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   األممية بردع االحتالل التحقيقهنية يطالب لجنة  .1

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، لجنة تقصي الحقـائق فـي       :  أدهم الشريف  -غزة
الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية والتي أعلن عن تشكيلها مجلس حقوق اإلنسان الـدولي التـابع                

  . دة، لردع دولة االحتالل كي ال تهاجم سفن التضامن مع غزةلألمم المتح
 في الجامعيـة اإلسـالمية،      29 لتخريج الفوج ال   2010-7-25وشدد هنية خالل الحفل الذي أقيم، األحد        

  . على ضرورة عدم إطالق االحتالل خارج إطار الردع الدولي فيما يتعلق بالسفن التضامنية مع غزة
حقوق اإلنسان الدولي لجنة تقصي حقائق، لكنـه رأى أنـه كـان األجـدى               ورحب هنية بتشكيل مجلس     

  . بالمجلس األممي أن يشكل لجنة تحقيق
كما طالب هنية بجلب قادة االحتالل إلى محاكم العدل الدولية لما ارتكبوه فـي البحـر والبـر ولتقريـر                    

  . غولدستون والجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني
ن تساهم نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق األممية بكسر الحصار المفـروض علـى              وأوصى بضرورة أ  
هذه نتائج عملية واضحة ومحددة حتى ال تكون هذا اللجنـة فـي             : "وقال). إسرائيل(قطاع غزة من قبل     

نريـد  : "وأضاف  ". نظر الصهاينة ضمن اللجان التي تحقق ثم بعد ذلك ترفع تقارير والنتائج في األدراج             
، مؤكداً على ضرورة    "ئج علمية ونريد مصداقية ونريد لألمم المتحدة أن تأخذ دورها على هذا الصعيد            نتا

، مؤكـداً علـى أن      "حتى ال يعربد في البر والبحـر      "التقيد بالمعايير اإلنسانية والقانونية لردع االحتالل       
  . اه ذلكمؤسسات دولية وقانونية وإقليمية عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة تج

وتعقيباً على ما تحدث به الناطق باسم األمم المتحدة حول إرسال المساعدات إلى غزة عن طريـق البـر    
نحن نستغرب هذا الموقف ألنه بشكل أو آخر مأسسة للحصار كأنه يعني أن             , نتحدث بصراحة : "قال هنية 

وأكمل رئـيس   ". حددةالذين يتضامنون مع غزة محظور عليهم أن يسيروا ضمن قنوات محددة وطرق م            
إن هذا الحصار ظالم وعلى األمم المتحدة أن ترفع الحصار عن أي إجراء يتنافى              : "الحكومة حديثه قائالً  

  ". مع القانون الدولي، ويجب كسر الحصار براً وبحراً وإذا اقتضى األمر جواً
كرامتنـا  (...) ستجدي أحداً   نحن ال ن  : "وأكد أن قطاع غزة ال يريد مواَّد غذائية وال يبحث عنها، مضيفاً           

، مؤكداً على أن غزة تبحث عن الحرية وعن العدالة واألمن والكرامة و ممر مائي وبري                "أكبر من ذلك  
  . وجوي للتواصل الجغرافي مع بقية األرض الفلسطينية

إن : "ورداً على خطة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفصل غزة عن فلسطين، قـال هنيـة               
  ". زة هي جزء من األرض الفلسطينية ومن البناء الفلسطيني، وال دولة فلسطينية بال قطاع غزةغ

نرحب بأي حوار مع أي دولة، وليس       : "ورحب هنية باسم الحكومة بأي حوار مع أي دولة غربية، قائالً          
". ها مفاوضات عبثية  لدينا فيتو على الحوار مع أي دولة في العالم، فقط الفيتو مع الحوار مع االحتالل ألن               
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أبوابنا في غزة مفتوحة، شعبنا ليس لديه أي إشكالية أن يكون لديه حوار مع األمم المتحدة                : "وأردف قائالً 
، الفتـاً إلـى   "والدول األوروبية ومكونات الرباعية، ومواقفنا واضحة ومحددة وليس لدينا مشكلة في ذلك  

 دعوات بعض الشخصيات الحكومة األوروبية لفـتح        وجود اتصاالت تجري حالياً مع بعض الدول، مثمناً       
  ". حماس"حوار مع حركة المقاومة اإلسالمية 

وتطرق هنية في كلمته إلى قضية سجن رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، مؤكـداً علـى أن                  
ل  من الجامعة اإلسالمية من ثالثـة أبـواب، األو         29الشيخ صالح يشارك في مهرجان تخريج الفوج ال       

شـيخ األقـصى    "وأشار إلى أن الباب الثاني أنـه        . يتمثل بأنه عضو في مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية       
  ". الحرية للشيخ صالح"، فيما أشار إلى أن الباب الثالث هو "والقدس بما يحمله اسم هذا الحفل

قـد هزمـت، وأن     في غـزة    " العدو"وأكد هنية أن الحرب الظالمة قد فشلت، مشدداً على أن استراتيجية            
  . الشعب الفلسطيني هو الذي انتصر

  25/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  67 بالدولة الفلسطينية على حدود االعترافعريقات يدعو إلى  .2
،  وكاالت االنبـاء   - جمال جمال ، عواصم      -القدس المحتلة     من    26/7/2010،  الدستور، عمان  ذكرت

اوضات في منظمة التحرير دعا دول العالم التي لـم تعتـرف   صائب عريقات رئيس دائرة شئون المف  أن  
دون " للقيام بذلك اآلن   1967بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران           

، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز عملية السالم من خالل إعطاء المصداقية المطلوبـة               " تردد أو تأخير  
وأكد عريقات وجوب قيام المجتمع الدولي بإقناع الحكومة اإلسرائيلية بالموافقة علـى            .لهدف إقامة دولتين  

 مع تبادل متفق عليه ، إضـافة        1967مفاوضات مباشرة بمرجعية تقوم على أساس الدولتين على حدود          
  .إلى وقف النشاطات االستيطانية بما يشمل القدس

عشية انعقـاد لجنـة   ، أنه وعبد الرؤوف أرناؤوطها   عن مراسل26/7/2010، األيام، رام اهللا    وأضافت  
، إن المطلـوب    "األيام"ـ  المتابعة لمبادرة السالم العربية يوم الخميس المقبل في القاهرة، قال عريقات، ل           

من اللجنة اعطاء فرصة حتى انتهاء فترة االربعة اشهر التي حددت لهذه المحادثات في الثامن من ايلول                 
دارة االميركية بمرجعية واضحة تكون نقطة ارتكازها مبدأ الـدولتين علـى حـدود              المقبل حتى تأتي اال   

  . مع تبادل أراض متفق عليه، والوقف الكامل لالستيطان بما في ذلك في القدس1967
الرئيس عباس سيضع اللجنة في التفاصيل الكاملة للمحادثات غيـر المباشـرة            "عريقات الى ان    .واشار د 

ا دار في هذه المحادثات من خالل المبعوث االميركي السناتور جورج ميتـشل             التي جرت حتى اآلن وم    
  ".وما تم تقديمه فلسطينياً الى المبعوث االميركي وما تم طلبه منه

نقول ان للمحادثات التقريبية سقفاً زمنياً حتى الثامن من ايلول المقبل وهو موعد انتهـاء               "وقال عريقات،   
حديدها للمحادثات التقريبية، ويجب اال يتم التقيـيم اآلن وانمـا ان نعطـي              فترة االربعة شهور التي تم ت     

فرصة حتى تأتي االدارة االميركية بمرجعية للعملية ووقف كامل لالستيطان بما في ذلك في القدس، كما                
بعة طلبناه من االدارة االميركية، حتى الثامن من ايلول المقبل ومن ثم ان يصار الى عقد جلسة للجنة المتا              

العربية في ايلول المقبل، بمقتضاها يتم اتخاذ القرار بشأن الخطوات القادمة بما فيها التوجه الى مجلـس                 
  ".االمن في حال لم تنجح المفاوضات التقريبية

  
   االقتصادية إلدخال السلطة المفاوضات المباشرة  غربية تلوح بورقة المساعداتدول: مصدر فلسطيني .3

ان الرئيس محمود عباس تحدث صراحة      ' القدس العربي 'ـ   مسؤول فلسطيني ل   ل قا : اشرف الهور  -غزة  
خالل اجتماع المجلس الثوري لفتح عن تعرضه لضغوط كبيرة من عدة بلدان غربية تطالبه بقبول فكـرة              
التفاوض المباشر مع اسرائيل، واكد ان الموقف النهائي من هذه المفاوضات سيتخذ في ضوء قرار لجنة                
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عربية التي ستجتمع بعد ايام، في الوقت الذي اعلن فيه ابو مازن عن استعداده للقـاء بنيـامين                  المتابعة ال 
  .نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي اذا تحددت مرجعية المفاوضات

ان ابو مازن تحدث فـي      ' القدس العربي  'ـوبحسب المسؤول وهو مسؤول بارز في حركة فتح فقد اكد ل          
ضـغوط  'عن مستقبل عملية المفاوضات، وانه اشار الى انـه يتعـرض ل           احدى الجلسات بشكل صريح     

وبحسب بالمسؤول فقد ذكـر ان ابـو         .تطالبه بالدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة نتنياهو       ' غربية
قطـع الطريـق علـى الحكومـة        'طالبته بالدخول في هذه المفاوضات ل     ' دوال صديقة 'مازن ابلغهم ان    

  . لم يتحدث عن هذه الدول، لكن المسؤول'االسرائيلية
واشار الى ان الدول الغربية عادة ما تلوح بورقة المساعدات االقتصادية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية،               
او بالدعم السياسي، خالل تدخالتها في هذا النوع من الشؤون السياسية، الفتا الى ان الدول الغربية عادة                 

  .اسي مقابل استمرار دعمها للسلطةما تطالب باحراز تقدم في الموضوع السي
وبخصوص الحديث عن محفزات تقدم للجانب الفلسطيني للبدء بالمفاوضات، اوضح الرئيس عبـاس ان              
الرئيس االمريكي باراك اوباما طلب من نتنياهو تقديم محفزات لكننا اعتبرناها هامشية، الفتـا الـى ان                 

  .'ستكون بال ثمن'االمريكيين اكدوا ان هذه الحوافز 
واوضح انها تتعلق باالفراج عن اسرى ووقف االجتياح وازالة حواجز ونقل مناطق الى سيطرة الـسلطة         

  .'شيئا من هذا لم يحصل'الوطنية والسماح بادخال مواد بناء الى قطاع غزة، لكن الرئيس عباس قال ان 
ذا الموقف يطالـب    كما تطرق الرئيس عباس الى الموقف العربي من اجراء هذه المفاوضات وقال ان ه             

نحن نرى ان نتابعها وبعد ان تنتهي المهلـة نقـرر           'باجراء محادثات تقريب محددة بأربعة اشهر، وقال        
  .'نحن والعرب ما هي الخطوات المستقبلية

يتطلب جهودا عربيـة    'ورأى الرئيس عباس ان التوجه الى مجلس االمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية             
واعرب عن ثقته بأن ادارة الرئيس اوباما تريد         .'العالم وموافقة امريكية على ذلك    مع الدول الصديقة في     

  .السالم، كما تمنى ان يكون للدول االوروبية دور سياسي فعال الى جانب دورهم االقتصادي
 26/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  ن البديل بحق العودة لالجئين الفلسطينيين وترفض فكرة الوطمتمسكةمنظمة التحرير  .4

جددت منظمة التحرير الفلسطينية االحد رفضها التنازل عن حق العودة لالجئين           : وليد عوض  - رام اهللا 
الفلسطينيين، مشددة على لسان زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة              

 كحل عادل وشامل لقـضية      194القرار  شؤون الالجئين تمسك المنظمة بموقفها الثابت والقاضي بتطبيق         
الالجئين، ورفضها المطلق لفكرة الوطن البديل للفلسطينيين، مؤكدا على ان الالجئين الفلسطينيين ضيوف             

  .1948في الدول العربية وستنتهي ضيافتهم حين عودتهم الى ديارهم التي شردوا منها عام 
 االفتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين       وجاءت اقوال االغا في كلمته التي القاها في الجلسة        

وشدد االغـا فـي كلمتـه علـى ان          . المنعقد في مقر االمانة العامة لجامعة الدورة العربية       ) 84(الدورة  
اوضاع الالجئين سيئة، مبينا ان تردي اوضاعهم االقتصادية واالجتماعيـة والحياتيـة فـي المخيمـات                

ولجوئهـا لتقلـيص    ) االونـروا (وف في ظل االزمة المالية التي تعاني منها         الفلسطينية يثير القلق والتخ   
خدماتها، داعيا الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االونروا لضمان استمرارية عملهـا وتقـديم               

  .302خدماتها لالجئين الفلسطينيين باالستناد الى القرار 
ي تخفيف وطأة العجز المالي الذي تعاني منه االونروا باعتبارها          وطالب االغا الدول العربية بان تساهم ف      

 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربيـة        4645جزءا من االسرة الدولية وذلك من خالل تنفيذ القرار          
  . بالمئة من موازنة الوكالة7.73وتعهد جامعة الدول العربية بتوفير ما مجموعه 

  26/7/2010، القدس العربي، لندن
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   جزء أصيل من الشعب الفلسطينيالسامريةالطائفة : ضفيا .5
عبر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عن خالص شكره وامتنانه للطائفة الـسامرية             : القدس المحتلة 

على منحه الميدالية السامرية األولى ، وأكد على أن الطائفة السامرية هي جـزء اصـيل مـن الـشعب            
للطائفة السامرية اليهودية هارون أبو الحسن ، والوفـد المرافـق لـه ،              وسلم الكاهن األكبر    . الفلسطيني

الميدالية السامرية األولى للسالم والمساهمات االنسانية لفياض ، والتي تمنحها لجنة خاصـة كـل عـام                 
  .لشخصية تساهم في السالم واألعمال االنسانية ، حيث تم اختيار فياض لمنحه هذه الميدالية لهذا العام

بل فياض ، وفد الطائفة السامرية في مكتبه برام اهللا ، حيث أشاد أبو الحسن بدور رئيس الـوزراء                   واستق
على ما تحقق من انجازات ومشاريع خالل الفترة الماضية ، كما أشاد اسحاق الـسامري رئـيس لجنـة                   

ـ        وزراء بالطائفـة  الطائفة السامرية في جبل جرزيم في كلمة له بالمناسبة ، باالهتمام الذي يوليه رئيس ال
  .السامرية واحتياجاتها

  26/7/2010، الدستور، عمان
  

  ال جرائم حرب إسرائيلية في غزة: على غولدستونالفلسطينية  السلطةرد : "األخبار" .6
يتوقّع أن يقدم األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، اليوم تقريـراً مختـصراً          : واشنطن  محمد سعيد   
لألمم المتحدة، يعد مقدمة ترفق بتقريري السلطة الفلسطينية وإسـرائيل عـن نتـائج              إلى الجمعية العامة    

 18، إلى   2008 أيلول عام    28تحقيقاتهما في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، في الفترة الممتدة من            
  .2009كانون األول عام 

          وا دراسـة      فريقاً من مستشار  «وقال المتحدث باسم بان كي مون، مارتن نسيركي، إني األمين العام أعد
وفيمـا جـرى توزيـع      . »الردين الفلسطيني واإلسرائيلي، كي يتسنّى لبان التحرك واتخاذ الخطوة التالية         

التقرير اإلسرائيلي، تجنّب المسؤولون في بعثة منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة لدى األمم المتحـدة،              
  .»ذي ال يزال قيد الترجمةال«الكشف عن محتويات التقرير الفلسطيني 

أن الرد الذي سلّمه المراقب الدائم لبعثة المنظمـة لـدى األمـم             » األخبار«غير أن مصدراً مطّلعاً أكّد ل     
المتحدة، رياض منصور، إلى مكتب األمن العام، يختلف كثيراً عن المسودة األصـلية، حيـث حـذفت                 

  .بعض االتهامات» حماس«حرب، وتحميل الفقرات التي تؤكّد اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم 
كذلك ذكرت مصادر مطّلعة في نيويورك أن الجمعية العامة قد تبدأ الشهر المقبل مناقشة تقريري السلطة                
الفلسطينية وإسرائيل، فيما يجتمع ممثلون عن المجموعة العربية لدى األمم المتحدة مع بان بحلول نهايـة                

  .الشهر الجاري
 26/7/2010، االخبار، بيروت

  
   يلزمه حسن النية وإرادة المشاركة المصالحةاتفاق  :يوسف رزقة .7

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلـسطيني فـي غـزة            :رندة حماد -محمد جمال -القدس المحتلة 
الدكتور يوسف رزقة ان حركة حماس تسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية وان تكون قابلة للحياة علـى                

دا على ان تطبيق االتفاق يقتضي حسن النية وإرادة المصالحة والمشاركة، وبـدونها فـإن               االرض، مشد 
الـى ان   " الـشرق "واشار في تـصريح خـاص ل         .الورقة المصرية تنقصها آلية التنفيذ والنوايا الحسنة      

انـب  الحوارات معلقة اآلن وهي ترتكز الى ما تؤول اليه نتائج المفاوضات بين السلطة الفلـسطينية والج           
  .االسرائيلي
: رزقة زيارة وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة الى قطاع غزة مؤخرا بااليجابيـة، وقـال             . ووصف د 

رغم أن الوفد لم يأت مكلفاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو حركة فـتح فإنـه تقـدم بـصفته                     "
  ".جتمعاً متوحداًالشخصية حامالً هماً بضرورة حصول مصالحة فلسطينية حتى يعود الشعب م
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رزقة عن أن كل األطراف الفلسطينية ووفد المستقلين توقفوا عند معلومات مؤكدة ومهمـة أن        . وكشف د 
الجانب األمريكي تدخل على خط المصالحة تدخال سلبياً وهو السبب الذي أدى لتراجع محمود عباس عن                

  .التي تقف أمام تحقيق المصالحةإرسال وفد فتح للمصالحة لمناقشة حركة حماس في غزة عن العقبات 
واكد ان حماس ليست هي من تعوق المصالحة، حيث تجتمع بموقفها ورأيها مع القوى الفلسطينية علـى                 

  .ضرورة تخليص المصالحة من كافة الشوائب المتعلقة بها
  26/7/2010، الشرق، الدوحة

  
   ألف وحدة سكنية63 ـ غزة بحاجة لقطاع: الحكومة في غزة .8

أعلنت الحكومة المقالة أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى         :  وكاالت االنباء  - سمير حمتو    -ستور   الد -غزة  
وقـال وزيـر     . شهرا 19 ألف وحدة سكنية خاصة بعد الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل            63أكثر من   

رته األشغال العامة واإلسكان في الحكومة المقالة يوسف المنسي ، في تصريح صحفي مكتوب ، إن وزا               
أعدت خططا لعدة مشاريع سكنية من أجل سد العجز في اإلسكان في غزة إال أن مواصلة إغالق معـابر              

وذكر المنسي أن عجلة البناء في قطاع غزة متوقفة وأن ما يشاع في وسـائل                .القطاع حال دون تنفيذها   
ـ       " كذبة إسرائيلية "اإلعالم عن تخفيف الحصار مجرد       ى أن هنـاك منعـا      جديدة على العالم ، مـشيرا إل

  .إسرائيليا لدخول مواد البناء األساسية للقطاع
  26/7/2010، الدستور، عمان

  
   ألف أسرة في رمضان70 ـمساعدات غذائية ل تطلقالحكومة في غزة  .9

، أمس، حملة خيرية بمناسبة قرب حلـول        "حماس"أطلقت الحكومة المقالة التي تديرها حركة       : )أ.ب  .د  (
وقال وزيـر    . ألف أسرة في قطاع غزة     70قوم على توزيع سالل غذائية لقرابة       شهر رمضان المبارك ت   

العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة، أحمد الكرد خالل مؤتمر صحافي في غـزة، إن حملـة                 
. ستستهدف أسر الفقراء والعمال المتعطلين عن العمل وتستمر حتى نهايـة رمـضان              " رمضان الخير "

 دوالرا وذلك بدعم مـن      50ارة بدأت بتوزيع عشرة آالف سلة غذائية قيمة الواحدة منها           وأوضح أن الوز  
  . مؤسسات عربية وإسالمية

  26/7/2010، السبيل، عمان
  

  الصليب األحمر بالخروج عن الصمت تجاه أوضاع األسرى يطالبوزير األسرى : غزة .10
" حمـاس " المقالة التي تديرها حركة      طالب وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة      : )آي.بي  .يو  (

محمد فرج الغول، أمس، مدير الصليب األحمر الدولي، ستيفان تبرسون، بالخروج عن حالـة الـصمت                
وحذر الغول خالل اجتماعه مع تبرسون في غـزة،          .تجاه ممارسات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين     

االحتالل فرض قانون شاليط الذي سيحرمهم      في ظل محاولة    "من خطورة األوضاع التي يعيشها األسرى       
وأشـار إلـى توقـف       ".من بقية حقوقهم وإنجازاتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة من المعاناة والقهر           

الممارسات الالانـسانية التـي يمارسـها       "زيارات أسرى قطاع غزة منذ أربع سنوات مندداً بما وصفها           
الـصليب تجـاه    " صـمت "وانتقد   ". الزيارة على الحواجز   االحتالل بحق أهالي األسرى في الضفة خالل      

  .سياسة اإلبعاد التي يمارسها الجيش االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والنواب من القدس 
  26/7/2010، الخليج، الشارقة
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   اعتقال الشيخ رائد صالح يدين الفلسطينيالتشريعيرئيس المجلس  .11
يس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الشيخ رائد صالح ، مؤكدا          أدان الدكتور عزيز دويك رئ    : القدس

الـسياسة  : "وأضاف دويـك   .أن االحتالل يهدف إلى إبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة          
اإلسرائيلية المتمثلة بإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة، وعلى رأسـها قـضية القـدس                

  . ال تزال مستمرةوالمسجد األقصى؛
من جانبه أكد النائب في المجلس التشريعي المهدد باإلبعاد عن مدينة القدس أحمد عطون، أن االحـتالل                 
يهدف إلقصاء الجبال الشامخة المدافعة عن القدس، مضيفًا أن الشيخ رائد صالح يمثل ضـمير األمـة،                 

ألقصى وتتلمذت على يد الشيخ أجيـاٌل       ألنه خير من دافع عن القدس وا      "واقترن اسمه بالمسجد األقصى،     
  ".همهم تحرير القدس ورفع راية العز فوق مآذن المسجد األقصى

  26/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   حماس البرلمانية لكتلةالحية رئيسا خليل  .12
يئـة  انتخبت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، ه            

جديدة لقيادتها في المرحلة المقبلة للمرة الخامسة، وذلك خالل اجتماعها األسبوعي بمدينة غـزة األحـد                
وفاز باالنتخابات كل من النائب خليل الحية رئيسا، والنائـب إسـماعيل األشـقر نائبـا            . 25-7-2010

الميا باسم الكتلـة، والنائـب      للرئيس، والنائب محمد شهاب أمينًا للسر، والنائب مشير المصري ناطقًا إع          
  . سالم سالمة أمينًا للصندوق

