الفلـسطينية مـن جانـب اسـرائيل،           الم 43دور ناشط في إنهاء احتالل السنوات الـ        

  .»والوصول الى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
، أنـه    زهيـر انـدراوس    نقالً عن مراسلها  الناصرة  ، من   24/7/2010،  القدس العربي، لندن   وأضافت
 تاتي ضمن بـوادر     ن هذه الموافقة  إالمصادر السياسية المتطابقة في كل من واشنطن وتل ابيب ف         بحسب  

  .حسن النية االمريكية القناع السلطة الفلسطينية بالموافقة على البدء بمفاوضات مباشرة مع الدولة العبرية
ووفقا لهذه الخطـوة، التـي      ، أنه   لندن من    علي الصالح  ، عن 24/7/20،  الشرق األوسط، لندن  ونشرت  

ات، وكذلك الموظفون الرسميون سيتمتعون     وصفت بالخطوة الكبيرة أميركيا، فإن مدير المكتب معن عريق        
وحسب عريقات، فإن الخطوة األميركية ترفع مستوى التمثيل الفلسطيني في واشـنطن إلـى              . بالحصانة

وسيكون بمقدور مسؤولي المنظمة والدبلوماسـيين      . مستوى البعثات الفلسطينية في كندا وأوروبا الغربية      
  .الفلسطينيين العمل في واشنطن بغطاء رسمي

إن هذا القرار يعكس ثقتنا بأنه من خالل المفاوضات المباشـرة           «وقال المتحدث باسم البيت توماس فياتر       
. »دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مـع إسـرائيل          .. يمكن أن نساعد في تحقيق حل الدولتين      

  .»علينا بدء االستعداد لتلك النتيجة من اآلن«: وأضاف
  

  مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطينيفع تر: الحكومة الفرنسية .39
 أبلغت الحكومة الفرنسية وزارة خارجية السلطة الفلسطينية رسميا قرارهـا برفـع             :علي الصالح  - لندن

مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من وضع مفوضية عامة إلى بعثة فلسطين، بحيث يسمى رئـيس               
يس الفرنسي، ويتمتع أعضاء السفارة بالحصانة الدبلوماسـية،        البعثة سفيرا، تقدم أوراق اعتماده إلى الرئ      

  .1961وفق اتفاقية فيينا لعام 
يأتي هذا القرار، كخطوة نوعية في إطار دعم الحكومة الفرنسية للجهود التي تبذلها حكومة فيـاض فـي     

) آب(سطس  إطار خطتها لبناء المؤسسة الفلسطينية، لتكون الدولة جاهزة في غضون عامين تنتهي في أغ             
  .، كما أعلن ذلك فياض2011

24/7/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  ميركل تهاتف نتنياهو وعباس للتعبير عن القلق من جمود عملية السالم .40
أجرت المستشارة األلمانية انجيال ميركل أمس اتصاالً هاتفياً مع رئيس الحكومة           :  اسكندر الديك  - برلين

ثت خالله معه الوضع في الشرق األوسط وضرورة إعادة تحريك عمليـة            اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بح   
وقال الناطق باسم الحكومة األلمانية أولريش فيلهلم إن المستـشارة ستتـصل أيـضا              . السالم في المنطقة  

  .بالرئيس محمود عباس للغرض نفسه
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غيـر  «نهـا   أول من أمس خالل مؤتمر صحافي عقدته في بـرلين إ          » الحياة«وكانت ميركل ذكرت لـ     
، مشيرة إلى أن قادة الدول الكبرى       »مرتاحة بأي شكل من األشكال من الجمود الحاصل في عملية السالم          

أعربوا بدورهم خالل اجتماع الدول الصناعية الثماني في كندا عن عدم ارتياحهم مـن الوضـع غيـر                  
  .المستقر

التأكيـد  «باشر بنتانياهو وعباس    وذكرت مصادر مطلعة في برلين إن المستشارة أرادت من االتصال الم          
على القلق الشديد الذي يساور حكومتها وحكومات أخرى من جمود الحال وانعـدام أفـق حـل النـزاع              
المزمن، وحضهما على استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين على قاعدة تقديم تنـازالت متبادلـة               

  .»ووضع جدول عمل لتحقيقه خطوة خطوة
» زوددويتـشه تـسايتونغ   «كد الناطق باسم الحكومة ضمناً الخبر الذي نشرته صحيفة          ورداً على سؤال، أ   

  .األلمانية أمس بأن برلين رفضت هذه المرة مشاركة إسرائيل في تمويل بناء غواصة سادسة لها
24/7/2010، الحياة، لندن  

  
   أولويتي "إسرائيل"صداقة تركيا و: السفير األميركي الجديد في أنقرة .41

واشنطن سفيراً جديداً في أنقرة بدالً من السفير الحالي جيمس جيفري الذي عين             عينت  :  الدين محمد نور 
التركية، أمس، أن السفير األميركي الجديد لدى تركيـا فرانـسيس           » طرف«وذكرت صحيفة    .في بغداد 

ت واسـتمر . ريكارديوني قد أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الـشيوخ األميركـي             
وبدأت بكالم رئيسها السناتور جون كيري الذي وصف تركيا بأنها          . الجلسة أربع ساعات ونصف الساعة    

وسجل قلقه من تدهور العالقات التركية اإلسرائيلية، مـشدداً         . بلد صديق له أهمية دقيقة للواليات المتحدة      
  . اهعلى أن تصحيح العالقات هو لمصلحة أميركا ويجب إيجاد سبيل في هذا االتج

وأبدى السيناتور ديك لوغار إيمانه بأن تعيين السفير الجديد يجب أن يكـون فرصـة إلحيـاء عالقـات                 
وركز . »نابوكو«الشراكة التركية ـ األميركية، وواحدة من هذه الفرص مجال الطاقة، وال سيما مشروع  

  . ميركية سليمةريكارديوني، في مداخلته، على انه سيقوم ما بوسعه لجعل العالقات التركية األ
24/7/2010، السفير، بيروت  

  
  من سكان القدس نواب ووزير أسبق 3كارتر يدين قرار سحب هويات  .42

دان الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر قرار السلطات االسـرائيلية          :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
رباعية الدولية الى التـدخل      نواب ووزير اسبق من سكان القدس الشرقية داعيا اللجنة ال          3سحب هويات   

سحب حـق االقامـة مـن       "لوقف االجراءات االسرائيلية في القدس ووقف االجراءات ضد النواب وقال           
اعضاء المجلس التشريعي هو مثال اخر على السياسة االسرائيلية الرامية الى تغيير طابع القدس الشرقية               

  ".الفلسطينية من جانب واحد
24/7/2010، األيام، رام اهللا  

  
    وقوف بالده الكامل إلى جانب الرئيس محمود عباسرئيس الوزراء اليوناني يؤكد .43

 خالل لقائـه رئـيس الـسلطة        أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو     : عبدالرحيم حسين، وكاالت  
لمجاالت، دعم بالده المستمر للشعب الفلسطيني في كافة ا       " في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا         الوطنية

  ".ووقوف بالده الكامل إلى جانب الرئيس محمود عباس وجهوده في دفع عملية السالم
ندعم الجهود المبذولة إلقامة السالم من أجل إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، تعيش جنباً              "وقال  

