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   وال نتهرب منها"إسرائيل"مستعدون للمفاوضات المباشرة مع : عباس .1
  يـوم  الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس أكـد      ن  أعمان   من 27/7/2010،  القدس العربي، لندن   ذكرت

 عمان أنه على استعداد لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد االتفـاق علـى               االردنية مة العاص مناإلثنين  
مرجعية واضحة ومحددة للتفاوض، في وقت اتهمت فيه إسرائيل الفلسطينيين بالتهرب من المفاوضـات              

  .المباشرة
عدون وقال عباس للصحافيين عقب لقائه العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في عمـان، نحـن مـست                 

للمفاوضات وسبق أن فاوضنا الحكومات اإلسرائيلية بشكل مباشر أكثـر مـن مـرة، لمـاذا ال نريـد                   
  .نحن ال نتهرب منها. المفاوضات؟

قلنا انه ال بد من المفاوضات المباشرة بمرجعية واضحة ومحددة هي حـدود             : وأضاف عباس في عمان   
وتحدثنا عن هذه المرجعية بكلمتين،     ..  الشرقية  وعاصمتها القدس  1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

  . ووقف االستيطان، وعندها تكون المفاوضات المباشرة ممكنة وممكنة جدا1967حدود عام 
وتطالب السلطة الفلسطينية بضمانات لوقف االستيطان في القدس الشرقية المحتلة وفي مسالتي الحـدود              

  .واالمن قبل أن تباشر مفاوضات مباشرة
تبعد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن يتم خالل اجتماع              اسكما  

لجنة متابعة المبادرة العربية الخميس المقبل في القاهرة الخروج بمواقف تدعو إلى مفاوضات مباشرة مع               
باس، وأشار إلى انه    اإلسرائيليين بالرغم من الضغوط األمريكية المكثفة على الرئيس الفلسطيني محمود ع          

  .أيلول المقبل/ سيتم تقييم المحادثات غير المباشرة في سبتمبر
عضو اللجنة  ن  أ،  وكاالت االنباء و محمد الرنتيسي     عن مراسلها  27/7/2010الدستور، عمان،    وأضافت

عباس سيطلب من لجنـة متابعـة مبـادرة         محمود   إن الرئيس    :التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة قال     
السالم العربية في اجتماعها المقرر الخميس المقبل بالقاهرة تمديد المباحثات غير المباشرة مع إسـرائيل               

واوضح في تصريحات إذاعية ، أن عباس سيطلب دعـم الموقـف الفلـسطيني بتمـسكه                . حتى نهايتها 
ات غيـر المباشـرة     بمتطلبات االنتقال إلى المفاوضات المباشرة والتقدم بطلب واضح لتمديد فترة المباحث          
" تطابق"وأشار إلى   . حتى الثامن من أيلول وهو الموعد المحدد النتهاء فترة الشهور األربعة المقررة لها            

المواقف الفلسطينية العربية إزاء رفض االنتقال إلى مفاوضات مباشـرة مـن دون وقـف االسـتيطان                 
ة العربية دعمها للموقف الفلـسطيني مـع        ورجح عميرة أن تعلن اللجن    . وااللتزام بمرجعية السالم الدولية   

وذلك رغم أن هذه المحادثات     "االستمرار في المحادثات التقريبية حتى انتهاء مدتها المحددة بأربعة شهور           
  ".وصلت إلى طريق مسدود ، ولم تبدأ على ارض الواقع

  
   "إسرائيل"عباس يتعرض لضغوط دولية لالنتقال الى المفاوضات المباشرة مع  .2

 وان أكد ين فلسطيني يمسؤول، ان    محمد يونس  عن مراسلها رام اهللا    من 27/7/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط دولية لالنتقال الى المفاوضـات المباشـرة التـي                

ول الـى   اعتبرها الرئيس األميركي الطريق الوحيد الذي يمكنه من خاللها مساعدة الفلسطينيين في الوص            
مع إسرائيل، وأن الرئيس األميركي باراك أوباما لوح له بنتائج سلبية على الفلـسطينيين              .الدولة المستقلة 

  .في حال الرفض، منها استئناف إسرائيل البناء االستيطاني المجمد جزئياً في الضفة الغربية
ت المباشـرة والحـصول     إما الذهاب الى المفاوضا   : وقال مسؤولون إن أوباما وضع عباس بين خيارين       

  .على دعم سياسي أميركي إلقامة الدولة المستقلة أو انسحاب الجانب األميركي وتنحيه جانباً
األسـبوع الماضـي انـه    » فتح«وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في كلمه له أمام المجلس الثوري لحركة           

اومة تلك الضغوط بطريقـة     لكنه تعهد بمق  . للذهاب الى المفاوضات المباشرة   » شديدة«يتعرض لضغوط   
  .»سلمية«قال عنها 
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ويرى مسؤولون فلسطينيون أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نجح في إقناع الدول الغربية، والرأي العـام               
اإلسرائيلي، بالمفاوضات المباشرة من دون أن يدفع أي استحقاق لذلك، خـصوصاً تجميـد االسـتيطان                

  .عية للمفاوضاتوقبول قرارات األمم المتحدة كأساس ومرج
وكالة اسشيوتيد برس األميركية لألنباء حصلت علـى وثيقـة      إن   27/7/2010،  48موقع عرب  واضاف

فلسطينية داخلية تبين أن المبعوث األميركي، جورج ميتشل، نقل رسالة من الرئيس باراك اوباما، لرئيس               
نتقال إلى مفاوضات مباشـرة مـع       السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الشهر الحالي، مفادها أن عليه اال         

وأكـد رئـيس دائـرة      .  اسرائيل بسرعة اذا كان يريد مساعدة الرئيس أوباما في إقامة دولة فلـسطينية            
ف، صائب عريقات، صحة ما ورد في الوثيقة وأن ميتشل نقل رسالة كهذه لعباس،              .ت.المفاوضات في م  

سرائيل بخصوص تجميد اإلستيطان إذا لـم       مشيراً إلى أن واشنطن لم تهدد السلطة بوقف الضغط على ا          
  . تستجب السلطة للمطلب األميركي بالدخول في مفاوضات مباشرة

  
  هاتفياً "اإلسرائيلية "-و ساركوزي يبحثان المفاوضات الفلسطينية  عباس .3

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصاالً هاتفياً، أمس، من الرئيس الفرنـسي نيكـوال              : )ب.ف  .أ  (
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو      " . اإلسرائيلية "-وزي تطرقا خالله إلى المفاوضات الفلسطينية       سارك

اتصاالً هاتفياً مهماً من الرئيس الفرنسي بحثا خاللـه         "ردينة من العاصمة األردنية عمان، إن عباس تلقى         
حددة من أجـل انطـالق      ، وضرورة وجود مرجعيات واضحة وم     "اإلسرائيلية "-المفاوضات الفلسطينية   

المفاوضات المباشرة، أهمها االلتزام بمرجعية للمفاوضات أساسها حدود األراضي الفلـسطينية المحتلـة             
  " . 1967عام 

  27/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  هنية يعدل حكومته قريباً بسبب وجود عبء ثقيل على الوزراء .4
 1200ومة المقالة فتحي حماد إن وزارتـه عاقبـت          قال وزير الداخلية واألمن الوطني في الحك      : رام اهللا 

واضـاف  .  وحتـى االن   2009موظف فيها، ما بين الفصل وخصم الراتب وترقين القيد، منذ بدء العام             
في منطقة غرب غزة بالتعـاون      " حماس"حماد خالل لقاء مفتوح نظمته دائرة العالقات العامة في حركة           

كل العالم يعول علينا وبدأنا في إرساء قواعد الحكم         "اول امس ان    مع العالقات العامة في وزارة الداخلية       
اإلسالمي النموذجي عبر إرساء قواعد األخوة والنظام وسيادة القانون وتطوير العالقـة بـين األجهـزة                

  ".األمنية والشرطية
المقالـة امـس، أن     " حماس" من جهة اخرى، أكد احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في حكومة حركة             

وقال يوسف إن   . رئيس الوزراء إسماعيل هنية يدرس إجراء توسيع وتعديل وزاري على تشكيلة حكومته           
هنية يدرس توسيع وإجراء بعض التعديالت على المواقع الوزارية ضمن القضايا المطروحة في أروقـة          "

ـ     "وأضاف ان   ". الحكومة وحركة حماس بسبب وجود عبء ثقيل على الوزراء         ل العبء يتمثل فـي حم
  . ، مؤكدا ضرورة اكتفاء كل وزير بحقيبة واحدة"وزراء أكثر من حقيبة بالحكومة

 27/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها " إسرائيل"لزام إلالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته على : فياض .5
لمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في     طالب رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض ا       : )أ.ب  .د  (

بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها، ومتطلبات التقدم في العملية السياسية وضـمان           " إسرائيل"ضمان إلزام   
وقال فياض خالل استقباله يوتاكا إيمورا المبعوث الياباني الخاص بالشرق األوسط في رام اهللا،              . نجاحها  

إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مـصيره         "تحقاقات  أول أمس، إن في مقدمة هذه االس      
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"  وعاصمتها القدس الشرقية   1967في إقامة دولته المستقلة على كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام            
المبعوث الياباني جدد موقف اليابان الداعم لحل الدولتين، وشدد على ضـرورة تنفيـذ              قال فياض إن    و. 
  . لالستحقاقات الواردة في خطة خارطة الطريق بما في ذلك التجميد الكامل لالستيطان " إسرائيل"

  27/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  فياض يثمن دعم البرازيل العادة إعمار قطاع غزة .6
 عبر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لوزير الخارجية البرازيلي السيد سيسلو أموريم عن              :رام اهللا 
 مليون دوالر   15سلطة الوطنية للدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه البرازيل ، والتي كان آخرها             تقدير ال 

لدعم تنفيذ مشاريع في قطاع غزة بالتنسيق والتعاون التام بين السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية التابعة               
ة تنفيذ برامجها العادة إعمار     لألمم المتحدة العاملة في القطاع ، وأكد اصرار السلطة الوطنية على متابع           

قطاع غزة ، وفقاً لمقررات مؤتمر شرم الشيخ ، ودعا كافة الدول إلى الوفاء بااللتزامات التـي اعلنـت                   
  . عنها ، لتمكين السلطة الوطنية من القيام بذلك

طلعـه  وكان فياض قد استقبل الوزير البرازيلي في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في مدنية رام اهللا ، و                 
على اخر تطورات األوضاع السياسية في األرض الفلسطينية المحتلة ، والمخاطر التي تتهـدد مـستقبل                

  .عملية السالم جراء الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية
 27/7/2010، الدستور، عمان

 
  تعديل حكومة فياض بانتظار حسم حقيبة المالية .7

ـ    رجحت مصاد  :عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا  أن يتم اإلعالن عن التعديل     " الوطن"ر فلسطينية مطلعة ل
الوزاري على حكومة سالم فياض، فور التوصل إلى اتفاق بين الرئيس محمود عبـاس وفيـاض علـى                  

  .مسألة حقيبة المالية في الحكومة التي يتوالها فياض منذ ترؤسه للحكومة
ورئيس صندوق االستثمار الفلسطيني،    وذكرت مصادر أن محمد مصطفى، المستشار االقتصادي للرئيس         

هو أبرز المرشحين لتولي حقيبة المالية، ومع ذلك فقد فضلت مصادر مقربة من مصطفى الـصمت إزاء             
  .هذه المعلومات مفضلة عدم التعقيب عليه رسميا

ـ              دل وبالمقابل فإن التعديل سيشمل على األرجح حقائب الخارجية والزراعة والتربية والتعليم العالي والع
والسياحة إضافة إلى وزارة اإلسكان واألشغال العامة التي كان يتوالها محمد اشتيه قبل أن يقدم استقالته                
قبل عدة أشهر حيث يتردد أنه سيتولى منصب رئيس ديوان الرئاسة خلفا للدكتور رفيق الحسيني، فيمـا                 

  .يتعين حسم مسألة وزارة اإلعالم
  27/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

 
   لوقف االستيطان"اسرائيل"نشعر بتقاعس المجتمع الدولي في الضغط على : النائب البرغوثي .8

 استقبل النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية           : الحياة الجديدة  -رام اهللا   
طينية والممارسـات   وزير الخارجية البرازيلي سيسلو أموريم وبحث معه االوضاع في االراضي الفلـس           

  .واالنتهاكات االسرائيلية
وقال البرغوثي ان اللقاء تناول ايضا خطورة الضغوط الممارسة من اجـل الـدخول فـي المفاوضـات      

واضاف النائـب   . المباشرة دون وقف االستيطان وايضاح مرجعية للمفاوضات واطار زمني محدد لذلك          
 اسرائيل لوقف االستيطان وممارساتها التعسفية التـي        اننا نشعر بتقاعس المجتمع الدولي في الضغط على       

شارحا للوزير البرازيلي اهمية تعزيز الديمقراطية فـي بنـاء   . تكرس مساعيها لتدمير فكرة حل الدولتين     
  .الدولة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام
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وات ومعازل مشيرا الـى مخـاطر       واضاف ان ما يجري هو خطة محكمة هدفها تحويل الضفة الى جيت           
  .الحصار المفروض على قطاع غزة وضرورة العمل على رفعه وانهاء معاناة شعبنا هناك
 27/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  مشروع قانون المواطنة اإلسرائيلي الجديد عنصري: منظمة التحرير .9

نية إن مشروع قـانون المواطنـة اإلسـرائيلي          اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي      :رام اهللا 
الجديد، والذي يشترط االعتراف بيهودية الدولة للحصول على المواطنة يؤكد النزعة العنـصرية غيـر               

  .المسبوقة التي تهيمن على دائرة صناعة القرار في إسرائيل
ة فـي داخـل الخـط       واعتبرت اللجنة التنفيذية إن هذا المشروع موجه باألساس ضد األقلية الفلـسطيني           

األخضر، وهو استكمال للدعوات العنصرية التي جاءت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي لتهجيرهم              
  .48وإخراجهم ديمغرافياً وجغرافياً من حدود عام 

إن مشروع القانون الجديد، يمثل سابقة عنصرية خطيرة، تنـسف باألسـاس كـل األعـراف                : وقالت  
اإلنسان، وهو مشروع موجه للضغط واستفزاز األقلية الفلسطينية كمـا جـاء            والمواثيق المتعلقة بحقوق    

  .على لسان الوزير في الحكومة اإلسرائيلية دان مريدور
إن تعالي أصوات العنصرية اإلسرائيلية الرسمية ضد األقلية الفلسطينية، بالتوازي مع السلوك            : واضافت

ى المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليـة ذات الـشأن،         اإلسرائيلي المعادي للسالم في المنطقة، يفرض عل      
التصدي لهذه السياسة، ومنع التدهور الحتمي الذي يمكن أن تشهده المنطقة جراء السياسات اإلسـرائيلية               

  .الراهنة
 27/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  لقدس  األردن يستضيف مؤتمراً حول ا:رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير .10

أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا عن عقد مـؤتمر خـاص                 
بالقدس في العاصمة االردنية عمان في أكتوبر المقبل لدراسة أخطار االنفاق على المقدسات االسـالمية               

التاريخية المقامـة فـي     والمسيحية وخاصة المسجد االقصى، وتأثيرتها الخطيرة على المباني والمنشآت          
  .مدينة القدس المحتلة وسبل التصدي لها

وقال إن المؤتمر سيعقد تحت رعاية الجامعة العربية، بمشاركة الدول المـضيفة لالجئـين الفلـسطنيين                
وباحثين ومتخصصين في الحفريات والخرائط، مشيرا الى ان هذا المؤتمر سيكون تمهيدا للمؤتمر الدولي              

  وأوضح األغـا أن قـضية القـدس     ".سرت"قرر عقده في الدوحة تنفيذا لقرارات قمة      الخاص بالقدس الم  
تصدرت مناقشات اليوم الثاني العمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة                

  .المضيفة التي تستمر خمسة أيام 
 27/7/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  اتصاالت مع أوروباولديها  ..اجبحماس قوة سياسية حوارها و: أسامة حمدان .11

اعتبر عضو المكتب السياسي لحماس أسامة حمدان، أن حديث وزير : حاوره محمد األيوبي – بيروت
تصحيح "، بمثابة "حماس"الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير عن استعداد بالده للتحدث مع حركة 

اً أن لدى حماس اتصاالت مع دول ، موضح"لألخطاء التي ارتكبتها الدول األوروبية بحق الحركة
  . باالتحاد األوروبي
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عبر الهاتف، أوروبا إلى خطوات عملية في االتصال بالحركة " فلسطين"ودعا حمدان في حديث خاص بـ
باعتبارها القوة السياسية األولى بمناطق السلطة الفلسطينية، وكقوة سياسية يدرك الجميع تأثيرها ودورها 

