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   قرية غير معترف بها45 ومخاوف من مصير مماثل لـ .. تزيل قرية العراقيب"إسرائيل: "النقب .1

قادة عرب النقب ، أن أسعد تلحمي، الناصرةسلها في نقالً عن مرا 28/7/2010الحياة، لندن، نشرت 
إعالن حرب "ن جريمة الهدم التي نفذتها السلطات اإلسرائيلية أمس بحق قرية العراقيب البدوية أاعتبر 

 التي ترفض الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 45 بغية حملهم على الرحيل من قراهم الـ "على بدو النقب
تراخيص بناء وإمدادهم بأبسط مقومات الحياة من خدمات )  ألفا80ًنحو (نها االعتراف بها ومنح سكا

  .صحية أو تعليمية أو بنى تحتية
 شرطي وعنصر 1300 وجرافات وزارة الداخلية، يرافقهم "دائرة أراضي إسرائيل"وكان موظفون عن 

، اقتحموا القرية في من وحدات القمع الخاصة التابعة للشرطة مزودين هراوات ووسائل تفريق متظاهرين
 من منازلها 40 حاملين أوامر صادرة عن محكمة إسرائيلية بهدم )الثالثاء (ساعات مبكرة من يوم أمس

وأغلقت الشرطة مداخل قرية العراقيب لمنع وصول متضامنين مع أهالي . بداعي أنها أقيمت بال ترخيص
، كما أطلقت القنابل المضيئة في سماء القرية، فيما حلقت طائرة تابعة لها فوق البيوت خالل هدمها

  . في الشرطة يوحنان دنينو"المنطقة الجنوبية"وقاد العملية قائد . المنطقة
خيمة "وهب سكان القرية والقرى المجاورة ومعهم عشرات من اليهود اليساريين الذين كانوا في 

نع وصول الجرافات إلى  في القرية، لمواجهة قوات الشرطة وأشعلوا إطارات كبيرة لم"االعتصام
  .  نجحت في تنفيذ جريمتها وسط مواجهات عنيفةاإلسرائيليةالمنازل، لكن القوات 

وشملت عملية الهدم اقتالع األشجار وتدمير معالم القرية، وتم طمر محتويات البيوت كلها في حفرة 
رية إنشاء صندوق تبرعات جريمة، أعلن المتضامنون مع أهالي القالوفور انتهاء  .كبيرة لمنع استخدامها
  .إلعادة بناء المنازل

رأينا ": عواد أبو فريح لممثلي وسائل اإلعالم المحلية والدولية. وقال الناطق باسم سكان القرية المحامي د
اليوم الوجه الحقيقي للحكومة اإلسرائيلية، صعقنا من حجم القوات التي دهمت القرية والعنف الذي لجأت 

  ."وات الخاصة باللباس األسود هم الوجه الحقيقي لديموقراطية ليبرمانأفراد الق... إليه
إرهاب "ووصف النائب العربي في الكنيست ابن النقب طلب الصانع في بيان أصدره عملية الهدم بأنها 

 سياسة القوة والعنجهية بإتباعواتهم الحكومة . "دولة ضد مواطنيها العزل وتهجير قسري برعاية القانون
  . "وهذا يعكس العقلية الصهيونية الحاقدة"ة والتعامل مع المواطنين العرب كأعداء الوحشي

 تتجاهل إنها النائب حاييم اورون وزارة الداخلية على هدم البيوت، وقال "ميرتس"وهاجم زعيم حركة 
  .حل مشكلة القرى غير المعترف بها بطرق سلمية، مثل تعويض السكان البدو أو منحهم أراضي بديلة
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الشيخ صياح ، أن ).آي.بي.يو(و .)ب.ف.أ(نقالً عن وكالتي  28/7/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
الطوري رئيس قرية العراقيب، روى أمس، أن قوات االحتالل هدمت الحجر واقتلعت الشجر، وأبقت 

بإخالء ) ناالثني(لقد حصلوا على قرار من محكمة الصلح ": قالو.  بدوي من سكانها في العراء300نحو 
  .الصهيونية" القرية بناء على قرار سابق من المحكمة المركزية

عملية هدم قرية "من جهته، اعتبر رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها إبراهيم الوقيلي أن 
إنها المرة األولى "وقال ".  قرية يسكنها نحو مائة ألف عربي في النقب45العراقيب سابقة خطيرة تهدد 

بدو  "أنوأكد  .، منذ بدايات النكبة"لتي يقومون فيها باإلخالء والهدم ومحو القرية بكاملها وإخفاء معالمهاا
 ألف دونم بعد مصادرة 850 دونم ولكن لم يبق لنا سوى ألف 750 و مليونا12ًالنقب كانوا يملكون 

  ".الباقي، والبعض ال يزال يسكن على أراضيه المصادرة
ثالثين عائلة تم إجالؤها هذا الصباح من " شرطة االحتالل ميكي روزنفلد إن وقال المتحدث باسم

  ".العراقيب ونقلت إلى مدينة راهط البدوية
  . ألفاً يقطن معظمهم في النقب160حوالي  48ـ ويبلغ عدد البدو في مناطق ال