  ".إلى جنب مع دولة إسرائيل
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، "إلى نتيجة إيجابية، تستند عليها عمليـة الـسالم        ضرورة أن تتوصل محادثات التقارب      "وأكد باباندريو   
المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس ضرورية لمواجهة التحـديات المقبلـة وأن             "مشدداً على أن    

علينـا  "، وقال   "مقلق"وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة واصفاً إياه بأنه          ". االنقسام ال يخدم عملية السالم    
وض، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحسين الظروف          أن نرى نهاية للحصار المفر    

  ".المعيشية
24/7/2010، االتحاد، أبو ظبي  

  
    برلسكوني وميدفيديف يدعوان لمفاوضات مباشرة   .44

أعرب رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف،          : )آي.بي  .يو   (
  .والسلطة الفلسطينية ” اإلسرائيلية“مفاوضات المباشرة بين الحكومة عن أملهما بأن تنطلق ال

عن برلسكوني قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع ميدفيديف إثـر           ” أكي“ونقلت وكالة األنباء اإليطالية     
القمة التي جمعتهما، أمس، في مدينة ميالنو اإليطالية، إنه استعرض مع ضيفه الروسي القضايا المتعلقـة    

عقب ” والفلسطينيون المفاوضات المباشرة  ” اإلسرائيليون“أن يبدأ   “األوسط، وإن الجانبين يأمالن     بالشرق  
  .مباحثات التقريب التي يرعاها المبعوث األمريكي في الشرق األوسط جورج ميتشل 

  .والسلطة ” اإلسرائيلية“أهمية انطالق المفاوضات المباشرة بين الحكومة “وأكد برلسكوني 
24/7/2010، شارقةالخليج، ال  

  
  عالميين في الضفة تجاه اإل"سرائيلإ"االتحاد الدولي للصحفيين يدين ممارسات  .45

طالب االتحاد الدولي للصحفيين امس السلطات اإلسرائيلية بالتحقيق في العنـف الـذي يمارسـه               : عمان
سـرائيليون  جنودها ضد الصحفيين في الضفة الغربية، وجاءت هذه المطالبة بعد ان هـاجم الجنـود اال               

مجموعة من المصورين الصحفيين الفلسطينيين االسبوع الماضي اثناء تغطيتهم مظاهرات في المنطقـة             
  . لصالح ثالث وكاالت انباء دولية

وطالب االتحاد الدولي للصحفيين بان تقدم الحكومة اإلسرائيلية ضمانات بأن ال يتم استهداف الصحفيين،              
  . اجدهم في مناطق اشتباك او تظاهراتتحت اي ظرف من الظروف، اثناء تو

نشعر بقلق عميق من محاوالت تبريـر الهجمـات      «: وقال جيم بوملحة، رئيس االتحاد الدولي للصحفيين      
حيث يعتبر هـذا تغييـرا      . على الصحفيين بسبب تواجدهم قريبا من األحداث التي يعملون على تغطيتها          

ناء على القانون االنساني الدولي والتي تتـضمن حمايـة          خطيرا على التقاليد الراسخة التي تم ارساؤها ب       
  » .الصحفيين في مناطق الصراع

إن مثل هذا الكالم المتهور للجنود يسبب قلقا حول سالمة الـصحفيين المحليـين الـذين                «: وقال بومحلة 
 المحتلة،  إننا نولي سالمتهم كل األهمية وعلى حكومة اسرائيل، باعتبارها القوة         . يعملون في هذه المناطق   

أن تتحمل مسؤولياتها الدولية وأن تتوقف عن اظهار التـسامح إزاء هجمـات قواتهـا االمنيـة علـى                   
  ».الصحفيين

24/7/2010، الرأي، عمان  
  

  "مجرمي الحرب"بريطانيا نحو قوانين اكثر صرامة في شأن مذكرات اعتقال  .46
ة ستسن قوانين جديدة من شـأنها ان         اعلن وزير العدل البريطاني كينيث كالرك ان الحكوم        : أ ب  -لندن  

وقـال كـالرك    . تزيد من صعوبة إصدار مذكرات اعتقال في حق اجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب            
من المهم ان يتم التعامل مع حاالت الوالية القضائية العالمية فقط في حال وجـود ادلـة                 «: اول من امس  

خطر تدمير قدرتنا علـى المـساعدة فـي حـل           صلبة يرجح ان تؤدي الى ادعاء ناجح، وإال فإن هناك           
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واضاف ان المدعي العام يجب ان يعطي موافقته على         . »صراعات او المضي في سياسة خارجية متسقة      
  .إصدار المذكرة

24/7/2010، الحياة، لندن  
  

   وزراءوستة تقديم دعوى مدنية في مدريد ضد نتنياهو اقررناشطا سالم : مصادر إسرائيلية .47
يمثلـون  ) أحدهما صحافي إسباني  (ذكرت مصادر إسرائيلية أن ناشطي سالم       : ادر فارس عبد الق  -غزة  

حركة محلية إسبانية مساندة للقضية الفلسطينية، قرروا تقديم دعوى مدنية في مدريد ضد رئيس الحكومة               
  من وزراء المجلس الوزاري المصغر، فضال عن قائد سـالح البحريـة            6اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، و   

وأضافت المصادر أن الناشطين سوف يقدمون إلى المحكمة دعوى ضد نتنياهو وزير األمن             . اإلسرائيلية
إيهود باراك، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء موشي يعالون، دان مريدور، بينـي بيغـين،               

ء أتراك، فيمـا    وإيلي يشاي، وذلك في أعقاب ارتكاب مجزرة أسطول الحرية التي سقط فيها تسعة شهدا             
  .أصيب العشرات

، يؤكدان أن العملية جـرى      )مرمرة(وبحسب الدعوى، فإن اثنين من ناشطي السالم كانا على متن سفينة            
التخطيط لها جيدا من قبل الجيش اإلسرائيلي من أجل إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف الناشـطين                  

  .الذين سعوا لمساعدة أهالي قطاع غزة
24/7/2010، عكاظ، جدة  

    
     يفتتحون فرعاً لهم في بريطانيا "أصدقاء إسرائيل"مبادرة  .48

مبادرة أصـدقاء   «اليهودية، الصادرة في لندن أمس، أن       » جويش كرونيكل « ذكرت صحيفة    :)يو بي آي  (
التي يقودها رئيس الوزراء اإلسباني السابق خوسيه ماريا أثنار، افتتحـت فرعـاً لهـا فـي                 » سرائيلإ

إن وقف  «لت الصحيفة عن أثنار قوله خالل االفتتاح الذي تم في مجلس العموم البريطاني              ونق.  بريطانيا
عملية تآكل حقوق إسرائيل ليس مسألة مهمة فقط بل حيوية أيضاً السرائيل وجميع الدول الغربية، ألنـه                 

ت سياسيين أميـركيين وأوروبيـين وناشـطا   » المبادرة«وتضم  . »في حال سقطت فسنسقط جميعاً معها   
تم تشكيلها بهدف التصدي لتنامي موجة االنتقادات الراميـة         «وأشارت الصحيفة إلى انه     . وعلماء الهوت 