   .ومكانتها على الساحة
  مكانة حماس

على أن التصريح الصادر عن وزير الخارجية " حماس"وشدد مسؤول العالقات الخارجية في حركة 
الفرنسي هو استجابة لقناعة تشكلت لدى الحكومة الفرنسية والعديد من الحكومات األوربية بمكانة ودور 

لجرأة أكثر من غيرهم في الفرنسيين امتلكوا ا" إن: حماس على المستويين اإلقليمي والدولي، وقال
  ". استنتاج هذا األمر والحديث عنه

وأشار إلى أن التعليقات التي خرجت من العديد من الشخصيات اإلعالمية واألكاديمية ومركز التفكير في 
  . فرنسا دليل على المكانة التي باتت تحتلها الحركة كقوة فاعلة

كمنظمة إرهابية، وفرض شروط الرباعية الدولية " حماس"وأوضح أن هناك إدراكاً غربياً بأن تصنيف 
أوروبا عندما رفضت التجاوب مع نتائج االنتخابات "إن : ، وقال"كان خاطئاً"مقابل االعتراف بالحركة 

الفلسطينية، ولم تعترف بالواقع الناشئ في الساحة الفلسطينية، واستجابت للضغوط األمريكية الناجمة عن 
  ". ة حماس على قائمة اإلرهاب ارتكبت خطأ كبيراًمطالب إسرائيلية بوضع حرك

إن عدداً من الشخصيات والمسؤولين األوربيين أكدوا لحماس خالل لقاءات مختلفة اعترافهم : "وأضاف
خاصة وأن هناك إدراكاً أوروبياً بأن , ، داعياً لتصويب هذه األخطاء"باألخطاء التي ارتكبت بحق الحركة

  . مةهذا الخطأ قد ولد مشاكل ج
نجحت في اجتياز الكثير من العقبات والمشاكل، وأن العالم بدأ يدرك أن " حماس"وذكر حمدان أن حركة 

كان وهماً، وإن الواقع يقول "من شطب وإلغاء للحركة وإنهاء لخياراتها السياسية ) إسرائيل(ما وعدت به 
نطقة، حيث إن هذا ما أكدته ، وأن دورها باق في الم"حماس"إن الشعب الفلسطيني مازال يحتشد خلف 

  ". نتائج الحرب األخيرة على غزة وما حصل بعدها
  الحقوق الفلسطينية 

ورحب القيادي في حماس بزيارة كوشنير كما رحب بزيارة أي مسؤول أوروبي أو عربي يرغب بزيارة 
وتوقع أن . نهقطاع غزة للوقوف على حقيقة الواقع في غزة والجريمة اإلسرائيلية التي ارتكبت بحق سكا

األمر الذي يؤسس "والحكومة الفلسطينية بغزة " حماس"تشمل الزيارة بعض اللقاءات المباشرة مع حركة 
  ". لعالقة تخدم الشعب والقضية الفلسطينية

وأعرب عن أمله أن ال تكون الزيارة لمحاولة إراحة الضمير نتيجة التقصير بحق غزة والشعب 
  . الخلل القائم وفتح صفحة جديدة في العالقة مع الشعب الفلسطينيالفلسطيني، وأن تهدف لمعالجة 

وكان كوشنير أعلن في تصريحات صحفية، أنه سيقوم بزيارة مشتركة مع بعض وزراء خارجية دول 
  . أيلول القادم/ االتحاد األوروبي إلى قطاع غزة بداية سبتمبر

: ، قال حمدان"حماس"فاق سالم بدون حركة وفيما يتعلق بحديث كوشنير عن عدم إمكانية التوصل إلى ات
إن حماس ترى أن المدخل األساسي لمعالجة القضية الفلسطينية مرتبط بالحقوق الفلسطينية، والحركة "

ولكن األصل أن تكون الخطوة (...) ستتجاوب مع أي خطوة في اتجاه تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية
  ". ة وليس باتجاه تصفية القضية أو القفز عن هذه الحقوقباتجاه إقرار وتحقيق الحقوق الفلسطيني

الحركة خالل السنوات الماضية أكدت بسلوكها السياسي أنها حركة عاقلة وراشدة وواقعية : "وتابع قائالً
وال تفرط بالحقوق الفلسطينية، وتتعامل مع الواقع السياسي بذكاء وموضوعية وفق المصلحة الوطنية 

قادرة على أن تكون طرفاً " حماس" على أن هذه القضايا تكفي إلعطاء رسالة أن ، مشدداً"الفلسطينية
  . فاعالً في الواقع السياسي اإلقليمي والدولي

  نرحب بتصويب الخطأ 
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وفيما يتعلق برفض حركة حماس االستجابة لمطالب اللجنة الرباعية الداعية لالعتراف باالحتالل ونبذ 
ليس قبول الغرب " "حماس"ركة بذات الموقف، مبيناً أن المسألة بالنسبة لـالمقاومة، أكد حمدان تمسك الح

  ". بها بقدر قبوله التعامل مع القضية الفلسطينية وفق حقوقنا الوطنية
نحن عندما تحدثنا مع العالم لم نكن نبحث على اعتراف، ألننا نعلم أن شرعيتنا تستمد فقط من : "وأضاف

وهذه الشرعية عكست (..)  لشرعية ألننا دافعنا عن حقوقه وقاتلنا من أجلهاشعبنا الفلسطيني الذي منحنا ا
  ". نفسها عبر صناديق االقتراع لذلك ليست لدينا أزمة في هذا الجانب

األزمة تشكلت في الغرب الذي قطع االتصال مع حماس والحديث إليها ثم اكتشف أنه ال : "وتابع قائالً
، مشيراً إلى أن حركته ترحب بتصويب هذا الخطأ وستتجاوب مع "كةيستطيع إال أن يتحدث مع هذه الحر

  . أي جهد صادق يعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية
  اتصاالت أوروبية 

وأكد حمدان وجود اتصاالت سياسية بين حركته وعدد من صناع القرار والشخصيات المسؤولة في 
ور الموقف األوروبي تجاه حماس ارتكز على الدول األساسية باالتحاد األوروبي، مشيراً إلى أن تط

ولفت إلى أن هذه الدول ال ترغب في الحديث عن هذه االتصاالت علناً، . الحوار مع عدد من هذه الدول
وحماس تحترم هذه الرغبة وتتعامل معها بشكل ايجابي، مشدداً على أن االتصاالت تهدف إلى تحقيق 

  . ول أن يتجاوز ذلك يكون واهماًمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، ومن يحا
ورفض حمدان الكشف عن الدول األوروبية التي تجري حماس معها اتصاالت، وطبيعة تلك االتصاالت، 

ألن تحقيق المصالح يقتضي شيئاً من الصمت , سيأتي يوم للكشف عن هذه اللقاءات والزيارات: "قائالً
ك علناً سيكتشف الجميع حجم الجهد والعمل الكبير لفترة من الزمن، وعندما تحين الفرصة للحديث عن ذل

  ". الذي تبذله حركة حماس
وأفاد أن حركته لمست لدى الغرب تفهماً لمسؤوليته الكبيرة عما يعانيه الفلسطينيون، وما يعايشونه من 

وروبية تجاه معاناة نشأت منذ قيام الدولة العبرية وما فعله االنتداب البريطاني، الفتا إلى أن قلق الدول األ
ما يمكن أن تواجه في عالقتها مع الكيان ال تسمح له بمواقف أكثر جرأة وصراحة تجاه القضية 

هناك إدراكاً غربياً بحقوق الشعب الفلسطيني لم يصل لدرجة التعبير المباشر بحجم " إن: وقال. الفلسطينية
  ". الخطأ والخلل في التعامل مع القضية الفلسطينية

 اعتبر حمدان تشكيل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لجنة تقصي حقائق في وفي سياق آخر،
الهجوم على أسطول الحرية أمراً مهماً في سياق إدراك العالم حجم الجرائم التي يرتكبها االحتالل 

ة األمر،  فوراً، لكن البد من متابع"إسرائيل"صحيح أن تشكيل اللجنة لن يؤدي لعقاب : "وقال. اإلسرائيلي
  وأن يدرك العالم أن المسألة ليست مجرد تشكيل لجان وإنما كشف حقيقة الجرائم اإلسرائيلية، ويعرف 
طبيعة هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أسطول الحرية، وأن يقيس حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب 

  ".  عاما62ًالفلسطيني على مدار 
  27/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   غطاء شراكة مع العدو وتآمر على القضيةبأيالمفاوضات : حماس .12

 "القدس العربي"قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي تلقت : اشرف الهور - غزة
 مازن مقايضة المال بالمواقف السياسية وتسويقه للدخول في مفاوضات أبوتعتبر حماس قبول "نسخة منه 

  ." منزلق خطير تنزلق فيه السلطة الفلسطينية مجددامباشرة مع العدو بمثابة
تشكل خطرا على التوافق الوطني الفلسطيني الرافض " المفاوضات المباشرة أن إلى برهوم وأشار

اكبر خطر على حقوق " الدخول في هذه المفاوضات يعد أن، معتبرا "بالمجمل لمبدأ المفاوضات مع العدو
  ." على مدار سنوات التفاوض العبثيالشعب الفلسطيني التي دمرت وضيعت
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 "العبثية" طرف لهذه المفاوضات التي وصفها بـأي غطاء من أي أن الناطق باسم حماس على وأكد
 من إلخراجهامكافآت وهدايا لحكومة االحتالل الصهيوني على جرائمها وقوارب نجاة "يعتبر بمثابة 

   ." الحريةأسطولرة  وورطتها الداخلية والخارجية وتحديدا بعد مجزأزمتها
تشجيعا خطيرا لالحتالل " مبررات وبأي غطاء تعد أي تحت إسرائيل مفاوضات مع أي أن إلى وأشار

 والمقدسات، مما يعني غطاء للتهويد واالستيطان واقتالع واألرضللتجرؤ على الدم الفلسطيني 
، محمال "لمسلسل الخطيرا" طرف مع هذا أي تماه من أيوحذر من  ." وبيوتهمأرضهمالفلسطينيين من 

  ."مسؤولية تبعات هذا التآمر الخطير"السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وكل من يعطيه غطاء للتفاوض 
  27/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مصر على خلفية المصالحةانتقادال يجوز لحماس : فتح .13

انتقادات توجهها حركة حماس إلى  أيرفض عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح :  د ب أ-رام اهللا 
أن " صوت فلسطين"وقال األحمد في تصريحات إلذاعة . مصر على خلفية ملف المصالحة الفلسطينية

حماس كانت من أكثر الفصائل ثناء على الدور المصري في رعاية الحوار الفلسطيني وتقريب موقف 
تصريحات قادة حماس المتناقضة " األحمد أن واعتبر ".لكنها وفجأة انقلبت على ذلك"الفصائل الفلسطينية 

والمتباينة إزاء ملف المصالحة والراعي المصري تظهر أن الحركة حتى اللحظة ال تريد تحقيق 
  ".المصالحة 

  27/7/2010الدستور، عمان، 
    

  الشيخ صالح سيظل رمزاً داخل وخارج سجنه: البردويل .14
 رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح دويل إن قال القيادي في حماس صالح البر:ةفلسطين المحتل

إن الشيخ صالح الذي يدفع اليوم بالسجن من جديد ظلماً وبهتاناً لن تلين له قناة ولن تضعف ، 48في الـ
واعتبر إجراءات االحتالل التي تستهدف اإلنسان الفلسطيني والمقدسات . له شكيمة ولن تنهار له عزيمة

لنبض العالم العربي واإلسالمي ومدى جهوزية الشعوب للدفاع عن المسجد الفلسطينية، بمثابة جس 
وشدد على أن فلسطين ورموز ". الشيخ صالح سيظل رمزاً داخل وخارج سجنه"وقال إن . األقصى

فلسطين وقادة المقاومة اإلسالمية ال يمكن أن يموتوا بل هم مدخل للحياة وشعلة لها، موجهاً التحية للشيخ 
  .نه ولكل من يسير على نهجهصالح في سج

  27/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  وفد من حماس يلتقي قائد الجيش اللبناني ويبحث معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين  .15
قام المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة يرافقه ُعضوا القيادة السياسية للحركة : بيروت

، بزيارة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في مكتبه في أحمد عبد الهادي ومشهور عبد الحليم
 - اليرزة، واستعرض معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وقدم له رؤية حماس للعالقات اللبنانية 

  .الفلسطينية
، أن وفد حماس بحث مع قائد الجيش )26/7(وقد أكد بركة في تصريح صحفي له عقب اللقاء االثنين 

بناني العماد جان قهوجي موقف حماس من حق العودة والمحافظة على الهوية الفلسطينية ورفض الل
، ودعا إلى  إليهالتوطين والتهجير، وشدد على ضرورة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه 

حث الحرص  للشعب الفلسطيني في لبنان، كما تناول البواإلنسانية الحقوق المدنية إقرارالعمل من اجل 
على السلم األهلي في لبنان، والمحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية وجوارها، باإلضافة إلى 

  .العمل على توحيد الموقف الفلسطيني وتشكيل مرجعية سياسية موحدة في لبنان
  26/7/2010قدس برس، 
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   الالجئين الفلسطينيين في لبنانإلنصافتدعو " الديمقراطية" .16
 نايف حواتمة الرؤساء الثالثة والكتل " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "األمين العام لـدعا : بيروت

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان وإقرار حقوقهم اإلنسانية إنصاف" إلىالنيابية وكل المؤسسات الحزبية 
  . "واالجتماعية

  27/7/2010الحياة، لندن، 
  

   فسيجدونني جاهزا في اليوم التالي دعم المفاوضاتالعربإذا قرر : نتنياهو .17
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين ، أنتل أبيب  من 27/7/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 
أعلن أمس، أنه نجح في إقناع زعماء دول العالم بأنه جاد في توجهه إلى مفاوضات السالم  نتنياهو،

لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، فاتهم السلطة وكان نتنياهو يتكلم أمام . المباشرة مع الفلسطينيين
في كل يوم يخرجون إلينا بحجة جديدة يتذرعون بها لتبرير «وقال . الفلسطينية بالتهرب من المفاوضات

مرة يقولون إنهم يريدون تجميد البناء االستيطاني، مع أننا عندما اتخذنا قرارا . تهربهم من المفاوضات
. ومرة يطرحون قضية غزة. ومرة يطرحون قضية الحدود. ا في صحتهبهذا الشأن رفضوه وشككو

وقد أقنعنا العالم كله بأننا جادون وصادقون في التوجه إلى هذه . والحقيقة أننا لم نترك لهم أي مخرج
ونالحظ أن الفلسطينيين يلجأون اليوم إلى الجامعة العربية، ويدفعونها إلى اتخاذ قرار يقيدهم . المفاوضات

) بعد غد(ولكن، إذا قررت الجامعة العربية في اجتماعها يوم الخميس المقبل . تعاد عن المفاوضاتلالب
  .»أن تفتح لهم الباب للذهاب إلى المفاوضات فسيجدونني جاهزا في األسبوع المقبل، بل في اليوم التالي

لمفاوضات غير وادعى نتنياهو أن الرئيس األميركي وافق معه على ضرورة االنتقال الفوري من ا
لقد بنى الكثير من خصومنا وأعدائنا على إمكانية تغيير «: وقال. المباشرة إلى المفاوضات المباشرة
 -وها هي العالقات األميركية . ولكننا لخبطنا حساباتهم جميعا. السياسة األميركية تجاه إسرائيل

أوباما مقتنع بأن هذه الحكومة تريد والرئيس . اإلسرائيلية تعود إلى سابق عهدها من التعاون والشراكة
  .»وتستطيع أن تصنع السالم

وحظيت تصريحات نتنياهو بحماس وتأييد رفاقه في اليمين، بينما هاجمه رجال اليمين المتطرف على 
موافقته على مبدأ الدولتين للشعبين وطالبوه بكشف أوراقه للجمهور والقول بصراحة ما الذي تعهد به في 

  .البيت األبيض
أنت شاطر في الكالم، ولكن على «: وأما رئيسة المعارضة، ليفني، فقد شككت في كل ما يقوله، وقالت له

وأضافت أن حكومة إيهود أولمرت، التي أشغلت فيها منصب . »األرض فإن الوضع معاكس لما تقول
ين في الوقت القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، كانت تدير مفاوضات سالم مع الفلسطيني