  26/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   تعيق دخول المركبات وقطع الغيار إلى قطاع غزةالمقالة الحكومة: الكرنز .13
أكد سعدي الكرنز، وزير النقل والمواصالت، أن ال مكان للواسـطة والمحـسوبية فـي             :سائد أبو فرحة  

يرا إلى أنها تستند في عملها إلى رؤية واضحة، تهدف إلى االرتقاء بشتى القطاعات المتصلة               الوزارة، مش 
، ونظمها المركـز    "مساءلة"من برنامج   ) 17(وكان الكرنز، يتحدث خالل الحلقة ال        .بالنقل والمواصالت 

 شـقي الـوطن،     ونوه إلى التزام الوزارة بأداء مهامها في       .اإلعالمي الحكومي في مقره برام اهللا، أمس      
إننا نعمل وفق أنظمـة     : "وبالتالي تم تشكيل لجان إلدخال المركبات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، مضيفا           

  ".خاصة بنا، وهناك قائمة مستوردين معتمدة
هنـاك  : "ولفت إلى أن الحكومة المقالة بالقطاع، أعاقت دخول المركبات وقطع الغيار إلى القطاع، مضيفا             

هناك تنسيق مع هيئة الشؤون المدنية      : وتابع ".جارة قطع الغيار، والمركبات المزورة    جهات تريد حماية ت   
وغيرها، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة إلدخال مركبات إلى القطاع، لكن سلطة األمـر الواقـع                

ة في  أعاقات هذه المسألة، حيث طلبت تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المواصالت التابعة للحكومة المقال             
سنستمر بإجراءاتنا، وسيتم إدخال المركبات المطابقـة للتعليمـات         : واستدرك .القطاع، وهذا غير ممكن   

  .الفنية والمواصفات المعتمدة من قبلنا
  26/7/2010، األيام، رام اهللا

  
   االتحاد األوروبي إلى حوار مباشرتدعوحماس  .14

االتحاد األوروبي إلى بدء حوار مباشر دعا إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، أمس، : )وام(
  وقال رضوان في تصريح، إنه ال ينبغي أن يتردد االتحاد األوروبي وخاصة فرنسا في  .مع حماس
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وأكد أن حماس تفتح أبوابها لكل  ".الحوار المباشر وليس االحتواء"إجراء حوار مع حركته على أساس 
  .  لديها اآلن حكومة وبرلمان من يريد إقامة حوار معها مشيراً إلى أن حركته

  26/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   على سرية مشاورات المصالحةبين حماس وفتح اتفاق": البيان" .15
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، في : وكاالت – ماهر إبراهيم -غزة 

قاء االتصاالت والمشاورات تصريحات صحافية أمس أن هناك اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس على إب
بانتظار خطوات عملية من أجل "وأفادت المصادر أنها . "طي الكتمان"بشأن التوقيع على ورقة المصالحة 

بث بعض وسائل اإلعالم أخباراً "ولفتت إلى أن . ، رافضةً اإلفصاح عن المزيد"التوقيع على الورقة
يخلق حالة من "، منوهةً إلى أن هذا األمر "هودخاصة عن المصالحة غالباً ما يؤدي إلى تعثر هذه الج

    . "االحتقان بين المتحاورين
ال خالفات إستراتيجية مع "بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد اهللا أبو سمهدانة أن 

ما كانت فتح تطرحه قبل خمسة عشر عاماً بخصوص الدولة الفلسطينية تطرحه "، مضيفاً أن "حماس
حماس في السلطة مختلفة عن تلك التي في "وأفاد أبو سمهدانة في تصريحات أن . "حماس اليوم

    . "المقاومة
  26/7/2010البيان، دبي، 

  
  "إسرائيل"دليل انحياز لـ األممية بمساعدة غزة التوصية: رضوان إسماعيل .16

، اإلذاعية" عام" لشبكة اإلخبارية رضوان خالل حديثه للنشرة إسماعيل القيادي في حماس قال: بيت لحم
 قطاع غزة، دليل على انحياز هذه إلى المتحدة القتصار نقل المساعدات عن طريق البر األممعوة د إن

 دولية لخدمة الالجئين و إنسانية لم تقم بالدور المنوط بها كمنظمة وبأنها لدولة االحتالل، األمميةالجهة 
  . القانون الدوليضاأيلخدمة الشعوب التي تتعرض للقهر، وبالتالي هي تخالف 

 إزاء األيدي و بقية دول العالم عدم الوقوف مكتوفي واإلسالميةوطالب رضوان كافة الشعوب العربية 
 رضوان بان القوافل البحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة ستواصل  وأضاف.هذا القرار الجائر
 .ؤيته يتماهى مع مواقف االحتالل العملي للرد على هذا القرار، والذي وفق راإلجراءنشاطاتها وهذا هو 

ووجه رضوان دعوة لقوافل كسر الحصار البحرية عن قطاع غزة بمواصلة جهودها حتى يكسر الحصار 
  . المتحدة شرعنة لسيطرة االحتالل على المياه الفلسطينيةاألممبشكل كامل، وحتى ال يكون قرار 

الحتالل، وان الملف الوحيد الذي تتحدث  ملف للتفاوض مع اأي رضوان بان حماس لم ولن تفتح وأفاد
وفيما يتعلق بقضية .  جلعاد شاليط فقط ال غيراألسيرفيه الحركة بشكل غير مباشر هو ملف الجندي 

 اإلدارة الحركة منفتحة على أي حوار مع المجتمع الغربي سواء أن فاعتبر رضوان أوروباالحوار مع 
  . ما عدا االحتاللاألوروبيين أو األمريكية

  25/7/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

  صواريخأربعة  بتقصف مستوطنات إسرائيلية المقاومة: غزة .17
وأعلن متحدث عسكري .  صواريخ4ـأمطرت المقاومة في غزة المستعمرات اإلسرائيلية ب: )أ ف ب(

 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في جنوب فلسطين المحتلة من دون وقوع 4إسرائيلي، أمس، أن 
 قذيفة وصاروخاً، في األراضي التي احتلتها 90وأكد المتحدث سقوط حوالي . ايا أو أضرارضح

  .             منذ بداية السنة، 1948عام " إسرائيل"
  26/7/2010الخليج، الشارقة، 
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   باعتقال الشيخ رائد صالحتنددان والجهادحماس  .18
 نسخة "القدس العربي"ة في تصريح تلقت  زهري الناطق باسم الحركأبوقال سامي  :اشرف الهور -غزة 
، لما اإلسالمية والمقدسات األقصىتعتبر حركة حماس اعتقال الشيخ رائد صالح استهدافا للمسجد "منه 

 اعتقاله يعد محاولة أن  وأكد."اإلسالميةيمثله هذا الشيخ من رمزية كبيرة في حماية المقدسات 
لن يفلح في منع شعبنا الفلسطيني " هذا االعتقال أن إلىرا ، مشي"الحيلولة من استمراره بهذا الدور"لـ

ودعا المتحدث باسم حماس علماء  ."والشيخ رائد صالح باالستمرار في حماية المقدسات والدفاع عنها
 هذه الهجمة الصهيونية في استهداف القيادات أمامالوقوف صفا واحدا " ومفكريها وقادتها لـاألمة

  ." والقدساألقصىواستهداف المسجد 
 على الشيخ صالح، وقال خالد البطش القيادي في اإلسرائيلي الحكم اإلسالميكذلك انتقدت حركة الجهاد 

 بسجن الشيخ صالح جاء نظرا اإلسرائيلي القرار أن إلى  وأشار."وسام شرف" اعتقاله إنالحركة 
  ."األقصىمواقفه وشجاعته وصالبته ودفاعه المتواصل عن المسجد "لـ

  26/7/2010العربي، لندن، القدس 
  

  الإليفاء بواجباته" األونروا" تدعو" الديمقراطية: "غزة .19
اعتصام قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون خالل : )وكاالت(

 إن ألصحاب البيوت المدمرة أمام مقر وكالة االونروا في رفح احتجاجا على تأخر مشاريع اإلعمار
ودعاها  ".الوكالة تعد الجهة الدولية الوحيدة المخولة بإعادة ما دمره االحتالل وتقديم المساعدات لالجئين"

وهدد  ".إسرائيل"لإليفاء بكافة واجباتها واستحقاقاتها الملقاة على عاتقها، واإلسراع في إعادة ما دمرته 
ب المنتفعين من خدماتها ومطالب باتخاذ خطوات تصعيديه قادمة في حال لم تستجب الوكالة لمطال

  .    أصحاب البيوت المدمرة
  26/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  تطالب بإعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين"  النضالجبهة: "لبنان .20

 في قاعة أمسبدعوة من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عقدت كتلة نضال العمال في لبنان مؤتمرها 
 منيب حزوري فأكد على ألقاها كلمة جبهة النضال . في بيروتالياس ر علي مصطفى، مخيم ماأبو

 دعم الثوابت أكد مازن كما أبوالدور الريادي والطليعي لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس 
وطالب الحزوري الدولة اللبنانية بإعطاء الحقوق المدنية  .الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل

 للوحدة األساسالتوقيع على وثيقة المصالحة المصرية، المدخل " ينيين كما حث حركة حماس علىللفلسط
  ".الوطنية الفلسطينية

  26/7/2010المستقبل، بيروت، 
  

   انه مارس ضغوطا لحث الجامعة العربية على الموافقة على مفاوضات مباشرةيقولنتنياهو  .21
ي بنيامين نتنياهو امس انه مارس ضغوطه خالل نهاية  قال رئيس الوزراء االسرائيل: معا–رام اهللا 

االسبوع على بعض الدول االوروبية لكي تحث الدول االعضاء في الجامعة العربية على اقناع 
  .الفلسطينيين باالنتقال الى مرحلة المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في أسرع وقت ممكن

الدارة االميركية وسلسلة من كبار قادة الدول العبرية امس أن ا” هآرتس“من جانبها ذكرت صحيفة 
  مارسوا في نهاية االسبوع ضغطا كبيرا للغاية على الرئيس محمود عباس في محاولة القناعه ببدء 
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وحسب موظف اسرائيلي رفيع المستوى فان جملة الضغوط هي نتيجة . المحادثات المباشرة مع اسرائيل
  .يامقرار اتخذه اعضاء الرباعية قبل بضعة أ

  26/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ن بالخدمة العسكريةيواليهود المتشدد أشكنازي يدعو إللزام العرب .22
غابي أشكنازي، أمس، إلى إلزام " اإلسرائيلي"دعا رئيس أركان جيش االحتالل : )آي. بي . يو (
  .الجيش وأجهزة األمن بالخدمة في " الحريديم"بينهم العرب واليهود المتشددون " اإلسرائيليين"

عن أشكنازي قوله أثناء زيارة لمركز استقبال وتوزيع الجنود الجدد " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة العامة 
يجب االنتقال من التجنيد اإللزامي إلى اإللزام "، إنه "تل هشومير"في الجيش في القاعدة العسكرية 

وأن يكون للجيش " إسرائيل" تشمل جميع شبان بالتجنيد وإقامة قاعدة استيعاب وتصنيف إلكترونية
  " .حق االختيار األول" اإلسرائيلي"

أي (عليه أن يخدم في الشرطة أو نجمة داوود الحمراء " اإلسرائيلي"من ال يتجنّد للجيش "وأضاف أن 
  " .أو خدمة اإلطفاء أو منظمات أخرى) خدمة اإلسعاف األولي

الجيش "سير في قطاع غزة جلعاد شاليط قال إن وفي رده على سؤال حول مصير الجندي األ
على الجنود أن يعرفوا أنه "أرسله في مهمة ومهمة الجيش هي إعادته، مشدداً على أنه " اإلسرائيلي"

  " .      عندما يتم إرسالهم إلى مهمة فإنه تتم إعادتهم أيضاً
  26/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  قيق األممية بمشاركة تركية وبرئاسة نيوزلندية تبحث التعاون مع لجنة التح"اسرائيل" .23

تباينت اليوم مواقف الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية من كيفية التعامل مع لجنة التحقيق في اإلعتداء 
على اسطول الحرية التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، فيما عبر غالبية الوزراء عن 

يما كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اتصاالت مع ف. رفضهم للتعاون مع اللجنة
فقد وصف نتنياهو، اللجنة التي شكلها .  األمم المتحدة لتشكيل لجنة أممية بمشاركة تركية واسرائيلية

مجلس حقوق اإلنسان بأنها غير مؤيدة إلسرائيل وقال في افتتاح جلسة حكومته األسبوعي إن الحكومة ال 
: تدرس كيفية ومدى التعاون مع لجنة التحقيق وإمكانية توفير المعلومات الالزمة لها، وأضافتزال 

وأوضح نتنياهو ".  يدور الحديث عن فحوصات شبيهة لغولدستون مع توجهات غير مؤيدة في أقل تعبير"
يق بمشاركة أن اسرائيل تجري اتصاالت مع األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، لتشكيل لجنة تحق

    .  تركية واسرائيلية ويرأسها رئيس حكومة نيوزيلندا السابق، جفري بالمير
  25/7/2010، 48موقع عرب

  
  دون تعديل على صالحياته" تيركل"لجنة   توسيع طاقمتقررحكومة نتنياهو  .24

تيالء قوات للتحقيق في أحداث عملية اس" تيركل"قررت الحكومة اإلسرائيلية، توسيع طاقم لجنة : الناصرة
، على سفن القافلة الدولية أثناء توجهها في رحلة إغاثية إلى قطاع "الكوماندوز"سالح البحرية اإلسرائيلي 

  .المقبل) مايو(غزة، نهاية شهر أيار 
، على ضم المدير العام )25/7(وقد صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، في جلسته األسبوعية اليوم األحد 

ارجية، رؤفين مرحاف، والبروفيسور الخبير في الشؤون القانونية، ميجيل دويتش، األسبق لوزارة الخ
إلى طاقم لجنة التحقيق اإلسرائيلية المكونة من أربعة أعضاء، استجابةً لمطالب رئيس اللجنة، يعقوب 

  .تيركل الذي هدد باستقالته ما لم يتم التعامل مع كافّة مطالبه
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ي، على ذكر أية تفاصيل تتعلّق بمطلب تيركل المتمثّل بتوسيع صالحيات فيما لم يأت القرار اإلسرائيل
أسطول "اللجنة، ال سيما فيما يتعلق باستدعاء جنود الجيش الذين شاركوا في عملية االستيالء على سفن 

  .لإلدالء بشهادتهم" الحرية
  25/7/2010قدس برس، 

  
   غزةإلى اإلبحار السفن من  تتحمل مسؤولياتها وتمنعأن لبنانعلى حكومة  :أشكنازي .25

جددت إسرائيل امس رسائل التهديد الى لبنان وحكومته وحملتهما مسؤولية أي  :  محمد هواش–رام اهللا 
  .سفن تحاول فك الحصار االسرائيلي على قطاع غزة

على حكومة بيروت ان تتحمل : "وقال رئيس األركان االسرائيلي اللفتنانت جنرال غابي اشكنازي
  ".ها وتمنع السفن من االبحار الى غزة واال فسيتكفل الجيش االسرائيلي ذلكمسؤوليات

معارضته لتعدد لجان التحقيق التي "واعرب خالل جولة تفقدية في مركز التجنيد بوسط اسرائيل عن 
  ".تتقصى احداث قافلة السفن الدولية

رية او الوطنية لدى بلوغهم سن الثامنة إلزام جميع ابناء الشبيبة االسرائيلية اداء الخدمة العسك"ودعا الى 
امكان كل من ال ينخرط في صفوف "وقال ان في ". عشرة بمن في ذلك العرب واليهود المتشددون دينياً

استحالة بقاء "، مؤكداً "الجيش اداء الخدمة في الشرطة ونجمة داود الحمراء واالطفائية ومؤسسات اخرى
  ".وع التجنيدالوضع كما هو حاليا في ما يتعلق بموض

  26/7/2010، النهار، بيروت
  

  العنصري" الوالء"ترجئ التصويت على قانون " اإلسرائيلية"الحكومة  .26
العنصري الذي " الوالء"، أمس، التصويت على مشروع قانون "اإلسرائيلية"أرجأت الحكومة : )أ.ب .د (

  ".اإلسرائيلية"يستهدف أساساً الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية 
في موقعها االلكتروني أن الحكومة أرجأت التصويت بسبب الضغط " يديعوت احرونوت"كرت صحيفة وذ

دان ميريدور ووزير شؤون االقليات " اإلسرائيلي"من وزير شؤون المخابرات ونائب رئيس الوزراء 
  .ايفشاي بارفيرمان ووزير التجارة والصناعة بنيامين بن اليعازر 

بزعامة وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان تقدم بمشروع قانون " ناإسرائيل بيت"يذكر أن حزب 
  " . اإلسرائيلية"الجنسية " اليهودية" إسرائيل"الوالء لدولة "الوالء ويتم بموجبه منح من يصرح ب

  26/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   لتعويضهم"سرائيلإ" وتطالبهم بالتوجه لحكومة يهودية تدعو الفلسطينيين للرحيلجماعات  .27
فيما ال تزال المفاوضات متعثرة واالستيطان متواصال وخاصة في القدس التي :  وليد عوض-رام اهللا 

يجري تهويدها على قدم وساق طالبت جماعات يهودية عبر بيانات وزعتها في المدينة المقدسة 
تعويضهم، على حد قول تلك المواطنين الفلسطينيين بالرحيل والتوجه قبل المغادرة للحكومة االسرائيلية ل

  .الجماعات
واكدت مصادر فلسطينية االحد استئناف تلك الجماعات اليهودية توزيع بيانات خاصة باللغة العربية في 

تدعو من ' نداء الى جميع المسلمين الساكنين في ارض اسرائيل': عدد من احياء القدس تحت عنوان
على حد وصفها، وتعرض عليهم التوجه ' ض اسرائيلار'خاللها المواطنين في المدينة الى مغادرة 

للحكومة االسرائيلية والتفاوض معها للحصول على ما اسمتها مساعدات مالية لتسهيل السكن في مكان 
  .اخر غير فلسطين عامة بما فيها القدس 
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هم واكدت بيانات الجماعات اليهودية بان اسرئيل تقوم اليوم من خالل تهجير الفلسطينيين من وطن
ويدعو البيان . 'بتنفيذ الوعد االلهي لليهود بالعيش بشكل دائم لوحدهم في ارض اسرائيل'والتنكيل بهم 

المسلمين والفلسطينيين كافة الى المساعدة على تنفيذ هذا الوعد الرباني من خالل التفاوض مع ما اسماها 
واحتوى البيان الموزع . البالد للحصول على مساعدات مالية للسفر واالقامة خارج ' حكومة اسرائيل'

على عدد من اآليات القرانية باالضافة الى مقتطفات من التلمود استخدمت لمخاطبة الفلسطينيين وتحديدا 
  .المسلمين منهم، مدعيا ان الوعد االلهي المزعوم لليهود موجود في القرآن كما هو الحال في التوراة 

ص يدعى يوسف اضافة الى رقم صندوقه البريدي ورقم هاتفه واختتم بيان الجماعات اليهودية باسم شخ
  .الجوال وذلك لغاية التواصل معه من قبل المواطنين الراغبين بالتفاوض لمغادرة فلسطين
  26/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  الجيش االسرائيلي يحبط هجوما ضد أهداف إسرائيلية .28

 محاولة من جانب خمسة فلسطينيين لمهاجمة أهداف  أحبطت قوة من الجيش االسرائيلي الليلة:)د ب ا(
  .إسرائيلية قرب قرية بيت فوريك بمنطقة نابلس في الضفة الغربية 

وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان القوة االسرائيلية ضبطت بحوزة الفلسطينيين قطعتي سالح من 
  .من للتحقيقصنع محلي وزجاجتين حارقتين وسكينا ، وتمت احالتهم الى اجهزة اال

وكانت قوة من الجيش االسرائيلي قد اطلقت في االسبوع الماضي النار على فلسطيني واردته قتيال النه 
  .لم يتمثل للنداءات اليه بالتوقف بعد دخوله مستوطنة باركان االسرائيلية في الضفة الغربية

  25/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  "ثالثةحيتس "ير صواريخ أمريكي لتطو" إسرائيلي"اتفاق  .29
وقعتا، أمس ، اتفاقاً " إسرائيل"أن الواليات المتحدة و" اإلسرائيلية"أعلنت وزارة الحرب : )ا. ب .د (

  .للتعاون في تطوير الصواريخ االعتراضية 
ودمجها في " 3حيتس"أن االتفاق يتعلق بتطوير صواريخ من طراز " اإلسرائيلية"وذكرت االذاعة 

  .المضادة للصواريخ " سرائيليةاإل"المنظومات 
القدرة على التعامل مع تهديدات الصواريخ " إسرائيل"وأكدت وزارة الحرب أن هذا االتفاق سيمنح 

الباليستية البعيدة المدى، كما أنه سيعطيها القدرة على اعتراض أسلحة الدمار الشامل خارج الغالف 
قد ذكرت في وقت سابق أن " اإلسرائيلية"الم وكانت وسائل اإلع .الجوي المحيط بالكرة االرضية 

بأنها ستقدم لها المساعدات المالية والتقنية من أجل تطوير الجيل الجديد " إسرائيل"الواليات المتحدة أبلغت 
  .      الصنع " اإلسرائيلية" "حيتس"من صواريخ 

  26/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  طالب بإتمام صفقة التبادلمظاهرة صهيونية أمام مقر حكومة نتنياهو ت .30
 تظاهر ذوو الجندي الصهيوني األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية غلعاد شاليط، إلى جانب :القدس

عشرات المتضامنين معه، أمس، أمام مقر ديوان رئاسة حكومة االحتالل، في إطار تصعيد الخطوات 
رافضة إتمام صفقة تبادل األسرى لإلفراج االحتجاجية التي يمارسها الصهاينة للضغط على حكومتهم ال

  .عن شاليط
وأفادت اإلذاعة العبرية بأن المتظاهرين أحدثوا إرباكًا في المكان، بالتزامن مع انعقاد الجلسة األسبوعية 

أفيشاي "و" يتسحاق أهارونوفيتش"، "اإلسرائيليين"؛ األمر الذي دفع الوزيرين "اإلسرائيلي"لمجلس الوزراء 
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 إلى الخروج والتحدث مع المتظاهرين؛ سعيا إلى التخفيف من حدة التوتر الحاصل وتهدئة ،"برافرمان
  .األوضاع

" القصور"وكان والد الجندي الصهيوني نوعام شاليط، قد أعرب عن استنكاره واستغرابه الشديدين إزاء 
مؤخرا عامه الرابع في الذي أبدته الحكومة الصهيونية في التعامل مع قضية اإلفراج عن شاليط الذي أتم 

  األسر
  25/7/2010، السبيل، عمان

  
  تمس بجهود اإلدارة األمريكية في تدريب قوات األمن الفلسطينية بالضفة" إسرائيل: "أمريكيتقرير  .31