  .  »لتقويض حق اسرائيل في الوجود والتصرف دفاعاً عن النفس
24/7/2010، السفير، بيروت  

 
  إلى عباس ومشعل مع قلقي ومحبتي .49

  *محمد جاسم الصقر
  الرئيس محمود عباس

   حماسـ رئيس المكتب السياسي ل- السيد خالد مشعل
  تحية عربية طيبة وبعد،

أتوجه إليكما بكتابي المفتوح هذا راجياً أن يتسع صدركما للنقد وان تتنبها الى مـا يجـول فـي خـاطر                     
مواطنين ومسؤولين وصناع قرار عرب، وفي خاطر كل الحريصين على القضية الفلسطينية والمـؤمنين       

  .بقدسيتها
وأود لـو   . ذا الكتاب الدراككما ما أحمله من محبة لفلسطين ومن احتـرام لشخـصيكما            وأتوجه اليكما به  

تعتبرانه تتمة للقاءات سابقة حصلت مع كل منكما وكان محورها على الدوام الوحدة الفلسطينية ثم الوحدة                
قـاش،  لم يعد مجـال ن » حماس«اسمحا لي بأن أقول لكما ان االنقسام الحاصل بين السلطة و          .ثم الوحدة 
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فهو قتل بحثاً واستنفدت فيه الوسائل ووصل الى حد ال يليق بالقضية التي تتحمالن مسؤوليتها في هـذه                  
  .المرحلة بالتكافل والشراكة على رغم الخصام

نرى أكثـر    فمعيب ان تستعصي عودة العالقات بين أبناء الوطن الواحد وأخوة الدم والكفاح، ومعيب أن             
  .يقول إن أهل البيت غير متفقين وليس باليد حيلةمن مسؤول عربي ينفض يديه و

لكنني كمـواطن عربـي أوالً،      . لن أزايد عليكما ال في محبة فلسطين وال في الحرص على الفلسطينيين           
وكرئيس لمجلس العالقات العربية والدولية ثانياً، أرى لزاماً علي أن أصارحكما بأن الشرخ القـائم بـين                 

وصار هذا  . ية أمام تحقيق أي تقدم في عملية السالم يضمن حقوقاً لشعبكما          غزة والضفة صار عقبة أساس    
فاألميركي يتذرع بضعف الموقف    . الشرخ ذريعة يواجهنا به أي مسؤول نلتقيه للدفاع عن قضية فلسطين          

الفلسطيني، واألوروبي يأسف للصدع القائم بين أهل الدولة الموعودة، وبعض العرب يـضرب أخماسـاً               
ثم إن اسرائيل تجد في القطيعة بين رام اهللا وغزة حجة           ... ماً اياكما بإضاعة الحق والفرص    بأسداس مته 

  فالى أين أنتما ذاهبان؟. »غياب الشريك«لتكرار الكالم عن 
تعلمان أننا اليوم أمام فرصة الحراز اختراق في عملية السالم بوجود رئيس اميركي ال يزال على عهده                 

 يخفى عليكما ان السالم ال يتقدم إذا لم تدعمـه واشـنطن بالـضغط علـى                 بالعمل على تحقيق ذلك، وال    
فواجبنا نحن على األقل أن نكـون مهيئـين         . اسرائيل كائناً من كان رئيس وزرائها والحزب الحاكم فيها        

 ايجابياً لمواكبة النيات األميركية والموقف الحازم الذي تعبر عنه الجامعة العربية مسلحين بمبادرة السالم             
  .وبإرادة استعادة الحقوق بواقعية وبال تفريط في الثوابت والمقدسات

ال تحتاجان الى من يخبركما بأن إسرائيل لم تعد الدولة التي تحظى بدعم عالمي ظالم كمـا كانـت فـي                     
فهي انكشفت للمجتمع الدولي بأنها دولـة بلطجـة وارهـاب           . السبعينات والثمانينات من القرن الماضي    

وإسرائيل نفسها باتت متيقنة بأن سقوط االتحاد السوفياتي ودخول         . ضطهدين وديموقراطية وليست دولة م  
القوات األميركية إلى المنطقة جعال أهميتها تتضاءل بالنسبة إلى أميركا، بل أصبحت عبئاً عليها وعلـى                

 على وجـوب    وأكبر دليل على ذلك أن الجيش األميركي ممثالً بالجنرال بترايوس يشدد          . المجتمع الدولي 
أال يدفعكما ذلك إلى عمـل شـيء        ...  اإلسرائيلي كحاجة لألمن القومي األميركي     –حل الصراع العربي    

  يوحد شعبكما وأنتما تدركان أنكما ال تستطيعان تحقيق شيء في حال الفرقة والخصام السائدة بينكما؟
  سيادة الرئيس، األخ مشعل

على هـذه   » مشروعية قانونية «ات في القدس، وأضفت     باألمس قررت اسرائيل استئناف مصادرة العقار     
القرصنة بعدما توقفت لمدة سنتين، وهناك مخاوف جدية من أن تتوسع هذه العملية تحت عنوان تطبيـق                 

وأنتما تعايشان يومياً استمرار حصار غزة وتـضييق الخنـاق علـى الـضفة              . »قانون أمالك الغائبين  «
وانتما تدركان أيضاً أن التوتر فـي المنطقـة يـزداد وأن            . يمةوحرمان شعبكما من الحياة الحرة والكر     

بربكما أليس القليل الذي    : لذلك أسألكما ... الملفات االقليمية خطرة وتختزن احتماالت الحرب والتفجيرات      
أشرت إليه كافياً لتتوقفا عن الشروط والشروط المضادة؟ ألم يحن الوقت بعد لتخليص المصلحة الوطنيـة                

  .الح والحسابات والتوقف عن لعبة التفاوض والحوار التي تدور في حلقة مفرغةمن كل المص
كلنا يعلم حجم التعقيدات ويفهم أن غزة ورام اهللا ليستا جزيرتين معزولتين وأنهما محكومتـان بتفاصـيل                 

 علـى   المنطقة والتوازنات القريبة والبعيدة، لكن صدقاني القول إنكما حين تقرران االتفاق لن يتمكن أحد             
  .وجه األرض من منعكما

إنني إذ أختم كتابي المفتوح لكما بالدعاء ليوفقكما اهللا في أي مسعى خير تقومان به في اتجاه اعادة اللحمة                   
إلى شعب فلسطين، أتمنى لكما دوام الصحة وأضرب لكما موعداً آخر نكرر فيه عدم يأسنا من انقسامكما                 

  .ق والوئامأو نكتب فيه مهنئين بعودتكما إلى الوفا
  رئيس مجلس العالقات العربية والدولي*

  247/7/2010، الحياة، لندن
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  تحذير لبناني من رام اهللا .50

  ساطع نور الدين
لم تفلح اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح التي اختتمت امس في رام اهللا، في اثارة االنتباه الـى ان                   

 الفلسطينية ومخزونها االساسي ينعقد علـى احـد         هناك حزبا حاكما او تنظيما سياسيا يمثل عمق السلطة        
كان االنطباع العام هو ان ثمة حركـة        . مستوياته القيادية للتداول في اوضاعه الداخلية وخططه وبرامجه       

اجتماعية  اقتصادية تعيش على ماضيها العريق، وتستمد قدرتها على االستمرار من قوة الدفع الـذاتي،                
بة العربية والمصلحة االسرائيلية والدولية في وجود مفاوض فلسطيني ما،          ومن الحاجة الفلسطينية والرغ   
  . او في عدم تغييب هذا المفاوض