الذي كان فيه قطاع غزة محاصرا، ولم تكن إسرائيل بمكانة دونية بل بالعكس فقد بلغت أوج مجدها في 
فها هي إسرائيل معزولة في العالم : بينما في عهد نتنياهو انقلبت األمور رأسا على عقب. المجتمع الدولي

ة، والحكومة أنهت الحصار على وتعاني من مكانة مهزوزة حتى لدى األصدقاء، والمفاوضات مجمد
قطاع غزة من دون أن تحصل على شيء، بل إن إنهاء الحصار يفسر لدى العرب على أنه نابع من 

  . ضعف إسرائيلي واضح
وحماس التي كانت معزولة تماما في العالم، باتت في شرعية والكثير من دول العالم تفتح باب اتصال 

  .معها
هل تقول لي ما هي سياسة حكومتك تجاه غزة وحماس؟ لقد استمعنا : ياهووتوجهت ليفني بالسؤال إلى نتن

ولم نستمع . يقترح تحويل قطاع غزة بقيادة حماس إلى سلطة مستقلة) أفيغدور ليبرمان(لوزير خارجيتك 
لرد فعلك؟ فلماذا تصمت؟ هل توافق معه ولكن تخشى من رد فعل دولي غاضب؟ أم ال توافق ولكنك 

  ليبرمان؟تخشى من رد فعل 
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وفي سياق تأكيده أن إسرائيل مستعدة لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين األسبوع المقبل، 
تجاه الفلسطينيين في » بوادر حسن نية«عرض أمس رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة 

مكن مناقشة المصالح األمنية لدولة ولكنه شدد على أنه ال ي. حال تم الشروع في المفاوضات المباشرة
  .إسرائيل إال بالتحاور المباشر

أعرب ، عن اهتمامه  نتنياهو، أن محمد بدير عن مراسلها 27/7/2010، االخبار، بيروتوأضافت 
باستئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، لكنه رأى أن السوريين يسعون إلى تحسين صورتهم في 

توجد «وقال نتنياهو، أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمس، .  السالمالعالم عندما يتحدثون عن
آراء مختلفة حيال نوايا السوريين الدخول إلى محادثات سالم مع إسرائيل، وواضح من جانبنا أننا 
مهتمون باستئناف المفاوضات مع دمشق، لكنهم يعملون فقط من أجل تحسين صورتهم الخارجية في 

  .»العالم
ت نتنياهو إلى أن تركيا غيرت موقفها من إسرائيل، ولهذا السبب ليست حالياً على رأس سلم ولف

  .األولويات االسرائيلي لتضطلع بدور الوسيط في هذه المفاوضات
داخلية بمحاولة تخريب المفاوضات مع » جهات إسرائيلية«وفي الموضوع الفلسطيني، اتهم نتنياهو 

امه الفلسطينيين بالتهرب من المفاوضات، وتشديده على استعداد تل أبيب الفلسطينيين، تزامناً مع اته
  .للشروع في مفاوضات مباشرة معهم األسبوع المقبل

هناك من يخرب بطريقة منهجية الدخول إلى المفاوضات، سواء في الجانب «وأوضح نتنياهو أن 
ليس كل هذه «وأضاف . »يلفي العالم وداخل إسرائ) للمفاوضات(الفلسطيني أو جهات غير متحمسة 

  .»الجهات موجودة خارج إسرائيل، وأنا ال أقصد زمالء لي من أحزاب االئتالف واألحزاب اليمينية
ورفض نتنياهو التوسع في توضيح من يعنيه بهذه التهمة، إال أنه أشار إلى استعداده لذلك أمام اللجنة 

نقاشاتها سرية ومغلقة، خالفاً لنقاشات اللجنة األم، الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية واألمن التي تكون 
إذا دعوتموني «وقال . التي غالباً ما تكون منبراً إلطالق المواقف والرسائل السياسية نظراً إلى علنيتها

  .»إلى اللجنة الفرعية، فإن ذلك سيكون مثيراً جداً
  

  اللبنانية حزب اهللا سنضرب المؤسسات الحكومية لصواريخإذا تعرضنا : باراك .18
قال إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي، الذي بدأ أمس زيارة رسمية للواليات المتحدة : جانين زكريا

األميركية، إنه إذا أطلق حزب اهللا الصواريخ على تل أبيب، فإن الحكومة اإلسرائيلية سترد بضرب 
اصر حزب اهللا أو مطلقي المؤسسات الحكومية اللبنانية، معتبرا أن تل أبيب لن تجري وراء عن

الصواريخ فقط، بل إنه سيتم اعتبار الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث، وبالنسبة لما يحدث داخل 
الحكومة وترسانتها من األسلحة سننظر إليه على أنه تبرير لضرب أي أهداف تخص الدولة اللبنانية 

  . وليس فقط حزب اهللا
حة للدول العربية، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إن تل أبيب ليست وفيما يخص بيع الواليات المتحدة أسل

وحذر باراك، في لقاء . في وضع يمكنها أن تقول للواليات المتحدة أال تبيع إلى حلفاء آخرين أسلحة
أجري معه داخل وزارة الدفاع اإلسرائيلية، الواليات المتحدة من أن األسلحة المقدمة للقوات اللبنانية من 

  .ن أن تنتهي إلى أيدي عناصر حزب اهللالممك
 إلى مباحثات مباشرة، لكن بمجرد االنتقال إلى المحادثات  مع الفلسطينيونأننا يجب أن ننتقلوقال 

 .المباشرة يجب علينا أن نكون قادرين على طرح القضايا الحقيقية وعلينا مناقشة جميع القضايا الجوهرية
طة تشتمل على جميع العناصر، وعلى رأسها إدراك أن هناك أننا ينبغي أن نكون مستعدين لطرح خ

ضرورة ملحة لنا للموافقة على حل الدولتين وتنفيذه قبل أن يفوت األوان، ألنه فيما بين نهر األردن 
 مليون فرد، إذا كان هناك دولة سيادية واحدة فقط تسمى إسرائيل 11والبحر األبيض المتوسط يعيش 
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تصبح ال محالة غير يهودية أو غير ديمقراطية ألنه إذا لم يستطيعوا وتسيطر على المنطقة، فس
   .وإذا استطاعوا التصويت فإنها ثنائية القومية.. التصويت

يجب علينا أن نكون قادرين على رسم حد داخل أرض إسرائيل بطريقة قائمة على األمن واالعتبارات و
لبية يهودية صلبة ألجيال قادمة، وعلى الجانب الديموغرافية، حيث يكون على الجانب الداخلي هناك أغ

. اآلخر توجد دولة فلسطينية منزوعة السالح لكن مستقلة وقابلة للحياة على الصعيد االقتصادي والسياسي
أعتقد أنه ال يزال هناك عقبة في غزة، ألن هناك نصف شعبهم وقطعة محددة من األرض ونفاذا وحيدا 

أعتقد أن السلطة . بغي حلها داخل الساحة الفلسطينية بطريقة محددةوين. إلى البحر األبيض المتوسط
  .الفلسطينية ينبغي أن تستأنف السيطرة على غزة بصورة ما

  27/7/2010، الشرق األوسط، لندن    
  

   اليوم من أجل دعم المستوطنينالمستوطناتنحن نزور : ليبرمان .19
ي افيجدور ليبرمان بعودة الحياة الى طبيعتها في تعهد وزير الخارجية اإلسرائيل:  وكاالت– جمال إبراهيم

وقال ليبرمان . أعمال البناء ستعود فيها بعد انتهاء فترة التجميد في سبتمبر المقبل“المستوطنات قائال إن 
قرار التجميد سينتهي وأن الحياة ستعود الى “خالل جولة قام بها أمس في مستوطنات الضفة الغربية أن 

نحن نزور المستوطنات اليوم من أجل دعم “وأضاف ليبرمان . ”بناء والتطورطبيعتها من حيث ال
  .”المستوطنين

  27/7/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  "أسطول الحرية" نتائج التحقيق العسكري حول باراكأشكنازي عرقل تسلم  .20
أليام تسلم  ذكر تقرير اسرائيلي امس أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي عرقل :رام اهللا

وزير الدفاع ايهود باراك تقريرا بنتائج التحقيق العسكري حول األحداث التي رافقت الهجوم على 
، وذلك على خلفية توتر العالقات بينهما ولمنع الوزير من االطالع عليه قبيل إدالئه "أسطول الحرية"

وقالت . تقاعد يعقوب تيركلبشهادة أمام لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع نفسه برئاسة القاضي الم
االسرائيلية في عددها الصادر امس إن التقديرات تشير إلى أن مكتب رئيس أركان " هآرتس"صحيفة 

الجيش هو الذي منع تسليم التقرير إلى باراك وذلك لمنع األخير من استخدام التقرير خالل الشهادة التي 
  . سيقدمها أمام لجنة تيركل
ازي أن يكون األخير قد وافق على تسليم نسخة من التقرير لباراك بعد أن هدد ونفى مكتبا باراك وأشكن

أضافت الصحيفة . الوزير بمنع رئيس األركان من السفر إلى ايطاليا وفرنسا في بداية األسبوع الماضي
أن مكتب رئيس أركان الجيش سلم نسخة من التقرير إلى مكتب وزير الدفاع بعد ضغوط كبيرة جدا 

ستشارو باراك على أشكنازي استمرت لعدة أيام وتم تسليم التقرير قبل سفر أشكنازي إلى مارسها م
قال أشكنازي اول من امس أنه سلم نسخة من تقرير آيالند الى لجنة تيركل اخيرا وأنه تم و. أوروبا

ادات شطب أسماء الجنود الذين شاركوا في العملية العسكرية ضد سفن أسطول الحرية والذين أدلوا بشه
وذكرت الصحف اإلسرائيلية الصادرة امس أن قائد وحدة الكوماندوس البحري . أمام لجنة آيالند

، اعتبر خالل مراسم "مرمرة"اإلسرائيلي التي نفذت العملية العسكرية ضد األسطول، وخصوصا السفينة 
ولة من عسكرية جرت اول من امس أن إبحار األسطول باتجاه شواطئ غزة لكسر الحصار كان محا

    جانب مخربين لتنفيذ هجوم عدائي تحت غطاء قافلة احتجاج على الحصار
  27/7/2010، المستقبل، بيروت
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   مشروعنا النوويتدعمواشنطن : نتنياهو .21
أكّد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على الدعم األمريكي الذي تقدمه واشنطن : الناصرة

تمثّل بصرف النظر عنه وعن أبعاده وتداعياته، والتركيز على المشروع لبرنامج االحتالل النووي، والم
  .النووي اإليراني

إن الواليات "، )26/7(البرلمانية، اليوم اإلثنين " الخارجية واألمن"وقال نتنياهو، خالل جلسة لجنة 
ن تفهم واشنطن ، انطالقاً م"إسرائيل"المتحدة ال تزال تدعم السياسة الضبابية النووية التي تعتمدها 

  ".لألوضاع الخاصة بنا، وحاجتنا الملّحة للدفاع عن أنفسنا أمام التهديدات المحدقة بنا
- وفي الشأن ذاته أكّد وزير الحرب الصهيوني ، ايهود باراك على مواصلة المحادثات األمريكية

خطر على "يشكّل من الصهيونية بخصوص البرنامج النووي اإليراني، والبحث في كيفية التعامل معه لما 
، وفق قوله، متجنباً في ذات الوقت التطرق إلى المشروع الصهيوني النووي وأبعاده "أمن الشرق األوسط

  .األمنية والعسكرية على دول المنطقة
  26/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   في تحطم مروحية في رومانيااسرائيليينمقتل ستة جنود  .22

ستة جنود اسرائيليين وروماني االثنين اثر تحطم مروحيتهم قرب براسوف قتل :  ا ف ب-بوخارست 
واكدت  .في وسط رومانيا كما نقلت وسائل االعالم المحلية عن مصادر في وزارة الدفاع الرومانية

. الوزارة رسميا وجود االسرائيليين الستة وروماني على متن المروحية، لكنها رفضت تأكيد وفاتهم
وكانت المروحية االسرائيلية .  اولية الى وجود عسكريين امريكيين على متن المروحيةواشارت معلومات

  ."تشارك في تدريب روماني اسرائيلي مشترك بحسب الوزارة
  27/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   تحقق في نوعية الصواريخ التي اطلقت من غزة قبل يوميناالمنيةاالجهزة : "هآرتس" .23

اللكتروني لصحيفة هارتس االسرائيلية ان اجهزة االمن تحقق في نوعية الصواريخ  ذكر الموقع ا:القدس
التي اطلقت قبل يومين باتجاه جنوب الدولة العبرية مشيرة الى ان تلك الصواريخ تختلف تماما عن النسخ 

  .التقليدية للصواريخ المحلية التي يتم تصنيعها في قطاع غزة
ق قبل يومين على منطقة جنوب اسرائيل لم ينفجر وانه تم نقله الى وقالت مصادر امنية ان صاروخا اطل

معامل الفحص في الشرطة لدراسته ومعرفة ما اذا كان قد تم تطويره في قطاع غزة او تم تهريبه الى 
  .القطاع عن طريق سيناء

تم واشارات المصادر الى ان اسرائيل كالنت قد حذرت في شهر ابريل الماضي من ان اسلحة جديدة 
تهريبها الى قطاع غزة من شانها االخالل بالتوازن القائم حاليا بين حركة حماس وفصائل المقاومة 

  .الفلسطينية والجيش االسرائيلي
وقالت المصادر انه رغم الهدوء الذي يسود جبهة قطاع غزة اال ان االجهزة االمنية في الدولة العبرية 

اتها القتالية بشكل يهدد امن الدولة العبرية مستقبال حسب تلك تدرك قيام الفصائل الفلسطينية بتعزيز قدر
  .المصادر

  27/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
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   تبيح قتل غير اليهودفتاوىحاخام إسرائيلي يصدر  .24
 اعتقلت وحدة مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة التابعة للشرطة اإلسرائيلية رئيس : كامل ابراهيم–القدس 

» توراة الملك«بتهمة تأليف كتاب باسم » إتسحاق شبيرا«يني في مستوطنة ايتسهار الحاخام المعهد الد
  .يتضمن فتاوى تبيح قتل غير اليهود في حاالت معينة اضطرارية

وسط , ويشار إلى أن الكتاب المذكور قد أثار ضجة جماهيرية في أعقاب نشره في صحيفة معاريف
  .همطالبات باعتقال شبيرا والتحقيق مع

وقد صدر أمر التحقيق بناء على تعليمات نائب المستشار القضائي للحكومة الذي برر ذلك بأن الكتاب 
وعليه فقد وصلت قوة كبيرة من الشرطة صباح امس إلى مستوطن , يتضمن تحريضا على العنف

  . نسخة من الكتاب المذكور30ايتسهار من أجل اعتقال شابيرا وقامت بمصادرة نحو 
ر بالذكر أن الحاخام شبيرا من أصحاب الفكر المتطرف ويطالب بتغيير نظام الحكم في ومن الجدي

علما أن الحاخام المذكور قد تم اعتقاله في كانون ثاني الماضي , إسرائيل من علماني إلى ديني متشدد
  .بتهمة إحراق مسجد في قرية ياسوف في الضفة الغربية

  27/7/2010، الرأي، عمان
  

  لقدسفي ا بدأت بتنفيذ مخطط تهويد شوارع البلدة القديمة "إسرائيل": المسيحية ميةاإلسالالهيئة  .25
 المسيحية حسن خاطر، أمس، عن مباشرة سلطات - كشف األمين العام للهيئة اإلسالمية: رام اهللا

االحتالل تنفيذ مخطط خطير يرمي إلى تهويد جميع شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة في القدس 
ودعم خاطر حديثه بمجموعة من الصور التي تؤكد أن سلطات االحتالل بدأت في تنفيذ هذا . ةالمحتل

المخطط ابتداء من باب الخليل حيث تقوم بوضع السواتر والحفر إلى أعماق كبيرة، وفي المقابل تمنع 
  .  دخولأودخول المقدسيين إلى المكان باستثناء من يمتلك إذن إقامة 

روع يهدف لتهويد التفاصيل الدقيقة لجميع طرق وأزقة وممرات البلدة القديمة من هذا المش"وقال خاطر 
وأشار خاطر إلى انه بعد عشرات السنين  . معلماً آخر54 إضافة إلى ،215دون استثناء والبالغ عددها 

ث بكل من العبث الصهيوني تحت البلدة القديمة، يأتي هذا المخطط ليفتح الباب أمام سلطات االحتالل للعب
وحذر من انعكاسات هذا المشروع على أجزاء . ما هو فوق األرض من أسواق وبيوت ومعالم ومقدسات