 كشف تقرير الوكالة الدولية في حكومة الواليات المتحدة عن تصرفات الحكومة اإلسرائيلية في :واشنطن
وأجهزة - في ذلك تأخير نقل المعدات اللوجستية لقوات االمن الفلسطينية من بنادق السنوات األخيرة بما

  .اتصال ، وعربات وزي مما يعيق جهود الواليات المتحدة لتدريب هذه القوات في الضفة الغربية
وقال التقرير الذي أعده مكتب محاسبة الحكومة االمريكية والذي قدم إلى لجنة مجلس النواب االمريكي 

ان تنفيذ برامج المساعدات االمريكية تواجه عددا من المعوقات اللوجستية التي هي خارج سيطرة "
الواليات المتحدة إلى حد كبير ، حيث هذه البرامج التي تتعلق بالمساعدة األمنية تتجاوز الجهود الرامية 

  " .إلى تطوير القدرة المحدودة للشرطة الفلسطينية وقطاع العدالة
ير عن مسؤولين من وزارة الخارجية األميركية ومكتب المنسق االمني االمريكي حسب ونقل التقر

عملية الحصول على موافقة حكومة إسرائيل لشحن وتسليم "صحيفة هارتس االسرائيلية قولهم ان 
المعدات الالزمة لقوات األمن الفلسطينية طويلة وتعيق وصول الشحنات في الوقت المناسب من الواليات 

  . "عالوة على ذلك ، تفتقر للمساءلة إذا ما تأخرت الشحنات أو حجب الموافقة عليها. حدةالمت
مايو الماضي ، حيث عقد /  إلى أيار 2009وعمل مكتب محاسبة الحكومة على التقرير من تموز 

اجتماعا مع مسؤولين امريكيين واسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن ، والقدس ، وتل أبيب ورام اهللا 
 ، في 2007العداد وثيقة تفحص مدى فعالية المساعدة األمنية األميركية للسلطة الفلسطينية منذ عام 

  .سياق خطة خارطة الطريق للسالم 
ويدعو التقرير وزارة الخارجية لتحديد أهداف محددة والتوصل إلى أساليب محددة لقياس التقدم ، ال سيما 

والر في إعادة تأهيل وتدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية  مليون د392في ضوء حقيقة أنها استثمرت 
 مليون 89 مليون دوالر لتمويل وحدات معينة من قوات األمن ، و 160أكثر من - 2007منذ عام 

 22و ' مليون دوالر لتجديد أو بناء منشآت قوات أمن السلطة الفلسطينية 99دوالر للمركبات ومعدات و 
وقد طلبت وزارة الخارجية االمريكية مبلغ إضافي قدره  .دة قدرة القواتمليون دوالر في برامج لزيا

  .2011 مليون دوالر عن عام 150
وأشار مستشارو الجيش االميركي قولهم ان هناك تحسنا في الوضع األمني في الضفة الغربية ، ولكن 

  .ذلك قد ال يكون له صلة مباشرة بعملهم
وينقل عن كبار المسؤولين االميركيين والفلسطينيين قولهم حول مدى وينتقد التقرير الحكومة اإلسرائيلية 

  .عرقلة اسرائيل تدريب القوات الفلسطينية ، سواء عن عمد أو بسبب الروتين
ويقول التقرير ان المسؤولين في الحكومة االسرائيلية يفضلون عدم وضع أهداف أو تدابير قد تحد من 

  .لضفة الغربيةالمرونة إلجراء عمليات أمنية داخل ا
ووجد مكتب المحاسبة الحكومي االمريكي في تقريره انه وعلى الرغم من طلب اسرائيل بضرورة تحرك 

، لكنها في الوقت ذاته ترفض إسرائيل الجهود األمريكية لتدريب " الجماعات االرهابية"الفلسطينيين ضد 
  ".االرهاب"القوات الفلسطينية في مكافحة 
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، وهي خطوة تعارضها الحكومة "اإلرهاب"مريكيين يريدون إقامة وحدات لمكافحة ويذكر التقرير أن األ
  .اإلسرائيلية

على . وتنص الوثيقة أن إسرائيل أيضا تؤخر نقل األسلحة الخفيفة والذخائر الى قوات االمن الفلسطينية
ية ، ولكنها  من قبل الحكومة اإلسرائيل47s شحنة من بنادق 1000سبيل المثال ، تمت الموافقة على 

  .محتجزة في الجمارك
ان النقص في األسلحة يعوق الجهود الدولية "ونقل التقرير عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم 

لكن مسؤول في وزارة الجيش االسرائيلية قال ان قوات . الرامية إلى تحسين أداء قوات األمن الفلسطينية
  "."لديها أسلحة كافية"السلطة الفلسطينية 

  25/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   رسخّت وجودها السياسي واالقتصادي في امريكا الالتينية ايران: دراسة اسرائيلية .32
اكدت دراسة اسرائيلية اعدت من قبل ما يسمى المركز لمكافحة االرهاب ان  :زهير اندراوس - الناصرة

يكا الالتينية، التي تُشكل الساحة الخلفية ايران رسخّت ـ وجـودهـا السـياسي واالقتـصادي في امر
للواليات المتحدة االمريكية، وتستغله للقيام بحمالت تشيع وتصدير الثورة االسالمية، ما يشكل تحديا 

  .للواليات المتحدة االمريكية
 الى وبالمقابل، تقيم ايران بنى تحتية استخباراتية وارهابية واجرامية بواسطة حزب اهللا وتعززها، الفتةً

ان هذه البنى التحتية قد يتم استغاللها ايضا ضد الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل وقال معدو الدراسة 
 يالحظ تحسن ملحوظ 2005) اغسطس(انّه منذ انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا اليران في شهر آب 

فنزويال وبوليفيا، وان القاسم على عالقات ايران مع عدد من دول امريكا الالتينية، وفي مقدمتها 
المشترك للعالقات االخذة بالتوثق والتوطد هو االيديولوجيا والسياسة المناوئة المريكا والرغبة في طرح 

  .بديل ثوري جدير ومستحقّ لالستعمار االمريكي
  26/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   بخراطيم المياه المتوجه الى غزة ستواجه األساطيل"إسرائيل" .33

 تراقب إسرائيل بتحفز كبير ثالثة أساطيل، اضافة لألسطول اللبناني، تخطط لشق طريقها نحو :رام اهللا
قطر وليبيا وسلطنة عمان، مع سمة واحدة تجمع تلك : غزة المحاصرة منطلقة من عدة دول هي

ن فروع جميعها نظمت وستسير بدعم وتنظيم م"الناطقة بالعبرية " معاريف"االساطيل، وفقا لصحيفة 
  ".حركة االخوان المسلمين في تلك الدول

، مثل خراطيم المياه تلك الوسيلة التي "غير قاتلة"ويخطط الجيش اإلسرائيلي هذه المرة الستخدام وسائل 
كان من المقرر استخدامها ضد السفينة التركية المنكوبة بالكوماندو اإلسرائيلي، ولكن لسبب غير معروف 

  .للقوة المسلحة بدال عنها، والحديث للصحيفة العبريةتم استبعادها واللجوء 
وأخيرا يبدو أن الجيش اإلسرائيلي قرر استثناء سفن أسطول الحرية اللبناني والسوري من استخدام 

، وما يزال يصر على التعامل معها كسفن معادية بما للكلمة من معنى، من دون ان "غير القاتلة"الوسائل 
يلجأ اليها لمواجهة السفن اللبنانية، وهل يعني توصيفه لها كسفن معادية يعتبر يفصح عن الوسائل التي س

  .تصريحا الستخدام القوة العسكرية ضدها؟
  26/7/2010، الغد، عّمان
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  انتفاضة ثالثةحنين زعبي تحذر من ": الجارديان" .34
ت بعد أن طالبت النائبة العربية في البرلمان اإلسرائيلي التي تعرضت لمضايقا- حنين زعبي تحذر

 من اندالع انتفاضة جديدة إذا لم -بتحقيق في ما حدث ألسطول المساعدات التركي الشهر الماضي
  .تتعامل إسرائيل مع كافة مواطنيها بمنطق ديمقراطي

وردت زعبي دعوة أحد زعماء حماس يوجد رهن االعتقال، فلسطينيي الداخل إلى مقاومة إسرائيل من 
نبذ العنف، وتؤمن بالوسائل السلمية للحصول على الحقوق، وإن موقفها من أسطول الداخل، قائلة إنها ت

مافي مرمرة لم يكن موقفا يخالف القانون، لكن السلطات اإلسرائيلية تسعى في الوقت الراهن إلى 
  ."لسحب الشرعية عني وعن قومي"استصدار قوانين 

 26/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  األقصىالمسجد يحذر من حرب إقليمية لتغطية هدم و سجنه صالح يبدأ فترة رائد .35
 5 في الداخل، أمس، تنفيذ حكم بالسجن لفترة اإلسالميةبدأ الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة : الرملة
ه سرائيلية باالعتداء على احد أفراد الشرطة اإلسرائيلية بالبصاق علياإلمحكمة ال من قبل بعد اتهامه أشهر

.  كما جاء في مذكرة االتهام2007 فبراير/ ، في شباط"باب المغاربة"خالل تظاهرة لمنع الحفريات في 
  .األقصى بتأجيج النزاع حول باحة المسجد اإلسرائيليةواتهمته السلطات 

نحن ال "وقال الشيخ صالح في مؤتمر صحافي قبالة سجن الرملة حيث سيمضي حكم السجن الجديد، 
يها االحتالل كثيراً، ال تتكبر، فإن كل ثانية سنقضيها ستكون  أال تفرح: أوالً: ضافأ، و"نخاف السجون

إن اليوم عيد، عيد فرح وسرور، فنحن ندخل السجون : سعادة وعليك لعنة أبدية حتى قيام الساعة، ثانياً
ة تراب من وانتصاراً لحق أمتنا اإلسالمية وشعبنا الفلسطيني وكل ذر" األقصى"دفاعاً عن القدس و

ماذا : ثالثاً .، واهللا إنا فرحنا أكبر حجماً من سجونهم، هكذا سنبقى حتى نخرج من السجن قريباً"األقصى"
وأثمن منها؟ أو أعدل  يعني السجن، ال يعني إال شيئاً واحداً وهي قضية القدس، هل تعلمون أكبر منها؟

السجون تعني بشائر تؤكد : رابعاً. هونمنها؟ السجون من أجلها تهون، قضبان السجون وليل السجون ي
 يعتبروا أن أنأرجو من الجميع : وتابع الشيخ صالح، خامساً .منتصرة" األقصى" قضية القدس وأنلنا 

قضية السجن هي قضية عابرة تافهة، أما القضية األساس فهي أمانة القدس والمسجد األقصى، القدس 
جاء الحق وزهق الباطل إن " مهللين في سماء القدس الحرة أمانة في أعناقنا حتى يأتي اليوم" األقصى"و

  ".االحتالل اإلسرائيلي كان زهوقاً
يا علماء أمتنا اإلسالمية والعربية "، الًئ قاواإلسالمية العربية األمة علماء إلىووجه الشيخ صالح رسالة 

 يرتكب االحتالل أن فيه  هذا العام مصيري، ال نستبعدأنيا شعبنا الفلسطيني وقيادة الشعب ال تنسوا 
حماقة فرض تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود وارتكاب بناء هيكل أسطوري على حساب 

وما ". األقصى" تتكاسلوا عن صرخة القدس وأو أن تغفلوا أوالمسجد األقصى المبارك، حرام أن تناموا 
ن يقوم االحتالل بإثارة حرب إقليمية زلت احذر وقد يستبعد الناس بأن هذا عام مصيري فال استبعد أ

لعل االحتالل اإلسرائيلي يظن انه سيهدم المسجد األقصى، . وحرب عالمية ثالثة والمؤشرات كثيرة
  .وإزالة المسجد األقصى عن الكرة األرضية فليعلم الجميع أننا أمام هذه اللحظات المصيرية

ك فيه المئات من أبناء الحركة اإلسالمية وكان جرى للشيخ صالح وداع كبير على بوابة السجن شار
والقيادات السياسية والجماهيرية والتي كان على رأسها محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية والشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية ورجا اغبارية ومحمد كناعنة من حركة 

ادات مدينة القدس وقف على رأسها حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس أبناء البلد والعديد من أبناء وقي
وقال رجا اغبارية " أقصىبالروح بالدم نفديك يا "و" اهللا اكبر"في حركة فتح، وردد المتواجدون صيحات 
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إذا كنتم تظنون أن سجن الشيخ رائد سيوقف مسيرة الحركة "، اإلسرائيلية الحكومة إلىفي رسالة 
  ".أنتم في ضالل مبين ألننا نعلم أن أنصار الشيخ رائد وأتباعه لن يتركوا دربهاإلسالمية ف

باألمس تم استدعائي من قبل أحد ضباط المخابرات اإلسرائيلية "من جهته قال الشيخ كمال الخطيب، 
 الذي يظن أنه يعطينا رسالة عشية حبس الشيخ رائد يريد من خاللها إرهاب الحركة اإلسالمية فأنا أقول

  ".فشرت، وخسئت، ولن نراك من نصف متر: "له
  26/7/2010 رام اهللا، األيام،

 
   مليون دوالر100بكلفة " متحف إسرائيل "ترميم االنتهاء من :القدس .36

 عن عزم بلدية االحتالل أمس كشف مركز إعالم القدس : وسمر خالدإبراهيم، كامل -القدس المحتلة 
 أقيم "متحف إسرائيل" باسم أهلهاف جديد في قرية المالحة المهجر اإلسرائيلي بالقدس المحتلة افتتاح متح

ونشر المركز تفاصيل إقامة المتحف وأعمال تشييده؛ حيث إن بلدية  .على أراضي الفلسطينيين هناك
 بالعمل على توسيع المتحف وزيادة قاعات العرض داخله، معلنة 2007 سنةاالحتالل في المدينة بدأت 

 ألف متر مربع على 80وأضاف المركز أن مساحة المتحف تزيد على . 26/7وم اإلثنين نيتها افتتاحه الي
 مليون دوالر جمعت من أنصار الصهيونية العالمية 100حساب أراضي أهالي القدس، وبتبرعات بلغت 

  .والحكومة اإلسرائيلية
  26/7/2010الرأي، عمان، 

  
   فلسطينيينتسعةتقل  من مدن وقرى الضفة وتععدداًقوات االحتالل تقتحم  .37

 متفرقة من الضفة أنحاء تسعة فلسطينيين في أمس اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل : عالء المشهراوي
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل نفذت حمالت اقتحام ومداهمة في مدن رام اهللا وبيت  .الغربية

  أمنيةلحم والخليل واعتقلت المواطنين التسعة بذرائع 
  26/7/2010التحاد، أبو ظبي، ا

  
  ونروا بإنشاء مساكن للمهجرين ولالحتجاج على تقليص الخدماتاألاعتصام لمطالبة : رفح .38

 دعت إليه كتلة ،شارك مئات المواطنين والعمال العاطلين عن العمل في اعتصام :كتب محمد الجمل
سطين، أمام مركز توزيع المساعدات الوحدة العمالية، اإلطار الجماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فل

ونروا وسط محافظة رفح، صباح أمس، للمطالبة بإنشاء مساكن إليواء آالف األالرئيسي التابع لوكالة 
  .ونروا خدماتها المقدمة لالجئيناألاألسر التي دمرت قوات االحتالل منازلها، واحتجاجاً على تقليص 

  26/7/2010 رام اهللا، األيام،
  

   أحرار العالم إلنقاذهميناشدونبرازيل فلسطينيو ال .39
جدد الالجئون الفلسطينيون في البرازيل دعوتهم المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان : وكاالتال

للعمل من أجل إنقاذهم من الوضع الكارثي الذي يعيشون فيه، معبرين عن استيائهم الشديد لتجاهل 
، نداء إلى 25/7/2010األحد يوم هوا في بيان لوسائل اإلعالم ووج. مطالبهم من قبل السفارة الفلسطينية

منظمات حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الفلسطينيين وكافة األحرار والشرفاء في 
إرسال لجان عربية محايدة قادرة على إنصافهم "وطالبوا بـ .العالم للنظر إلى معاناتهم على أرض الواقع

جة إليكم يا إخواننا، ألن اضطهادنا يتم اآلن بمباركة رسمية فلسطينية، حيث وصل النتهاك أدنى ألننا بحا
  ". حقوقنا القانونية، حتى بدأت مطاردتنا بحقنا باالعتصام بالتعبير عن معاناتنا
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ل، وقمعت الشرطة البرازيلية، مؤخراً، اعتصاما قام به العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية بالبرازي
والذين اعتصموا أمام سفارة فلسطين منذ شهر تقريباً، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بإيجاد المساكن المالئمة 
لهم وتوفير فرص العمل، بعد أكثر من ثالث سنوات على تلقيهم وعودا بذلك من مسؤولين فلسطينيين 

ة لفض اعتصامنا بالقوة كانت إن محاولة الشرطة البرازيلي: وقال الالجئون في بيان لهم. وبرازيليين
بمشاركة بعض األطراف الفلسطينية في البرازيل، ال لشيء سوى أننا نطالب بأدنى الحقوق اإلنسانية 
التي حرمنا منها، بعد أن شردتنا المفوضية السامية لشؤون الالجئين في الشوارع البرازيلية، وعلى مرأى 

بيان إلى أن اإلجراءات القمعية التي قامت بها قوات وأشار ال". ومسمع المسؤولين الفلسطينيين هناك
  . األمن البرازيلية قد تمت بالتزامن مع زيارة نبيل شعث إلى مقر السفارة الفلسطينية

دون أن يقدم لهم سوى المزيد من الوعود "كما نوه البيان إلى أن شعث استمع إلى شكاوى المواطنين 
 تتحقق، وغادر مكان االعتصام ليبدأ بعدها أفراد األمن الشفهية التي سمعوها طوال سنوات دون أن

البرازيليين في قمع االعتصام بالقوة، واالعتداء على أفراده بمختلف األساليب الوحشية، على الرغم من 
  ". طبيعته السلمية، ودون أي غطاء قانوني كان، إذ لم يكن هناك أي إذن قضائي أو أمر رسمي مكتوب

  25/7/2010، نموقع فلسطين أون الي
  

   مضى على اعتقالهم في سجون االحتالل ربع قرنفلسطينياً أسيراً 21: معطيات .40
 أكدت معطيات حقوقية أن عدد األسرى الفلسطينيين، الذين أمضوا أكثر من ربع قرن وبشكل :رام اهللا

د وعشرين متواصل في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ارتفع اليوم بعد انضمام أسيرين من جنين، إلى واح
وقال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة . أسيراً

 عاماً، بمعنى أمضوا في 25الفلسطينية، أن ثالثة عشر أسيراً منهم اعتقلوا وأعمارهم كانت أقل عن 
 عاماً، وأن الغالبية 52منهم تفوق أعمارهم الـ%) 62(األسر أكثر مما أمضوا خارج األسر، فيما اليوم 

  .العظمى منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات
  25/7/2010قدس برس، 

  
   األسرى داخل السجون اإلسرائيليةأوساطغضب شديد يسود  .41

 أكد مركز األسرى للدراسات أن هنالك حالة من الغضب الشديد تسود أوساط األسرى داخل :غزة
يلية في أعقاب التصعيد الذي تقوم به إدارة مصلحة السجون نتيجة التفتيشات المستمرة السجون اإلسرائ

 سنوات 4والنقل الجماعي لألسرى ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ ما يقارب من 
  .والحرمان من الثانوية العامة وتفتيش أهالي األسرى أثناء ذهابهم للزيارات في السجون

لمحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية وأكد األسير ا
 أن معظم الرسائل التي تصل للمركز من األسرى في كافة السجون تعبر عن حالة من الغليان واإلسالمية

واالستياء والسخط الشديد من جانب األسرى ضد ممارسات إدارة مصلحة السجون والتي طالت معظم 
 اإلهمال أسير شهيد، وسياسة 202ة األسرى حتى وصل عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة إلى حيا

الطبي، وضد سياسة التجهيل التي تنتهجها إدارة السجون بمنع التعليم ووقف تقديم امتحانات الثانوية 
  . كسرت المعادالت وقواعد اللعبة بين األسرى وإدارة السجونالتيالعامة والتفتيشات 

.  حمدونة أن األسرى يستعدون للرد على تصعيد إدارة السجون بحق األسرى على أكثر من مستوىأكدو
 بالوقوف لجانب اإلعالم ووسائل واإلنسانيةوطالب حمدونة الصليب األحمر الدولي والمنظمات الحقوقية 

قية والمنظمات األسرى، داعيا المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية واألهلية والجمعيات الحقو
  .المتضامنة مع األسرى والداعمة لهم لمساندتهم في مطالبهم

  26/7/2010الغد، عمان، 
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   عاما62ً فرقتهما النكبة يلتقيان بعد فلسطينيانشقيقان  .42
في مشهد امتزجت فيه الدموع واألهازيج، التقى شقيقان فلسطينيان للمرة األولى :  ماهر عريف-عمان 

  . الجمعة الماضي، في العاصمة األردنية عمان ،1948عاماً منذ نكبة  62بعدما فراق دام 
 75(عقب جلوسه إلى جوار شقيقه األصغر محمد )  عاما82ً(الحفيظ  وقال الشقيق األكبر محمود عبد

غادرت برفقة والدتي األرملة واثنين : في بيت أحد أقارب العائلة في منطقة طبربور شرق عمان) عاماً
إلى العراق هرباً من مجازر الحرب، ثم رحلت إلى سوريا عقب دخول " الشويكة"ريتنا من أشقائي ق

. القوات األمريكية بغداد، وواصلت سفر الشتات جهة السويد، حيث استقررت، ولدي تسعة أبناء
تفرق شمل األسرة، وشقيقاي اللذان كانا معي هاجرا إلى جهات مختلفة متالحقة، أما محمد فقد : أضافو

وعندما عادت والدتي إلى القدس قبل . ع من حينها ولم نعرف عنه شيئاً، وتقطعت سبل الوصول إليهضا
  .أعوام، بحثت طويالً ولم تجده

رسائل إلكترونية ) كمال(ويشير محمود إلى ورود أخبار عن استقرار محمد في عكا، وتبادل ابن األول 
ولذلك كنا نجهز لهذا اللقاء منذ نحو سنة . عبر شبكة اإلنترنت مع معارف في فلسطين بهذا الخصوص

  .وأربعة أشهر، وهللا الحمد شاهدت أخي قبل وفاتي، لكنني تمنيت ذلك في عمر مبكّر
ولفت محمد من جهته إلى انتقاله بين مواقع فلسطينية عديدة داخل األراضي المحتلة، وعمله في مهن 

ولفت إلى .  من العمر، حتى تزوج واستقر في عكاحرفية بحثاً عن لقمة العيش منذ كان في الثالثة عشرة
تعيش مع شريك حياتها وأوالدها في قريتهم األصلية اهتدى إليها مؤخراً، )  عاما86ً(وجود شقيقة أخرى 

وكانت على اتصال مع أخيه محمود، حيث حضرت اللقاء إلى جانب العديد من أبناء األشقاء الثالثة 
  .واألحفاد 