ية العراقيب، وبدأنا عقدنا اجتماعا طارئا على أراضي قر"وقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد زيدان 
شكلنا لجنة "وأضاف ". نسوي األرض من أجل إقامة مساكن سريعة إليواء األطفال والنساء والشيوخ

خاصة لمتابعة أوضاع سكان القرية وطلبنا من األحزاب العربية أن تمد يد العون ليس من الناحية 
   ".المعنوية فقط بل من الناحية المادية أيضاً

عباس زكور، ، أن امجد سمحان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  28/7/2010يروت،  السفير، بوجاء في
بدء " هو هدم قرية العراقيب إن "السفير"وهو أحد قيادات الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر قال لـ

  قرية عربية في النقب ال تعترف بها إسرائيل، وذلك بهدف ضم60تنفيذ مخطط إسرائيلي كبير لهدم نحو 
هناك خطة إسرائيلية "وأشار زكور، إلى أن  ."سكانها إلى تجمعات كبرى واستبدالهم بالمهاجرين اليهود

وقال . "واضحة لتهويد النقب والجليل، وإخالء كل العرب الذين فيها، وذلك لبناء مستوطنات إسرائيلية
 على هذا التوجه، وتريد أن نحن نشعر بأن عدداً كبيرا من الدول التي تقيم عالقات مع إسرائيل توافق"

 هو تهجير العرب من داخل إسرائيل، لتتحول 1967يكون ثمن إقامة دولة فلسطينية على أراضي العام 
  . "األخيرة إلى دولة يهودية خالصة

لجنة المتابعة العليا ، أن وكاالتال نقالً عن مراسله وعن 28/7/2010، موقع فلسطين أون الينوأورد 
، في قرية العراقيب، 27/7/2010نية، قررت في اجتماعها الطارئ الذي عقدته الثالثاء للجماهير الفلسطي

اتخاذ خطوات عملية ترد من خاللها على آلة الهدم اإلسرائيلية ومن يقف من ورائها، أبرزها إعادة بناء 
  .تشكيل لجنة خاصة لمالحقة هذا القرارو ،البيوت في قرية العراقيب من جديد

  
  نوس يشددان على االلتزام بأسس مرجعية عملية السالمعباس وموراتي .2

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل : كمال زكارنة -عمان 
  .موراتينوس في عمان امس اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بعملية السالم في المنطقة

 منزل السفير الفلسطيني بعمان وجوب االلتزام بأسس مرجعية وأكد الجانبان اثناء اللقاء الذي جرى في
  .عملية السالم القائمة على اساس حل قضايا الوضع النهائي والوصول الى حل الدولتين

وقال موراتينوس في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية 
لتزمون بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل التوصل نحن م"الدكتور صائب عريقات عقب اللقاء 

  ".الى سالم عادل وشامل ونقوم بالتنسيق مع الدول االوروبية والمعنية بعملية السالم في المنطقة
وأشار الى انه التقى مفوضة الشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون حيث اصدر 

  .، آمال التوصل الى حل نهائي وايجاد الية صحيحة لذلكالبيان االوروبي االخير 
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وأكد ان االتحاد االوروبي يدعم التوصل الى تسوية نهائية تقوم على اساس اقامة دولة فلسطينية قابلة 
 مع تبادل متفق عليه لالراضي بين الفلسطينيين 1967للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 

 للدولتين الفلسطينية واالسرائيلية وضمان االمن السرائيل وجميع دول واالسرائيليين والقدس عاصمة
المنطقة وعدم اجراء تغييرات ديمغرافية وجغرافية في القدس ، موضحا ان جميع االطراف مطلوب منها 

  .العمل على تحقيق ذلك
ي المنطقة ، وقال موراتينوس ان اسبانيا واالتحاد االوروبي ملتزمان بالعمل من اجل تحقيق السالم ف
  .مؤكدا ان الفلسطينيين مستعدون للتوصل الى حل شامل وهم بحاجة الى دعم المجتمع الدولي

من جانبه قال عريقات ان اللقاء كان معمقا وايجابيا ، وان الرئيس عباس اعرب عن شكره للبيان 
شرة نهائية على االوروبي الذي صدر امس االول والذي دعا الى وقف االستيطان والبدء بمحادثات مبا

  .اساس حل كافة قضايا الوضع النهائي والوصول الى حل الدولتين
وقال عريقات ان الرئيس الفلسطيني أكد لموراتينوس ان اثارة قضايا شكلية حول المحادثات المباشرة او 
غير المباشرة ليست أمرا مهما وان المهم هو مضمون هذه المحادثات بغض النظر عن مسمى 

  .، وتحديد مرجعية تكون اساسا للمفاوضات بحيث تقود في النهاية الى حل الدولتينالمفاوضات 
الذي يوصد االبواب في وجه كل شيء يمكن ان "واشار الى ان مفتاح المفاوضات المباشرة بيد نتنياهو 