م 1978كبيرة من البلدة القديمة، قد تمتد إلى أكثر من عشر سنوات بموجب قانون اآلثار اإلسرائيلي لعام 
  .والذي يتيح لالحتالل وضع يده على أي مكان يتم الكشف فيه عن آثار

إن الشروع في أعمال على "خاطر أن تنفيذ المخطط يعني تحويل حياة المقدسيين إلى جحيم، وقال وأكد 
هذا المستوى سيجعل العالقة بالبلدة القديمة صعبة ومعقدة، األمر الذي سيؤدي إلى شل الحركة السياحية 

د نسبة الفقر بين والدينية، وهذا من شأنه أن يدفع بالمقدسيين إلى الهجرة نحو الضواحي وإلى ازديا
  ".، ويعد هذا كله جزءاً من األهداف االستراتيجية لهذا المشروع%72المقدسيين والتي وصلت اليوم إلى 

وطالب خاطر القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بالتحرك السريع 
  .طيروالفاعل على كل المستويات الدولية إليقاف هذا المشروع الخ

  27/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   يتيح لالحتالل سرقة ما تبقى من القدس" الغائبينأمالك" تفعيل قانون :تفكجي .26
 مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات ، أنالقدس المحتلةمن  27/7/2010الدستور، عمان، نشرت 

أمالك "اإلسرائيلي بتفعيل قانون العربية خليل تفكجي حذر من أبعاد ومغبة قيام سلطات االحتالل 
، باشرت %13 إلى انه لم يبق من مساحة مدينة القدس الشرقية سوى ، في مدينة القدس، مشيراً"الغائبين

 بسياسة جديدة قديمة، تضع يدها على الممتلكات التي تعود ملكيتها لعائالت تقطن خارج حدود "إسرائيل"
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الذي يقطن مالكه في أبو ديس، ومنزل عائلة أبو غطاس التي " كليف"البلدية أو في دول عربية، كفندق 
، حيث استأنفت مصادرة العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد تجميد "تقطن في بيت جاال

  .للقرار لم يدم سوى سنتين
مل  من العقارات واألمالك الفارغة، وتم انتقال قسم كبير منها بعا%50وأوضح أن الحديث يدور عن 

الوراثة، إذ يقطن الورثة خارج حدود بلدية االحتالل وفي الدول العربية واألجنبية، وعليه فإن حارس 
 أنه لم يتبق من مدينة القدس سوى مؤكداً". أمالك الغائبين يستطيع أن يدخل لكل بيت من البيوت العربية

 ألف 30ذ أن هناك إ. ، تريد من خالل فرض سيطرتها حسم قضية القدس بشكل نهائي%13مساحة 
دونم ألمالك الغائبين مسجلة في الضفة الغربية تابعة ألشخاص ودول منها الكويت والسعودية، وهناك 

   .في الغور وأريحا" الجفتلك"أراض تابعة ألشخاص منها 
في الشيخ " شبرد"وأشار تفجكي إلى أن هناك مواقع وأماكن معروفة تعود ألمالك الغائبين منها فندق 

في الشيخ جراح ومكتب العمل " اإلمبسادور"في الطور، وجزء من فندق " األقواس السبعة"فندق جراح و
 50 في قرية سلوان، وداخل البلدة القديمة في القدس أكثر من  منزال17ًفي واد الجوز، إلى جانب 

، اشتراه نعيم 1967أسامه بن الدن منذ عام " القاعدة"، كذلك منزل تعود ملكيته لوالد زعيم تنظيم منزالً
وبيت عائلة مراد الموجود بجانبه في الشيخ " ماونت سكوبس"خوري، كذلك القنصلية السعودية مقابل 

  .جراح
 حذر تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من أبعاد كما

هودا فاينشتاين، موافقته على تطبيق وتداعيات ونتائج قرار المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ي
   .قانون أمالك الغائبين على أمالك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة

وأوضح التقرير أن الجمعيات االستيطانية اليهودية المتطرفة الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان تستغل 
عدم اإلعالن رسميا عن تطبيقه الستيالء على عشرات هذا القانون منذ سنوات القانون، على الرغم من 

وجهات رسمية إسرائيلية أخرى "  ابوطروبوس-حارس أمالك الغائبين "العقارات المقدسية بالتواطؤ مع 
ونبه التقرير إلى ارتفاع وتيرة وتكثيف الجماعات  .تمول وتدعم نشاطات هذه الجمعيات االستيطانية

ات في حي الشيخ جراح وحي سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، اليهودية المتطرفة على عقار
بالتزامن مع تكثيف النشاط االستيطاني في محيط البلدة القديمة ويرتبط بصورة وثيقة بالقانون الذي 

  .يجري تطبيقه بصورة سرية، حتى قبل أن تصادق عليه الحكومة اإلسرائيلية رسميا
الباحث في شؤون ، أن وكاالت نقالً عن مراسله، وعن ال26/7/2010، موقع فلسطين أون الينوأضاف 

د الذي أيأكد أن قرار المستشار القضائي للمؤسسة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين  االستيطان، هائل صندوقة،
 للسيطرة اإلسرائيلية على أكبر عدد ممكن في مدينة القدس ُيعد استكماالً" قانون أمالك الغائبين"تطبيق فيه 

. من العقارات واألراضي الفلسطينية، حتى يساعدوا على تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين
مشيرا إلى أن هذا القانون تابع لتركات وقف ذري غائبين عن مدينة القدس وغيرهم حسب حاجات 

  . متعددة
 

   وغارات جوية على غزة الضفةفيات وصدامات داءاعت .27
أصيب مواطنان فلسطينيان وأربعة مستوطنين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة :  احمد رمضان-رام اهللا 

وأفاد شهود بأن مواجهات  .أمسفي مواجهات تخللت اقتحام المستوطنين قرية بورين جنوب نابلس 
بين عشرات المستوطنين المدججين بالسالح " براخا"عنيفة اندلعت في منطقة جبل بورين قرب مستوطنة 

 حيث أطلق المستوطنون طلقات نارية باتجاه منازل المواطنين، فيما اقتحم الجيش نينييالفلسطوالمواطنين 
وقال حسن زيادة عضو المجلس القروي لقرية  . من منازل المواطنين في قرية بورين عدداًاإلسرائيلي

  .مادما إن عشرات المستوطنين هاجموا سيارات المواطنين وحطموا زجاج عدد من المركبات
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 حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، بعد قيام عشرات أمس أغلق صباح اإلسرائيلييش وكان الج
 منزلين متنقلين وضعهما المستوطنون قرب بإزالة على قيام الجيش المستوطنين بالتظاهر، احتجاجاً

  ".يتسهار"و" براخا"مستوطنتي 
يتون في المنطقة الواقعة  الزأشجار النار في عدد من أضرمواوقال شهود في نابلس إن المستوطنين 

  . الحريقإلخماد المكان إلى الفلسطيني اإلطفاءقرب الحاجز، وقد وصلت سيارات 
 مستوطن مقام يوسف على األطرف الشرقية لمدينة نابلس، وقال شهود إن 700وفي السياق نفسه، اقتحم 

د إلى أن المستوطنين وأشار الشهو . وصلوا إلى المقام تحت حماية مكثفة لجيش االحتاللينمستوطنال
 قوات االحتالل أنوذكرت مصادر محلية  . دينية داخل المقام، استمرت قرابة خمس ساعاتأدوا طقوساً

  .اقتحمت أطراف مخيم بالطة أثناء تأمين الحماية لدخول المستوطنين إلى المقام
 .غزة وجنوبهوفي قطاع غزة، أغارت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، على منطقتين في شمال قطاع 

 على إطالق قذائف صاروخية وقذائف وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن هذه الغارات جاءت رداً
، منازل أمسوقصفت قوات االحتالل، فجر  .هاون من القطاع باتجاه النقب نهاية األسبوع الفائت

متمركزة في أبراج وأفاد شهود بان تلك القوات ال .الموطنين في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة
المراقبة المنتشرة على طول الخط الشرقي للقطاع، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي على 

  . تضرر عدد كبير منهاإلىمنازل المواطنين في المنطقة، مما أدى 
  27/7/2010، بيروت، المستقبل

  
  األسرى يعانون من اإلهمال الطبي ورداءة الطعام .28

أكد مركز األسرى للدراسات أن األسرى في سجون االحتالل يعانون من نقص : رائد الفي - غزة
الطعام في السجن ورداءته، وقال المركز، في بيان، نقالً عن عدد من األسرى إن الطعام الذي يقدم لهم 

وأكد أن منع إدخال أي  ".ال يصلح للتناول واالستخدام اآلدمي، بسبب اتساخه ورداءة تصنيعه وقلة كميته"
، وعدم انتظام "الكانتين"نوع من األطعمة للسجون عن طريق الزيارات، ومنع شراء كميات منها عبر 

إدخال األموال على أرقام الحسابات لألسرى، وسوء الطعام المقدم كماً ونوعاً وعدم توفير الفواكه، 
  .أوجدت أزمة حقيقية لدى األسرى األمر الذي يؤثر في صحتهم

ت الدولية والحقوقية واإلنسانية بضرورة التدخل لوضع حد لتجاهل إدارة وطالب المركز المؤسسا
  .السجون لمتطلبات األسرى األساسية

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى إن األسير يسري عطية المصري من سكان مدينة 
مي في اللجنة رياض وأوضح المسؤول اإلعال .دير البلح وسط قطاع غزة يعاني ظروفاً صحية سيئة

وأكد أن إدارة . األشقر أن األسير المصري ويعاني بحسب شقيقته منذ سنوات من وضع صحي صعب
بحق األسرى عبر االستهتار التام بحياتهم، من خالل االستمرار " الموت البطيء"السجون تمارس سياسة 

  .في اإلهمال الطبي المتعمد للحاالت المرضية الموجودة داخل السجون
  27/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  في السجون اإلسرائيلية" العقوبات الجماعية"وزارة األسرى تحذّر من تداعيات  .29

،  اإلسرائيلية في السجون"انفجار قريب" الفلسطينية من األسرىحذرت وزارة :  اشرف الهور-غزة 
ات الليلية والمداهمات وسياسة التفتيشات واالقتحام .األسرىبسبب استمرار العقوبات الجماعية بحق 

 األسرىدارة سجن رامون تقوم بنقل إ أنوبين محامو الوزارة  . تنقالت واسعة في صفوفهموإجراء
 جمال األسيرونقلت عن  . على ذلك ثالث وجبات احتجاجاًبإرجاع قاموا األسرىبشكل تعسفي وان 

جئ لغرف المعتقلين وبطريقة  السجن تقوم بتفتيشات ليلية وبشكل مفاإدارة إنرجوب قوله للمحامين 
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 األسرى بعقاب  قراراًأصدرت في بئر السبع "ايشل" سجن إدارة أنوذكرت الوزارة  .استفزازية وتعسفية
  . جهاز جوال معهمأي عام في حال ضبط إلى شهور 6بالحرمان من الزيارة لمدة 

  27/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  إلى غزة المحاصرة متاحةجميع الطرق إليصال المساعدات : الخضري .30
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن جميع  :كتب فايز أبو عون

الوسائل والطرق إلدخال المساعدات اإلنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر متاحة، سواء أكان ذلك 
   .عن طريق البر أو البحر أو حتى الجو إن سمح بذلك

، إن القوافل البرية واألساطيل البحرية التي يجري التنسيق معها لمساعدة سكان القطاع "األيام"وقال لـ
بما يحتاجونه من غذاء ودواء هدفها األساسي كسر الحصار، موضحا أنه طالما بقي الحصار على حاله 

اف لهذه السفن كما سيبقى هناك عمل شعبي ومقاومة سلمية، من ضمنها انتفاضة السفن، وأن أي استهد
التركي سيتبعه المزيد منها وستكون هناك حركة أكثر نشاطا من ذي قبل " أسطول الحرية"حدث مع سفن 

  .سواء أكانت برية أم بحرية
  27/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  "مشاركة في الحصار"اعتماد المعابر البرية إلدخال المساعدات لغزة : مركز حقوقي .31

فلسطيني إن مطالبة األمم المتحدة باعتماد المعابر البرية فقط اللحقوق اإلنسان " سيةسوا" قال مركز :غزة
إلدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة وتجنب إرسال قوافل المساعدات البحرية، هو بمثابة 

، في بيان مكتوب "سواسية"وأشار مركز  ".مشاركة في الحصار المفروض على القطاع منذ أربع سنوات"
إسرائيل ضللت المجتمع الدولي باالدعاء الذي روجته سابقاً بأنها "نسخة منه، إلى أن " قدس برس"تلقت 

خففت الحصار عن قطاع غزة وسمحت بدخول المئات من السلع واالحتياجات، وأنها نجحت في انتزاع 
دة بالحديث عن غطاء واعتراف دولي لهذا الحصار وإعطاءه صبغه شرعية، األمر الذي دفع األمم المتح

   ".المعابر البرية فقط
بمراجعة كافة التوصيات والقرارات التي "وطالب المركز األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان 

  .صدرت بهذا الخصوص
  27/7/2010قدس برس، 

  
  بدء بناء أول وحدة سكنية لمتضرري الحرب في غزة .32

االثنين بإنشاء أول وحدة سكانية لعائلة  شرعت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة أمس :غزة
الحاجة فاطمة أبو ضاهر من سكان حي السالم شرق جباليا والتي هدم االحتالل منزلها بشكل كامل 

  .خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع
  27/7/2010، السبيل، عمان    

  
  "كسر الحصار عن غزة" إعالمية لـحملةهيئة فلسطينية تطلق  .33

حكاية .. لنا مع غزة"علنت هيئة شعبية فلسطينية عن نيتها إطالق حملة إعالمية تحت شعار  أ:غزة
لحشد الدعم والتأييد الدولي لرفع الحصار المفروض على غزة للعام الرابع على التوالي، " إصرار

واد والتي من شأنها توفير الم"والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني فيها، إضافة لجمع التبرعات 
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة ونصرة  ".الالزمة واالحتياجات األساسية ألهالي القطاع

إن الحملة تسعى من خالل بعض القنوات الفضائية، التعريف بمشروع تطوير اللجنة ليصبح "فلسطين، 
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ى إرسال عدد من كما ستعمل اللجنة عل ".تحالف، وجذب الجهود المبعثرة والمشتتة لتنضم للتحالف
، إلى جانب حمالت )إيميالت(الرسائل إلى مشتركي عدد من مؤسسات االتصاالت، ورسائل الكترونية 

، هذا باإلضافة تنفيذ إعالنات بالصفحات األكثر مشاهدة "يوتيوب"و" تويتر"و" فيس بوك"عبر مواقع 
  .للمواقع اإلخبارية وبالذات الخاصة بفلسطين

  26/7/2010قدس برس، 
  

  العنصري تحالف دولي لاللتفاف على قرار الهاي بشان الجدار: الجدارسق لجنة مواجهة من .34
األراضي الفلسطينية، إلى  أشارت لجنة مواجهة جدار الفصل العنصري في:  محمد الرنتيسي-رام اهللا 

ت  والواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة، في سياق محاوال"إسرائيل"وجود دور تحالفي بين 
االلتفاف على قرار محكمة العدل الدولية في الهاي، الذي أقر بعدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية في 

، من خالل إقامة 67مناطق الضفة الغربية لحماية مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراض محتلة عام 
   .الجدار الفاصل

 هناك محاوالت حثيثة لاللتفاف على ، أكد جمال جمعة، منسق اللجنة، أن"الدستور"وفي تصريحات لـ
 إلى أن مثل هذا الحديث، يشجع القرار الدولي المذكور، من خالل العودة للحديث عن تعويضات، مشيراً

نحن نستند على قرار محكمة الهاي : " جمعةافوأض .على مواصلة بناء الجدار، وإتمام ما لم يتم بعد
بمساعدة أمريكا واألمم المتحدة ، وهذا يجعلنا أكثر تصميما الفاعل الذي تحاول إسرائيل االلتفاف عليه 

  ".ليس فقط على وقف بناء الجدار، بل وهدم ما تم بناؤه
 ألف شجرة مثمرة جفّت، نتيجة وقوعها خلف 20وعن األضرار الناجمة عن الجدار، أكد جمعة أن هناك 

ضرار األخرى، كتدني المشاريع الجدار، فقط في قريتي جيوس وفالمية بمحافظة قلقيلية، عدا عن األ
وعن العالقة بين الجدار العنصري  .الزراعية، وقتل حركة التواصل بين القرى والبلدات الفلسطينية