  26/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   قرنية في غزةزراعةنجاح أول عملية  .43
نجح أطباء مستشفى العيون التخصصي التابع لجمعية الخدمة العامة في إجراء أول عملية جراحية نوعية 
لزراعة قرنية العين لعدد من الحاالت المرضية في غزة ممن هم على قوائم االنتظار والمحولين من 

 ماجد أبو رمضان استشاري طب وجراحة .وأجرى العمليات د. لصحةدائرة العالج بالخارج في وزارة ا
وأكد أبو رمضان أن عملية . العيون والذي يعد من الكفاءات الفلسطينية المتميزة والخبيرة في هذا المجال

 حيث يتطلب إجراؤها عدة أشهر من التحضير وتنظيم االتفاقات ،زراعة القرنية عملية نوعية ومتميزة
  . ك العيون األمريكية والجهات المختصة والجمارك والمعابر اإلسرائيليةمع اتحاد بنو

خطوة سبق كبيرة "محمد العكلوك هذا النجاح . فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمة العامة د
  ".لقطاع غزة في مجال تحسن مستوى طب وجراحة العيون

  25/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  أصل فلسطيني يجري عمليات نادرة ومعقدة في غزة منبروفسور ألماني  .44
 تمكن بروفسور ألماني، من أصل فلسطيني، من إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة :غزة

وقال البروفيسور عبد اهللا نبهان،  .والمعقدة لمرضى قسم المخ واألعصاب في مشفى غزة األوروبي
فى جراحة العمود الفقري في جامعة هامبورج في استشاري جراحة المخ واألعصاب ومدير مستش

ألمانيا، أنه قام بإجراء عمليات تجرى ألول مرة في قطاع غزة كزراعة غضروف الكتروني متحرك في 
الرقبة، ومعالجة أمراض تضييق النخاع الشوكي في الرقبة واستئصال سرطان من النخاع الشوكي، 

  . سفل العمود الفقريباإلضافة إلى توسيع تضييق مجرى العصب في أ
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وأضاف أنه بتشخيص عشرات المرضى تعاني من مشاكل صحية حدثت بعد إجراء عمليات خارج قطاع 
وأشاد نبهان بكفاءة الكادر . غزة، منوها إلى انه جاء إلى قطاع غزة لتقديم خدمة متقدمة ألبناء شعبه

  . انياتالطبي المحلي في مساعدته في إجراء هذه العمليات برغم قلة اإلمك
  25/7/2010قدس برس، 

  
   االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المحتلةتفضحاألردن يقدم تقارير  .45

 قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة رئيس الوفد االردنـي              : بترا -القاهرة  
 في  ، الدول العربية المضيفة    لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في      84جتماعات الدورة الـ    إفي  

ان الوفد سـيقدم للمـؤتمر ثالثـة تقـارير موثقـة باالرقـام              .مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية     
واالحصاءات تفضح الممارسات االسرائيلية بحق مدينة القدس من انتهاك للمقدسات ومصادرة لالراضي            

  .ويد المدينة وتغيير طابعها العربي واالسالميوهدم للمنازل وعمليات طرد للفلسطينيين ومحاوالت لته
واضاف ان التقارير تتناول ايضا الممارسات االسرائيلية في بقية االراضي المحتلة بما في ذلـك جـدار                 
الفصل العنصري وسياسات االستيطان والحصار واالغالق والحواجز والمعـابر واعتقـال المـواطنين             

  .وط للشهداء والجرحىواالعتداء عليهم وما يؤدي اليه من سق
وما تعانيه مـن    ) االونروا( كما تتناول التقارير ايضا اوضاع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

ازمة مالية حادة تنعكس سلبا على الخدمات االساسية التي تقدمها لمجتمعات الالجئـين، ال سـيما فـي                  
  .ؤولياته بهذا الصددمجاالت الصحة والتعليم وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمس

وقال ان الجامعة اتخذت خطوات مهمة لكي يخرج المؤتمر بقرارات مهمة من شأنها دعم صمود اهـل                 
  .القدس في مواجهة محاوالت التهويد االسرائيلية

 26/7/2010، الرأي، عمان
  

   ألف منزل مقدسي بالهدم20ر من تهديد  تحذّ"العربية الجامعة" .46
 لمـؤتمر   84 الدورة الـ    ، أن   بترا، نقالً عن وكالة     القاهرة، من   26/7/2010،  الرأي، عمان نشرت  

المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بدأت اجتماعات في مقر األمانـة العامـة                
 العربية المحتلة   واألراضي العام المساعد لشؤون فلسطين      األمينقال   و .األحدمس  ألجامعة الدول العربية    

 هذه الدورة من المؤتمر تنعقد والقضية الفلسطينية تمـر فـي   إنلجامعة العربية السفير محمد صبيح   في ا 
 الفلسطينية المحتلة في القدس والـضفة       األراضي في عدوانها على     "إسرائيل"اخطر مراحلها حيث تمعن     
  .الغربية وحصار قطاع غزة

 االستيطان في القدس كالبناء فـي تـل         أنو  ياهن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت     إعالنن  أ وأضاف
 االستراتيجية اإلسرائيلية تستهدف تكريس االحتالل لمدينة القدس وعزلهـا عـن            أن يعني بوضوح    أبيب

 إلنجاح الكفيلة باستئناف عملية السالم وتقويض كل الجهود الرامية          األجواءمحيطها العربي وعدم توفير     
  .ادل والشامل في المنطقة مفاوضات تستهدف تحقيق السالم العأي

 مليـون دوالر    500 إلـى  قرار قمة سرت العربية بزيادة الدعم المالي العربي للقدس           إلى صبيح   وأشار
 الجامعة اتخذت خطوات مهمة لكـي       إنوقال   .والى عقد مؤتمر دولي للقدس في قطر بداية العام المقبل         

 فـي مواجهـة محـاوالت التهويـد          القـدس  أهليخرج المؤتمر بقرارات مهمة من شأنها دعم صمود         
  .اإلسرائيلية
 جامعة الدول العربية حذرت مـن تنفيـذ         ، أن القاهرة ، من 26/7/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  

سلطات االحتالل اإلسرائيلي لخطتها التهويدية للمدينة المقدسة بفصل األحياء المقدسـة عـن بعـضها،               
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ها المقدسيين وبناء جسور وأنفاق وشبكة قطارات خفيفة        وتوسيع حدود المدينة المقدسية بضم أراضي أهل      
  . ألف منزل مقدسي بالهدم20ما يهدد أكثر من 

القلق من العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين           "على صعيد آخر، أشار صبيح إلى       
نشئت األونروا من أجـل     ، والذي بات يهدد بانقطاع تزويد الالجئين بالخدمات األساسية التي أ          )األونروا(

  " .تقديمها لهم وفق مسؤوليتها وواليتها
ويبحث المؤتمر الوضع الداخلي الفلسطيني والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، واالستيطان والهجـرة             

  .اليهودية، وقضية الالجئين الفلسطينيين ونشاطات األونروا وأوضاعها المالية
  

  المباشرة فسنلجأ إلى مجلس األمن الدولي فشلت المحادثات غير إذا: عمرو موسى .47
إذا لم يكن هناك    "صرح األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد بأنه           :  صالح جمعة  - القاهرة

أي نجاح وال إنجاز في نهاية المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين، التـي سـتنتهي                 
سبتمبر المقبل، فإن التوجه العربي المطروح هو الذهاب إلـى مجلـس            / أيلول 8المهلة المقررة لها في     

  ."األمن الدولي لطرح القضية برمتها
ال يصح االنتقال إلى المفاوضات المباشرة من دون إحراز تقدم، وإال سنكون قد دخلنا في               ": وقال موسى 

، "وهذا ما ال نريـده    .. ايةعملية قديمة مثلما كان في السنوات العشر الماضية من مفاوضات مفتوحة النه           
نحن ال نريد أن نقـع      .. كانت هناك مفاوضات مباشرة واتصاالت نشطة انتهت كلها إلى ال شيء          ": وقال

إننا انتهينا إلى أننا سنطرح األمر برمته بعد أن نستمع إلى         ": وأضاف موسى . "في الخطأ نفسه مرة أخرى    
الحالي خالل اجتماع لجنة مبادرة السالم العربيـة         تموز   / يوليو 29الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم      

على مستوى وزراء الخارجية وتقريره حول كل االتصاالت التي جرت، ونتائج اتصاالته، واتـصاالت              
اإلدارة األميركية به، وأي اتصاالت أخرى، كما سنطرح نحن أيضا نتائج اتصاالتنا وما نراه معقوال وما                

قف العربي يجب أن نستمر ونمـضي فيـه ألن مجـرد االنتقـال مـن                المو": ، وأضاف "ال نراه معقوال  
مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ضمانات أو تأكيدات من الجانب اإلسرائيلي،               

  ."فإننا نكون قد دخلنا في إدارة األزمة وليس حلها
  26/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  المفاوضات غير المباشرة في األشهر األخيرة عباس سيتضمن نتائج تقرير: محمد صبيح .48

قال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلـسطين فـي الجامعـة              :  صالح جمعة  - القاهرة
العربية، إن تقرير أبو مازن سيتضمن نتائج المشاورات واالتصاالت مع الجانب األميركي ونتائج جهود              

 واحتمـاالت   غير المباشرة إلى جانب تقييم الموقـف فلـسطينياً        األشهر الثالثة األخيرة من المفاوضات      
سيقوم الرئيس الفلسطيني بإطالع الوزراء العرب على فحوى الرد األميركي          ": وأضاف صبيح . المستقبل

الذي أبلغه المبعوث جورج ميتشل للرئيس الفلسطيني بشأن جهود واشنطن لحث إسرائيل على التراجـع               
  ."ا مؤخرا وأدت إلى تجميد كل جهود السالمعن القرارات التي اتخذته

  26/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  أندونيسيا ستلعب دوراً في تحقيق المصالحة الفلسطينية:  في غزةاألندونيسيرئيس الوفد  .49
، في حوار مع كشف رئيس وفد البرلمانيين األندونيسيين إلى غزة المحاصرة النائب آغوس كارتسا سميتا

 بأن الوحدة هي إيمانها من  في تحقيق المصالحة الفلسطينية انطالقاً أندونيسيا ستلعب دوراً أن،"الراية"
 قررنا في البرلمان األندونيسي إرسال وفود برلمانية إلى بعض دول الشرق األوسط  وقال.أساس النصر

سرائيلي على من بينها مصر وسوريا ولبنان وبالتأكيد إلى غزة، وجرى بحث هذه القضية قبل الهجوم اإل
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أسطول الحرية إلى غزة واستهداف سفينة مرمرة التركية، وطلبنا إذنا من السلطات المصرية للسماح لنا 
تحقيق المصالحة  على سنعملوأضاف . بزيارة غزة، لكننا تأخرنا بتنفيذ الزيارة بسبب حادثة مرمرة

 الموجودة والتوصل إلى صيغة الفلسطينية وسنقترح على حكومتنا دعوة كل األطراف لتسوية المشاكل
مصالحة تخدم نضال الشعب الفلسطيني، وسنعتمد الشفافية والحوار الصريح مع الجميع، ألننا أصال ال 

  .نفرق بين هذا الطرف وذاك ونعمل من أجل كل الشعب الفلسطيني
  25/7/2010الراية، قطر، 

  
  "إسرائيل" لتمويل حملة قانونية وإعالمية ضد  قطرياًعرضاًأنقرة تتلقى  .50

كشفت مصادر دبلوماسية   :  أحمد ياسين، وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط       -  القدس المحتلة، غزة   ،أنقرة
 بسبب هجومها على قافلـة      "إسرائيل"عن تلقي تركيا عرضا من قطر لتمويل حملة قانونية وإعالمية ضد            

وذكـرت صـحيفة    . ر المتوسـط  مايو الماضي في المياه الدولية للبح     / أيار 31 فيأسطول الحرية لغزة    
اليومية أن العرض القطري طرح خالل اجتماعات منتدى التعاون العربـي التركـي فـي               " جمهوريت  "

 يونيو الماضي، وأن قبول تركيا للعرض أدى إلى دهشة لدى بعـض الـدول العربيـة        10إسطنبول في   
  .المشاركة فى االجتماعات

التركية أن العرض القطري كان بمثابة بادرة إلظهـار         ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الخارجية       
  .حسن النية والتضامن مع تركيا، لكن عمليا لم تقبل تركيا أي دعم مادي من قطر

  26/7/2010، السعودية  الين،أونالوطن 
  

   ضد قرار االعتقال اإلسرائيليدعمهيهاتف رائد صالح ويؤكد على  "اإلخوان"مرشد : مصر .51
 الشيخ رائـد صـالح       هاتفياً ى محمد بديع، المرشد العام لإلخوان المسلمين، اتصاالً       أجر:  غزة -رام اهللا   

مساندته "، للتضامن معه عشية تنفيذ االحتالل قرار سجنه، وأكد بديع           "إسرائيل"رئيس الحركة اإلسالمية،    
خوانـه  التامة ودعمه ودعم كل المسلمين، للشيخ رائد صالح والقضية العادلة التي يدافع عنهـا هـو وإ                

ضمن الخطـة الـصهيونية لتهويـد المقدسـات         "واعتبر بديع أن قرار حبس صالح يأتي         ."المرابطون
  ."اإلسالمية في مدينة القدس وهدم المسجد األقصى المبارك

  26/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل" إلغاء اتفاقية السالم بين مصر وحولجدل سياسي  .52
في مصر الـسيد    " المعارض"ت تصريحات رئيس حزب الوفد الليبرالي       أثار:  غريب الدماطي  -القاهرة  

حال انتخابه رئيساً للجمهوريـة، جـدالً       " إسرائيل"البدوي بشأن اعتزامه إلغاء اتفاقية السالم بين مصر و        
  .واسعاً داخل األوساط السياسية المصرية

بأي من  " إسرائيل" عدم التزام    وأيدت بعض القوى واألحزاب السياسية المعارضة ما ذهب إليه البدوي من          
المعاهدات التي أبرمتها بعض الدول العربية، وثمن سامح عاشور نائب أول رئيس الحـزب الناصـري                

اغتصبت " إسرائيل"التصريحات، مشيراً إلى أن إلغاء اتفاقية السالم بات مطلباً شعبياً جوهرياً، خاصة أن              
ي، وال تلتزم بأي معاهدات أو اتفاقيات وأن إلغـاء          أرضاً ليست أرضها وأهدرت حقوق الشعب الفلسطين      

  .االتفاقية بحاجة إلى إرادة حاكم من شأنه يتخذ قراراً يصادق عليه الشعب وفق حقوقه الدستورية 
الغفار شكر القيادي بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ما ذهب إليه البـدوي، مـشيراً                كما أيد عبد  

إلى تراجع دور مصر وعزلتها عن محيطها العربـي، وأضـاعت الحقـوق             إلى أن اتفاقية السالم أدت      
  .العربية خاصة في فلسطين
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إن برنامج الوفد يدعو إلـى ضـرورة وقـف          " الخليج"ـوقال ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد ل        
 والشعب  تؤكد عدوانها المستمر على الحق    " اإلسرائيلية"العدوان على فلسطين، وأن الممارسات      " إسرائيل"

وأضـاف أن    .الفلسطيني، ومن ثم فإن تصريحات البدوي لم تخرج عن اإلطار العام لبرنـامج الحـزب              
 1936مصطفى باشا النحاس سبق له وأن طالب بوقف المعاهدة التي أجريت بين مصر وإنجلترا عـام                 

  .خالل إحدى جلسات البرلمان
في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جهـاد عـودة إن أي                 
رئيس ليس له الحق في إلغاء المعاهدات التي أبرمها سلفه، وخاصة إذا كانت تحقـق اسـتقراراً للـبالد                   

ة إلى أن مصر منذ أن      وأشار عود  .وتبعدها عن الدخول في حروب مدمرة لطاقاتها البشرية واالقتصادية        
وقعت اتفاقية كامب ديفيد وهي تعيش في سالم حقيقي، ومن ثم البد من الحفاظ على إقرار الـسالم فـي                    
ربوع المنطقة، وحل القضية الفلسطينية بما يحقق للشعب الفلسطيني وطناً يعيش فيه، واعتبر تصريحات              

  . للتطبيعالبدوي مزايدة سياسية وتأجيجاً لمشاعر البسطاء والرافضين
  26/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   لدفع عملية السالم بالشرق األوسطأمريكية مغربيةمباحثات  .53

 الطيب الفاسي الفهري بالرباط، مباحثات مع دايفيد هيلي، نائـب            المغربي أجرى وزير الخارجية  : الرباط
ـ           ة لتفعيـل مسلـسل     المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشيل، تناولت الجهود المبذول

 أن اللقـاء    أفـاد  الفاسي الفهري    إنوقالت وزارة الخارجية المغربية     . مفاوضات السالم بالشرق األوسط   
يندرج في إطار الدور الهام وااليجابي الذي يقوم به الملك محمد السادس في ما يتعلق بقـضايا الـشرق                   

  .ة السالم العربيةاألوسط، والجهود التي يبذلها المغرب داخل لجنة متابعة مبادر
وأضاف المسؤول المغربي أن المباحثات التي تدخل في نطاق الحوار مع دول أعضاء الرباعية الدولية،               
شكلت مناسبة للتذكير بالموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية والذي يؤكد أنه ال يمكـن تحقيـق                 

مستقلة وقابلة للحياة على جميـع األصـعدة        السالم بمنطقة الشرق األوسط من دون إقامة دولة فلسطينية          
وشدد الفاسي الفهري على أن أية مفاوضات مباشرة ال يمكن أن تكون مثمرة             . وعاصمتها القدس الشرقية  

  .ما لم يتم تجميد ووقف كل العمليات االستيطانية من طرف السلطات اإلسرائيلية
  26/7/2010، ، القدس العربي، لندن

  
   في تركيا"إسرائيل"ية لـ رياضمشاركةتظاهرة ضد  .54

 للكرة الطائرة   "إسرائيل" لليوم الثاني على التوالي تظاهرة جديدة ضد منتخب          25/7/2010نظمت األحد   
الذي حضر إلى أنقرة للمشاركة في بطولة أوروبية، وذلك احتجاجا على الهجوم اإلسرائيلي على قافلـة                

  . المفروض على قطاع غزةمساعدات إنسانية كانت تحاول كسر الحصار اإلسرائيلي 
 بنتيجة ثالثة   "إسرائيل"وتجمع نحو ستين متظاهراً أمام قصر الرياضة في أنقرة، حيث فازت تركيا على              

لصفر في مباراة على المركز الثالث للدوري األوروبي للكرة الطائرة للسيدات، وفق مـصور فـرانس                
  . برس

ون بطاقات، لكن الشرطة طوقت المبنى وأقيمـت         مؤكدين أنهم يحمل   ،وطالب المتظاهرون بدخول القاعة   
 19(ورفع المتظاهرون أعالما تركية وفلسطينية وصـورا لفرقـان دوغـان            . المباراة من دون جمهور   

، أحد الناشطين األتراك التسعة الذين قتلوا في الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كـان                )عاما
   . الماضيمايو / أيار 31متجها إلى قطاع غزة في 

  25/7/2010، فلسطين أون الين
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  باالنتقال إلى المفاوضات المباشرة عباس يقنعون وبرلسكوني وكمرونميركل : "هآرتس" .55

 العبرية امس أن االدارة االميركية وسلسلة من كبار قادة الـدول            "هآرتس" ذكرت صحيفة    :معا –رام اهللا   
لرئيس محمود عباس في محاولـة القناعـه ببـدء          مارسوا في نهاية االسبوع ضغطا كبيرا للغاية على ا        

وحسب موظف اسرائيلي رفيع المستوى فان جملة الضغوط هي نتيجة          . "سرائيلإ"المحادثات المباشرة مع    
  .قرار اتخذه اعضاء الرباعية قبل بضعة أيام

ل، ورئـيس   ففي نهاية االسبوع اتصل بالرئيس عباس الواحد تلو اآلخر، المستشارة االلمانية انغيال ميرك            
ودعا الزعماء االوروبيون   . الوزراء البريطاني دافيد كمرون ورئيس الوزراء االيطالي سلفيو برلسكوني        

الثالثة عباس الى االعالن في اجتماع الجامعة العربية الذي ينعقد يوم الخميس في القاهرة بانـه يوافـق                  
  .على االنتقال الى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل

قد أوضح له الثالثة بأنه سيحظى بدعمهم في المحادثات وانهم لن يسمحوا السـرائيل              وحسب الصحيفة، ف  
واضافت ان الرئيس عباس سمع يوم الخميس رسالة مشابهة مـن رئـيس الـوزراء               . ”جر االقدام “بـ  

اليوناني يورغوس ببندريو الذي نقل له ايضا رسالة من نتنياهو وبموجبها فان اسرائيل جدية في نواياها                
المفاوضات، اضافة الى الرسالة العلنية الى السلطة الفلسطينية التي بعث بهـا الـرئيس الروسـي،                في  

ديمتري ميدفديف، الذي قال في مؤتمر صحفي في نهاية االسبوع انه يجب الـشروع فـي مفاوضـات                  
  .مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن

المباشر على السلطة الفلسطينية، تمـارس االدارة االميركيـة         وقالت الصحيفة إنه وبالتوازي مع الضغط       
ضغطا على مصر واالردن كي يجندا باقي اعضاء الجامعة العربية لدعم القرار الفلسطيني لالنتقال الـى                

واتصل الرئيس االميركي باراك اوباما يوم الجمعة بالملك االردني عبداهللا          . محادثات مباشرة مع اسرائيل   
ويوم الخميس أجرى نائب الرئيس جو      . مامه على الحاجة الى االنتقال الى محادثات مباشرة       الثاني وشدد ا  

  .بايدن حديثا مشابها مع الرئيس المصري حسني مبارك
وقدرت الصحيفة أن ممارسة الضغط على عباس ستشتد مع حلول يوم الخميس، حين سينعقد في القاهرة                

وسيعرض الرئيس عباس فـي االجتمـاع موقـف الـسلطة           . اجتماع وزراء الخارجية للجامعة العربية    
  .الفلسطينية من المفاوضات مع اسرائيل وسيطلب دعم اعضاء الجامعة العربية لذلك

  26/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   االستيطان وإعطاء السلطة ضمانة بذلك تجميدباريس تدعو إلى توسيع  .56
 ان الرئيس نيكوال ساركوزي خاطـب       "الحياة" ـرفيع ل كشف مصدر فرنسي    :  رندة تقي الدين   –باريس  

بحضور الرئيس محمـود عبـاس      » السيد السفير «مفوض فلسطين الجديد لدى باريس هايل الفاهوم باسم         
  . خالل زيارته األخيرة باريس

وقال إن فرنسا قررت رفع مستوى المفوض الجديد الى رئيس بعثة فلسطين برتبة سـفير، وأن الفـاهوم                  
لم يقدم أوراق اعتماده بعد، سيقدمها الى الرئيس الفرنسي كأي سفير آخر، مشيراً الى ان ساركوزي                الذي  