عندما كان المجلس الثوري اسما على مسمى، لم يكن انعقاده يثير هذا اللغط او االلتبـاس، ولـم تكـن                    
. احل ياسر عرفـات وتوجيهاتـه     الخالفات الداخلية التقليدية تحسم فقط باالنضباط وفق تعليمات القائد الر         

صحيح ان تلك الخالفات لم تتخذ يوما طابعا فكريا او ايديولوجيا، لكن مضامينها السياسية كانـت جديـة           
اآلن صار النقـاش    . جدا، وكذلك كانت رسائلها الموجهة الى اآلخر، سواء كان عدوا او شقيقا او صديقا             

هاجس االكبر، ما دامت المفاوضـات مـع اسـرائيل،          حول االموال وادارتها والوظائف ورواتبها، هو ال      
مباشرة كانت او غير مباشرة، تنحصر في حلقة ضيقة داخل الحركة، وال تحفز االعضاء على المراقبـة                 

  ! او المحاسبة، ولو الشكلية، التي يمكن ان تفيد المفاوض الفلسطيني وان تخدع العدو االسرائيلي
وهو يعرف كيف يديرها بناء على معطيات سياسـية         . ه وحده هي مهمة الرئيس محمود عباس ومسؤوليت     

وهو يحدد موعد االنتقال من التفاوض غير المباشـر         .. يجمعها من التنقل والتواصل مع العواصم المعنية      
الى التفاوض المباشر، وشروطه التي كررها في اجتماعات رام اهللا االخيرة، وال يتوهم احد انه يستطيع                

، بعد ان يأتي الطلب االميركي الملح، الذي يكون في العادة مرفقا بتهديـد اسـرائيلي                االلتزام بها طويال  
  . صريح وتشجيع عربي اشد صراحة

لن يبقى في الذاكرة من اجتماعات المجلس الثوري االخيرة سوى المتاهات الداخلية التي تدفع حركة فتح                
حطات اللبنانية المفاجئة التي ادرجت فجأة      وبعض الم .. نهو الهاوية، من دون ان تفككها او تنهي وجودها        

على جدول اعمالها، عندما اعترف الجميع بفشل الحركة في معالجة اوضاع المخيمات الفلـسطينية فـي                
لبنان، وعندما توج الرئيس عباس نفسه هذا االعتراف بالتحذير المثير مـن امكـان تـورط او تـوريط                   

ولها في الخريف المقبل، في اعقاب صدور القـرارات         فلسطينيي لبنان في االضطرابات التي توقع حص      
  . الظنية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

ثمة كالم كثير عن ان المخيمات ستكون طرفا وشـريكا فـي هـذه              . لم يكن تقدير عباس يأتي من فراغ      
ـ               سب مـا يحلـو   االضطرابات، من دون ان يدري احد ما اذا كان ذلك يعني الفتنة المذهبية بالتحديد، بح

ام انه يدخل في سياق سياسي ابعد يتصل بالـصراع حـول دور             .. لبعض اللبنانيين تصنيف الفلسطينيين   
واالرجح ان عباس لم يكن يحذر حركة فتح وحدها وال كان ينـذر فلـسطينيي               . لبنان ومقاومته وسالحه  
 المخيمـات وسـالحها     ، بل كان يخاطب كل من يمكن ان يستخدم        »بوز المدفع «لبنان من ان يكونوا في      

  . الذي جرده الرئيس الفلسطيني مرة اخرى من شرعيته
  .التحذير اآلتي من رام اهللا وسع دائرة القلق السائد في بيروت

  24/7/2010، السفير، بيروت
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  وزارة العمل منحت الفلسطينيين حق العمل في لبنان .51
  *عصام نعمة اسماعيل

 وهو ذو صلة وثيقة ببقية الحقوق، إذ يرتبط باإلنسان كإنـسان            يعتبر الحق في العمل من حقوق اإلنسان،      
وهـذا  ... ألنه بدون العمل لن يستطيع اإلنسان تأمين نفقات سكنه ومأكله وملبسه وزواجه وبقية نفقاتـه              

الحق ُيعطى لإلنسان بصفته إنساناً طالما أنه مقيم في دولة فمن واجب هذه الدولة أن تؤمن لـه فرصـة                    
 وهي من فئة الحقـوق الشخـصية      ( لناحية أن الحفاظ على الكرامة اإلنسانية للفلسطيني         العمل، بخاصة (

تعني أنه ال يجوز أن ُيفرض على الفلسطيني اإلعانة الشهرية أو الصدقة في حال كان قادراً على تـأمين               
  . نفقاته، ويقتضي أن يقبل هذه اإلعانة طواعية ال أن يكون مجبراً على قبولها

ون بصفتهم مقيمين على األراضي اللبنانية بصورة مشروعة، ال بد أن يتمتعـوا بـالحق فـي                 والفلسطيني
العمل، طالما أن الدولة اللبنانية تقبل بوجودهم على أراضيها وهي ملزمة بتأمين حقـوقهم اإلنـسانية، ال                 

الدسـتور  سيما تلك المنصوص عنها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يعد جزءاً مـن مقدمـة                 
حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في       ) بصفته إنسانا (اللبناني، ويفرض أن يكون لكل إنسان       
المادة (، بما فيها حق العمل، وحرية اختيار نوع العمل          )2المادة  (هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي نوع        

ماعية الذي انضم إليه لبنان، يوجـب أن         من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجت      6، وفي المادة    )23
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتـاح                    

  . له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق
ق اإلنسان التي ال لبس فيها، أصدر وزير العمل القرار رقم           واستناداً لكون الحق في العمل، حقا من حقو       

، وعـدد األعمـال     823 ص   11/2/2010 تـاريخ    8 في الجريدة الرسمية العدد      3/2/2010 تاريخ   10
 مـن  3والمهن التي تحصر باللبنانيين، وأجاز للفلسطينيين ممارسة هذه األعمال، عندما نص في المـادة        

اة مبدأ تفضيل اللبناني، يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون           مع مراع «: هذا القرار أنه  
  . »على األراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية اللبنانية

  : واستناداً لهذا االستثناء يجوز للفلسطيني المستوفي الشروط المذكورة أن يمارس األعمال اآلتية
  : اء االجر-أ 

 - نائـب المـدير      -المـدير   : االعمال االدارية والمصرفية على اختالف انواعها وبصورة خاصة عمل        
 - امين محفوظات    - الموثق   - المستكتب   - السكرتير   - المحاسب   - امين الصندوق    -رئيس الموظفين   

 - صـائغ    - بائع   - امين مستودع    - مراقب اشغال    - مندوب التسويق    - المندوب التجاري    -كمبيوتر  
 - تركيب الزجاج    - اعمال الدهان    - الميكانيك والصيانة    - التمديدات الكهربائية    - رتى السجاد    -خياط  

 - طاهي مأكوالت عربية     - االعمال االلكترونية    - الحالق   - السفرجي   - السائق   - الحارس   -الحاجب  
فصين وااللمنيوم والحديد والخـشب     المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الج         

 التدريس في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية وتدريس اللغات االجنبية          -والديكور وما شابه ذلك     
 - التمـريض    - اعمال الحدادة والتنجيـد      - االعمال الهندسية بمختلف االختصاصات      -عند الضرورة   

 - اعمال الكيل والمساحة     -االدوية والمختبرات الطبية    جميع انواع االعمال في الصيدليات ومستودعات       
  . اعمال التجميل