 في المنطقة الغربية وآبار المياه الجوفية الفلسطينية، أشار جمعة إلى أن الجدار حسب الخريطة، وتحديداً
، وهنا تبرز األطماع اإلسرائيلية في رلها خلف الجدامن الضفة، يحاذي منطقة الحوض المائي ويعز

السيطرة على الحوض المائي واألراضي الخصبة التي تمت مصادرتها، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من 
  .جميع مصادر المياه

  27/7/2010الدستور، عمان، 
  

  ضات المباشرةاألردن سيستمر في تهيئة الظروف المناسبة الستئناف المفاو: عبد اهللا الثاني .35
بحث الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس امس آخـر التطـورات فـي               :  بترا –عمان  

الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولـة               
واسـتعرض   .وفي سياق إقليمي شامل   الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني         

الملك والرئيس عباس ، خالل مباحثاتهما التي تخللها مأدبة غداء، نتائج المباحثات التقريبية التي بدأت في                
شهر أيار الماضي ، بهدف إيجاد البيئة الكفيلة بإطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة توصل إلى               

  .حل الدولتين بأسرع وقت ممكن
ق جاللة الملك والرئيس عباس على أهمية استمرار التشاور والتواصل مع جميع األطراف من أجـل           واتف

دفع الجهود السلمية لألمام ، حيث أكد جاللته أن األردن سيستمر في العمل والحديث مع جميع األطراف                 
ئة الظروف المناسـبة    الدولية واإلقليمية المعنية من أجل تجاوز العقبات التي تواجه عملية السالم ، وتهي            

الستئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي ، تمهيدا للتوصل إلى              
  .حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة
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ن ينسقان المواقف بـشكل دائـم ،        وفي تصريحات للصحفيين بعد اللقاء ، قال عباس إن األردن وفلسطي          
  .حيث أن هناك مستجدات وقضايا مهمة تستدعي هذا التنسيق

وفي رد على سؤال حول وجود ورقة ضمانات أميركية للمفاوضات ، قال عباس إن الحديث اآلن عـن                  
وقـال   .كيفية الوصول إلى مرجعية للمفاوضات، والمهم وجود هذه المرجعية وليس كيفية التوصل إليها            

 ووقف االستيطان ، وعندها تكـون المفاوضـات         1967تحدثنا عن هذه المرجعية بكلمتين ، حدود عام       "
وحول المفاوضات المباشرة ، قال عباس إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب           ".المباشرة ممكنة وممكنة جدا   

 . المرجعيـة  ، لكن الشرط هو توفر    " وسبق أن فاوضنا بشكل مباشر أكثر من مرة       "للمفاوضات المباشرة   
وسنلتقي بالجامعة العربية قريبا لنتحـدث عـن        "وأضاف أن المفاوضات غير المباشرة ال زالت قائمة ،          

  ".الخطوات المستقبلية
  27/7/2010، الدستور، عمان

  
  على نفقته الخاصة» األقصى«عبداهللا الثاني يوعز بفرش  .36

هللا الثاني وبمناسبة قـرب حلـول شـهر    أوعز الملك عبدا:  جمال جمال- بترا ، القدس المحتلة    -عمان  
رمضان المبارك إلى وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بفرش المسجد األقـصى المبـارك              

ورحبت شخصيات دينية ووطنية فلسطينية بمكرمـة جاللـة الملـك           . بالسجاد على نفقة جاللته الخاصة    
اد الشيخ عزام الخطيب مدير االوقاف االسالمية       عبداهللا الثاني بفرش المسجد األقصى المبارك ، حيث اش        

ـ      بهذه المكرمة الملكية معتبرا انها امتـداد وتواصـل للجهـد           " الدستور"في القدس المحتلة في تصريح ل
ـ         . والدعم األردني للقدس واالقصى    " الدسـتور "وقال حاتم عبدالقادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح ل

 المآثر التي عودنا جاللة الملك على القيام بها للحفاظ علـى عروبـة              ان هذه المأثرة الملكية تضاف الى     
  .القدس والمسجد االقصى المبارك وذلك على درب من سبقوه من أسالفه الهاشميين 

  27/7/2010، الدستور، عمان
  

  "إسرائيل" مع االردنيون ضد التطبيع": الفاينانشال تايمز" .37
 .ي االصوات المعارضة السرائيل في االردن وارتفاع وتيرتهـا        تنشر الفاينانشيال تايمز تقريرا عن تنام     

يقول التقرير ان منظمة غير حكومية اردنية نشرت الشهر الماضي اعالنا يطلب راغبين في المـشاركة                
ولم يذكر االعالن ان المشروع هو في الجانب االسرائيلي من           .في برنامج تدريب بيئي في وادي االردن      

االسرائيليين، كعادة مثل تلك االعالنات منذ توقيـع اتفاقيـة سـالم بـين االردن               الحدود وبالتعاون مع    
وحين كشفت صحيفة اسالمية عن عالقة المشروع باسرائيل هبت عاصفة احتجاج            .1994واسرائيل عام   

  .واسعة في االردن عليه
غيـر الحكوميـة فـي      وتقول الفاينانشيال تايمز ان االردن هو البلد العربي الوحيد الذي تنشط منظماته             

التعاون مع االسرائيليين، اذ ان السالم البارد مع مصر يتميز باحجام اغلب المصريين عن أي تعامل مع                 
اال ان المعارضة التفاقية السالم االردنية مع اسرائيل لم تغب منذ توقيعها، وهـي االن عاليـة                  .اسرائيل

ردن تتساهل مع تلك المعارضـة، وهـي فـي    ويقول التقرير ان السلطات في اال .الصوت اكثر مما قبل  
وتشكو المنظمات   .اغلبها اسالمية وقومية، بقدر حرارة العالقة مع اسرائيل وهي االن في ادنى درجاتها            

  .غير الحكومية االردنية من تنامي قوة المعارضين للتطبيع في البالد
  27/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  مخاوف من تلوث المغطس المقدس في قصر اليهود قرب اريحا": الغارديان" .38
الجانب المقابل لالردن عبر النهر تنشر الغارديان تقريرا عن مخاوف من تلوث النهر عنـد موقـع                 الى  

وقررت السلطات   .مقدس لدى المسيحيين هو مغطس يوحنا الذي تعمد فيه السيد المسيح بمياه نهر االردن             
 على السياح من اليوم الجراء مزيد من االختبارات على مياهه التي ظهرت فيها              االسرائيلية حظر المكان  

ويقصد المغطس في قصر اليهود قرب اريحا، وهـو   .اثار المجاري والكيماويات المستخدمة في الزراعة  
ثالث اكثر المواقع قداسة لدى المسيحيين في البالد بعد كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد فـي بيـت                   

ووضعت الفتات على بوابات الموقع، وهو ضمن منطقة عسكرية مغلقـة،            . الف سائح سنويا   100لحم،  
وتقول الصحيفة في تقريرها ان االغالق بسبب مخـاوف التلـوث يمكـن ان يـضر                 .تحذر من التلوث  

  .بمشروع تطوير في المنطقة يستهدف جذب مزيد من السياحة الدينية المسيحية
  27/6/2010، )بي بي سي(نية هيئة اإلذاعة البريطا

  
  اختتام دورة تدريبية لكوادر من الجمارك الفلسطينية: األردن .39

 أنهت الدفعة الثانية من كوادر الجمارك الفلسطينية أمس االثنين دورة تدريبية ميدانية في العمـل                :عمان
تابعة للجمـارك   الجمركي اطلع خاللها على مجريات العمل في عدد من المراكز الجمركية والحدودية ال            

وتأتي هذه الدورة كمرحلة ثانية ضمن البرنامج الذي تم إعداده واالتفاق عليه بـين الجـانبين                 .األردنية
وسلم نيابة عن مدير عام الجمارك مـساعد        . بهدف االستفادة من التجربة االردنية  في المجال الجمركي        
  .رك أمين القضاة الشهادات إلى الوفدالمدير العام للشؤون اإلدارية والمالية والحاسوب عميد جما

  27/7/2010، الرأي، عمان
  

  والحرفيون بال اإلجازة .. يخضعون لقانون العمل: نهاية السجال حول عمل الفلسطينيين .40
وضعت لجنة اإلدارة والعدل النيابية حداً للسجال الذي دار في أروقة مجلـس النـواب،               : مادونا سمعان 

مل لالجئين الفلسطينيين، فقامت بتعديل المادة التاسعة من قـانون الـضمان            وعبر اإلعالم، حول حقّ الع    
يخضع الالجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديريـة الـشؤون             «: االجتماعي لتصبح 

 وزارة الداخلية والبلديات ألحكام قانون العمل من دون سواه، لجهة تعويض نهايـة  -السياسية والالجئين   
  . »ة وطوارئ العملالخدم

المتعلق بتعـديل   » اللقاء الديموقراطي «أتى ذلك بعد قيام اللجنة بدراسة االقتراح الوارد من بعض نواب            
المادة التاسعة نفسها، لجهة معاملة الالجئ الفلسطيني المقيم في لبنان بشكل قـانوني معاملـة المـواطن                 

  . اللبناني من حيث طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة
                   وبنت اللجنة تعديلها على إفادة وزير العمل بطرس حرب الذي شارك في االجتماع، وأوضـح أنـه تـم
االتفاق بينه وبين وفد اتحاد العمال الفلسطينيين على نقاط أعلنها رئيس الوفد الفلـسطيني ابـو يوسـف                  

 59ستثناء المادة   المطالبة بحق تشريع العمل لالجئين الفلسطينيين با      : العدوي ونشرت في الصحف، وهي    
من المعاملة بالمثل، وتشريع حق العمل في القطاع الخاص مع ضمان حـق تعـويض نهايـة الخدمـة،       

كما أوضح أن الوفد    . وطوارئ العمل من قبل أصحاب العمل وليس من قبل صندوق الضمان االجتماعي           
لسياسية والالجئـين فـي     يبقى العامل الالجئ الفلسطيني المسجل في دوائر مديرية الشؤون ا         «طالب بأن   

وزارة الداخلية خاضعا كليا لقانون العمل، من دون إخضاعه لقانون الضمان االجتماعي، بحيـث تبقـى                
أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة إلى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقـى                

بالنسبة الى رعاية الشعب الفلسطيني     » روااألن«كما تم تأكيد استمرار دور      . على مسؤولية صاحب العمل   
ولـيس  » األنروا«في شتى المجاالت ومنها الطبابة والصحة والتقديمات االجتماعية، وهذه أمور تتوالها            

  . »صندوق الضمان االجتماعي
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وكان رئيس اللجنة النائب روبير غانم قد صرح ُبعيد االجتماع، أن الوزير حرب أكّد على أربـع نقـاط                   
وثانيـاً، إلغـاء    . سياسة الحكومة تقضي بتسهيل حياة الفلسطينيين الالجئين في لبنان وعملهـم          «أن  أولها  

وثالثاً، تسهيل المعامالت الخاصة بإجـازات العمـل لـدى          . رسوم إجازات العمل مع إبقاء إجازة العمل      
كيد وزير العمل مـنح     ورابعاً، تأ . الوزارة، وهذا الموضوع تعهده معالي وزير العمل أمام اللجنة النيابية         

الحرفيين الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك، إجازات عمل من دون أن يتحقق شـرط وجـودهم لـدى                  
صاحب العمل، ما يعني أن أي حرفي يريد أن يعمل بشكل مستقل، يمكنه االستحصال على إجازة العمل،                 

  . »من دون أن يكون خاضعا أو عامال لدى صاحب عمل آخر
اللقـاء  «بذلك، نكون قد انتهينا من درس االقتراحات الثالثة المقدمة من بعض أعضاء              «وأعلن غانم انه  
المتعلقة بالعمل والعمال وحـق العمـل لالجـئ         » الحزب السوري القومي االجتماعي   «و» الديموقراطي

تكتـل  «ويبقى موضوع حق الملكية، وهو ضم االقتراح المقدم من نواب           . الفلسطيني وتسهيل المعامالت  
في ما يتعلق بتملك الالجئين في لبنان، وسندرس هذا الموضوع بالتزامن مـع هـذا               » لتغيير واإلصالح ا

  . »االقتراح
اللقاء «وإذ لفت النائب آالن عون إلى أن تعديل المادة تم باإلجماع ومن دون أي اعتراضات، أكّد عضو                  

القوانين، أن تعديل المادة هو وليـد       النائب إيلي عون، وهو أحد الموقعين على اقتراحات         » الديموقراطي
لكـن  . وما توصلّت إليه اللجنة هو دون طموحاتنا وطبعاً دون تمنيات الالجئين الفلـسطينيين            «: التسوية

وأعلن عون، وهـو أحـد الـذين تقـدموا          . »صيغ التوافق تلزم دائماً بتنازالت من األطراف المتنازعة       
      ـر عـن              بمشاريع القوانين إلى مجلس النواب، أنه سجل في محضر الجلسة أن ما توصلت إليـه ال يعب
وسأل عن رئيس اتحاد العمال الفلسطينيين الذي استند إلى         . طموحات اللقاء الديموقراطي بهذا الخصوص    
  . رأيه وزير العمل بطرس حرب، وعن دوره

ميـشال  : ابيذكر أن اجتماع اللجنة عقد بحضور رئيس اللجنة روبير غانم والمقرر نوار الساحلي والنو             
الحلو، وآالن عون، وايلي كيروز، وسيرج طورسركيسيان، وقاسم هاشم، ونديم الجميل، ونعمة اهللا أبـي               

  . نصر وايلي عون
وحضر إلى حرب المقدم جوزف وهبة عن المديرية العامة لألمن العام والمالزم رمزي فرحـات عـن                 

  . مديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين
  27/7/2010، السفير، بيروت

  
   ستبحر لكسر الحصار عن غزة"سفينة مريم": لبنان .41

االستمرار في خطة " وكالة االنباء المركزية"ريما فرح في حديث الى " سفينة مريم"أكدت الناطقة باسم 
االبحار الى غزة لكسر الحصار عنها، مشيرة الى انتهاء كل االجراءات واالوراق القانونية التي ستقدم 

  .لسلطات اللبنانية المعنية الخذ االذن باالبحار الى غزة عبر قبرص او دولة اخرىالى ا) أمس(اليوم 
رئيس االركان في (سيدات سفينة مريم غير آبهات بأي تهديد تطلقه اسرائيل سواء من "وشددت على ان 

  ". اشكينازي او غيره) الجيش االسرائيلي الجنرال غابي
  27/7/2010، النهار، بيروت

  
  يدعم إقرار الحقوق األنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان" تيار المستقبل"يسي لـأسالمؤتمر الت .42

ـ   : عمر حرقوص  توصياته السياسية واالقتصادية، من توصيات     " تيار المستقبل "أعلن المؤتمر التأسيسي ل
  : السياسية

هي قضية لكـل    إن المؤتمر يشدد على أن قضية فلسطين بقدر ما هي قضية وطنية للشعب الفلسطيني               ـ
العرب، وأن الحل العادل الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية مـستقلة عاصـمتها القـدس وحـق العـودة            
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كما يشدد على التضامن العربي وعلى اإلستراتيجية العربيـة         . للفلسطينيين، هو مفتاح السالم في المنطقة     
  .الموحدة في الصراع العربي ـ اإلسرائيلي

رار الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ويشدد على أن ال رابط            إن المؤتمر يؤكد دعمه إق    ـ  
  .بين الحقوق اإلنسانية الواجبة وبين التوطين المرفوض

 27/7/2010، المستقبل، بيروت
 

  سيؤدي إلى إبادتها" أي عمل متهور " أنمن" إسرائيل"حذر تإيران  .43
سـيؤدي إلـى إبادتهـا،      " أي عمل متهور  "من أن   " إسرائيل"حذرت إيران أمس    :  ستار ناصر  -طهران  

، كما دعت مجموعة فينـا إلـى تـسوية          "إسرائيلي "-وأكدت أنها جاهزة للرد علي أي عدوان أمريكي         
، فيما أقر وزراء خارجية االتحاد األوروبي حزمة عقوبـات          "إعالن طهران "الخالف النووي على أساس     

  .ف خصوصا قطاعها الغازي والنفطي مشددة ضد إيران بسبب برنامجها النووي تستهد
من الوجود إذا هاجمت بـالده، معربـاً        " إسرائيل"وهدد وزير الدفاع اإليراني العميد أحمد وحيدي بإزالة         

عن اعتقاده بأن الكيان الصهيوني قد يبادر إلى ارتكاب حماقة للتخفيف عن الضغوط الداخليـة والدوليـة             
واجه عدة انتكاسات في حـل المـشكالت المحليـة واإلقليميـة            ت" إسرائيل""وأضاف أن   . التي يواجهها   