  .أعلن ذلك خالل زيارة عباس منذ نحو شهر
وأوضح المصدر ان باريس تتمنى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين، وأن سـاركوزي              

غير مباشر في ضوء ان المفاوضات كانت مباشـرة بـين         يعتبر انه ال يمكنه ان يرى أي تقدم في مسار           
من أجل ذلك، يجب منح عباس الثقة من خالل تمديـد           «: وقال. إسرائيل والفلسطينيين على مدى سنوات    

وهذا غير كاف، وباريس قالـت      . موضوع تجميد المستوطنات ألن مشكلة تجميد المستوطنات انه جزئي        
توطنات التي هي قيد البناء، بل يمنع فقط البدء ببناء مـستوطنات            ذلك، فتجميد المستوطنات ال يمنع المس     

، علـى   )سبتمبر( أيلول   26باريس تعتبر أن تجميد المستوطنات يجب أن يستمر بعد          «وتابع ان   . »جديدة
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أن يتم توسيعه، فإذا دخل عباس في مفاوضات مباشرة، ينبغي أن يحصل على ضمانة بأال يقع في فـخ                   
  .» الى بناء المستوطنات"إسرائيل"عودة بعد أسابيع من خالل 

26/7/2010، الحياة، لندن  
  

   أميركية لغزة لكنه ينفي أن يكون من منظمي هذا المشروعسفينةرشيد الخالدي مع تسيير  .57
نفى أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي أن يكون أحد منظمي مشروع إيفاد سفينة               : واشنطن

. ، وهو اسم كتاب للرئيس باراك أوبامـا       »جرأة األمل «الخريف المقبل تحت اسم     أميركية الى غزة مطلع     
، وإن أكد أنه    »لست بين المنظمين، ولم أعرف باختيار اإلسم      «: »واشنطن بوست «وقال الخالدي لصحيفة    
  .أحد الداعمين لهذا الجهد

لـف دوالر إلرسـال      أ 370ويبرز اسم الخالدي على الموقع اإللكتروني لحملة جمع تبرعات تصل الى            
وتشمل الئحة المنظمين ناشطين أميركيين ومنظمـات غيـر   . »يو إس غزة«السفينة التي تعد لها منظمة   

  .»يهود يقولون ال«و» كود بينك«و» غزة الحرة«حكومية بينها حركة 
26/7/2010، الحياة، لندن  

  
   يعد بالضغط لتحسين الخدمات المقدمة لألسرىاألحمرمدير الصليب : غزة .58

وعد مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر ستيفان تبرسون في لقاء عقده، أمس، مع وزير               :فايز أبو عون  
شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة محمد فرج الغول في مكتبه بمدينة غزة، بالـضغط مـن                 

  .أجل تحسين الخدمات التي تقدمها اللجنة لألسرى في السجون اإلسرائيلية
ون على ضرورة دراسة المطالب التي سلمت إليه من خالل الغول، والتي تنتقد أداء الصليب               وشدد تبرس 

األحمر وتطالبه بالخروج عن صمته حيال ممارسات االحتالل بحق األسرى والرد عليها خالل عـشرة               
  .أيام

 غزة، أكـد    وفيما يتعلق ببرنامج زيارات األهل ألبنائهم األسرى المتوقف منذ أربع سنوات ألسرى قطاع            
  .تبرسون أن قضية الزيارات قضية إنسانية بحتة

26/7/2010، األيام، رام اهللا  
  

   برنامج بناء مؤسسات الدولةبدعماليابان تجدد التزامها  .59
مـس،   أ رئيس الوزراء سالم فياض ظهـر        ه خالل استقبال  ،جدد المبعوث الياباني يوتاكا ايمورا    : رام اهللا 

 لالستحقاقات الواردة فـي خطـة       "إسرائيل"لتين، وشدد على ضرورة تنفيذ      موقف اليابان الداعم لحل الدو    
خارطة الطريق بما في ذلك التجميد الكامل لالستيطان، وأكد التزام اليابان باستمرار تقديم الدعم للـشعب                

  .الفلسطيني وسلطته الوطنية، وتمكينها من تنفيذ خطتها في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية
26/7/2010، أليام، رام اهللا  

  
   يلغي مؤتمراً في فرنسا إسرائيليةحضور كاتبة  .60

ألغت جامعة فرنسية مؤتمراً لكتاب البحر المتوسط، عقب احتجاجات المشاركين علـى حـضور              ): ب.أ(
 بول كافرني إن المؤتمر ألغي عقب رفـض مـشاركين لـم             -وقال رئيس الجامعة جان   . كاتبة إسرائيلية 
    .كة في حوار مع كاتبة إسرائيليةيسمهم المشار

وقالت الكاتبة إستير أورنـر أمـس،       . »من يرفضون الحوار  «وأضاف أن الجامعة لن تعقد مؤتمراً يضم        
يحاولون نزع  «وأضافت أن من يسعون لمقاطعتها      .  مارسي -إنها لم تكن تتوقع قرار جامعة بروفانس إيه       
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الكتابة اليـوم   « تحت اسم    2011دولي في مارس    وكانت الجامعة قد خططت لمؤتمر      . »شرعية إسرائيل 
    . »توترات وتبادالت: في منطقة البجر المتوسط

26/7/2010، البيان، دبي  
  

  معركتنا الوحيدة هي حصراً ضد االحتالل الصهيوني: مع مشعل" السبيل"من حوار ) 4(الحلقة  .61
ة حول الفكر السياسي لحركة  في حلقة اليوم الرابعة واألخير:عاطف الجوالني  وحمزة حيمور: حاوره

حماس،  يتناول الحوار مع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل النموذج الجهادي الذي قدمته الحركة وما 
اضافه إلى ساحة المقاومة في فلسطين والمنطقة، كما يتناول موقف حماس من استخدام السالح وموقفها 

  ..لمنطقة ومستقبل المشروع الصهيونيمن االستهانة بإراقة الدماء، ويعرج على مستقبل ا
  :فإلى الحلقة الرابعة واألخيرة من الحوار

  :حماس ونموذج المقاومة
  ما اإلضافة التي قدمتها حماس في الجانب الجهادي والنضالي؟ وبماذا تميز أنموذجها المقاوم؟

ء طبيعي وأصيل البد من التأكيد في البداية أن حماس كحركة مقاومة ضد المحتل الصهيوني، هي جز
من تجربة النضال الفلسطيني، وامتداد لها، وحلقة من حلقاتها المباركة الممتدة والمتواصلة منذ مائة عام، 
بدءاً بأول ثورة وأول شهيد، ومروراً بكل ثوراتها ورموزها وقياداتها، ونضاالتهم الرائعة رغم الظروف 

قسام، والحاج أمين الحسيني، وفرحان السعدي، وعبد المعاكسة الهائلة في عهودهم، من أمثال عز الدين ال
القادر الحسيني، وغيرهم، وصوالً إلى الثورة الفلسطينية المعاصرة بمختلف فصائلها وقواها وقياداتها 

وما زالت مسيرة النضال الفلسطيني مستمرة بفضل اهللا حتى اليوم، وستظل قائمة . ورموزها النضالية
  .حرير والعودة والخالص من االحتالل الصهيوني بإذن اهللاومتواصلة حتى تنجز هدف الت

وهذا يعني أن حماس كحركة مقاومة ليست شيئاً منفصالً، أو حلقة معزولة في صحراء تعمل وحدها 
دون جذور أو امتداد، بل هي جزء من كل، جزء من تاريخ شعبنا النضالي ومسيرته الجهادية الحافلة 

واإلبداع، وبالصبر وطول النفس، وباإلصرار على مواصلة المسيرة بالعطاء والتضحيات، وبالتحدي 
  .وقهر كل العوائق والتحديات والظروف المعاكسة وغير المواتية حتى بلوغ الهدف النهائي بإذن اهللا

 إرث ذلك – كما أكسب غيرها من قوى المقاومة الفلسطينية –وهذا االنتماء واالمتداد أكسب حماس 
و جعلنا نطل على تلك التجربة الطويلة والثرية ونستفيد من . وحه وهويته المميزةالتاريخ وأصالته ور

مختلف محطاتها، بما احتوته من خبرات وإبداعات، ومن نجاحات وإنجازات، ومن بعض تجارب الفشل 
ام وما اختيارنا السم الشهيد عز الدين القس. واإلخفاق كذلك، فكلها بالنسبة لنا ولشعبنا رصيد ثري ونفيس

عنواناً لجناحنا العسكري وكتائبه المجاهدة، إال تعبيراً عن هذا االنتماء واالمتداد، وواحداً من مظاهره 
  .وتجلياته

وتأكيدنا هنا على هذه الحقيقة أمر ضروري ومهم جداً، حتى يعرف كل منا جذوره ورصيده وعوامل 
فكما أن . حدد في هذه المسيرة الطويلةقوته الحقيقية من ناحية، ويعرف كذلك حجمه الحقيقي ومكانه الم

االنتماء إلى هكذا تاريخ ومسيرة يعطي الناس أو الحركات قوة وثقة بالنفس من الضروري استحضارها 
خاصة في اللحظات الصعبة، فإنه يعطيهم كذلك تواضعاً واحتراماً ألدوار اآلخرين البد أن يحسوا به 

ة المباركة، لم نكن أول حلقة فيها ولسنا بالضرورة آخر فنحن وغيرنا جزء من هذه المسير. ويكتسبوه
  .حلقاتها

نحن وغيرنا نبني على مـن سبق ونستفيد منه، ثم نبني تجربتنا الخاصة بما لها وما عليها، ونتفاعل أخذاً 
وعطاء مع من يزاملنا في المسيرة، ليكون كل ذلك إرثاً لألجيال القادمة التي تحمل الراية وتواصل 

يرة النضال، حتى يتحقق النصر والتحرير بإذن اهللا، وهو الهدف الذي سيكون الجميع، السابق مس
  .والالحق، شريكاً في صنعه حتى وإن لم يشهد قطف ثمرته النهائية
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أما أنموذجنا المقاوم، الذي أنشأناه أداء للواجب وإسهاماً منّا في هذا الصراع الكبير، وحـرصنا على أن 
له إضافة مميزة لمسيرة النضال الفلسطيني، فقد اجتهدنا أن نصوغه وفق رؤية واضحة، نقدم من خال

ونرسخ فيه جملة من المفاهيم والسياسات والضوابط المهمة والضرورية، وأن نعطيه الكثير من الروح 
  .واإلبداع والمثابرة واإلصرار

  :هاومن أبرز هذه الرؤى والمفاهيم والسياسات التي يمكن اإلشارة إلي
أوالً، المقاومة هي وسيلتنا االستراتيجية لتحقيق الهدف االستراتيجي، وهو التحرير والعودة واستعادة 

  .الحقوق وإنهاء االحتالل الصهيوني ألرضنا ومقدساتنا
أي أن المقاومة هي استراتيجية التحرير، وهي المحور الرئيس في عملنا كحركة مقاومة، وليست مجرد 

ومع أهمية البرامج واألعمال .  خياراً من خياراتنا، بل هي العمود الفقري لمشروعناعمل من أعمالنا أو
األخرى في مسيرة الحركة، كالسياسي والدبلوماسي والجماهيري واإلعالمي واالجتماعي والخيري 

الخ، إال أن قيمتها وتأثيرها الحقيقي في المشروع وفي خدمة الهدف المنشود، يعتمد ... واالقتصادي، 
على كونها تتحرك في ظل المقاومة كبرنامج رئيس، وضمن منظومة عمل تمثل المقاومة عمودها 
الفقري، وذلك ألننا حركة مقاومة في مواجهة احتالل عسكري استيطاني إحاللي نقيض لوجودنا، ومن 

  .لمواجهةالطبيعي أن تكون المقاومة المسلحة والشاملة هي األساس وهي العامل المؤثر والحاسم في هذه ا
. ثانياً، المقاومة عندنا وسيلة ال غاية، وهي في خدمة الهدف والغاية، وليست مقاومة من أجل المقاومة

وتضخيم مفهوم المقاومة بحيث تصبح غاية بحد ذاتها يترتب عليه أخطاء كثيرة في الفهم والرؤية، وفي 
  .الموقف والسلوك العملي، وخلل في إدارة القرار وتقدير المصلحة

نعم، المقاومة مهمة جداً وهي المحور الرئيس لمشروعنا، لكنها ليست هي الهدف، وإنما هي السبيل 
  .والطريق لتحقيق الهدف، والوسيلة االستراتيجية للتحرير

ثالثاً، حماس ليست مجموعة عسكرية، بل هي حركة تحرر وطني شاملة، المقاومة محور عملها الرئيس، 
حرير وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وتعمل في ذات الوقت في مختلف ووسيلتها االستراتيجية للت

وهي حركة شعبية تعيش هموم شعبها، في الداخل . المجاالت والميادين، ولها أهدافها ورؤيتها السياسية
  . في مختلف جوانب الحياة اليومية- قدر استطاعتها –والخارج، وتدافع عن مصالحه، وتعنى بخدمته 

لقد حصرنا المقاومة لتكون ضد المحتل اإلسرائيلي فقط، فمقاومتنا هي ضد العدو الذي يحتل رابعاً، 
بل نحن لم نستخدم المقاومة حتى ضد من . أرضنا ويعتدي على شعبنا ومقدساتنا، وليس ضد أحد آخر

  .أيد عدونا ودعمه وأمده بكل أسباب القوة والسالح الفتاك الذي يقتل به شعبنا
سياسة حصر المقاومة داخل فلسطين وتجنب ممارستها في الخارج، ليس عجزاً، ولكن كما اعتمدنا 

  .نصدر في ذلك عن تقدير دقيق للمصلحة، وموازنة بين مختلف االعتبارات
خامساً، نحن نتبنى بوضوح سياسة عدم استعمال السالح والقوة إال في مواجهة المحتل والعدو الخارجي 

وهذا يعني عدم استعمال السالح والقوة في الشأن الداخلي . اومة المشروعةالذي يعتدي علينا، وهي المق
وال في معالجة الخالفات السياسية والفكرية، فعالج الخالفات داخل الصف الوطني يتم عن طريق الحوار 

  .والتوافق واالحتكام إلى الشعب عبر الديمقراطية وصناديق االقتراع
فة قبل سنوات ليس خروجاً عن هذه السياسة، ألن الحالة وما حصل في قطاع غزة من أحداث مؤس

مختلفة تماماً، بل معاكسة، فهناك فريق فلسطيني رفض نتائج االنتخابات، وسعى لالنقالب عليها، أي 
 بالعدو الصهيوني وباألمريكان، واستعمل السالح - لألسف –على الشرعية الفلسطينية، واستقوى علينا 

 أن ندافع عن أنفسنا اضطراراً، خاصة أننا نفعل ذلك من موقع رئاسة الحكومة ضدنا، فمن حقنا الطبيعي
  .الشرعية التي تشكلت في أعقاب انتخابات ديمقراطية نزيهة، واعتمدها المجلس التشريعي المنتخب

، ورغم أن تلك السلطة اعتقلت اآلالف منا، 2006 وحتى 1994بينما عندما كنا خارج السلطة، منذ 
ذيباً شديداً، وقتلت عدداً منهم في سجونها، والحقت المقاومة وسالحها ورجالها، ونسقت وما وعذبتهم تع



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1861:         العدد       26/7/2010اإلثنين  :التاريخ

تزال تنسق أمنياً مع العدو الصهيوني، إال أننا آنذاك لم نرد على ذلك كله باستعمال السالح أو القوة في 
قابل سياسة كف اليد، وجهها، وبقينا نحصر مقاومتنا ضد المحتل الصهيوني فقط، واستعملنا معها في الم

  .وحصر معارضتنا لها وإدارة خالفنا معها بالوسائل السلمية، السياسية واإلعالمية والجماهيرية
سادساً، تبنينا في الحركة سياسة عدم الدخول في أية معارك جانبية في المنطقة، خالفاً لما فعله غيرنا في 

 أو طرف عربي حتى لو آذانا، وحاصرنا وأساء ولم نستخدم القوة والسالح ضد أية دولة. مراحل سابقة
إلينا، أو اعتقل إخواننا وعذبهم، أو طعن مقاومتنا في ظهرها، أو حرض علينا، فالعرب هم إخواننا وأهلنا 

وقد التزمنا بهذه السياسة طوال . وعمقنا االستراتيجي، وال يمكن أن نسيء إليهم حتى لو أساءوا إلينا
 ضد االحتالل - حصراً – ملتزمين بها بإذن اهللا، ألن معركتنا الوحيدة هي السنوات الماضية، وسنبقى

  .الصهيوني
سابعاً، وقد عـنينا في بناء المقاومة وبشكل أساسي،بالتركيز على بناء اإلنسان المقاوم إيمانياً وتربوياً 

بالضوابط الشرعية ونفسياً وفكرياً، وإيجاد درجة عالية من االنضباط التنظيمي والسلوكي، وااللتزام 
واألخالقية للمقاومة، وتنمية القدرة على الصبر والصمود والتحمل والعمل في أقسى الظروف، إلى جانب 
الوعي ووضوح الرؤية والهدف لدى المقاتل، وإخالص القصد والنية، وامتزاج البعد الديني والوطني 

لمجاهد يقاتل في سبيل اهللا ضد عدوه المحتل، ليشكل حافزاً قوياً ومضاعفاً في مسيرة الجهاد والمقاومة، فا
  .دفاعاً عن وطنه وأرضه ومقدساته، وعن شعبه وأمته، وعن أهله وعرضه

  ...أما عن اإلضافات التي قدمتها الحركة في الجانب الجهادي والنضالي،
وتعزيز فالبد من اإلشارة ابتداء إلى نقطة أساسية وجوهرية، وهي أن حماس نجحت بفضل اهللا في بناء 

مشروعها المقاوم رغم أنها جاءت في الزمن الصعب، وفي مرحلة غابت فيها كثير من العوامل 
والشروط الموضوعية لنجاح الثورات وحركات التحرر، ومن أبرزها انتهاء الحرب الباردة، وغياب 

كية الحليف الحليف الدولي، ونشوء نظام دولي قائم على القطب الواحد، وهي الواليات المتحدة األمري
األول للكيان الصهيوني، ثم دخول العالم مرحلة الحرب على اإلرهاب، وإلصاق تهمة اإلرهاب باإلسالم 

  .وبحركات المقاومة
و نضيف إلى ذلك، وهو في الغالب بعض نتائجه وانعكاساته، أن المقاومة في فلسطين ومنذ فترة تعيش 

و حليفة توفر لها العمق والدعم اللوجستي، ومن حالة حصار خانق، ومحرومة من ساحات جوار صديقة أ
وهذا كله أدى إلى الصعوبة البالغة في استمرار . قاعدة خلفية آمنة تسمح لها بحرية الحركة والمناورة

الكفاح المسلح بطريقته السابقة، خاصة العمل من الخارج إلى الداخل، بل إلى صعوبة تقديم الدعم 
  .ن الخارجاللوجستي للمقاومة في الداخل م

في ظل هذا التحدي الكبير، ومن أجل استمرار مشروع المقاومة والتغلب على العوائق والحصار، 
ركزت الحركة على استراتيجية توسيع مشاركة شعبنا الفلسطيني في الداخل وانخراطه في المقاومة 

 األولى ثم الثانية، والتي والمواجهة بدرجاتها المختلفة، بدءاً بالحجر؛ فكان اإلبداع في نموذج االنتفاضة
شارك فيها الجميع، قوى وشخصيات وجماهير، ليعبر ذلك عن مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، 

  .وأشكال جديدة ومبتكرة من المقاومة والمواجهة المفتوحة مع االحتالل
نيداً وتدريباً  أخرى، وهي البناء الذاتي للمقاومة المسلحة في الداخل، تجإستراتيجيةكما جرى اعتماد 

. وتسليحاً ومناورة، مع بذل كل الجهود لتحصيل الدعم المالي والفني والتسليح من الخارج بقدر اإلمكان
وحين اشتد الحصار أكثر، نشأت وتطورت فكرة تصنيع السالح في الداخل من المواد األولية المتاحة، 

  ...وهكذا 
مالحقة، قبلنا التحدي وواجهناه بشجاعة وإصرار، من أي أننا في ظل هذه التحديات الهائلة والحصار وال

خالل اإلبداع واالبتكار والتنويع والتجديد، واالعتماد على الذات، واالستعانة باهللا تعالى في كل حال، 
وقلنا في أنفسنا، حتى لو بقينا وحدنا . ومواصلة البحث عن األصدقاء والحلفاء وما يتوفر من دعم وإسناد
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قطعت كل أسباب الدعم من اآلخرين، فإننا سنمضي في مشروعنا المقاوم، ولن نعجز في الميدان، وان
ولن نستسلم، ولن نتوقف عن المواجهة والمقاومة، وسنظل نحرض أمتنا على دعمنا والمشاركة معنا في 

 ال فقاتل في سبيل اهللا“هذا الواجب والشرف، مستأنسين بقوله تعالى لرسوله الكريم عليه الصالة والسالم 
. ” تُكَلَّف إال نفسك، وحرض المؤمنين، عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا، واهللا أشد بأساً وأشد تنكيال

كنا نقول ذلك رغم قناعتنا وثقتنا بأصالة أمتنا وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه قضيتها المركزية 
  .طره عليها وعلى المنطقة والعالمفلسطين، ومواجهة المشروع الصهيوني الذي تدرك جوهره وأبعاد خ

ومن اإلضافة كذلك التي قدمتها حماس في الجانب الجهادي والنضالي، التجديد في المقاومة، في أساليبها 
ومن ذلك توسيع العمليات االستشهادية وتطويرها لتتحول إلى سالح فتاك ضد العدو . وتكتيكاتها وأدواتها

ذلك أيضاً تصنيع السالح في الداخل وتحويله إلى مشروع عملي ومن . يضرب نظريته األمنية في عمقها
وحقيقي يمكن االعتماد عليه ولو مرحلياً في ظل صعوبات الحصول على السالح من الخارج، ومن أبرز 
األمثلة على ذلك تصنيع الصواريخ، فبعد أن تعامل معها البعض في البداية باستهانة لبدائيتها ومحدودية 

ها آنذاك، تطورت إلى مراحل متقدمة بفضل اهللا وشكلت إزعاجاً حقيقياً للعدو وتأثيراً مدياتها وفعاليت
  .متزايداً على أمنه

ومن اإلضافات المهمة، تطوير قدرة المقاومة على مواجهة االجتياحات اإلسرائيلية، والنجاح في الدفاع 
،والمحاولة البطولية في مخيم عن المناطق والمدن الفلسطينية كما هو النموذج المتميز في قطاع غزة

جنين، حيث استُعملت في سبيل ذلك مختلف الطرق واألساليب المعروفة، وأضيف إليها موضوع األنفاق 
بل وصل األمر إلى حد صمود المقاومة . واإلبداع فيها واستعمالها على نطاق واسع في الدفاع والمواجهة

ه، كما حصل في حرب العدو الصهيوني على قطاع في مواجهة حرب حقيقية، ودحر العدو وإفشال أهداف
  .على األرض الفلسطينية” إسرائيل“، التي كانت في الحقيقة أكبر حرب تشنها 2009 – 2008غزة 