  :  اصحاب االعمال-ب 
 االعمال الهندسية   - القومسيون   - المحاسبة   - اعمال الصرافة    -االعمال التجارية على اختالف انواعها      

 الكـوي   -قـة    الحال - الخياطـة والرتـي      - الطباعة والنشر والتوزيع     - الصياغة   -بمختلف انواعها   
 المهن  -) حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات       ( تصليح السيارات    -والصباغة  

  ...) هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ(الحرة 
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واستناداً إلى هذا القرار، يملك الفلسطيني المقيم بصورة موافقة للقانون في لبنان، الحق فـي العمـل، أي          
من المهن المعددة أعاله، ولكن طبعاً فيما خص المهن الحرة المنشأة بقانون تتوقف             الحق في ممارسة أي     

إجازة ممارسة هذه المهن على الحصول على تراخيص من الوزارات والنقابات المختصة، وهي مقيـدة               
  . بنص القانون الذي قد ال يتيح للفلسطيني ممارسة هذه المهن

العمل، على المشترع أن يصدر قانونا عاما بمادة وحيدة يجيز بموجبه           لذا واستكماالً لما قامت به وزارة       
  . للفلسطيني المقيم في لبنان أن ينتسب إلى نقابات المهن الحرة وممارسة أعمالها داخل األراضي اللبنانية

  أستاذ مادة حقوق اإلنسان في الجامعة اللبنانية    *
  24/7/2010، السفير، بيروت

  
   عن إبرام الصفقة مع حماس؟"يلإسرائ"لماذا تمتنع  .52

  عدنان أبو عامر
قـد  " جلعاد شـاليط  "حزيران الماضي يكون الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة          / يونيو 25بحلول  

 يوما وهو مأسور في قبضة مقاتلي حماس، وما زالت اآلفاق غير مبشرة بإمكانية إبرام               1500أكمل نحو   
  .وإسرائيل، العتبارات كثيرة سينشغل بها هذا التحليلصفقة التبادل الموعودة بين الحركة 

  الكوابح األمنية والردعية
تشير معظم القراءات اإلسرائيلية إلى أن صفقة التبادل التي يترقبها آالف اإلسرائيليين ممن شاركوا فـي                

ه، بعد أعوام   وبالرغم من أنها تغلق ملف معاناة عائلت      -" شاليط"الفعاليات األخيرة المطالبة بإطالق سراح      
 تكشف حجم الثمن الباهظ الذي قد تدفعه إسـرائيل، ممـا قـد يعـرض أهـدافها             -"المؤلم"من االنتظار   

اإلستراتيجية للخطر، ألن النتيجة الطبيعية من تكرار هذه الصفقة مع منظمات المقاومة المـسلحة، هـو                
  .تقوية مواقعها في الداخل والخارج، وتنامي شعبيتها وجماهيريتها

الوقت ذاته، ستبدو إسرائيل كمن تقلل من أهمية جنودها الموجودين في األسر، حين تمتنع عن القيام                في  
باسترجاعهم، وهو حق طبيعي لهم، وحين توقع على صفقة تبادل، فإن من الطبيعي أن أعـداءها الـذي                  

  .يخطفون جنودها ومواطنيها، سيكونون في موقع الرابح األكبر
قبيل من شأنها أن تظهر تل أبيب كما لو كانت مستعدة للقبول بالتنازل عن كل               كما أن صفقات من هذا ال     

  .حقوقها، والخضوع لكل المطالب التي تعلنها منظمات المقاومة مثل حماس وحزب اهللا
وفي المقابل، فإن هذه الصفقات تمس بقوة إسرائيل الردعية، وتعمل على تشجيع المنظمات للقيام بعمليات               

تخاطر بحياة جنودها الذين يمكن أن يقعوا في أسرها، وبالتالي فأن تضحي إسـرائيل              اختطاف أخرى، و  
بالكثير من أجل استعادة جنودها ومواطنيها، فهذه قيمة إنسانية كبيرة، لكنها قد تترجم سياسياً على أنهـا                 

  .خضوع لمطالب المسلحين، الذين قد يرفعون الثمن المطلوب لتبادل األسرى
سؤولين إسرائيليين تطالب بإبرام صفقة التبادل مع حماس، جاءت علـى النحـو             وظهرت تصريحات لم  

  :التالي
 سنة وأنـا  22منذ : " يقول-وهو أكثر من نال األوسمة في جيش االحتالل     - وزير الدفاع إيهود باراك      -أ

ا أشترك في مداوالت إلطالق سراح أسرى وتبادالت، واآلن وفي هذه المرحلة من المحظور وقفها، ألنه              
  ".ألقت علينا التزاماً مهنياً وأخالقياً إلعادة المقاتلين من األسر، أحياء أو أمواتاً

، ولجميع الجنـود،    "شاليط"من موقعي الرسمي أعتبر رئيساً ل     : " أعلن رئيس األركان غابي أشكنازي     -ب
  ".للديارأطلب إقرار الصفقة، ألنه مهم لي أن أنظر في عيونهم، وأقول لهم عملنا كل شيء لعودتكم 

الرسالة األخالقية أكبر مـن أي اعتبـار        : " يقول رئيس األركان ووزير الدفاع األسبق شاؤول موفاز        -ج
ألنهم في هذه الحالة قد يتنازلون هـم        ! آخر، بما فيه الثمن، ومن الفداحة أن تتنازل الدولة عن أحد أبنائها           

  !".عنها
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  :سرائيلي بشأن صفقات تبادل األسرىهنا يمكن سرد عدد من العوامل المؤثرة في القرار اإل
حرصت النخب اإلسرائيلية على التأكيد أنها ستعمل ما يلزم لعدم          : األبعاد اإلستراتيجية بعيدة المدى   : أوالً

إبقاء جنودها في األسر، وهو إعالن يعكس إدراكاً لألهمية اإلستراتيجية إلعادتهم، ألن أكثر األسئلة التي               
إلى أي حد يمكن أن تذهب الدولة في حرصها علـى           ..  حال وقعنا في األسر    في: باتت تطرح من الجنود   

  .إعادتنا؟
تعتبر اتجاهات الرأي العام أحد المعايير التي توضع فـي          : دور الرأي العام والحمالت الجماهيرية    : ثانياً

ـ                  رأي االعتبار لصناع القرار في إسرائيل، ليس فقط بسبب طابع النظام السياسي الذي يعطـي وزنـاً ل
  .الجمهور، بل على اعتبار أن العائالت تعي أن الحكومة ستعمل على إعادة أبنائها األسرى

التي تلعب دوراً هاماً في موقف النخب الحاكمة        : اعتماد السوابق التاريخية في القرارات المستقبلية     : ثالثاً
عل التخوف مـن نمـوذج      بشأن صفقة التبادل، سواء تشجيع التوصل لها، أو اتخاذ موقف سلبي منها، ول            

الذي أسر في لبنان خالل الثمانينيات، شكل مسوغاً للدعوات لدفع أي ثمن من أجـل               " رون أراد "الطيار  
  .إبرام الصفقة مع حماس

التي يعد دورها حاسماً في إبرام الـصفقة، وباتـت تتـأثر            : الرفض الصارم من األجهزة األمنية    : رابعاً
ر أن األسرى الذين سيتم إطـالق سـراحهم سـيعودون لألراضـي             ، على اعتبا  "الشاباك"بموقف رئيس   