  " .والدولية، ولذا فإنها تحاول التخلص من هذا العبء الثقيل من خالل تحميل اللوم لآلخرين
  27/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  »التجسس لصالح سورية«قوات االحتالل تعتقل امرأة من الجوالن بتهمة  .44

ل اإلسرائيلي في هضبة الجوالن السورية المحتلة، أمس، امـرأة تنـاهز            اعتقلت قوات االحتال  : تل أبيب 
عميـل  «، وأجرت اتـصاال مـع       »تجسست لصالح سورية  «الستين من العمر، بدعوى االشتباه في أنها        

المعتقلة الجديدة هي منى الشاعر، التي تعتبر رابع معتقـل           .، وقامت بنشاطات ضد أمن إسرائيل     »أجنبي
ان أول معتقل هو ابنها فداء الشاعر، وهو فنان في السابعة والعشرين مـن العمـر،                وك. في هذه القضية  

وقبل سـنة   . درس الموسيقى في دمشق والقاهرة، وعاد إلى قريته في مجدل شمس، ليزاول عزف العود             
  .غادر إلى فرنسا، وتم اعتقاله فور عودته في مطار اللد في الحادي عشر من الشهر الحالي

  27/7/2010، لندنالشرق األوسط، 
  

   ألف دوالر495بقيمة   مدارس في القدسأربعةوكالة بيت مال القدس تعلن تأهيل  .45
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف أنه سيتم قبل الموسم الدراسي المقبل، االنتهاء من المرحلة               :الرباط

ة الحالية، الـذي يـشمل      الثانية من برنامج المدارس الجميلة المسطرة في مخطط عمل الوكالة برسم السن           
  . ألف دوالر495تأهيل أربع مدارس في القدس الشريف، بقيمة إجمالية تبلغ 

وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أن البرنامج يقوم على تأهيل وتجهيز جميع مدارس القدس واقتناء بنايـات                 
روف المناسبة للتحصيل   جديدة الحتضان األنشطة التعليمية لتدارك النقص الكبير في الغرف، ولتوفير الظ          

وأضاف البيان أن المرحلـة     . الدراسي، وتسهيل مهمة الكوادر التعليمية ألداء مهمتهم في أحسن الظروف         
الثانية من البرنامج تخص مدارس موزعة على مختلف مناطق القدس وهي مدرسة عمر بـن الخطـاب                 

ات األساسية المختلطة، ومدرسـة دار      الثانوية للبنين، ومدرسة الشيخ سعد الثانوية للبنات، ومدرسة شرف        
وكانت المرحلة األولى من البرنامج قد شملت خالل السنة الماضية تأهيل وتجهيز ست مـدارس               . األيتام
 . ألف دوالر271بقيمة 

  27/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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  "إسرائيل"يهود تركيا يستنفرون لتلميع صورة  .46
ع التركي ضد الدولة العبرية وجرائمها، أطلقت مجموعـة مـن           في ظّل الجو العدائي الذي يجتاح الشار      

، حملة لتزويد الرأي العام التركـي وإعالمـه، باألخبـار والتطـورات             »هاستورك«يهود تركيا تُدعى    
 تمـوز الجـاري عنوانـه       20اإلسرائيلية، وذلك من خالل موقـع إخبـاري إلكترونـي انطلـق فـي               

www.hasturk.com تعزيـز  «موقـع هدفـه   . نباء الدولة العبرية باللغة التركية ، يبثّ كل ما يتعلّق بأ
، ومصدر أخباره كل من الصحافة العبرية والبيانات الرسمية الصادرة عن           »الصداقة بين تركيا وإسرائيل   

ُيذكَر أن هناك نحـو      .رافاييل سادي » هاستورك«مؤسسات دولة االحتالل، بحسب المتحدث باسم منظمة        
  .ا ألف يهودي في تركي100

 27/7/2010، )األخبار(
  

  2012 األول من عام الفصل الدولة الفلسطينية المستقلة في إقامةفرنسا تدعم : كوشنير .47
وزيـر  ، أن    ميشال أبو نجـم     نقالً عن مراسلها   باريس، من   27/7/2010،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت

مفوضية العامة لفلـسطين فـي       تعقيبا على قرار بالده تحويل ال       اعتبر الخارجية الفرنسي برنار كوشنير،   
وإعطاء المفوض الفلسطيني صفة سفير مع كل ما يستتبع ذلك من إجـراءات             » بعثة فلسطين «فرنسا إلى   

سياسية وبروتوكولية، أن اإلجراء الفرنسي يندرج في سياق دعم فرنسا لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة               
  .للحياة

جية أمس إنه توفرت له الفرصة في األول مـن الـشهر            وقال كوشنير في تصريح وزعته وزارة الخار      
تدعم قيام دولـة فلـسطينية قابلـة للحيـاة          «الحالي أن يقول للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فرنسا          

وذلك بموجب  » 2012ومستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الفصل األول من العام              
وأشار كوشنير إلى أن الموقف     . الماضي) آذار( مارس   19 الصادر في    ما جاء في بيان الرباعية الدولية     

الفرنسي يقوم على دعم قيام المؤسسات الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الهدف وتوفير المـصداقية لـه،                 
مشيدا بما حققته السلطة الفلسطينية من إعادة تركيز اإلدارة وتوفير األمن واحترام دولة القـانون وإدارة                

  . العامة وهو ما يحظى بإعجاب األسرة الدوليةاألموال
انطالقا من ذلك، رأت فرنسا، وفق ما جاء في بيان وزير خارجيتها، أنه وباالتفاق مع السلطة الفلسطينية                 

من المناسب اجتياز مرحلة جديدة من خالل رفع وضعية مندوبية فلسطين، مما سـيعني ثـالث نتـائج            «
: ، تحول المفوض إلى سفير الـذي سـيكون لقبـه الكامـل            )فلسطينبعثة  (تحول المفوضية إلى    : عملية

  .بحيث يقدم أوراق اعتماده كأي سفير آخر للسلطات الفرنسية» )السفير، رئيس بعثة فلسطين(
وال يقتصر التحول على المظاهر البروتوكولية بل إن له مضمونا سياسيا قوامه أن السفارات ال تعطـى                 

  . عجال فرنسا لقيام الدولة الفلسطينيةإال لدول قائمة، مما يعني است
 اإلسرائيلي  -وذكر الوزير الفرنسي أن باريس تريد قمة للسالم في الشرق األوسط تعالج النزاع العربي               

وخلص إلى القول إنه يتعين تشجيع الطـرفين الفلـسطيني          . »فلسطين، سورية، لبنان  «في ملفاته الثالثة    
وختم كوشنير  . تؤدي إلى توقيع اتفاق سالم قبل نهاية العام الحالي        واإلسرائيلي على تحديد أجندة واضحة      

وهو مـا تـسعى إليـه       » قيام الدولة الفلسطينية  «حتى تحقيق هذا الهدف     » معبأة«بتأكيد أن فرنسا ستبقى     
  .بالتشارك مع دول االتحاد األوروبي

 كوشـنير  أن   ؤوف ارناؤوط  عبد الر  نقالً عن مراسلها  القدس  ، من   27/7/2010،األيام، رام اهللا   وأضافت
جدول زمني يفضي قبل نهاية العام الى توقيع اتفاقيـة والـى             يجب تشجيع االطراف على تحديد    " انه   قال

، "اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديمقراطية، متطورة، تعيش بسالم جنبا الى جنب مع دولة اسـرائيل               
الفلسطينية، يجب السماح للفلسطينيين بممارسـة      سيستمر تحركنا حتى نهاية خطة اقامة الدولة        "واضاف  

  ".سيادتهم على ارضهم في اطار دولتهم وهذا ما تسعى اليه فرنسا مع شركائها في االتحاد االوروبي
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  "إسرائيل" الرحالت الجوية إلى بوقفاالتحاد األوروبي يهدد  .48

الت الجوية من أوروبا إلى     هددت مفوضية االتحاد األوروبي مؤخرا بوقف الرح      : )يو بي آي  ( -بيب  أتل  
إسرائيل على خلفية معارضة االتحاد تشغيل جهاز تريد تل أبيب تركيبه في الطـائرات للتحـذير مـن                  

  .عمليات خطف
مس االثنين إن مفوضية االتحاد األوروبي تعارض طلبا إسرائيليا بتشغيل جهاز           أ "هآرتس"وقالت صحيفة   

رائيل للتحذير من خطف طائرات وأن المفوضية هددت بوقف         في جميع الطائرات اآلتية إلس    ' كود إيجابي '
وأضافت الصحيفة أن هذه المرة األولى التي تتخذ فيها         . "إسرائيل"جميع الرحالت الجوية من أوروبا إلى       

مفوضية االتحاد األوروبي موقفا كهذا وتنضم بذلك إلى اتحاد الطيارين الدولي واالتحاد الدولي لشركات              
  .الطيران المدني

وحذر مفوض االتحاد األوروبي لشؤون المواصالت دانييل كليجيه في رسالة بعث بها إلى مدير سـلطة                
 "إسرائيل"الحالي من المس بالعالقات بين      ) يوليو( تموز   8 غيورا روم في     "إسرائيل"الطيران المدني في    

روبية باسـتخدام جهـاز     ودول االتحاد األوروبي في مجال الطيران إذا ما تم إلزام شركات الطيران األو            
 "إسـرائيل "عن أن كليجيه حذر في رسالته من أنه في حال عدم تعاون             ' "هآرتس"وكشفت  . 'كود إيجابي '

مع مفوضية االتحاد األوروبي في هذا الموضوع فإن األمر سيمس بالمحادثات حول اتفاق طيران جديـد                
  .ة االتحاد األوروبي وبين مفوضي"إسرائيل"وموحد بين جميع دول االتحاد األوروبي و

اإلسرائيلية ويتم تشغيله بواسطة بطاقـة      ' إلبيت'هو من صنع شركة     ' كود إيجابي 'الجدير بالذكر أن جهاز     
الكترونية ذكية يتزود بها الطيارون، وهناك خمس شركات طيران كندية وأمريكية يستخدم طياروها هذا              

  ."الجهاز
27/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
  موقف بالده الداعم للحقوق الفلسطينية يؤكدجية البرازيلي وزير الخار .49

 النائب الدكتور مـصطفى البرغـوثي       ، خالل لقائه   وزير الخارجية البرازيلي سيسلو أموريم     أكد :رام اهللا 
مين العام لحركة المبادرة الوطنية موقف بالده الداعم للحقوق الفلسطينية والتزامها باالسـتمرار فـي               األ

وشرح الوزير البرازيلي دور اقتصاد بالده فـي احـداث التنميـة ودور              .للشعب الفلسطيني تقديم الدعم   
  .الديمقراطية البرازيلية في تعزيز النمو االقتصادي

27/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  "إسرائيل" العالم متعاطفون مع فيلم يعد يوجد اآلن : غاالوي .50
جـورج غـاالوي،عن القـضية      » تحيا فلسطين عربيـة   «جمعية   النائب البريطاني السابق، ورئيس      قال

جامعـة فلـسطين    « المؤتمر الصحافي الذي ُأعلن فيه عن افتتاح         خالل مقر نقابة الصحافة     فيالفلسطينية  
األمور تغيرت بعد الجريمة المروعة التي ارتكبت في المياه الدولية منـذ الهجـوم              «إن  ،  أمس »الصيفية

عقب هذه الجريمة، فإن األمور لم تعد كما كانت عليـه، فثمـة دول              « أنه   ، مؤكداً »على أسطول الحرية  
  . »كثيرة سحبت سفرائها ودول أخرى أعادت مراجعة عالقاتها مع إسرائيل، مطالبين بتحقيقات دولية

لم يعد يوجد اآلن في العالم متعاطفون مع إسرائيل، وباتوا يعبرون عن هذا األمر فـي                «: وتابع غاالوي 
لقد سمعنا أحد كبار جنراالت أميركا يقول بأن إسرائيل أصبحت عبئاً استراتيجياً على الواليـات               العلن، و 

  . »المتحدة األميركية
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توجه قوافل برية لكسر    «وسأل النائب البريطاني السابق عن سبب منع دخول الطعام إلى غزة، معلناً عن              
 مواد البناء إلى غزة، من أجـل إعـادة        وسنحاول إدخال . الحصار، ستأتي من أوروبا والدوحة والمغرب     

  . » ألف مبنى دمرت في غزة67بناء 
وكشف غاالوي عن انطالق سفينة من الالذقية، ستصل في الوقت نفسه الذي ستصل فيه القافلة البريـة،                 

  . متمنياً أن يشارك فيها اللبنانيون
27/7/2010، السفير، بيروت  

  
   قادم أم مؤجل؟الوزاريالتعديل  .51

  صريهاني الم
  .يتم التداول منذ عدة أشهر في مسألة إجراء تعديل وزاري أخر على حكومة سالم فياض

وصدرت تأكيدات حول هذه المسألة على لسان الرئيس ورئيس الحكومـة ومـصادر متعـددة سياسـية                 
راء وإعالمية، ومع ذلك يتم تأجيل إجراء التعديل مرة وراء مرة، ويمكن ان ال يتم التعديل أصالً، فماذا و                 

  التأجيل؟
في العادة يطفو على السطح موضوع التعديل الحكومي عشية وغداة عقد اجتماعـات قياديـة فتحاويـة،                 

  .خاصة عند عقد اجتماعات المجلس الثوري
فال يخفى على أحد، أن فتح تطالب بتعديل الحكومة تعديال واسعاً، بحيث تزيد من نـسبة تمثيلهـا فـي                    

  .تي تسمى سياديةالحكومة خصوصاً في الوزارات ال
بالتعديل الوزاري، منها أسباب فردية تتعلق بطموح أشخاص        " فتح"وهناك أسباب وأهداف مختلفة لمطالبة      

وبالحكومـة ورئيـسها،    " فـتح "الحكومية، ومنها أسباب موضوعية تتعلق بدور       " الجنة"فتحاويين لدخول   
 تلعبه الحكومة، خصوصا بعـد طـرح        وبرنامجها السياسي، والحد من الدور المستقل نسبياً الذي أخذت        

  .خطة بناء مؤسسات إقامة الدولة الفلسطينية في شهر آب من العام الماضي
كما أن رئيس الحكومة بات منفتحاً على إجراء التعديل ألنه بحاجة الى تقويـة الحكومـة، وألن هنـاك                   

 قـدرتهم علـى تلبيـة       وزراء لم يثبتوا جدارتهم أو عليهم مالحظات جدية حول أدائهم وسلوكهم ومدى           
  .المطلوب من الوزارات التي يقفون على رأسها

فإذا كانـت   . هناك من يقول إن ما أخر التعديل الحكومي التحركات التي شهدها ملف المصالحة الوطنية             
المصالحة الوطنية قريبة فال داعي للتعديل ألن المطلوب حينها تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية أو بعد                

  .ت التي من المفترض أن تعقد بعد توقيع اتفاق المصالحة بعدة اشهراالنتخابا
لكن الحقيقة المرة التي يعرفها كل من يريد أن يعرف هي أن المصالحة لم تنضج شروط تحققهـا حتـى              

فإسرائيل ال تريـد المـساهمة بإنهـاء        . اآلن، ال فلسطينياً وال عربياً وال إقليمياً وال دولياً، وال إسرائيلياً          
نقسام، بل تعمل على تعميقه كونه يقدم لها مزايا هائلة ال تقدر بثمن، والموقـف اإلسـرائيلي يرمـي                   اال

  .بظالله السوداء على الموقف الدولي بأسره
فالمصالحة المؤجلة، ليست السبب وراء تأخير التعديل الحكومي، وإنما الذي يحول دون إتمام التعـديل،               

على حجم التعديل وأبعاده، ومن يشمل من الوزراء ومن يحـل محـل            هو عدم االتفاق الفتحاوي الداخلي      
  .الوزراء الذين سيتم االستغناء عنهم، ومشاركة أعضاء اللجنة المركزية بالحكومة أو عدم مشاركتهم

أما السبب الجوهري األكثر أهمية الذي يمكن أن يفسر تأجيل التعديل الحكومي هو أن الـرئيس، ولـيس                  
ط، أصبح يميل الى أن يتم شغل حقيبة المالية من قبل شخصية فتحاويـة أو شخـصية                 أوساطاً فتحاوية فق  