. ومن اإلضافات كذلك، االرتقاء بالمقاومة إلى مرحلة القدرة على اإلنجاز وتحرير جزء من األرض
ملياتها االستشهادية والنوعية، والتأثير الكبير النتفاضة شعبنا فالمقاومة الفلسطينية بأجنحتها العسكرية وع

الثانية، تمكنت بفضل اهللا من إجبار العدو الصهيوني على الرحيل عن قطاع غزة وتفكيك مستوطناته، 
  .وذلك ألول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني يفعلها مـجبراً على األرض الفلسطينية

 الفلسطينية من خالل تطوير القدرة والزخم واألدوات، والتجديد وتنويع وهذا يعني بوضوح، أن المقاومة
األساليب والتكتيكات، ومن خالل اإلصرار والعناد والنفس الطويل، أصبحت خياراً حقيقياً لشعبنا يمكن 
الرهان عليه، والثقة بقدرته على الصمود والدفاع عن الشعب، وبقدرته على اإلنجاز ولو خطوة خطوة، 

  .ارق اإلمكانات الهائل واستمرار الخلل في ميزان القوى مع العدورغم ف
كما عنيت الحركة بجانب مهم في تجربتها كحركة مقاومة، وهو المراوحة بين تصعيد المقاومة وتهدئتها، 

وقد تكون التهدئة . بما يراعي ظروف شعبنا وأحواله، وبما يخدم المصلحة العامة والتقدير السياسي السليم
ة أو غير معلنة، حسب الضرورة والحاجة، وكجزء من إدارة قرار المقاومة، وقد تكون التهدئة معلنة ذاتي

  .الخ...وباتفاق قوى المقاومة، مقابل مطالب محددة، كوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار، 
 ولكن فنحن وفصائل المقاومة مارسنا ذلك عن وعي وشجاعة وتحمل للمسؤولية تجاه شعبنا ومصالحه،

وفي جميع األحوال مارسنا ذلك على قاعدة التمسك بالمقاومة ومواصلة تطويرها باعتبارها خيارنا 
  .االستراتيجي للتحرير

وقد قدمت الحركة في ميدان المعركة وعلى طريق المقاومة والتحرير، كما قدم غيرها من أبناء شعبنا 
ة من الشهداء من خيرة قياداتها ورموزها ومن فصائل المقاومة الفلسطينية، كوكبة كبيرة وعظيم

وكوادرها، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، وعبد العزيز الرنتيسي، وجمال منصور، 
وجمال سليم، وإبراهيم المقادمة، وإسماعيل أبو شنب، وصالح دروزة، ويوسف سركجي، وسعيد صيام، 

  .امونزار ريان، وغيرهم من مئات وآالف الشهداء الكر
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كما قدمت أسماء المعة في تاريخ العمل العسكري الفلسطيني، من القادة المبدعين في فنون المقاومة 
والقتال ضد العدو الصهيوني، كعماد عقل ويحيى عياش وصالح شحادة ومحمود أبو هنود، وعشرات 

ينية وتاريخ النضال آخرين ال يتسع المقام لذكر أسمائهم، لكن أسماءهم ستظل محفورة في الذاكرة الفلسط
  . أسمى وأجّل– بإذنه تعالى –الفلسطيني، ومكانتهم عند اهللا 

وهناك جانب آخر وإضافة نوعية بالغة األهمية، وهي إدخال البـعد اإلسالمي الديني في المعركة إلى 
 لإلنسان جانب البـعد الوطني والقومي، بكل ما يمثله الدين اإلسالمي في حياة الشعب واألمة، وما يمنحه

المجاهد من روح وقوة وعنفوان، وتعزيز الدافع نحو المقاومة، والقدرة على المزيد من التحمل والصبر 
والصمود، وقدرة اإلسالم كذلك على تعبئة الجماهير وتحريضها وتحريكها وإثارة مشاعرها في مواجهة 

  .المحتلين
ر األمة العربية واإلسالمية ودعمها كما أن هذا البـعد الجوهري عمل على مضاعفة احتشاد جماهي

للشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته، وخاصة في األحداث الكبيرة كالحرب والحصار على غزة وما 
فالمشاعر اإلسالمية من أهم الروابط التي تربط جموع األمة وجماهيرها ونخبها . يتعلق بالقدس واألقصى

طهم بجهاد الشعب الفلسطيني ونضاله، فكان دخول ورموزها بفلسطين والقدس والمسجد األقصى، وترب
حركة حماس بهويتها اإلسالمية الواضحة  إلى ميدان المعركة بهذا الثقل الكبير، عامالً أساسياً في إثارة 

  .الزخم العربي واإلسالمي الواسع واستدعائه لصالح القضية والمقاومة الفلسطينية
  الدماء؟وكيف تنظرون إلى مسألة التساهل في إراقة 

 هناك ضوابط شرعية صارمة معروفة بشأن الدماء وأرواح الناس، شدد عليها القرآن الكريم والسنة -
النبوية، وما شدد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على شيء كما شدد في موضوع الدماء، حيث أكد عليها 

كما أن هناك قواعد . مةمراراً خاصة في خطبة حجة الوداع، فكانت بذلك محوراً أساسياً في دستور األ
وكل ذلك . أخالقية وأعرافاً وطنية تتعاقد عليها الشعوب وتتوافق عليها لتنشيء سلماً داخلياً في مجتمعاتها

  .مما ينبغي التزام الجميع به دون تجاوز
ونحن في الحركة حريصون على ذلك أشد الحرص، من خالل تثبيت هذه الضوابط والقواعد الشرعية 

والوطنية، وتوعية أبناء الحركة وتثقيفهم بها، وإلزامهم بالتقيد بها في سلوكهم العملي، واألخالقية 
  .والمحاسبة على أية تجاوزات أو مخالفات

والشك أن التشديد على هذه المسائل أحوج ما يكون له الجميع في اإلطار العسكري ولدى حملة السالح، 
فالذين يحملون السالح قد يدفعهم . عي ضد العدو المحتلبحيث ال يستعمل السالح إال في مجاله الطبي

شعورهم بالقوة إلى التساهل باستعماله أحياناً دون حاجة حقيقية، وكلما زادت بيئة التوتر الداخلي في أي 
  .مجتمع، زادت احتماالت التساهل والتجاوز في استعمال السالح

للسلطة الفلسطينية في التسعينيات، وسوء أداء والبد من اإلشارة هنا، إلى أن قسوة التجربة األمنية 
أجهزتها األمنية وفسادها وتنكيلها بالناس وخاصة بحركات المقاومة وفي مقدمتها حماس، وتعذيب 
القيادات والرموز وإهانتها، كل ذلك أورث مشاعر ساخطة وآالماً شديدة، وجروحاً في النفوس ال تكاد 

ما جعل البيئة الداخلية في المجتمع الفلسطيني في الداخل ليست سليمة تندمل جراء تلك التجربة القاسية، م
وال في حالتها الطبيعية، بل متوترة ومستفزة، وزاد من الحزبية الضيقة والتعصب للذات وللفصيل على 

وهذه عيوب البد أن نعمل جميعاً على معالجتها، ونتعاون معاً ونتحمل . حساب المصلحة الوطنية العامة
لية معاً في سبيل التخلص منها، ألن ذلك مصلحة الوطن والقضية، ومصلحتنا جميعاً، وألن المسؤو

  .استمرار تلك العيوب والظواهر ضار بالجميع، وضار بالقضية والمصلحة الوطنية
إن امتالك السالح والشعور بالقوة وكثرة العدد، تورث أصحابها في الغالب زهواً وإعجاباً واعتداداً 

تغريهم بالتساهل في استعمال تلك القوة وذلك السالح، وقد تدفعهم إلى ارتكاب األخطاء بالنفس، و
بل إن اإلنسان بطبيعته يطغى حين يستغني أو يقوى، كما قال سبحانه وتعالى . والتجاوزات بحق اآلخرين
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الديني ، مما يوجب تهذيب ذلك ولجمه وضبطه، عبر الوازع ”كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى“ 
واألخالقي والوطني، وعبر تشريع الضوابط والقيود والقوانين والعقوبات، والمحاسبة على التجاوزات 

  .والمخالفات
ونحن في الحركة نمارس هذا النهج بشقيه، الوازع الديني واألخالقي والوطني، والضوابط والقيود 

لدين والشرع والمصلحة الوطنية وحقوق والمحاسبة والمعاقبة في حال التجاوزات، فهذه مسائل متعلقة با
كما أننا نحرص على سالمة النوايا وتنقية الدوافع لدى المقاتلين، ليكون الجهاد والعمل والسلوك . الناس

دائماً خالصاً لوجه اهللا تعالى، ومن أجل الوطن والمصلحة الوطنية، بعيداً عن الهوى وشهوة االنتقام، أو 
  . الشخصيةتصفية الحسابات، أو الدوافع

ورغم كل ذلك، تبقى هنالك بعض األخطاء والتجاوزات تحصل بين الحين واآلخر، فاألخطاء جزء من 
  .كما قال عليه الصالة والسالم) وخير الخطائين التوابون(طبيعة البشر، واإلنسان بطبيعته خطّاء، لكن 

في جيوش العالم وبطريقة والتجاوزات واألخطاء تحصل في تجارب األمم والشعوب جميعاً، كما تحصل 
لكننا . نرى بشاعتها وظلمها للشعوب المستضعفة والمحتلة، كما في العراق وأفغانستان على سبيل المثال

كأمة عربية وإسالمية، وبحكم مبادئ ديننا وأخالقنا وإرثنا الحضاري، نحتاج أن نأخذ أنفسنا دائماً بأعلى 
 تجاه األخطاء والتجاوزات، فأخالقنا ليست محلية فيما درجات االنضباط األخالقي والسلوكي، وبالحزم

  .بيننا فقط، بل عالمية وإنسانية نمارسها مع الجميع، بصرف النظر عن أديانهم وأعراقهم وألوانهم
حتى في عهد الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم حصلت بعض التجاوزات واألخطاء، لكن عالجها كان 

يا أيها الذين آمنوا “ : م عالج واحدة منها على سبيل المثال، في قوله تعالىوالقرآن الكري. حازماً وسريعاً
إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا، وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً، تبتغون عرض الحياة 

  .”ا تعملون خبيراالدنيا، فعند اهللا مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم فتبينوا، إن اهللا كان بم
والرسول عليه الصالة والسالم كان حازماً في معالجة تلك التجاوزات على قلتها، واألحاديث النبوية 
الواردة في ذلك معروفة، ألن االنحياز للمبادئ والقيم واألخالق هو األصل في الدين، واألساس في حياة 

  .األمة
قية والوطنية، واقتداء بالقرآن الكريم والسنة النبوية من هنا، والتزاماً منا بالضوابط الشرعية واألخال

الشريفة، وألننا نعتبر االلتزام بذلك واجباً شرعياً، ومصدر خير وبركة وتوفيق، وتحقيقاً للمصلحة 
الوطنية لشعبنا وقضيتنا، فإن سياستنا في الحركة تقوم على عدم إقرار األخطاء والتجاوزات، وعدم 

من أي مصدر كانت، بل نعتبرها مخالفة لنهج الحركة وفكرها والتزامها، ونحاسب إضفاء الشرعية عليها 
  .عليها بحزم، ونعاقب المخالفين والمتجاوزين

  مستقبل المنطقة
  ما رؤيتكم لمستقبل المنطقة خالل السنوات الخمس القادمة؟

هد استمراراً لهذا  المنطقة اليوم تعيش مرحلة مخاض كبير، والسنوات الخمس القادمة مرشحة ألن تش-
المخاض وقوة واتساعاً له، ولعله يسفر في النهاية عن تغيرات إيجابية ووالدات مبشرة بإذن اهللا، حتى لو 

ولدينا ثقة وأمل كبير بأن المستقبل في السنوات القادمة يسير بإذن اهللا لصالح األمة، . كانت عسرة
ال شك تعيش اليوم حالة نهوض وصعود، ولكنه األمة ب. ولصالح مشروع المقاومة والقضية الفلسطينية

صعود متعب بالضرورة، وقد يرافقه الكثير من النزف واأللم، لذلك يتطلب نفساً قوياً، والمزيد من العزم 
واإلرادة واإلصرار، ومضاعفة العمل والبناء من ناحية، وتصعيد المقاومة والمواجهة ضد األعداء 

  .المحتلين من ناحية أخرى
  ى أن قراءتكم هذه متفائلة وال ترتكز على أسس،البعض ير

  على ماذا تبنون توقعاتكم؟
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قراءتنا واقعية وتستند إلى كثير من الحقائق والشواهد .  قراءتنا ليست حالمة، وبالتأكيد ليست مهزومة-
، ومن ذلك، أن مشروع المقاومة في المنطقة تطور تطوراً ملحوظاً وأثبت حضوره وفاعليته. والمؤشرات

ليس هذا فحسب، بل صمد هذا المشروع وحقق نجاحات مهمة، رغم أنه يعمل في ظل ظروف غير 
مواتية، ويواجه تحديات كبيرة، أهمها الخلل في ميزان القوى اإلقليمي والدولي، وحالة الضعف واالنقسام 

  .التي تعيشها الدول العربية واإلسالمية
ان والعراق وأفغانستان، يعلم أن المقاومة أصبحت رقماً ومن ينظر إلى واقع المقاومة في فلسطين ولبن

صعباً في المنطقة، وباتت الخيار الحقيقي الذي تراهن عليه شعوب األمة لمواجهة قوى الهيمنة، ولمقاومة 
االحتالل والدفاع عن أرضها وأمنها ومصالحها، وحماية استقاللها، ورد العدوان الذي يقع عليها من أية 

  .م، حتى لو كانت بقوة وجبروت الواليات المتحدة األمريكيةدولة في العال
إن المقاومة في المنطقة، لم تصمد وتنجح في إنجاز خطوات من التحرير كما في غزة وجنوب لبنان 

 -  في ساحاتها المختلفة -فحسب، وتصمد في مواجهة حروب كبيرة فحسب، بل لقد أوقعت هذه المقاومة 
 الهيمنة المباشرة على المنطقة، في ورطة كبيرة ومأزق شديد، بحيث باتت القوى الغازية والطامعة في
 أرغمت - بفضل اهللا–فشعوب المنطقة ومقاوماتها وتضحياتها الجسيمة . مضطرة إلى إعادة حساباتها

تلك القوى والدول الكبرى على إعطاء بعض االعتبار لهذه األمة، بعد أن أغرتها أغلب السياسات 
ة لدول المنطقة بالمزيد من الطمع فينا واالستهانة بنا، وعدم وضعنا في االعتبار عند الرسمية الضعيف

  .رسم سياساتهم الخارجية وقراراتهم المهمة بخصوص المنطقة
إن الحرب الصهيونية على غزة ، وحادثة أسطول الحرية، كشفتا عن شيء مهم في مسار الصراع، وهو 

ها األولى، وأن شعوب األمة مهما بلغت حالة اإلحباط لديها، أن األمة ما زالت ترى في فلسطين قضيت
فإنها قادرة على استعادة العافية والتحرك الواسع المؤثر في زمن قياسي، عندما تكون هناك قضايا حقيقية 

وهذه الحيوية الكامنة في األمة، والتي تتجلى في بعض المحطات . لألمة، ومواجهات جدية مع العدو
 التي دفعت – وفق معلومات معتبرة -ساخنة، هي التي شكلت أحد العوامل واألسباب  واالختبارات ال

للتعجيل بوقف الحرب األخيرة على غزة، تخوفاً من تداعيات ذلك » إسرائيل«دوالً غربية للضغط على 
 الغضب العربي واإلسالمي الجارف وتأثيراته المقلقة على الواقع السياسي الراهن في المنطقة ومصالح

  .الغرب فيها
كما أن ثمة تحوالت إيجابية مهمة جرت في السنوات األخيرة في مواقف عدد من الدول العربية 

 حالة متزايدة من القوة واالستقاللية، – إلى جانب قوى المقاومة –واإلسالمية، شكلت بمجموعها 
. لخارجيةواالنحياز لمشروع المقاومة ومصالح األمة، ورفض الخضوع لإلمالءات والضغوط ا

 أحرزت تقدماً - أي هذه الدول –فباإلضافة إلى دول الممانعة الحليفة للمقاومة والداعمة لها، والتي 
ملحوظاً على صعيد دورها في المنطقة، وإلى جانب دول عربية أخرى تطور موقفها وعبرت بصراحة 

طي الذي أفرزته انتخابات وشجاعة عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، وخيار الشعب الفلسطيني الديمقرا
، فقد شهدت اآلونة األخيرة صعوداً واضحاً ومتزايداً لتركيا ودورها اإلقليمي، في مسار إيجابي 2006

ينزع نحو استقاللية القرار السياسي، والنهوض االقتصادي، وتعزيز التجربة الديمقراطية، واالنفتاح على 
 وفاعل على خط قضية فلسطين، وقضايا المنطقة األمة العربية واإلسالمية، والدخول بشكل الفت

األخرى، وتبني مواقف شجاعة وقوية، مما يشير إلى حالة تحول مهمة في المنطقة وعلى صعيد األمة، 
  .تعزز اتجاهها نحو النهوض والتغيير إلى األفضل

سوية وال شك أن هناك إدراكاً واضحاً للجميع، حتى لمن ينكر ذلك مكابرة، أن استراتيجية الت
والمفاوضات فشلت فشالً ذريعاً، ووصلت إلى طريق مسدود، وذلك بعد قرابة عشرين عاماً من اعتمادها 
خياراً وحيداً لمجمل السياسة العربية الرسمية القائمة على ما يسمى باالعتدال، وأن اإلدارات األمريكية 

راتيجية، لم تفعل لهم شيئاً، بل المتعاقبة، والتي راهن عليها هؤالء لمساعدتهم في إنجاح هذه االست
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أحرجتهم وخذلتهم، وكانت تعطيهم مجرد كالم ووعود، ومواعيد انتظار متالحقة ومتغيرة، بينما كانت 
  .وما زالت تعطي الكيان الصهيوني الدعم والتأييد والموقف المنحاز سياسياً وعملياً

بالفشل، حتى ال ينشأ فراغ يستدعي ورغم أن أصحاب هذه االستراتيجية ال يريدون االعتراف الرسمي 
البحث عن البديل، إال أن المخاض الجاري في المنطقة البد أن يدفع الجميع نحو البحث عن استراتيجية 

يومياً على » إسرائيل«بديلة، أكثر جدية واحتراماً للذات، وأقدر على مواجهة  الواقع الذي تفرضه 
أما سياسة االنتظار والمراوحة في المكان، . تدليناألرض، وتتحدى به الجميع، معتدلين وغير مع

والجمود على السياسة الراهنة، وتجريب الخيارات الفاشلة، وإعادة إنتاجها أكثر من مرة، فلم تعد ممكنة 
  .وال محتملة

فضالً عن أن السياسة العربية الرسمية في أغلبها، تبدو لألسف عاجزة عن مواكبة التغيرات التي يشهدها 
م، وصعود العبين جدد، وتنامي أدوار العبين آخرين، وما يفرضه ذلك من تحديات على العرب اإلقلي

  .وأمنهم ومصالحهم، والدور اإلقليمي لدولهم، خاصة الكبيرة منها
ورغم أن أمريكا ما تزال تلقي بثقلها المؤثر والضاغط على كثير من دول المنطقة، إال أن هناك استياء 

يد لدى هذه الدول، حتى الصديقة منها ألمريكا، ألنها باختصار تخذلهم وال تسعفهم في خفياً منها بدأ يتزا
القضايا التي تهم الدول العربية، خاصة بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي، وتراعي الكيان الصهيوني 
ودول المنطقة األخرى على حسابهم، مما يزيد من حرجهم أمام شعوبهم، ويضعف من قدرتهم على 

  .ستمرار في تسويق استراتيجية االعتدال السياسي القائمة على التسوية والمفاوضات، والدفاع عنهااال
. ومن الشواهد التي تعزز الثقة لدينا بأن مستقبل المنطقة لصالحنا، وضع الكيان الصهيوني المتراجع

وم يعاني الكثير من صحيح أنه ما زال متفوقاً عسكرياً، وما زال ميزان القوى يعمل لصالحه، لكنه الي
  .نعم، هو قادر على شن الحروب، لكنه ومنذ فترة طويلة عاجز عن تحقيق االنتصار فيها. جوانب الفشل

إن كل هذه الحقائق آنفة الذكر، بما تعكسه من مرارة أحياناً ومن مبشرات واعدة أحياناً أخرى، ومع 
 اإلعالم الفضائي المفتوح، وعدم القدرة تنامي الوعي لدى شعوب المنطقة، خاصة العربية منها، في ظل

على إخفاء الحقائق، ومع تنامي عودة شعوب األمة إلى هويتها العربية اإلسالمية األصيلة، وجذورها 
الحضارية، والقلق المتزايد لديها حول الوضع الراهن لألمة العربية، ومصيرها ومستقبلها، وأمنها 

ياها األساسية وفي مقدمتها قضية الصراع العربي القومي، ودورها اإلقليمي والدولي، وقضا
  ..الصهيوني،

كل ذلك، في تقديري، يدفع األمة دفعاً إلى تغيير حقيقي وكبير، أصبح حتمياً، مما يجعلني وأمثالي على 
ثقة أن المستقبل خالل السنوات القادمة سيكون بإذن اهللا لصالح أمتنا، رغم المشهد الراهن المثقل بالمرارة 

ويعزز ذلك أن هذه المنطقة، كما تشهد حقائق التاريخ، كانت تنجح دائماً وفي نهاية . الم والهمومواآل
  .المطاف في استعادة زمام المبادرة، وهزيمة القوى والحمالت األجنبية الغازية والمعتدية

  :مستقبل المشروع الصهيوني
كيف تنظرون إلى مستقبل هذا .. لراهنمن خالل قراءتكم لمسار المشروع الصهيوني وما آل إليه واقعه ا

  ، أم يتقهقر وينكفئ؟”إسرائيل الكبرى“المشروع، هل يتقدم وصوال إلى تحقيق 
هناك تراجع حقيقي .  معطيات الواقع تعزز القناعة بأن المشروع الصهيوني ال مستقبل له في المنطقة-

. م يعد قادرا على مواصلة التوسعلهذا المشروع الذي كان التوسع أحد خصائصه المهمة، وهو اليوم ل
، واالنسحاب من جنوب لبنان ومن )رغم إدراك تداعياته السلبية على الشعب الفلسطيني(وما بناء الجدار 

  .قطاع غزة، إال أمثلة عملية على هذا التراجع واالنكفاء
 المعركة إلى التي كانت تشن الحروب على من حولها، وتنتصر فيها بسهولة، وتتمكن من نقل” إسرائيل“

أرض العدو، بات عمقها ساحة أساسية للحروب وتداعياتها، وللمقاومة الفلسطينية حين كانت تضرب في 
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وما يسمى بالجبهة اإلسرائيلية الداخلية باتت مهددة في كل حرب . كل مكان فيه، وهي حالة قابلة للتكرار
  .أو مواجهة، وتدفع ثمن مغامرات قيادتها