الفلسطينية، وهي منطقة نفوذه، وهناك موقف تقليدي يدل على أن رؤساء المخابرات يميلون في العـادة                
  .لرفض صفقات التبادل

  التعاطي اإلسرائيلي مع الصفقة
بعيدة المدى إذا ما نجحت في      ترى األوساط اإلسرائيلية أن حركة حماس ستحصل على نتائج إستراتيجية           

  :تحقيق صفقة التبادل على النحو التالي
 تبعات الصفقة المتوقعة ستكون أكثر دراماتيكية، وستعمل على تقوية سلطة حماس في قطاع غـزة،                -1

  .وستمهد الطريق عملياً لبسط سيطرتها المستقبلية على األراضي الفلسطينية بصورة كاملة
كبير اآلني الذي ستحظى به حماس، فإنها ستحقق إنجازات سياسية هامـة، ذات              باستثناء االنتصار ال   -2

تأثيرات كبيرة على المدى الطويل، فالعشرات من األسرى الذين سيطلق سراحهم خالل الصفقة سينتقلون              
إلى الضفة الغربية، وهناك سيقيمون مركزاً سياسياً ومسلحاً، وبالتالي سيكون لهم دور كبير على تـأثير                

  .ازين القوى للحركة أمام السلطة الفلسطينية، وفقاً للتقدير اإلسرائيليمو
 األفضلية األهم التي تراها حماس محببة لها في الفترة الحالية، تتمثل في تقوية سلطتها فـي غـزة،                   -3

  .وتحقيق انفراج حقيقي في معبر رفح لصالحها
ائيل الردعية، وتشجيع منظمات المقاومـة     من جانب آخر، فإن مثل هذه الصفقة من شأنها المس بقوة إسر           

على القيام بعمليات اختطاف أخرى، ولئن بدا للوهلة األولى أنه من الطبيعي أن تضحي إسرائيل بالكثير                
 قد تتـرجم    -كما تقول محافل أمنية واستخبارية إسرائيلية     -من أجل استعادة جنديها األسير، فإن الصفقة        

  .مسلحين، الذين قد يرفعون الثمن المطلوب لتبادل األسرىسياسياً على أنها خضوع لمطالب ال
ويشير سعي إسرائيل إلى تجديد التفاوض بين الحين واآلخر، وتطوير عروضها بشكل مستمر إلى ثالثة               

  : من األسر، وهي" شاليط"احتماالت بخصوص وجهتها في التعامل مع مسألة استعادة 
شروطها، ويدعم هذا االحتمال حقيقة فشل إسـرائيل فـي          إبرام صفقة مع حماس تلبي      : االحتمال األول 

استعادة أي جندي أسير بدون مفاوضات، باستثناء الجثث التي عثرت عليها بجهود ذاتية، أو بالتنسيق مع                
األجهزة األمنية الفلسطينية، وفي حالة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بالكامـل يبـدو مـن                  

  .بوسائل عسكرية أو استخبارية" شاليط"المستحيل الحصول على 
رفض إبرام صفقة في انتظار المراهنة على جهد استخباري يـساعد علـى تحريـره،               : االحتمال الثاني 

ويدعم هذا االحتمال حقيقة أن إسرائيل ترفض التعامل مع أي طرف داخل فلـسطين المحتلـة بمنطـق                  
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 أن إطالق سراح األسرى وفـق شـروط         ألسباب سياسية وأمنية وعنصرية، إضافة لخشيتها من      " الندية"
حماس، سيعزز من مكانتها، ويمنحها شرعية في تمثيل كل الفلسطينيين؛ حتى من يسكنون داخل فلسطين               

  . 1948المحتلة عام 
ويدفع هذا األمر باتجاه االعتقاد بأن إسرائيل لن تبدو مستعجلة على أن تُبرم صفقة مـع حمـاس، بـل                    

، وهو خيار تأخذه    "شاليط" مثل أخذ رهائن من قادة المقاومة لمبادلتهم ب        ستراهن على الجهد االستخباري   
المقاومة بعين االعتبار، السيما بعد الكشف عن المخطط اإلسرائيلي الختطاف جملة من قيادات حمـاس               

  .خالل عملية اغتيال قائدها العسكري محمود المبحوح في دبي
ئيل ألهداف غير معلنة لحربها األخيرة على غزة،        وقد كشف النقاب في األشهر األخيرة عن وضع إسرا        

عبر التعرف على مكان احتجازه، وتفجيره بمن فيه، مما أثار          " شاليط"لعل من أهمها محاولة التخلص من       
جدالً صاخباً في إسرائيل، وأدى التهام الحكومة بالتفريط في حياة جنودها، بل وقتلهم، بدالً من محاولـة                 

  .لك، حتى لو كان باهظاً ومكلفاً ومؤلماًتخليصهم ودفع الثمن لذ
ويبدو أن حالة قطاع غزة تجعل من الصعب على المخابرات اإلسرائيلية معرفـة مكـان الجنـدي، وإن                  

  .عرفته فسيكون من الصعب الوصول إليه، وإن وصلت إليه فسيكون من المستحيل استعادته حياً
ني في قطاع غزة إلى حين موافقة حماس على قبـول           المزيد من إنهاك المجتمع الفلسطي    : االحتمال الثالث 

، ويدعم هذا االحتمال حقيقة فشل إسرائيل حتى اللحظة في الحصول على هدفها رغـم               "متواضعة"صفقة  
كل الوسائل التي اتخذتها، ويبدو أن االحتمال الثالث هو األرجح، إال إذا توفر لإلسرائيليين صيد ثمـين،                 

  .مال الثاني والثالثفيمكنهم أن يدمجوا بين االحت
لكن المصلحة الفلسطينية تكمن في نجاح االحتمال األول، وتكمن إمكانية نجاحه في استمرار القدرة على               
االحتفاظ بالجندي، والحذر األمني الشديد حتى ال يقع أي صيد ثمين في يد إسرائيل، إضافة إلى االجتهاد                 

  .في التخفيف من معاناة الناس في غزة
   يا ترى فاعلة؟ماذا.. حماس

على أية حال، وبغض النظر عن المآل الذي ستنتهي إليه صفقة التبادل الموعودة، فإن هناك عدة نقـاط                  
تسجل لصالح المقاومة، وفي ظل الوضع القائم ال يتوقع حدوث تغيير على الموقف اإلسـرائيلي بـشأن                 

  :الصفقة لألسباب التالية
عاليات األخيرة لعائلة الجندي، واتهامها بتجاهل مصالح الدولـة          عدم اكتراث الحكومة اإلسرائيلية بالف     -1

  .اإلستراتيجية
  .، وضعف رئيس الوزراء الحالي أمام وزرائه"نتنياهو" التركيبة اليمينية المتطرفة لحكومة -2
  .في مثل هذا التوقيت الحساس" جائزة" الدور اإلقليمي والدولي الذي يرفض منح حماس أي -3

، ما تمارسه عائلته من ضغط      "شاليط"كثر إثارة لالنتباه في تطورات قضية الجندي األسير         ولعل األمر األ  
  .جماهيري، سيؤدي فقط إلى تشدد حماس، كما يرى قطاع واسع من الخبراء اإلسرائيليين