مهنية مستقلة، وهذا هو التطور الملموس الذي يدل على ظهور تراجع في درجة االنسجام ما بين الرئيس                 
  .ورئيس الحكومة
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س حكومتـه،   فهناك عدة مؤشرات تالحقت مؤخراً، تدل على أن هناك فتورا في عالقات الرئيس مع رئي              
منها ما صرح به الرئيس أثناء خطابه أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح قبل األخير، بأن األمـور                  
السياسية ليست من اختصاص الحكومة أو أي شخص فيها وإنما هي من اختـصاص منظمـة التحريـر          

  .الفلسطينية
ضد أي قرار منفرد في طرح      "أنه  كذلك فإن ما صرح به الرئيس أثناء ترأسه ألحد اجتماعات الحكومة ب           

فسر بأنه يعكس   " المسألة الفلسطينية على مستوى المؤسسات الدولية أو في إعالن الدولة من طرف واحد            
قدراً من االختالف مع خطة الحكومة ودورها السياسي أو ما نسب لرئيس الحكومة من تصريحات بـأن                 

أن إلغاء كلمة رئـيس الحكومـة فـي مـؤتمر           مؤسسات الدولة ستقوم شاء من شاء وأبى من أبى، كما           
  .االستثمار ألسباب غير معروفة تصب في هذا االتجاه

أما القشة التي قصمت ظهر البعير فتمثلت في إعالن الرئيس أثناء عودته من زيارته األخيرة لواشـنطن                 
أخـرى  عن عزمه لتشكيل حكومة من المستقلين أو التكنوقراط وما تسرب بأنه يفكر بتكليف شخـصية                

برئاستها، اعتبر العالمة األكبر على بداية تحسس رئاسي من الدور السياسي المتزايد الذي يلعبه رئـيس                
الحكومة، وهذا كله بدأ يظهر بعد كيل المديح من الرئيس األميركي اوباما لرئيس الحكومة سالم فياض،                

  .كلما كان يشيد بدور الرئيس أثناء لقائهما األخير في البيت األبيض
يمكن أن ال يتم أو يتم التعديل الحكومي لكنه إذا تم، سيكون محدوداً يشمل ست وزارات ووزراء، إضافة                  
الى تبديل حقائب وزراء، وإذا شمل التعديل وزارتي المالية والخارجية إضافة الى التخطيط والزراعـة                

ماً يؤسس لمرحلة جديدة فـي      والعدل والسياحة والتربية و التعليم، كما يجري التداول، سيكون تعديالً مه          
  .عالقات الرئيس وحركة فتح مع الحكومة ورئيسها 

بقوة في الحكومة بعد أن كانت ممثلة بحكومـة         " فتح"فهي مرحلة اذا بدأت فعالً سيكون عنوانها مشاركة         
هـذا  إن الكيفية التي تم من خاللها اتخاذ قرار تأجيل االنتخابات المحلية، وما سببه              . يقودها سالم فياض  

القرار من ضرر لمصداقية الحكومة التي ترفع لواء بناء المؤسسات واالحتكام للشعب، يـدل علـى أن                 
بحاجة الى سالم فياض رئيساً للحكومة، خاصة بعـد أن اثبـت      " فتح"الحكومة بدون فتح ال شيء كما أن        

  .فعالية في عمله اضافة الى ما يحظى به من دعم دولي
 يغير كثيراً الصورة الفلسطينية العامـة، فـي ظـل اسـتمرار االنقـسام،               أن أي تعديل في الحكومة لن     

واستمرار تعنت الحكومة اإلسرائيلية وإفشالها لجميع الجهود والمبادرات الفلسطينية والعربيـة والدوليـة             
  .الرامية لصنع السالم، ما يطرح ضرورة التفكير بخطوات أبعد بكثير من مجرد تعديل الحكومة

ء مراجعة شاملة وجريئة للمسيرة السابقة واستخالص الدروس والعبر مما انتهت إليه من             فالمطلوب إجرا 
كوارث، خصوصاً بعد االنقسام السياسي والجغرافي المدمر، ووصول المفاوضات الى طريق مـسدود،             
ووصول المخططات اإلسرائيلية التوسعية واالستيطانية والعنصرية الى مرحلة خطيرة خـصوصا فـي             

تي تجري محاوالت إسرائيلية محمومة الستكمال تهويدها واسرلتها قبل تبلور إرادة دولية تضغط             القدس ال 
  .فإسرائيل تريد خلق أمر واقع احتاللي يفرض نفسه على أي حل قادم. من اجل حل الصراع في المنطقة

لحريـة  فماذا نحن فاعلون؟ وكيف يمكن بلورة سياسة قادرة على التصدي لالحتالل ودحـره وانجـاز ا               
  ؟..والعودة واالستقالل، بدون انهاء االنقسام وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني على اساس شراكة حقيقية

 27/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  ! للحرب أو حتى للسالم؟"إسرائيل"ما الذي يضطر  .52
  ماجد كيالي

صاد، في العلوم والتكنولوجيـا،     منذ ستة عقود ما زالت إسرائيل تتحدى العالم العربي، في السياسة واالقت           
  .في حالة الحرب والالحرب، في إدارة المجتمع والدولة، في التعاطي مع تحدياتها الداخلية كما الخارجية
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 وهو قـول ال     -) وهذا صحيح نسبة الى عوامل نشوئها     (المشكلة أن هذه الدولة التي يقال بأنها مصطنعة         
 تبدو أكثر استقراراً ورسوخاً وقـدرة علـى   -لحطّ من شأنها يبتغي تبصر سبل مواجهتها بقدر ما يبغي ا  

  .التكيف والتطور، من غيرها من دول المنطقة، وعلى صعيدي المجتمع والدولة
معلوم أن إسرائيل التي تشكل جزءاً صغيراً من العالم العربي، على الصعد السكانية والجغرافية والموارد               

، تبدو أكبر بكثير من حجمها، وأكثـر قـدرة علـى تعظـيم              )شري في المئة في التعداد الب     3(الطبيعية  
 في المئـة مـن النـاتج        11يشكّل  )  بليون دوالر  220(ومثالً، فإن الناتج اإلجمالي إلسرائيل      . مواردها

أما إذا احتسبنا   . اإلجمالي لمجموع الدول العربية، أو خمس ناتج هذه الدول من دون عوائد الثروة النفطية             
، فسنجد أنه يكاد يـساوي      )مصر واألردن وسورية ولبنان   (بالقياس مع الدول المجاورة لها      ناتج إسرائيل   

والمساحة )  مليون 100 مليون مقابل    6.5(ناتج تلك الدول مجتمعة، على رغم أن الفارق في عدد السكان            
 بليـون   85(يل  وما يلفت االنتباه أيضاً أن الموازنة السنوية إلسرائ       . والموقع والموارد ال يعمل لصالحها    

تساوي موازنة الدول العربية األربع المذكورة، مع فارق جوهري هو أن نـصيب الفـرد فـي                 ) دوالر
 دوالر في السنة، في حين انه في الدول المـذكورة يقـدر             8500إسرائيل من اإلنفاق العام يبلغ حوالى       

ن دولته تقدر بعشرة أضعاف     ومعنى ذلك أن الفرد في إسرائيل يتلقى خدمات م        !  دوالراً فقط  850بحوالى  
، ما يتـيح    )في التعليم والصحة واألمن والبيئة والبني التحتية      (ما يتلقاه الفرد في الدول العربية المذكورة        

  .إلسرائيل التميز والتفوق في المنطقة، وبالخصوص على مجموع الدول المحيطة بها
رغم التحديات الداخلية والخارجية التـي      وما يؤكد قدرة هذه الدولة على التطور، أكثر من غيرها، على            

 ألف دوالر، قبل عقد من      18تعترضها، ارتفاع ناتجها من مئة بليون دوالر مع مستوى دخل للفرد قدره             
متوسط الدخل فـي الـدول      ( ألف دوالر    27 بليون دوالر مع مستوى دخل للفرد قدره         230الزمان، إلى   

ي هذا االتجاه يمكن مالحظة ارتفاع القـدرة التـصديرية          أيضاً، ف ).  دوالر 2700المجاورة يبلغ حوالى    
عـام  ( بليون دوالر    40إلى  ) 2000عام  ( بليون دوالر    30إلسرائيل من السلع الصناعية التحويلية، من       

، وهو ما يوازي القدرة التصديرية لمجمل الدول العربية من الصناعات التحويلية، ويساوي ربـع    )2010
 في المئـة مـن      70، مع الفارق أن     ) بليون دوالر  168وقدرها  (ه الصناعات   ما تنتجه هذه الدول من هذ     

صادرات إسرائيل الصناعية تأتي من قطاع التكنولوجيا العالية، مع العلم أن القـوة التـصديرية للـدول                 
بحسب التقرير االقتـصادي    ( باليين دوالر من السلع الصناعية التحويلية        10المجاورة إلسرائيل تساوي    

 في المئة من حجم الناتج اإلجمـالي للـدول          45وبينما تشكل عائدات النفط حوالى      ). 2008لعام  العربي  
، في حـين أنهـا      )2008عام  ( بالمئة منه فقط     9العربية، فإن عائدات الصناعات التحويلية تشكل حوالى        

  . في المئة من عائدات الناتج اإلجمالي في إسرائيل21تشكل 
 باليين دوالر عام    103الزراعي، حيث بلغ الناتج الزراعي للدول العربية        والحال ليس افضل في المجال      

 في المئة من القوة العاملة      25 في المئة من الناتج العربي اإلجمالي، على رغم أن           5.4، ما نسبته    2008
، ) في المئة في مجال الـصناعة      15 في المئة في مجال الخدمات و      60مقابل  (العربية تعمل في الزراعة     

وما يدلل على التخلف في مجال الزراعـة أيـضاً، تـدني الـصادرات              .  رغم المساحات الشاسعة   وعلى
 بليـون   35، في حين أن العالم العربي يستورد مـا قيمتـه            ) بليون دوالر  15حوالى  (الزراعية العربية   

لم العربـي،   ومثالً فإن السودان، الذي يفترض انه سلة غذاء العا        . دوالر، ما يرفع فاتورة الغذاء العربية     
بالمقارنة مع إسرائيل التي صدرت عام      ( مليون دوالر فقط من المنتجات الزراعية        179يصدر ما قيمته    

  ). صادرات زراعية بحوالى بليون دوالر2006
 فـي المئـة عنـد       28ثمة معايير أخرى أيضاً، فالعالم العربي يعاني من ارتفاع نسبة األمية التي بلغت              

، وكذلك من ارتفاع مستوى الفقر، حيث ثمة        ) في المئة بين الشباب    30(بة البطالة   البالغين، ومن تزايد نس   
)!  في المئة تحت خط الفقر يعيـشون علـى دوالريـن يوميـاً             20 مليوناً يعانون من سوء التغذية، و      25
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 أما بالنسبة الى اإلنفاق على التعلـيم فـي الـدول          ). 2009بحسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام       (
 دوالراً  270، ما يعـادل حـوالى       ) في المئة من الناتج اإلجمالي لهذه الدول       4(العربية فهو متدن للغاية،     

 في المئة من إجمالي الناتج السنوي في إسرائيل، بحيـث           8للفرد، في حين ان اإلنفاق على التعليم يشكل         
لمقـررة للفـرد فـي العـالم     إن حصة الفرد في إسرائيل من هذا اإلنفاق تعادل عشرة أضعاف الحصة ا           

 في المئة من ناتجه السنوي علـى البحـث العلمـي تنفـق              1وبينما ينفق العالم العربي أقل من       ! العربي
 في المئة في هذا المجال، لكن الفارق يظهر في حصة الفرد من اإلنفاق على البحث العلمـي،                  4إسرائيل  

 دوالر فـي إسـرائيل،      1100أنها تبلغ حوالى     دوالراً، في حين     65حيث تبلغ في العالم العربي حوالى       
  .واألمر ذاته ينطبق على اإلنفاق الصحي

أن إسرائيل هي   «ولعل كل هذه اإلحصائيات تفسر قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحق شامير             
، مثلما تفسر أيضاً إعاقة إسرائيل مـشاريع        )29/9/1991في  » دافار«صحيفة  (» نصف الشرق األوسط    

تعاون الشرق أوسطية، التي طرحت منذ بداية عقد التسعينات، على رغم كل الميزات المتضمنة فيهـا                ال
إلسرائيل، وذلك إصرار منها على انتمائها الى الغرب وليس الى الشرق، الى أوروبا وليس الى الـشرق                 

  !األوسط
، ودعم يهود العـالم    )متحدةوخاصة الواليات ال  (طبعاً ثمة من يحيل تفوق إسرائيل إلى مجرد دعم الغرب           

لها، لكن هذا االستنتاج ال يفيد في إدراك عوامل قوة إسرائيل الذاتية، واألهم انه يحجب العوامـل التـي                   
والحقيقة أن بضعة باليين من المساعدات الخارجية إلسرائيل        . تكرس تخلّف الواقع العربي في مواجهتها     

) 1995عام  ( بليون دوالر    103لنفطية، التي ارتفعت من     سنوياً ال تشكل سوى جزء بسيط من العائدات ا        
، مثلما ال تشكل رقمـاً مهمـاً        )2008عام  ( بليون دوالر    824إلى  ) 2005عام  ( بليون دوالر    424إلى  

  .بالقياس مع األموال التي يجرى هدرها في ظل تفشي الفساد في المجتمعات العربية
الديموقراطي بالنسبة الى مواطنيهـا     (ة نظامها السياسي    والحقيقة أن إسرائيل تستقر وتتطور بسبب طبيع      

. ، والقائم على اإلدارة الحديثة، وفصل السلطات، وحكم القانون، وحرية األحزاب، وتداول السلطة            )اليهود
التعلـيم  (فيها، واهتمامها بأحوال مواطنيها     ) اليهودية(وكذلك بسبب احترامها الحريات الفردية والتعددية       

  .، وخضوع حكوماتها للمساءلة والمحاسبة)مانات والخدمات االجتماعيةوالصحة والض
وليس فقط ألسـباب عـسكرية أو بـسبب الـدعم           (لكل هذه األسباب تتفوق إسرائيل على العالم العربي         

، ولهذه األسباب أيضاً يعجز العالم العربي عن اللحاق بها، أو تحـديها، فـي المجـاالت                 )األميركي لها 
  .المذكورة

كل ذلك يفسر أيضاً تجرؤ إسرائيل على عصيان اإلدارة األميركيـة، وإصـرارها علـى فـرض                 ولعل  
، على رغم كل الضغوط التـي       )على الفلسطينيين والعالم العربي   (أولوياتها وإمالءاتها في عملية التسوية      

  .توجه اليها
، ولـيس ثمـة مـا       فإذا كان الواقع العربي على هذا النحو، فليس ثمة ما يضطر إسرائيل الى الحـرب              

  .يضطرها للسالم أيضاً
  27/7/2010، الحياة، لندن

  
   ضائع؟وقتصفقة أم  .53

  أمين قمورية 
واشنطن تصر وتضغط على الفلسطينيين واالسرائيليين لالنتقال الى المفاوضات المباشـرة فـي اسـرع               

يرة بين رام   الرئيس باراك اوباما قالها بوضوح، ومبعوثه الخاص جورج ميتشل كرس جوالته االخ           . وقت
نتنياهو من جهته يحض ايضا السلطة الفلسطينية على الـدخول فـي هـذه              . اهللا وتل ابيب لهذا الغرض    

هو في قرارة نفسه ال يحبذ الشروع في        . المفاوضات من دون تاخير ويريدها اعتبارا من االسبوع المقبل        
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ـ   ) اذا تواصل الضغط االميركي   (مفاوضات كهذه من شانها ربما       ى الكـابوس االسـرائيلي     ان تفضي ال
لذا كـان يفـضل ممارسـة هوايتـه         . المفزع، اي اقامة دولة فلسطينية على كامل تراب الضفة الغربية         

كسر : ولكن الخيار امامه سوى امر من اثنين      . المراوحة في المكان من دون اتخاذ قرار حاسم       : السمجة
 االنتخابات النصفية للكـونغرس لعلهـا       الجرة مع اوباما، او مسايرة الضغط االميركي في انتظار نتائج         

  . وهكذا يفعل االن. تحمل الفرج لليمين االسرائيلي
في المقابل، الضغط بات خانقا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فال هو قادر على االنتقـال الـى                  

ـ                  ام المفاوضات المباشرة قبل ان يحصل على نتيجة مقنعة في المفاوضات المباشرة حتـى ال يحـرج ام
، وال هو يستطيع التهرب منها حتى ال تنقلب عليه الواليـات المتحـدة واالتحـاد                "فتح"ونصف  " حماس"

وافضل المخارج هو تأمين التغطية     . لذا يريد مخرجا  . العرب ويترك وحيدا ويندم   " االصدقاء"االوروبي و 
 الـضعف العربـي     العربية الالزمة لخوض غمار المفاوضات المباشرة غير المضمونة النتائج في ظـل           