، وعلى مستوى كثير من قياداته ”إسرائيل“جيل الصهيوني الحاكم اليوم في فضال عن ذلك، فإن ال
العسكرية والسياسية واألمنية، لم يعد يملك قدرات الجيل األول الذي بنى هذا الكيان، وال إرادة القتال 

ب فضالً عن استشراء حالة الفساد في الطبقة الحاكمة، وتزايد حاالت االنتحار والتهر. التي كانت لديه
  .من الخدمة العسكرية، وتراجع أداء مؤسساتها األمنية

وهذا مؤشر . 1982حرباً حقيقية، إال اجتياحها لمدينة بيروت عام ” إسرائيل“ لم تكسب 1967منذ عام 
” إسرائيل الكبرى“وبتقديري أن مشروع . مهم على تراجع قدرة المشروع الصهيوني، وأنه ال مستقبل له

ماضية في نفس المسار ” إسرائيل“وني ببساطة لم يعد قادراً على تحقيقه، وأن انتهى، ألن العدو الصهي
الذي انتهت إليه دولة جنوب إفريقيا العنصرية، وهي قناعة تتزايد حتى عند كثير من السياسيين 

  .والمراقبين المحايدين
ائيلي ليس عن أمن  عاما على قيام هذا الكيان، وعندما يكون السؤال لدى الشارع اإلسر60بعد أكثر من 

وعندما يشك المجتمع . فحسب، وإنما عن مستقبلها ومصيرها، فهذا تطور مهم وخطير” إسرائيل“
  .اإلسرائيلي في أساس وجوده، وفي مستقبله، وفي جدوى مشروعه، يكون العد العكسي قد بدأ بإذن اهللا

 ندعو بهذا الكالم إلى االستهانة ونحن ال. ليس كافياً أن نقول هذا الكالم، ولكن المطلوب أن نبني عليه
بقوة الكيان الصهيوني وقدراته، فالعاقل هو الذي ال يستهين بعدوه، فما زال هذا الكيان يملك كثيراً من 

ولكن هذه القراءة والرؤية الواقعية المستندة إلى كثير من الحقائق والمؤشرات، ينبغي أن . عناصر القوة
ت اإلسرائيلية، وال إلى شروطها للتسوية السياسية، وأن تدفعنا إلى عدم تدفعنا إلى عدم الخضوع للتهديدا

البديل عن سياسة الخضوع أو حالة العجز . التعامل مع المشروع الصهيوني كأنه قدر مقدور ال مفر منه
واالنتظار والغرق في مستنقع المفاوضات والتسوية اآلسن، هو استمرار المواجهة مع الكيان الصهيوني 

اإلمكانات والخيارات المتاحة، والخيار الحقيقي المتاح هو المقاومة؛ والشعب الفلسطيني قادر بإذن ضمن 
  .اهللا على مواصلة المقاومة، لكنه يحتاج إلى إسناد األمة ومشاركتها ودعمها

ما تزال تشكل ذخرا ) إسرائيل(بدأ الجدل يدور لدى العديد من األطراف الدولية، حول إذا كانت 
برأيكم هل ثمة فرصة ألن تعيد بعض األطراف .. يجيا يحقق المصالح الغربية في المنطقة أم ال استرات

  الدولية النظر بجدوى مواصلة دعمها غير المحدود للكيان الصهيوني؟
كان قدرتها على تسويق نفسها عند الغرب باعتبارها جزءا من »  إسرائيل« أحد جوانب القوة عند -

كما كانت . دادا لها، تحمل قيمها ونمط حياتها ونظامها السياسي الديمقراطي للحكمالحضارة الغربية وامت
لم تعد كذلك؛ خاصة » إسرائيل«اليوم . تقدم نفسها وتستدر عطف الغرب عليها باعتبارها ضحية للنازية

بعد تقرير غولدستون وبعد جرائمها في الحرب على غزة، ومن قبل في لبنان، وبعد جريمتها بحق 
اليوم . ول الحرية، حيث طالت اعتداءاتها مئات الرعايا من عشرات الدول بما فيها دول غربيةأسط

أصبحت تعيش حالة من انكشاف صورتها، واهتزاز المبرر األخالقي الذي كانت تزعمه » إسرائيل«
  .يةتسقط أخالقياً وينكشف وجهها الحقيقي القبيح، وهذا تطور مهم للغا» إسرائيل«. وتروجه سابقاً

تعرضت لهزة كبيرة خاصة لدى شعوب الغرب ونخبه، وذلك » إسرائيل»حالة االحتضان الغربي لـ
بفعل جرائمها المتفاقمة في بشاعتها، وبفعل الصمود الفلسطيني الذي كشفها على حقيقتها، وأبرز عدالة 

ها، ألنها تستخدمها بينما المفاوضات معها تؤدي إلى تجميل صورت. القضية الفلسطينية ووجهها اإلنساني
محضنها الدولي فإنها تلحق بنفسها خسارة فادحة، ألنها ليست » إسرائيل«وحين تخسر . كعالقات عامة

من ناحية أخرى، العقل . نبتا طبيعيا في المنطقة، إنما تعيش على دعم المجتمع الدولي، وبخاصة الغربي
م لم يعد الكيان الصهيوني يظهر أمام الغرب واليو. الغربي يمجد القوة ويعشقها، ويبنى عليها سياساته

بمظهر القادر على فرض ما يريد في المنطقة، وهذا يعني أن ثقة الغرب بقدرة هذا الكيان على فرض 
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لدى الغرب ودورها الوظيفي، » إسرائيل«وهذا بال شك يهز صورة . خياراته على المنطقة بالقوة تتراجع
، بل باتت عبئاً عليه، وباتت كُـلَـفها كبيرة، وهذا سيؤثر بالتدريج ومن حيث كونها استثماراً رابحاً له

  .في تعاطي الغرب مع المشروع الصهيوني في المستقبل
والشيخوخة عادة عندما تظهر مبكراً في أي جسم، . كل هذه العوامل تظهر شيخوخة مبكرة لهذا المشروع

امل المناعة الذاتية، كما تدل على وجود بيئة فإنها تدل على وجود خلل ذاتي في أساس التكوين أو في عو
ودون أدنى ريب أن الصمود الفلسطيني ومقاومته، . محيطة رافضة له فرضت عليه هذه الشيخوخة

وصمود األمة ودعمها، والمواجهات المتواصلة مع هذا المشروع، وعدم الخضوع إلرادته، هو ما جعله 
ا، ولم يعد قادرا على القيام بنفس المغامرات السابقة، ينكشف وتظهر عوراته، لذلك شاخ المشروع مبكر

  .وتحقيق ذات النجاحات التي حققها في الماضي
باختصار، المشروع الصهيوني، ككل مشاريع االحتالل واالستيطان والعدوان عبر التاريخ، ال شرعية 

وستجري عليه ذات السنة له، وبالتالي ال مستقبل له، ألنه غريب عن منطقتنا، وال يحمل مقومات البقاء، 
ونحن أمة عظيمة، تعتز بنفسها ودينها وأرضها وتاريخها . التي جرت على المشاريع المشابهة له من قبل

وحضارتها وهويتها، وتعتبر فلسطين والقدس قلبها النابض، ودليل حياتها وبقائها، لذلك لن تصبر على 
  .الصليبية والزحف المغولي من قبل بإذن اهللالكيان الصهيوني طويالً، وستهزمه كما هزمت الحمالت 

  .صدق اهللا العظيم.  »وتلك األيام نداولها بين الناس«
  24/7/2010السبيل، عمان، 

  
  

   بحجر واحدعصافيرعدة .. خطة ليبرمان .62
  صالح النعامي

مـان  منذ أن خاض غمار الحياة السياسية قبل ربع قرن، لم يحظ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبر            
بهذا المديح الذي بات يغدق عليه من قبل كل حلفائه في اليمين وخصومه في اليسار والوسط علـى حـد                    

  .عن قطاع غزة" النهائي"سواء، إثر تقديمه خطته النفصال إسرائيل 
فقد باتت الخطة التي بلورها مركز األبحاث اإلستراتيجية التابع لوزارة الخارجية اإلسـرائيلية وتبناهـا               

وعلى الرغم من أن الخطة لم يتم تبنيها من قبل الحكومة اإلسرائيلية            . ن في قلب الجدل في إسرائيل     ليبرما
إال أن الكثير من النخب اإلسرائيلية باتت تدعو لتبنيها وجعلها نقطة االنطالق في تعاطي إسـرائيل مـع                  

  .القضية الفلسطينية
 يمكن القول إن خطورتها تكمن في أنها تهدف         وقبل الخوض في تفاصيل الخطة وأهدافها وتداعياتها، فإنه       

عملياً إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وإعادة زمام المبادرة إلسرائيل بشكل يمكنها مـن تحقيـق                
  .مصالحها اإلستراتيجية في أقل قدر من الممانعة العربية

  بنود الخطة
غزة التـي بـدأها رئـيس الـوزراء         عن قطاع   " فك االرتباط "تنص خطة ليبرمان على استكمال عملية       

اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون والتي تم خاللها تفكيك المستوطنات اليهودية في قطاع غـزة وإعـادة                
ويرى ليبرمان أن غاية خطته أن يعترف العالم بانتهاء االحـتالل           . انتشار الجيش اإلسرائيلي في محيطه    

  :ب من إسرائيل التاليولتحقيق هذا الهدف يتطل. اإلسرائيلي لقطاع غزة
  . التسليم بحكم حركة حماس في غزة والتوقف عن المحاوالت إلسقاط حكم الحركة أو إضعافه-1
 فك االرتباط بين االقتصاد اإلسرائيلي واقتصاد قطاع غزة، بحيث تتوقف إسرائيل عن مد قطاع غزة                -2

لة ملوحة مياه البحر بتمويـل دولـي،        بالكهرباء والماء وذلك عبر إقامة محطة توليد كهرباء ومنشأة إلزا         
في المعامالت المالية فـي  " الشيكل"ومحطة لتنقية المياه العادمة، والتوقف عن استخدام العملة اإلسرائيلية         



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1861:         العدد       26/7/2010اإلثنين  :التاريخ

قطاع غزة؛ مع العلم أن إسرائيل قطعت شوطاً في االنفصال االقتصادي عن قطاع غزة عبر قرار بنـك                  
  .صرفي اإلسرائيلي والبنوك العاملة في قطاع غزةإسرائيل قطع العالقات بين الجهاز الم

 االتفاق مع االتحاد األوروبي على آلية لتفتيش السفن المتجهة إلى غزة، بحيث تكف إسـرائيل عـن                  -3
المطالبة بتفريغ حموالت السفن المتجهة إلى غزة في الموانئ اإلسرائيلية؛ حيث تقترح الخطـة أن يـتم                 

سول القبرصي، أو في موانئ يونانية تحت إشراف االتحـاد األوروبـي،            تفتيش هذه السفن في ميناء ليما     
  .وبالتنسيق مع إسرائيل

 نشر قوات أوروبية خاصة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقطاع غزة ومصر، وذلك لمنـع                 -4
ئل عمليات إطالق الصواريخ والتسلل من القطاع إلى إسرائيل، وللحد من عمليات تهريب السالح والوسا             

وعلى الرغم من أن الخطة لم تتحدث عن ذلك بصراحة إال أنـه مـن               . القتالية من مصر إلى قطاع غزة     
الواضح أن ليبرمان يرى أن خطته تقضي باستبعاد أن تكون إسرائيل طرفاً في أي اتفاقية بشأن تـشغيل                  

  .سمعبر رفح، بحيث إن إسرائيل سترى في هذه القضية شأنا يخص كالً من مصر وحركة حما
 تحرك دبلوماسي إسرائيل مكثف في الساحة الدولية لحشد التأييد للخطة، بحيث تحصل إسرائيل بعـد                -5

  .تطبيقها على اعتراف دولي بانتهاء احتاللها لقطاع غزة
  ظروف بلورة الخطة

لقد تمت بلورة خطة ليبرمان في ظل ظروف دفعت الكثير من النخب في تل أبيب لالقتناع بأن إسـرائيل               
فقـد فرضـت    . عد أمامها إال أن تخسر في حال حافظت على طابع تعاطيها الحالي مع قطاع غـزة               لم ي 

  :إسرائيل الحصار على قطاع غزة لتحقيق هدفين أساسيين
توفير الظروف التي تسمح باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى حركة حمـاس جلعـاد               : أوالً

  .ب لقاء ذلكشاليط مع أقل ثمن يمكن أن تدفعه تل أبي
العمل على إضعاف حكم حركة حماس وصوالً إلى إسقاطه، وذلك لـيس فقـط خدمـة للمـصالح                  : ثانياً

اإلسرائيلية، بل خدمة لكل من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والحكومة المصرية، فإسقاط حكم              
صري من وجود حكومـة     حماس يسمح بعودة حكم حركة فتح، عالوة على أنه يضع حداً لقلق النظام الم             

  .يديرها خصومه من اإلخوان المسلمين
لكن دلت التجربة على أن إسرائيل مع األيام لم تزدد إال بعداً عن تحقيق هذين الهـدفين، فـالجمع بـين                     
الحصار والعمليات العسكرية العلنية والسرية لم ينجح في إقناع حركة حماس بتقليص قائمة المطالب التي               

وفي كل ما يتعلق بهدف إضعاف حكم حركـة حمـاس، فـإن العمليـات               . ن شاليط تطرحها لإلفراج ع  
  .العسكرية والحصار قد أديا عملياً إلى تحقيق نتائج عكسية تماماً

فقد أدت مظاهر التضامن الدولي مع قطاع غزة بسبب الحصار إلى تعزيز حكم حركة حمـاس، عـالوة                  
العالمين العربي واإلسالمي بما يجري فـي قطـاع   على أن الحصار وسع من دائرة االهتمام الشعبي في          

غزة، وهو ما بات يهدد بتوريط إسرائيل في مواجهات مع الكثير من دول العالم، على غرار ما حـدث                   
في أعقاب أحداث أسطول الحرية، التي كانت أهم محصلة لها تدهور العالقات بين إسرائيل وتركيا، مـع          

  . العالقات اإلستراتيجية األوثق مع إسرائيلالعلم أن تركيا كانت تعد الدولة ذات
وبدالً من إضعاف حكم حماس فقد مس الحصار بمكانة إسـرائيل الدوليـة وشـكل مـصدراً للتـشكيك                   

وقد استفاد ليبرمان في طرح خطته من الدعوات التي صدرت عن النخب السياسية واألمنيـة               . بشرعيتها
 تجاه قطاع غزة استناداً لمصالح إسرائيل اإلسـتراتيجية         في إسرائيل التي باتت تدعو إلى بلورة السياسة       

  .فقط وليس وفق بوصلة مصالح سلطة عباس والنظام المصري
  تصفية القضية الفلسطينية

ال شك أن مرامي خطة ليبرمان اإلستراتيجية خطيرة جداً، وتهدف بشكل أساسي إلى تـصفية القـضية                 
ل السياسي والقانوني واإلداري بين قطاع غزة والضفة        الوطنية الفلسطينية، وذلك من خالل تكريس الفص      
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الغربية في ظل اعتراف دولي؛ والقضاء على أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع                
غزة، وتوفير بيئة سياسية مناسبة تسمح بإطالق يد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلـة، سـيما                 

  .الستيطانيعلى صعيد تعاظم المشروع ا
، "فـتح "في نفس الوقت فإن الخطة ستعمل على سد منافذ العمل السياسي أمام السلطة الفلسطينية وحركة                

وسيكون أمام محمود عباس خياران ال ثالث لهما في حال تم تطبيق الخطة، فإما أن يسارع إلعادة خلـط                
إلى نسخة أكثر تشوهاً من سـلطة       األوراق واإلعالن عن حل السلطة الفلسطينية، وإما أن تتحول سلطته           

  .أنطوان لحد في جنوب لبنان
ومن أسف فإنه ال يوجد ما يدلل على أن عباس يمكن أن يصل إلى حد إعالن حل السلطة، في حـين أن                      
سلطته قطعت شوطاً كبيراً على سبيل التحول إلى كيان متعاون مع إسرائيل، فلم يعد يمكن الحديث عـن                  

  .السلطة وإسرائيل في محاربة المقاومة، بل إن هناك تكامالً في األدوارتنسيق أمني فقط بين هذه 
فالسلطة التي تدعي حنقها على إسرائيل بسبب المشاريع االستيطانية والتهويد هي نفـس الـسلطة التـي                 

ويطلعونـه  " الـشاباك "يستضيف قادة أجهزتها األمنية يوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية           
هم لمواجهة المقاومة والشوط الذي قطعوه في تحقيق هذا الهدف، وهي نفس السلطة التـي ال                على خطط 

تتورع عن دعوة قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي آفي مزراحي لحـضور منـاورة لحـرس          
  .الرئاسة الفلسطيني

احة اليمينيـة   والذي يزيد من خطورة خطة ليبرمان حقيقة أنها تزامنت مع تعاظم الـدعوات فـي الـس                
اإلسرائيلية لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية مـع مـنح مواطنيهـا الفلـسطينيين الهويـة                 

فنجد جهداً مكثفاً يعكف على القيام به عدد كبير من منظري اليمين ابتداء من وزير الحـرب               . اإلسرائيلية
ود ومروراً بنواب في الليكـود وانتهـاء        والخارجية األسبق موشيه أرنس، القيادي البارز في حزب الليك        

بأبرز قادة المستوطنين، مثل أوري إليتسور، الذين باتوا ينظرون لفكرة فرض السيادة اإلسرائيلية علـى               
الضفة الغربية مع االستعداد لمنح الفلسطينيين فيها الهوية اإلسرائيلية وال يخشون أن يتم اتهامهم من قبل                

  .يلية بأنهم ينظرون عملياً لفكرة الدولة الواحدةالكثير من األوساط اإلسرائ
من الواضح أن خطة ليبرمان كما األفكار التي ينظر لها أرنس تنتمي إلى مدرسـة الواقعيـة الـسياسية                   

. السائدة" المحرمات"اإلسرائيلية التي تهدف إلى المحافظة على المصالح اإلسرائيلية ولو عن طريق كسر             
في قطاع غزة، والتضحية بسلطة عباس، كما أن        " ازدهاره  "كم حركة حماس و   فليبرمان مستعد للقبول بح   

أرنس مستعد للمخاطرة بمنح الفلسطينيين في الضفة الهوية اإلسرائيلية مقابل ضـمان تحقيـق أهـداف                
  .إسرائيلية بعيدة المدى
  أهداف إستراتيجية

التناقضات والخالفات بين حكـم  تعميق : وترمي خطة ليبرمان إلى تحقيق أهداف إستراتيجية أخرى، مثل   
حماس في قطاع غزة والنظام المصري الذي لن يروق له استقرار حكم حماس في القطاع، مما قد يؤدي                  

في نفس الوقت فإن ليبرمان ينطلق من افتراض مفاده أن          . إلى المزيد من مظاهر االحتكاك بين الجانبين      
لمواجهة المشروع النووي اإليراني الذي يعتبر فـي        خطته ستعمل على تهيئة الظروف اإلقليمية والدولية        

فحسب منطق ليبرمان فإن تنفيذ خطته سيكون بديالً عن التقـدم           . إسرائيل مصدر الخطر الوجودي األول    
في المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي يتم سحب البساط من تحت أقدام بعض األطـراف                

ي للبرنامج الذري اإليراني وبين حصول تقدم على المسار التفاوضـي           التي تربط بين تعاونها في التصد     
  .الفلسطيني اإلسرائيلي

  واقعية الخطة
على الرغم من أن كل الحركات الفلسطينية أعلنت رفضها لخطة ليبرمان، إال أنه لـيس بوسـع القـوى                   

طيني، ويـسهم االنقـسام   الفلسطينية إحباط الخطة، سيما وأن تطبيقها ال يحتاج إلى موافقة الجانب الفلـس            
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الداخلي في تقليص قدرة الفلسطينيين على مواجهة الخطة وتداعياتها، بل إن انسداد آفاق المـصالحة قـد                 
  .يؤدي إلى تشكل بيئة فلسطينية موائمة لتطبيق الخطة

من هنا فإن مصير الخطة يتوقف على مدى التعاطي الدولي وتحديداً األميركي معها، وهـذا مـا جعـل                   
ومـن الواضـح أن اإلدارة      . ن يشدد على أهمية الجانب الدبلوماسي في حشد التأييد الـدولي لهـا            ليبرما

األميركية ستتحفظ على الخطة ألنها تدرك مرامي ليبرمان الحقيقية منها، وهي تعي أن الخطـة وإن لـم                  
ـ           " الممانعة"تضف كثيراً لمعسكر     ة لمعـسكر   في العالم العربي فإن تطبيقها بكل تأكيد يمثل ضـربة قوي

  .، وهذا ما ال يتوافق مع المصالح األميركية"االعتدال"
لكن في المقابل وفي ظل عجز إدارة أوباما على إمالء خطة بديلة على إسرائيل سيما بعد تراجع اإلدارة                  
األميركية عن مطالبها بوقف االستيطان والتهويد، فإن إدارة أوباما قد تجد نفسها مضطرة للتعاطي مـع                

يما في ظل حاجة أوباما للتوافق مع حكومة نتنياهو عشية انتخابات مجلسي الشيوخ والنـواب               الخطة، س 
  .السترضاء اللوبي اليهودي

مما ال شك فيه أن خطة ليبرمان تهدف بشكل أساسي إلى تصفية القضية الفلـسطينية، والمـالذ الوحيـد               
سطينيين حول برنامج وطني شامل يعيد      لمواجهتها وما يشابهها من األفكار والخطط يتجسد في التفاف الفل         

االعتبار للمقاومة كخيار لمواجهة المشروع الصهيوني، فمن الواضح أنه لو كانت جذوة المقاومة مشتعلة              
  .في الضفة الغربية لما حظيت مبادرة ليبرمان بقبول متزايد في أوساط الصهاينة

  26/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  التحذير .63
   عطيةحياة الحويك

لم يكن تحذير محمود عباس للفلسطينيين في لبنان من امكانية تورطهم او توريطهم فـي االضـطرابات                 
وهو إذ يأتي من أعلـى مـصدر فلـسطيني          . التي توقع حصولها في الخريف المقبل ، كالما من فراغ           

سـتطالع رأي  مسؤول ، وبعد التقارير الصحفية التي ذهبت حد دخول بعض الفضائيات الى المخيمات ال      
  . المسؤولين فيها حول الموضوع ، فانه يؤكد تلك التقارير 

ليست المسألة اللبنانية بمنفصلة في اي من ابوابها او لحظاتها عن الموضوع الفلسطيني ، بل ان ما يأخذه                  
أن اركان القوات اللبنانية والكتائب وبعض اعضاء المستقبل على المقاومة اللبنانية ، هو اهتمامهـا بالـش               

حرروا : ويقول هؤالء بصراحة    . الفلسطيني ، وربطها مسألة لبنان بمسألة الصراع العربي اإلسرائيلي          
مزارع شبعا تحرر بالدبلوماسية ومقابل معاهدة سالم مع اسـرائيل ، وينتهـي             ) كثر خيرهم   ( الجنوب  