ولذلك تسود انطباعات إسرائيلية بأنه ما هكذا تدار صفقات التبادل، ألن ذلك يصب في خدمة حماس، هذه                
، صفقة التبادل هي خيار أخير، وليس األول، وتوجد عدة طـرق أخـرى تجـب                "صفقة عقارية "ليست  

تجريبها، ألنها صفقة تحتمل الكثير من المخاطر، أهمها تحرير آالف الفدائيين، مما يشكل كابوساً مخيفـاً                
  .بنظر المنظرين اإلستراتيجيين اإلسرائيليين

  :غيير تعاطي إسرائيل مع الصفقة يشمل التاليوفي ظل المعطيات السابقة، فإن العمل على ت
 يجب تكريس ميزان ردع مع إسرائيل، بحيث تصل إلى قناعة بأنه ليس مـن مـصلحتها االحتفـاظ                   -1

بآالف األسرى في سجونها، عبر اختطاف المزيد من جنودها، أو القيام بعمليات نوعية، وربطها بقـضية   
  . األسرى
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عربي إسالمي منظم على الصعيد الدبلوماسي، إلقناع العالم بعدالة          ضرورة تجنيد رأي عام فلسطيني       -2
  .، كما تصورهم إسرائيل"إرهابيين"قضية األسرى، وأنهم مقاتلو حرية وليسوا 

 تتبع حماس للواقع اإلسرائيلي، وربما يبدو من المهم اإلشارة إلى فكرة الدخول إلى تفاصيل المجتمع                -3
عد دون التدخل المباشر، وبناء عليه تبنى إستراتيجية إعالمية بناءة تـساعد        اإلسرائيلي، والتأثير فيه عن ب    

  .في تقصير مدة التفاوض، واالحتفاظ والتعجيل بقبول مبدأ التبادل
فإن الواضح من تطورات صفقة التبادل، وفي ضوء انتهاء فعاليات عائلة الجندي اإلسـرائيلي،              .. أخيراً

لداخلية واإلقليمية، أن أوان الصفقة ما زال بعيداً عن متناول اليد، وما قد             وانسداد أفق العالقة الفلسطينية ا    
  .لألزمة، وليس قرب حل لها" إدارة"نسمعه من تصريحات أو تسريبات قد ال يعدو 

ولذلك، يطرح هذا االستنتاج على آسري الجندي المزيد من اإلجراءات األمنية المشددة من جهة، ومـن                
" البـازار اإلعالمـي   "يدية صارمة على أي تناول إعالمي للصفقة، ووقف         جهة أخرى، فرض رقابة حد    

 االقتناع بأن صفقة واحدة ليست كفيلة بحل        -وهي األهم -الحاصل في الساحة الفلسطينية، ومن جهة ثالثة        
قضية معقدة عمرها عشرات السنين، ومعركة المقاومة مع االحتالل ما زالت في ذروتها، ومقاتلوها باتت               

الخبرة والدراية الكافية ألسر المزيد من الجنود في المستقبل، والتوصل إلى حل نهائي لمعاناة آالف               لديهم  
  .األسرى

  22/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  كالمستجير من الرمضاء بالنار .53
  نقوال ناصر

ـ      "فتح"لحركة  " الثوري"المجلس   " المركزي"والمجلس  ، منعقد هذه األيام،     "الثورة"، الذي لم تعد له عالقة ب
المنظمة في صنع القـرار الـوطني       " مركزية"لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تحول إلى غطاء لتآكل         

لصالح سلطة الحكم الذاتي، سوف ينعقد الشهر المقبل، والمجلس األول يحاول بلورة موقف يحمله إلـى                
ة لجامعة الدول العربية في التاسع والعشرين       االجتماع الوزاري للجنة متابعة مبادرة السالم العربية التابع       

من الشهر الجاري، والثاني سينعقد لبلورة موقف يحمله إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في أواسـط                
  . سبتمبر المقبل/ أيلول 

والموقف المطلوب بلورته في المجلسين ال عالقة له طبعا حتى بوضع استراتيجية تفاوضية أكثر جدوى               
التي انهارت، وكـان    " فقط"اهيك عن وضع أي استراتيجية وطنية بديلة الستراتيجية التفاوض          وصدقية، ن 

والمقاومة الوطنية، بينما االنقسام الوطني الراهن هـو        " الثورة"الثمن المدفوع مسبقا النطالقها هو رأس       
 لـه كـل العالقـة       ثمن الجهود الحثيثة الجارية إلحيائها وعظامها رميم، بل إن الموقف المطلوب بلورته           

محطمة، يحاول مفاوض منظمة التحرير وفتح أن       " عربية"باستمرار الحرث في مياهها اآلسنة، بمجادف       
يستقويا بها على خذالن راعيه األميركي، كالمستجير من الرمضاء بالنار، متعاميا عن حقيقـة سـاطعة                

امتداد للموقف األميركي الـذي     كالشمس وهي أن الموقف العربي الذي يستجير به ليس عمليا إال مجرد             
  . يحاصره

ال الشعبي، في   " الحكومي"وإذا كانت في التاريخ عبرة، فإن العبرة سلبية جدا من مراجعة الدور العربي،              
 اإلسـالمية فـي     –، ففي تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ القضية العربية          1948فلسطين منذ النكبة عام     

لتي كانت وما زالت لم تتخلص بعد من نيـر االسـتعمار الغربـي              فلسطين اختارت الحكومات العربية ا    
األوروبي أن تكون بديلة لعرب فلسطين في نضالهم بدل أن تكون ظهيرة لهم، إن لم تكن شريكة، فألغت                  

  . دورهم
وكان استشهاد عبد القادر الحسيني في القسطل على أبواب القدس رمزا لطغيان القوة المحتلـة القـاهرة                 

ن رمزا لليأس الفلسطيني من الدعم العربي، وكانت النتيجة أن كادت فلـسطين تمحـى عـن                 بقدر ما كا  
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 بقوة إلى هذه الخريطة، وجد الدور       1967الخريطة السياسية، وعندما أعادتها الهزيمة العربية الثانية عام         
ة األولـى   الوطني الفلسطيني نفسه محاصرا بالعجز العربي الرسمي هذه المرة، بعد أن حاصره في المر             

  . قبل حوالي ربع قرن من الزمن وهم الحكومات العربية بالقوة العسكرية
فوعد بالدعم إن نقل مقاومته من خارج الوطن الفلسطيني إلى داخله، وعندما رضي الـدور الفلـسطيني                 

، قيل له إن المفاوضات هي التي أدخلته وليس المقاومـة           "في الداخل "بسلطة حكم ذاتي محدود لكي يكون       
فطولب بالتالي بالتخلي عن المقاومة بوعد عربي هذه المرة بدعم تفاوضه سياسيا، ليجـد هـذا الـدور                  

إما بينه وبين االحتالل أو بينه وبين       " التوسط"الفلسطيني نفسه اليوم في مواجهة دور عربي يقتصر على          
 عن أي دعم غير عربي      الراعي األميركي لالحتالل، دون أي دعم، ال بل ليجد نفسه مطالبا حتى بالتخلي            

  ! يأتيه كشرط للتكرم العربي عليه حتى بهذه الوساطة 
في الثامن عشر من الشهر الجاري استقبل الرئيس المصري حسني مبارك الوسيط الرئاسي األميركـي               
جورج ميتشل، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو، ولـيس              