" مرجعيـة واضـحة ومحـددة     "من هنا كانت مطالبته بضمانة اسرائيلية لتحديد        . واالستقواء االسرائيلي 
بمعنى آخر، يريد من اسرائيل قبول المبادرة العربية التي تمثل مثل هذه المرجعية، ويريد من               . للتفاوض

كاملة للسلطة حتى ال تـدفع وحـدها        اصحاب هذه المبادرة االصرار على هذا الشرط وتوفير الرعاية ال         
  .الثمن

واشنطن تضغط لطي الملف الفلسطيني ولو بمشروع دولة فلسطينية، حتى تكسب العرب الى جانبها فـي                
معركة عض االصابع الكبرى الجارية مع ايران، وتقايض اسرائيل بدرء الخطر النووي االيراني عنهـا               

  . لفلسطينيةفي االرض ا" مقبولة"في مقابل تقديم تنازالت 
حتى اآلن ادارت اسرائيل االذن الصماء للمبادرة العربية، فهي التريد سالما اال على طريقتها وبأسلوبها،               

لكن هذه المرة لـدى االدارة االميركيـة        .. وما على العرب اال القبول، وكانت واشنطن الى جانبها دائما         
وهي تعتقد، ومثلها كثيرون، ان المفتاح      . انستانمشكلتها مع ايران وفي العراق بعد انسحابها منه وفي افغ         

  .االبرز لحل المشكالت في فلسطين
  هل حان وقت الحل؟

صاحب المبادرة العربية، الملك عبداهللا، يتحمل عناء السفر للحضور الـى القـاهرة وبيـروت وعمـان                 
اً مـن الملـف     ال شك في ان ملفات عدة متشابكة ومعقدة في انتظاره في العواصم االربع بـدء              . ودمشق

االيراني وتشعباته، وازمة تأليف الحكومة العراقية، والمشكلة المترتبة على المحكمة الدوليـة الخاصـة              
بلبنان، إال أن االولوية تظل للملف الفلسطيني ومحطته االبرز اعادة االعتبـار الـى المبـادرة وجعلهـا                 

تكون بعد غد الخميس في اجتماع لجنـة        ولعل اولى نتائج الجولة السعودية س     . مرجعية التفاوض المباشر  
  .المتابعة العربية وما اذا كانت ستمنح الغطاء لالنطالق بالمفاوضات المباشرة أم ال

اذا رضخت اسرائيل للضغوط المفترضة وقبلت بالمبادرة العربية مرجعا للمفاوضات، فما هي            : والسؤال
لحلم اقامة دولة فلسطينية؟ وهل يمكن عـزل        االثمان التي ستفرضها في المقابل حتى تؤمن نهاية سلسلة          

الملف الفلسطيني والملفات االخرى في المنطقة، وخصوصا ان هذ الملفات انبثقت من القضية الفلسطينية              
او اتخذت هذه القضية شماعة لها؟ ام ان ما يحصل هو مالمح صفقة كبرى لم تكتمل فصولها بعـد؟ واذا     

ي ستعطى لالطراف اآلخرين المشاركين فيها وعلى حساب من         كان هناك من صفقة فما هي الحصص الت       
ستكون وفي اي ساحات؟ ام ان كل ما يجري مضيعة جديدة للوقت علـى حـساب اسـتقرار المنطقـة                    

  وتنميتها؟
 27/7/2010، النهار، بيروت
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  !ثالوث المجتمع االسرائيلي...الجريمة، الفساد واإلنتحار 

  خالد وليد محمود
ن الجريمة في اسرائيل باتت أتعالت صرخة رئيس الكنيست رونين ريفلين، معلناً يرة ، في اآلونة األخ

تشكل تهديداً استراتيجياً بعدما اصبح المجتمع االسرائيلي مجتمعاً متوحشاً، على حد قوله، وتأتي هذه 
وحسب  ،ية األسابيع القليلة الماض منها ثمانية في 13الجلسة اثر وقوع نسبة عالية من الجرائم بلغت 

 الحديث هنا ليس عن جرائم عادية، بل عن جرائم تتم لتصفية حسابات بين مجموعات المعطيات فإن 
الجريمة المنظمة التي تكاد تسيطر على المدن الرئيسة في اسرائيل، وهو اعتراف تقدم به رئيس الكنيست 

 اسرائيل يدفعون المال ليحصلوا هل تعلمون ان الناس في: "عندما اشار موجهاً حديثه الى نواب البرلمان
  ."ةفقد اصبح ذلك موضة وأسلوب حيا.. على الحماية

 الموجة االولى من الجرائم التي تعم المجتمع االسرائيلي، غير انها هذه  هذه ليستوكما هو معروف فإنه
 المرة تجد أرضاً خصبة لتصفية حسابات سياسية بالتوازي مع تصفية الحسابات في العالم السفلي

  .ومافيات الجريمة المنظمة
 ان أصول الجريمة في المجتمع االسرائيلي متجذرة بحيث لم يعد باالمكان فصلها عن وثمة من يرى

ذلك ان كيانا قام على القتل واالغتصاب والتشريد، ما يزال يعيش، الى . االسرائيلي" المجتمع"طبيعة 
  .يومنا هذا على مواصلة أنماط مختلفة من الجرائم نفسها

فطبيعة االمور تقول ان مجتمع الجريمة ضد اآلخرين، ال . ولم يقتصر األمر على الفلسطينيين وحدهم
  .يستطيع أن يعيش من دونها حتى مع نفسه

غبار عليها  التي تقدمها المؤسسات األمنية االسرائيلية حقيقة ال  والمعطياتتكشف المعلوماتهذا و
ليين الذين الذي يستمرئون قتل الفلسطينيين وتعذيبهم، ن االسرائيأ ، وهي وواضحة وضوح الشمس 

  .صاروا يقومون بالشيء نفسه مع بعضهم البعض
وحسب معطيات عام .  جرائم اغتصاب يوميا8 ان االسرائيليين يمارسون  تقولمعلومات اجهزة الشرطة

 الشبيبة منذ  في المائة في جرائم المخدرات في اوساط20 فقد ارتفعت جرائم المخدرات بنسبة 2008
   1. في المائة في جرائم تجارة واستيراد المخدرات38 جزء من االرتفاع العام بمعدل – 2007

 افادت 2008اغسطس الماضي يتبين أنه في العام -ومن المعطيات التي عرضتها القيادة القطرية في آب
جاالت مركزية  سجل انخفاض في ثالثة م2007ومنذ العام .  حدث جريمة419.837الشرطة بوجود 
؛ )2006 في المائة منذ العام 20انخفاض ( في المائة في اقتحام الشقق 13انخفاض : لجرائم الشارع

.  في المائة في السرقة من السيارات13 في المائة في اقتحام المحالت التجارية؛ وانخفاض 16انخفاض 
 حالة 2993 عالجت الشرطة 2008 في – في المائة في عدد حاالت السلب المسلح 9كما سجل انخفاض 
  2007.2 في العام 3.292سلب مسلح مقابل 

 في المائة 5 ملفا جنائيا للشبيبة، وهو ما سجل ارتفاعا بنسبة 33.326وفي العام المنصرم فتحت الشرطة 
 في المائة في مجال جرائم 20 ايضا سجل ارتفاع دراماتيكي بمعدل 2007ومنذ . 2007مقابل العام 

 3.582 –كما سجل ارتفاع في عدد احداث العنف بين جدران المدارس . وساط الشبيبةالمخدرات في ا
االرتفاع في عدد ملفات المخدرات يمكن ان يعزى الى النشاط . 2007 في العام 3.229حدث مقابل 

                                                 
  .،صحيفة معاريف،آانون الثانييمة المنظمةالفساد في إسرائيل يقترب من الجر  ،موشيه غورالي 1
  www.islamonline.net ،موقع إسالم اونالين،منظم ومقنن.. الفساد السياسي اإلسرائيلي  أحمد السيد ترآي، 2
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المبادر اليه من الشرطة في العام المنصرم، وليس بالضرورة الى الشكاوى التي رفعت الى الشرطة ضد 
  3.بةالشبي

 في 38حيث سجل ارتفاع بمعدل " سنة المخدرات" بانه 2008في الشرطة كان هناك من وصف العام 
 ملف تجارة واستيراد مخدرات 4.532-المائة في كشف جرائم المخدرات واستيرادها في العام المنصرم 

من  كغم 303 وضعت اليد على 2008في العام . 2007 في العام 3.278 مقابل 2008في العام 
 كغم 96 منها – كغم من الكوكايين 135، ووضعت اليد على 2007 كغم في العام 136الهيروين مقابل 

    .4 كغم في السنة السابقة36 مقابل -في حاوية شهر حزيران في ميناء حيفا 
ايه اخذت من .ان. ملف جنائي من خالل عينات دي512 نجحت الشرطة بحل لغز 2008وفي العام 

فمثال، حل لغز قتل المحامية عنات بلنير في رمات هشارون قبل . ن في جرائم جنائيةمشبوهين متورطي
 9.641.763    كان هناك2008في العام    .ايه.ان.نحو ثالث سنوات يمكن ان يعزى الى عينة الـ دي

. 2007 التابع للشرطة، ارتفاع بنحو نصف مليون مكالمة وافدة بالنسبة لـ 100نداء الى مركز 
 عبوة ناسفة وقنبلة يدوية موجهة للمس بمواطنين على خلفية 276لشرطة في السنة الماضية وعالجت ا

  .5جنائية
ويقول مراقبون ان أبرز أنواع الجريمة في اسرائيل هو المرتبط بممارسة العنف، ما يشير إلى تأصل  

ا أن الطفل ينشأ العنف في هذا المجتمع، وثمة أسباب أخرى تربوية تعزز العنف في هذا المجتمع، منه
فالطفل اإلسرائيلي يتغذى مصطلحات مثل األعداء، حرب البقاء، الجيش، األمن، . في مناخ يدجن العنف

وهذه المصطلحات ترافق الطفل منذ نعومة أظفاره وبدئه ادراك األشياء ، وحتى وصوله إلى . اإلرهاب
وبذلك يتلبس .. لشعب الفلسطينيبالعنف وبالمذابح ضد ا" تزدهر"عمر الخدمة العسكرية، وهي فترة 

العنف الفرد اإلسرائيلي، وما ان يترك الخدمة في جيش االحتالل أو أي مرفق عسكري آخر، يمارس 
م ، إلى نحو 1997 جريمة عام 1600فجرائم العنف العائلي تصاعدت من نحو .. العنف داخل العائلة

  .2009مة عام  آالف جري7000، ومن ثم الى أكثر من 2000 جريمة عام 4000
 ساعة، ولكنهم صاروا يرتكبون 13 كان االسرائيليون يرتكبون جريمة اغتصاب كل 2000وفي عام 

   .2009 ساعات عام 4جريمة اغتصاب كل 
اسرائيل " إلى أن تقرير البنك الدوليهذا عن الجريمة ، أما عن الفساد ، فحدث وال حرج ، فقد خلص 

 ان نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة معتبراً، !!"فاسدة من رأسها الى اخمص قدمها
بينما في الدول الغربية ال تزيد عن % 8.80المقبولة في الدول المتقدمة، ففي اسرائيل وصلت النسبة الى 

مما وضع اسرائيل في اسفل سلم الدول الغربية وعلى رأس قائمة الدول االكثر فساداً في % 4.91
 .. قدمةمجموعة الدول المت

االمتيازات :  أنواع من الفساد3والواقع أن الفساد السياسي في إسرائيل أصبح منظما ويدور حول 
الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء 

  .الكنيست والموظفين الكبار
  دوية المزورة تجارة األوسرائيل إ

معطيات وزارة الصحة والشرطة االسرائيليتين، ان اسرائيل تصنف ضمن الدول العشر يستدل من 
وتعرف منظمة الصحة . االولى في العالم في قائمة االكثر انتشارا لالدوية المزورة والتداول التجاري بها
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هو نتيجة لذلك غير منتج ال تتالءم تركيبته وعناصره والمعايير العلمية، و"بانه " العالمية، الدواء المزيف 
  ". فعال وغالباً ما يكون خطراً على المريض

من االدوية التي توزع في بلدان العالم الثالث هي مزورة وعدد الذين % 30وتقول المنظمة العالمية ان 
  6.. الف شخص200القوا حتفهم في العالم جراء استعمال هذه االدوية المزورة يصل الى 

ة االسرائيليتين ان حجم تجارة االدوية المزورة داخل السوق االسرائيلية وتقدر وزارة الصحة والشرط
  7. مليون شاقل في السنة الواحدة100 الى 80يتراوح ما بين 

 مليار 75يشار الى ان منظمة الصحة العالمية توقعت ان يصل حجم التجارة باالدوية المزورة عالميا الى 
بين مافيا " الصحة العالمية"وتربط ..للحد من تفشي هذه الظاهرةدوالر، فيما لم تتخذ االجراءات الرادعة 

  ..!االدوية المزورة ومافيا السالح وتبيض االموال وتمويل المنظمات االجرامية
  جنود على خط االنتحار

 ، وبصورة خاصة في صفوف الشباببوضوح داخل المجتمع اإلسرائيلي معاينة حوادث االنتحار يمكن 
في جامعة تل  دراسة مسحية أعدها البروفسور إيالن أفتير. لجنود، وحتى األطفالورجال األعمال وا

االنتحار، وأن عدد الذين انتحروا تزايدت   في المئة من الشبان اإلسرائيليين فكّروا في13أبيب، تؤكّد أن 
قرير رسمي وت.  في المئة خالل عام4.1نسبة المنتحرين  أعدادهم في العامين األخيرين، بحيث ارتفعت

 المنتشرة بين الجنود تشكّل خطراً أشد وأكثر قتالً من العمليات العسكرية، وأن يفيد أن حوادث االنتحار
 جندياً 43فيه   الذي لقي2003االنتحار بات يشكّل سبب الوفاة األول لدى الجنود، اعتباراً من العام 

األرقام أن ثالثين جندياً على األقّل  وفي. حتفهم انتحاراً، فيما قتل ثالثون آخرين في عمليات عسكرية
 .لمعالجة هذه الظاهرة لم تؤدّ الى نتيجة ينتحرون كل عام، وأن التدابير الوقائية

 وحتى اليوم الى 2010منذ مطلع العام الحالي  وبحسب التقرير نفسه، فقد وصل عدد الجنود المنتحرين
 2009.8ي العام جندياً ف 21 جندياً، فيما بلغ عدد المنتحرين 19

النفسية في الجيش يعد الكثير من البرامج االرشادية  ما يقلق قادة الجيش اإلسرائيلي هو أن قسم الصحة
أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها ومكافحتها، ومنها عدم  للقادة، من أجل الوقوف على

 م ومراقبتهم لمعرفة الحاالت التي تدفع الىالى البيت ونصح القادة بالتقرب من جنوده اصطحاب السالح
مشاكلهم قدر  االضطراب النفسي الذي يقود الى االنتحار، وبالتالي مساعدة المضطربين في التغلّب على

  .االمكان
بسيط، وهو أن الجنود الذين   وصل الجيش اإلسرائيلي الى هذه الحالة؟ الجوابلماذا:السؤال المطروح هو
، وما يمتلكه الجيش "ديمونا"الذي أنتجه مفاعل   يقهر اكتشفوا أن المخزون النوويقيل لهم إن جيشهم لن

 2006 في لبنان في العام "حزب اهللا"لالنتفاضة الفلسطينية، ولم يهزم  من أسلحة، لم يتمكّن من وضع حد
  .2009 وأوائل العام 2008إعادة احتالل غزة أواخر العام  ولم يتمكّن من

  خالصة
تراكمات تزداد عاماً بعد عام،  ما يجري في إسرائيل بشكل عام ليس من فراغ، بل هون أن مراقبون يرو

السوفياتي السابق، وفي ظّل التوتّر األمني  ويزيدها المهاجرون الجدد الذين قدموا من دول االتحاد
ي هيرتزل، وال إذ إن هؤالء المهاجرين الذين جاءوا ليس حباً ف المتواصل منذ اندالع االنتفاضة األولى،

التلمود، بل رغبة في االستثمار في حياة أفضل، اكتشفوا أن للعروس زوجاً كما كتب  تنفيذاً لما ورد في
 مبعوثي هيرتزل الى فلسطين، وأن فلسطين ليست أرض العسل واللبن، بل هي أرض الموت أحد
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إن : "، حين صرح قائالً"رغأبراهام بو"رئيس الكنيست السابق  وهل ثمة أحد يتذكر ما قاله  .والدماء
 !" غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدينإسرائيل
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