  . األمر 
ا من حلقات األزمة ، ويـصبح       في هذا السياق ، يصبح موضوع فلسطينيي لبنان ، حلقة متصلة برفيقاته           

مقابل تورطهم عسكريا ضد المقاومة ، واحـدا  ) والتوطين ضمنا ( التلويح لهم بمنح الحقوق المدنية علنا    
اولها فصل شريحة هامة عن    : والنتيجة تتوزع على اكثر من خط       . من اخطر سيناريوهات الفتنة القادمة      

وثانيها وذاك هـو األخطـر ، ضـرب         . م المقاوم   الجسم الذي يفترض انه صاحب قضية واحدة ، الجس        
الفلسطينيين بعضهم بالبعض اآلخر ، ألن جماعة المنظمات المعارضة وجماعة حماس سيصطفون الـى              
جانب المقاومة ، وثالثها ، رفع منسوب العداء للفلسطينيين داخل لبنان ، واثبات تورطهم فـي االرهـاب       

ذلك مقدمة لقصف المخيمات وتدميرها على غرار ما حصل في          والعنف الداخلي ، ورابعها امكانية جعل       
( نهر البارد ، وخامسها ان الحقوق المدنية لن تقر بالصيغة التي يوعدون بها ، ألن الطـرف الـرئيس                    

اي القوات اللبنانية والكتائب ، لن يوافقوا عليهـا ، و النهـا وككـل               ) عسكريا وميليشياويا في الحرب     
  . في لبنان ، ستصل الى صيغة وسط القرارات البرلمانية 
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النار في لبنان تعد اللتهام كل المنطقة ، ما تبقى من المنطقة ، وال مصلحة ألحد في اذكائهـا او رمـي                      
بل ان مصلحة الجميع في اال تؤجج األحداث لتصل الى ما يتم الحديث السياسي عنـه فـي                  . نفسه فيها   

 ، تنتهي مع نهاية والية الـرئيس        82يو يرسم لنهاية شبيهة بال    لبنان وفي الدوائر الدولية ، من ان السينار       
الم يخلف جعجع بشير الجميل في رئاسة القوات        . ميشال سليمان ووصول سمير جعجع الى سدة الرئاسة         

فهـل  . اللبنانية ؟ فلماذا ال يخلفه في الرئاسة ؟ وها هي اللقاءات تعد له في الكونغرس االميركي وسـواه                 
  يه الفلسطينيون وبعض اللبنانيين؟ ذلك ما يطمح ال

ألن مـن هـم خارجهـا       ( ال يفهم من هذا الكالم ، السكوت عن مسألة الحقوق المدنية لسكان المخيمات              
، ولكن السعي للحصول عليها ، دون الوصول الى التوطين ، هو عمـل              ) يتدبرون امورهم بشكل جيد     

 وأين ؟ في معركة من الواضح ان من سيمـسك  .سياسي طويل ويتطلب الهدوء والحكمة ال رفع السالح      
حتى ان االنتحاريين الصوماليين الذين يقال إنهم وصلوا شـمال          . بخيوطها هو اسرائيل وال احد سواها       

 علموا ام لم يعلمـوا     -لبنان ، ويستعدون لتنفيذ عمليات ارهابية ، ليسوا ببعيدين عن المخطط اإلسرائيلي             
 الذي يبشر بحصول تلك العمليات ، وهو الذي سيخرج التهام حـزب              وذلك بدليل ان سمير جعجع هو      -

  . اهللا بها 
  26/7/2010، الدستور، عمان

  
   في غزةالمستحيل .64

   فهمي هويدي
 أعلن رسميا في رام اهللا أن الطالبة نور إسماعيل من مدينة خان يونس جنـوبي قطـاع                  -فهمي هويدي   

). الفـرع العلمـي   (ب الثانوية العامة في فلسطين      غزة حصلت على المركز األول متقدمة على كل طال        
وذكر اإلعالن أن أربعة من أبناء القطاع ضمن العشرة األوائل الذين نجحوا في القـسم العلمـي، أمـا                   

ليس هذا خبرا عاديـا؛ ألن مـدارس        . العشرة األوائل في القسم األدبى فقد كان ستة منهم من أبناء غزة           
لطالب الذين قضوا عامهم الدراسي في ظل ظروف غاية في التعاسـة            القطاع التي دمرت، واألساتذة وا    

والبؤس، وأجواء الحصار الوحشي المفروض على غزة، هذه كلها عوامل تهيئ األذهان الستقبال نتيجـة             
إذ ربما كان مجرد النجاح إنجازا كبيرا، ولكن حين تصبح األولى على القسم العلمي فتـاة                . مغايرة تماما 

شرة من األوائل في القسمين العلمي واألولى من غزة، فإن طعم اإلنجاز يصبح مختلفا              من خان يونس وع   
  .تماما

لقد أمضى تالميذ القطاع وتلميذاته عامهم الدراسي في حين تعاني المدارس أو ما تبقى منها من الـنقص                  
ـ              اع التيـار   في األساتذة وفي الكتب والكراريس واألدوات المدرسية والمقاعد، ناهيك عن فتـرات انقط

الكهربائي، التي كانت تضطر الطالب إلى استذكار دروسهم على ضوء الـشموع أو باسـتخدام لمبـات          
ولن أتحدث عن أجواء التوتر السائد بسبب استمرار الحصار والغارات اإلسرائيلية التـي             . الجاز التقليدية 

  .تتم بين الحين واآلخر
ريب، لكننا إذا تأملنا المشهد في داخل القطاع فـسوف          من الخارج يبدو ذلك أمرا مدهشا، وهو كذلك ال          

أعني أننا إذا اعتبرنا تفوق بعض طالب القطاع، في ظل ظـروف            . تتسع دائرة الدهشة وترتفع وتيرتها    
التعجيز التي يعيشون فيها، باعثا على الدهشة، فإن تلك الدهشة يجب أن تتضاعف إذا مـا وقفنـا علـى             

  .ة في القطاع في ظل المستحيل الذي يطبق عليهم من كل صوبالكيفية التي تستمر بها الحيا
هو وضع أقرب إلى المعجزة، أن تتمكن عبقرية الشعب الفلسطيني من إدارة عجلة الحياة في القطاع، في                 
ظل ظروف التدمير والحصار للعام الثالث على التوالي، بدرجات مختلفة من الكفاءة، وهي التي مكنـت                

فـي دفـع    » إسرائيل«بحيث بدا في النهاية أن فشل       . مقاومة االنكسار والتركيع  ذلك الشعب المدهش من     
القطاع إلى االستسالم في حربها التي استخدمت فيها مختلف أسلحة الفتك والدمار، استصحب فشال آخـر          
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وبالسور الفوالذي وغير ذلك من أسـاليب       . لكل الذين راهنوا على تركيع القطاع بالحصار وهدم األنفاق        
  .ضييق والتنكيلالت

إن عزيمة الشباب الذين حققوا تفوقهم الدراسي المدهش، لم تختلف في شيء عن عزيمة األطباء الـذين                 
صنعوا معجزات أخرى في إدارتهم للمستشفيات، وإجراء الجراحات، وتهيئتهم غرفا للعنايـة المركـزة              

وما فعلـه هـؤالء فعلـه       . دائيةاعتمدوا في تجهيزها على بقايا األجهزة المدمرة، وعلى خامات أخرى ب          
نظراؤهم من المهندسين والبنائين والحرفيين والمزارعين، الذين تحدوا الحصار والقهر بقـدرتهم الفـذة              

  .على تحقيق المستحيل
إن فكرة األنفاق ذاتها من دالئل تلك العبقرية التي اقترنت بالعزيمة الجبارة، التي مكنت أهل غـزة مـن                   

حتى باتت تلك األنفاق صورة جديدة للمقاومة، فاجـأت         . منه واالنتصار عليه  تحدي الحصار والسخرية    
الذين راهنوا على تركيع الفلسطينيين وإلحاقهم من خالل الحصار بجماعة المنبطحين الذين دخلـوا فـي                

  .بيت الطاعة اإلسرائيلي
 مما يحتاجـه النـاس      لقد قرأت على ألسنة نفر من الذين زاروا القطاع إعرابهم عن الدهشة؛ ألن الكثير             

وهي حقيقة ال فضل فيها ألحد، وإنما ذلك الفضل يرجع أوال إلى قوة عزيمة الشعب               . متوافر في األسواق  
الفلسطيني وإصراره على تحدي إعصار الحصار وجبروته، ويرجع ثانيا إلى المعونـات التـي قـدمها                

  .الشرفاء والنشطاء ألهل غزة
ل والتركيع، لكنهم ال يزالون يحتاجون الكثير للنهوض وإصالح مـا           لقد نجحوا بامتياز في مقاومة اإلذال     

وال أعرف إن كانوا ال يزالون يأملون خيـرا أم ال           . »األشقاء«دمره انقضاض األعداء، وما أفسده تآمر       
في أهل القرار من بين األشقاء، بعدما كشفت التجربة عن أن بعضهم كان عليهم وليس لهم، واختاروا أن                  

  .زة على المؤمنين وأذلة على المعتدينيكونوا أع
  26/7/2010، السبيل، عمان

  
  

   لبطالن المفاوضات بين السلطة واالحتاللأسبابعشرة  .65
  إبراهيم البيومي غانم. د

. البطالن األصلي هو علة العلل في المفاوضات، مباشرة كانت أو غير مباشرة مـع العـدو الـصهيوني    
ولن يغني مع   . وكل سبب منها كفيل وحده بإبطالها     . نا عشرة أسباب  وأسباب بطالنها كثيرة سنذكر منها ه     

ميتـشل  . ، وال كثرة الحديث عن أنه سيعود إلى المنطقة، أو أنه عـاد            »دوامة ميتشل «أي منها استمرار    
هـذا المـشهد    ... ميتشل مـشى  . ميتشل توقف . غنى وثمل . شرب. أكل. ميتشل أنهى االجتماع  . يجتمع

ومن فرط عبثيـة هـذا      . ن كثرة تكراره مّل منه الجميع، وإن تظاهروا بغير ذلك         وم. العبثي ليس جديداً  
المشهد وامتالئه بكل عناصر الملل والقرف، لم يعد أحد يعبأ بأخبار تحركات السيد ميتـشل، وال الـذين                  

  .يقابلهم أو يوسوس في آذانهم
د، رغم تكاثر أسباب بطـالن      المشكلة هي أن الجانب الفلسطيني وبغطاء عربي دخل دائرة الوهم من جدي           

  :هذه المفاوضات، وهذه عشرة منها
 إن طرفي التفاوض الرئيسين أحدهما مغتصب وهو الكيان الصهيوني، واآلخر مكره وهو سلطة رام               -1

وليس من المعقول وال من المنطقي أن نكافئ المغتـصب          ). حتى وإن تدثرت بعباءة منظمة التحرير     (اهللا  
أما المكره فهو يعاني من عيب في أهليته القانونية، وال يعتد           . ره على شيء اغتصبه   على جرائمه أو إقرا   

بأي آثار تترتب على تصرفاته، وإذا كانت تصرفات المكره تقع باطلة في شأن من شؤون نفسه، فما بالك                  
  إذا كانت في شأن ومصير شعب بأكمله؟
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ألنها منتهيـة واليتهـا بحكـم       , هي ال شرعية  .  إن سلطة رام اهللا مفتقرة إلى الشرعية والشعبية معاً         -2
ومن ال شرعية له، ال صـالحية       . الدستور والقانون الفلسطينيين، ومن ثم ال شرعية لها من هذه الناحية          

 التي فازت فيها حركة حماس بأغلبيـة أصـوات          2006وهي غير شعبية بداللة نتائج انتخابات سنة        . له
خابات جديدة ونزيهة، ستظل تلك النتائج هي الدليل المتوافر علـى           وإلى أن تجرى انت   . الشعب الفلسطيني 

  .مدى شعبية أو ال شعبية أي من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية
 إن جميع موضوعات التفاوض المعلن عنها تدخل ضمن ما يعرف في القـانون الـدولي المعاصـر                  -3

فهي في مجملها موضوعات تتعلق بـاألرض،     .  عنها بالحقوق غير القابلة للتصرف، وغير القابلة للتنازل      
وأن أسس بنـاء الدولـة      . وهذه هي المكونات الثالثة األساسية لبناء أي دولة       . وبالشعب، وبالسيادة العليا  

الفلسطينية هي ذاتها موضوع التفاوض، وهذه ال يجوز التفاوض بشأنها، وال التصرف فيها، وال التنازل               
  .يعة من الذرائععن أي شيء منها تحت أي ذر

 إن كل حاالت التحرر الوطني التي عرفها العالم المعاصر، كانت سلطات االحتالل فيها هـي التـي                  -4
تتوقف عن ممارسة أي أعمال عدائية تجاه الشعب المحتل، وتجاه أرضه وموارده، لتـدل علـى حـسن                  

فيما تقبـل أن تـستمر      ,  احتاللها نياتها، وتقبل الجلوس إلى مائدة المفاوضات لتنظيم عملية الجالء وإنهاء         
بما فيها القوة المسلحة، إلى جانـب جنـاح         , حركة المقاومة في نضالها الوطني بكل الوسائل المتاحة لها        

أمـا فيمـا المفاوضـات الفلـسطينية        . سياسي يتحدث باسم الشعب، ويتفاوض نيابة عنه النتزاع حقوقه        
قاومة بالتوقف كشرط للدخول في المفاوضـات، فيمـا         يطالبون الم : اإلسرائيلية، فالوضع معكوس تماماً   

ولئن صحت المفاوضات في جميع الحاالت فهذه الحالة كفيلة         . يستمر العدوان اإلسرائيلي على كل شيء     
  .ببطالنها سياسياً وقانونياً ووطنياً

ومـا   لو فرضنا جدالً أن المفاوضات ذات جدوى، فإنها باطلة حصرياً في حالة األرض الفلـسطينية                 -5
لكونها أرضاً موقوفة، ووثائق التاريخ تقدم لنا حججاً دامغة ال تقبل النقض، وتؤكـد              , تحويه من مقدسات  

وكل إجراء بالتنازل، أو البيع، أو الشراء، أو أي عمل يمس أصل الوقف يقـع       . وقفية فلسطين ومقدساتها  
  .باطالً

بدعم علني وال محدود من أمريكـا،        إن الوضع الراهن للمفاوضات، يحظى فيه الطرف اإلسرائيلي          -6
ويستقوي بها، بينما هي ال تكف عن تقديم الدعم له، وال تكف عن الجهر بالتزامها بأمنه، واعتباره جزءاً                  

 ال ظهير له، حتى النظم العربية األقرب إليه تخلت عنـه،            - الفلسطيني   -بينما الطرف اآلخر    . من أمنها 
وأي مفاوضات في ظل هكذا معطيـات،       !!. ر الخصم اإلسرائيلي  وباتت تتقرب إلى الراعي األمريكي عب     

  .لن تكون إال محض تنازالت من الطرف العاري من السند
.  يجري الحديث عنها دون تحديد مرجعية محـددة لهـا          - مباشرة أو غير مباشرة      - إن المفاوضات    -7

وسلو وما تالها إلى خارطة     إدارة أوباما تتحاشى الحديث عن مرجعية المفاوضات، بما في ذلك مرجعية أ           
الكـل  . الطريق، وهي أسوأ المرجعيات وأكثرها ظلماً للجانب الفلسطيني، ومع ذلك ال يأتون على ذكرها             

» األمر الواقـع  «والواضح أن   . دون أي إشارة إلى مرجعية بناء هذا الحل       » حل الدولتين «يتحدثون عن   
ي تتحرك على أساسها مسرحية المفاوضات فـي        الذي تفرضه سلطات االحتالل هو المرجعية الوحيدة الت       

ومفاوضات على هذا النحو تقع باطلة بطالناً أصلياً النعدام معناها، وتحولها إلى إجراءات             . هذه المرحلة 
  .   اعتماد لقوة األمر الواقع

تخلـو  )  أمريكي - إسرائيلي   -فلسطيني  ( إن جميع التصريحات والبيانات التي يدلي بها أي مسؤول           -8
حل يحقق السالم الـشامل     «في السابق كانوا دائمي التأكيد على       . للحل المأمول » العدالة« ذكر صفة    من

وإغفال صفة العدالة من خطاب المفاوضات ليس سهواً، وإنما هـو عمـل متعمـد إلسـقاط                 . »والعادل
  .المرجعيات القانونية للشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، وهذا ينقض المفاوضات من أساسها
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وأعني هنا جهاد الدفاع    .  إن مبدأ المفاوضات بحد ذاته في شأن القضية الفلسطينية ينتقص مبدأ الجهاد            -9
وال يبقـى سـوى   . عن النفس، وهذا ال يقول به أحد، وال تقره الشرائع السماوية وال القوانين الوضـعية            

  .استنهاض الهمم لممارسة هذا الحق األصيل حتى النصر
لمفاوضات يعني إقرار المعتدي الغاصب على جرائمه، واالستعداد للتنازل ولـو عـن              إن التسليم با   -10

ألن فيـه  , جزء بسيط من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه وفي مقدسات األمة، وهذا ال يجوز              
مساعدة أيضاً على هدم القيم واألخالق، وتشجيع الرذائل التي يمارسها الـصهاينة، وإهـدار الفـضائل                

  . نسانيةاإل
في رأينا أن ما تريده واشنطن بالتنسيق مع تل أبيب وأطراف إقليمية عربية وأجنبية من هذه المـسرحية                  

يريـدون  . بعد أن تهالكت، وأكلها الصدأ    , »السلطة في رام اهللا   «في عرضها الجديد هو فقط إعادة إنتاج        
واألغرب أنه  . ساقية المعروفة بهمة ونشاط   لكي يدور الثور الدورة المألوفة في ال      , إعادة إنتاج هذه السلطة   

  ."يقبل الدوران، وال يريد أن يتوقف
 23/7/2010، األمان، بيروت
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  غادي طؤوب

في معسكر اليمين تنطلق أصوات تدعو الى ضم يهودا والسامرة لدولة إسرائيل، في ظل اعطاء مواطنة                
هذا طلـب قـديم للمـستوطنين       .  الدعوة الى الضم بحد ذاتها ليست جديدة       .إسرائيلية للسكان الفلسطينيين  

وماذا بالنسبة لسكانها؟ دعـت     . سبق أن دعت الى ضم المنطقة     " يشع"الوثيقة األساس لمجلس    . المتدينين
تحديد المكانة القانونية للسكان اليهود الذين يقيمون إقامة دائمة في يهودا والـسامرة وغـزة،               "الوثيقة الى   

ولكن يستنتج  . وماذا عن العرب؟ ليس واضحا    ". مقيمين يخضعون للقانون، للقضاء ولإلدارة اإلسرائيلية     ك
  .المواطنة لليهود فقط: من ذلك أن

عندما كان االحتالل فتيا، حاولوا حتى الدفع الى األمام بقانون كهذا في الكنيست، وتوفر له حفنة مؤيدين                 
لكل باقي النواب كان لديهم فهم واضح بأن مثل هذا الضم           ). مرتبينهم نائب شاب يدعى ايهود اول     (فقط  

  .سيحول اسرائيل من ديمقراطية الى ابرتهايد رسمي
". وطنيا"ولما كان هذا ليس حقا خيارا، فقد نشأ نوع من التشويش االساسي في المعسكر الذي سمى نفسه                  

ما العمل مع سـكان     :  يثيره االستيطان  فقد أيد االستيطان ولكن لم يكن لديه جواب على سؤال مهم للغاية           
ليفي اشكول قال ذات مرة إن المناطق المحتلة من حرب األيام الستة هي مثل العـرس                . المناطق العرب 

  .أننا ال نريد العروس. المشكلة الوحيدة. الرائع
 معـسكر   حكومتا غولدا ورابين، اللتان جاءتا في أعقابه واصلتا التلعثم، ومر زمن آخر الى أن اسـتيقظ               

معسكر اليمين ليس كذلك؛ الليكود واصل تأييـد االسـتيطان والتبـاهي            . اليسار وبدأ يعارض االستيطان   
وعليه فلم  . ، بالنسبة للعروس  "يشع"بمكسب االرض، ولكنه واصل الصمت، مثل الوثيقة االساس لمجلس          

يـد أن يحـول سـيطرة       من جهة يستوطن، بمعنى ير    : يكن واضحا ما الذي يريده اليمين اإلسرائيلي حقا       
إسرائيل في المناطق الى سيطرة دائمة، ومن جهة أخرى غير مستعد الن يتنازل عن الديمقراطية، وعليه                

  .فإنه لن يضم المناطق عمليا، كي ال يعطي العروس حق المواطنة
ث الى أن جاء موشيه ارنس، تسيبي حوتبيلي، اوري اليتسور، روبين ريفلين وحفنة آخرون فقرروا الحدي              

الـضم  . يجب عناق العـروس   : االستنتاج. ال يمكن أخذ هدية أهل العروس من دون العروس        : باستقامة
على . هكذا يتم الحفاظ على الديمقراطية وعلى وحدة البالد على حد سواء          . والمنح لحق المواطنة الكامل   
  .إسرائيل ستصبح دولة ثنائية القومية: أنه تبقى مشكلة صغيرة واحدة
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: إذ إنهم قالوا الحقيقة التي يحاول اليمين نفيهـا منـذ زمـن بعيـد              . ن نهنئهم على استقامتهم   ينبغي لنا أ  
واليمين اإلسرائيلي هو ليس بالضبط المعسكر الوطني، بـل         . االستيطان يؤدي بنا الى دولة ثنائية القومية      

  .وحتى لو لم تكن هذه نيته، فهذه ستكون نتيجة سياسته. المعسكر ثنائي القومية
يه فليس مفاجئا أن تجرف استقامة ارنس ورفاقه، خصوصا اليمين، ولذات السبب الذي يمنع اليـسار                وعل

إذ . المتطرف، الذي يطالب بدولة واحدة لكل مواطنيها بين النهر والبحر من أن يجرف اليسار الصهيوني              
  .إن كل حل لدولة واحدة سيكون ثنائي القومية، وفي نهايته ستكون فيها أغلبية عربية

أما الضم، حتـى  . لقد سعت الصهيونية الى خلق وضع ال يكون اليهود فيه أقلية في دولة واحدة في العالم   
هذا سـيكون،   . وان كان فقط ليهودا والسامرة، فسيجعل اليهود في نهاية المطاف اقلية في اسرائيل ايضا             

كـل محاولـة لتحويـل      . يةنهاية الـصهيون  . اذا ما استعرنا صياغة األصوليين، منفى في بالد إسرائيل        
وعليه، فإن االستيطان هو الخطـر االكبـر        . سيطرتنا في المناطق الى سيطرة دائمة يؤدي بنا الى هناك         

ولكن إذا لم ننقذ أنفسنا مـن       . وعلى كل ما تبقى من مشاكل يمكننا أن نتغلب        . على المشروع الصهيوني  
  .المناطق فإنها ستغرقنا في ثنائية القومية

  "يديعوت احرونوت                                                                  "            
  26/7/2010، الغد، عمان

  
  

  :كاريكاتير .67
  

    
  26/7/2010، االتحاد، أبو ظبي