ى منذ توليه منصبه، الذي يحرض علنا من أجل ممارسة الضغط العربي واألميركي من أجل               للمرة األول 
" الالعبـون "االنتقال من المباحثات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة دون شروط، وهـؤالء هـم               

 الستراتيجية التفـاوض  " مكاسب"التفاوض الحريصون على ما يسوقونه باعتبارها       " ملعب"الرئيسيون في   
الطلب من مبارك الـضغط علـى عبـاس         "فقط يجب البناء عليها، وقد ذهب نتنياهو إلى القاهرة بهدف           

  . مع دولة االحتالل، كما قالت وسائل إعالمه" للموافقة على البدء في مفاوضات مباشرة
علـى  "ومثله ميتشل لم يخف خالل جولته األخيرة أنه سيقوم بزيارة عدد من الدول العربيـة للحـصول                  

وملخص هذه الخطة اآلن هو استئناف المفاوضات المباشـرة، والمعنـى           " عمها لخطة السالم األميركية   د
أي الطلب منها الضغط على مفاوض منظمة التحرير للقبول بذلك، ولم يكتـف ميتـشل بطلـب                 : واحد

  .هالضغط العربي، بل التقى مفوضة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين أشتون للغرض ذات
  23/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  المنافقون واألفاقون يمتنعون .54

  فهمي هويدي
من نصدق، التصريحات الرسمية التي أكدت أن العالقة بين مصر وتركيا سمن على عسل، أم كتابـات                 
المحسوبين على بعض الدوائر الرسمية التي لم تكف عن الغمز واللمز في الموقف التركـي، مـستخدمة                 

  س السم في العسل؟أسلوب د
لكن . لست في وارد استعادة تلك التصريحات اإليجابية أو الكتابات السلبية، فهي منشورة وبين يدي الكافة              

وأن . األول أن التصريحات اإليجابية عبرت عـن وجـه للعالقـات          . ما يهمني في هذه الصورة أمران     
 الرسمية تحدثت عما هو متفق عليه       الكتابات السلبية عبرت عن وجه آخر ، والذي حدث أن التصريحات          

التي » الردح«بأسلوب مهذب ومحترم نسبيا، أما الذين انطلقوا من نقاط الخالف فقد عبروا عن ذلك بلغة                
يجيدها نفر من كتابات الصحف القومية، لكننا إذا دققنا النظر في عمق المشهد فسوف نجد في هذا التباين                  

وهذا التعدد الذي نالحظه في أمور أخرى حساسة        . نظام في مصر  قرينة تدل على تعدد األصوات داخل ال      
ودقيقة، بعضها يتعلق ــ مثال ــ بقرارات الحكومة والبعض اآلخر يتعلق بأسلوب إدارة األزمة مـع                
بدو سيناء، ربما تكون له عالقة بخيارات وترتيبات مستقبل الحكم في مصر، وهو الملف الذي يثار مـن                  

  .يامحوله لغط كثير هذه األ
ينصب على تحرير العالقـة     . األمر الثاني الذي تستدعيه التصريحات المسئولة والكتابات غير المسئولة        

ذلك أن ثمة إقبـاال     . بين مصر وتركيا، التي هي جيدة للغاية اقتصاديا، لكنها ليست كذلك بالضبط سياسيا            
صل عدد الصناعيين األتراك    مشهودا من جانب رجال األعمال األتراك على االستثمار في مصر، حتى و           
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 مستثمرا، وثمـة مـشروع      260 مليون دوالر في مصر إلى أكثر من         200الذين استثمروا نحو مليار و    
 أكتوبر، ثم إن هناك إقباال مـصريا ملحوظـا علـى            6كبير إلقامة منطقة صناعية لألتراك فئ محافظة        

 القاهرة أكرم اكويونلو إنهم كانوا يتلقون       قال لي القنصل التركي في    (السياحة واإلتجار مع السوق التركية      
وفى الوقت الراهن فإن متوسط التأشيرات اليومية أصبح        .  طلب تأشيرة للدخول   50يوميا قبل سنتين نحو     

  ). طلب700 و500يتراوح بين 
على الصعيد السياسي، فمصر وتركيا لهما عالقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل، ومعـروف أن تركيـا               !. 

، ثم إنهما ارتبطتا بعالقات تحـالف مـع         1949سبق في ذلك، ألنها اعترفت بإسرائيل منذ عام         كانت األ 
إال أن الحالة الديمقراطية في تركيا سمحت لها بأن تحتفظ بهامش حركة أوسـع مـن                . الواليات المتحدة 

ول الحريـة   تدل على ذلك األزمة الراهنة بين أنقرة وتل أبيب بسبب أسط          . مصر في عالقاتها مع البلدين    
والسلينة مرمرة، واللغط المثار في واشنطن الذي يطالب الحكومة التركية بأن تحسم أمرها وتختار بـين                

  .معسكري االعتدال والتطرف في العالم العربي
لكنهما تختلفان حول الموقـف مـن       . مصر وتركيا تتفقان أيضا في تبنى الحل السلمي للقضية الفلسطينية         

تبر الحركة فصيال مقاوما اكتسب شرعيته السياسية حين فاز فـي االنتخابـات             فتركيا تع . حركة حماس 
وهى تعتبر أن في فلـسطين شـرعيتين منتخبتـين        . التشريعية، ومن ثم فله الحق في المشاركة السياسية       

  .وليس شرعية واحدة، األولى في رام اهللا والثانية في غزة
بية، ال ُيعترف بشرعيتها، وهى متضامنة في ذلك        إذ يعتبر حماس حركة انقال    . الموقف المصري مختلف  

وذلك أحـد  . مع أبومازن وحكومة رام اهللا في السعي إلقصائها وإخراجها من الساحة السياسية الفلسطينية 
األهداف األساسية للورقة المصرية للمصالحة، التي تتمسك القاهرة بصيغتها وترفض إدخال أي تعـديل              

حماس، فإن الرئيس عبداهللا جول تطرق إلى هذا الموضوع في لقائه مـع             عليها وألن تركيا تتفهم موقف      
وهذا واضح من إشارة المتحدث باسم الرئاسـة        . الرئيس مبارك، لكن مصر ظلت على موقفها ولم تغيره        

  .إلى مالبسات إعداد الورقة المصرية، وكونها ال تحتمل التعديل
يما أعلن رسميا عن تأجيل البحث فـي موضـوع          ولنا أن نرصد الحذر المصري في التعامل مع تركيا ف         

إقامة مجلس للتعاون االستراتيجي بين البلدين، وفى استبعاد مصر لرغبة تركيا فـي إلغـاء تأشـيرات                 
وذلـك  . الدخول فيما بينهما، وتفضيلها عقد اتفاقية لتسهيل تبادل التأشيرات للمستثمرين ورجال األعمال           

وينبغي أال نتوقع تطابقا في     .  االجتهادات السياسية مفهوم ومقبول    كله ال غضاضة فيه، ألن االختالف في      
إنما المهم دائما هو كيف يمكن أن يـستمر التفـاهم والتعـاون فـي ظـل               . وجهات النظر في كل شيء    

المنـافقون  : وأحد شروط النجاح في ذلك أن نرفع شـعار        . االختالف، وأال يتحول االختالف إلى اشتباك     
  !.واألفاقون يمتنعون

24/7/2010، الشرق، الدوحة  
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  :كاريكاتير .55
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