 ، مؤكدا ان اولى الخطوات المطلوبة من نتنياهو هي وقف" يساعد في احراز تقدم في العملية السلمية
  االستيطان في القدس وجميع االراضي الفلسطينية وقبول المرجعية الدولية

  28/7/2010الدستور، عمان، 
 

   يشاركني في صنع السالم في المنطقة"إسرائيل"نريد قائدا شجاعا قويا في : عباس .3
في حديث مع مراسل فرانس برس خالل  لرئيس الفلسطيني محمود عباس ايقول :  ا ف ب-رام اهللا 

منذ "فقته له على متن طائرته الرئاسية الى اوغندا السبت الماضي للمشاركة في قمة االتحاد االفريقي مرا
 ، لم اعش حياة 1948 من العمر ، اي منذ تهجيرنا من مسقط رأسي في مدينة صفد العام 13بلغت الـ

ال اعتقد ان "دينته ويستذكر عباس المنزل العائلي في صفد ويتحدث بفخر والم عن م". طبيعية حتى االن
اجمل من جنين "ثم يتابع وهو يضحك موجها كالمه الى مرافقيه ". هناك مدينة في الدنيا اجمل من صفد

  ".ورام اهللا
صعوباتها "ينتقل عباس الى الحديث السياسي وتطورات المفاوضات مع اسرائيل وكيفية التغلب على 

مفاوضات بل نريد مفاوضات على اسس واضحة نحن ال نرفض ال"يقول . ، حسب تعبيره" المعقده جدا
  ".تقود الى دولة فلسطينية مستقلة ، لكن من الواضح ان حكومة نتنياهو ال تريد ذلك

رئيس الحكومة االسبق اسحق رابين كان رجال قويا جدا ولديه رؤيا سياسية للسالم ، وارييل "ويضيف 
وهو من اتفقنا معه على بناء ميناء لغزة شارون رغم كل الصراعات معه كان رجال قويا وال يكذب ، 

االسرائيلي يريد ) الشعب"(ويرى عباس ان ". رغم صعوبة المفاوضات معه ، لكنه وافق في النهاية
  ".السالم وهو ليس متطرفا كما يقال

يعرف جيدا انني اعرف كيف يفكر ، "ويقول عباس ان رئيس الحكومة االسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو 
ك من االسرائيليين من يقول انني متطرف وخطر على اسرائيل اكثر من الرئيس الراحل ياسر وهنا

لكن الحقيقة انني اريد السالم لشعبي ولجيراننا االسرائيليين والطفالنا والطفالهم "ويتابع ". عرفات
شجاعا قويا في ولمستقبلنا ومستقبلهم لكنهم لالسف ال يزالون يفكرون بمنطق االحتالل ونحن نريد قائدا 

  ".اسرائيل يشاركني في صنع السالم في المنطقة ، والفرصة قائمة
لدينا االن "ويقول . ويفتخر عباس انه بنى اجهزة امن فلسطينية كانت مدمرة بالكامل عند تسلمه السلطة

  ".امنا واستقرارا ال يوجد مثيل لهما في دول اخرى مستقلة وال حتى في تل ابيب يوجد امن كما لدينا
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  28/7/2010الدستور، عمان، 
  

  وباما تطالبه بالدخول في مفاوضات مباشرةأمذكرة من عباس عريقات يؤكد تلقي  .4
اكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لـ  :اشرف الهور -غزة 

باراك اوباما مؤخرا تطالب يوم امس تلقي القيادة الفلسطينية مذكرة من الرئيس االمريكي ' القدس العربي'
السلطة بالدخول في مفاوضات مباشرة، مقابل مساعدة اوباما للفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة، وقال 

االدارة ' 'القدس العربي'عريقات الذي كان موجودا في العاصمة االردنية عمان برفقة الرئيس عباس لـ 
له مساعدتكم للوصول الى حل يفضي الى دولة االمريكية قالت لنا ان الطريق الذي يمكن من خال
  .'فلسطينية مستقلة هو الدخول في مفاوضات مباشرة

واكد عريقات ان القيادة الفلسطينية تريد االنتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، وانها ال تقف 
ولة فلسطينية على ضدها، لكنه اكد على ان يحدد لهذه المفاوضات مرجعية، وان تفضي الى حل باقامة د

  . مع تبادل اراض، ووقف كامل لالستيطان في الضفة ومدينة القدس67اراضي عام 
للدكتور عريقات عن الموقف النهائي الدارة اوباما في ضوء الرد الفلسطيني ' القدس العربي'وبسؤال 

ة السالم جورج على المطالبة بانطالق المفاوضات المباشرة من خالل المذكرة التي نقلها مبعوث عملي
  .')االمريكان(هذه المسألة بقيت بيننا وبينهم 'ميتشل، قال 

عن اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة الخميس ' القدس العربي'وتطرق عريقات خالل حديثة لـ 
هناك وضوح تام في الموقف العربي اتخذ في االجتماع 'المقبل، لمناقشة موضوع المفاوضات، وقال 

الذي وافق على انطالق مفاوضات تقريبية حتى يوم الثامن من شهر ايلول ) مايو( في اول ايار المنعقد
  .')سبتمبر(

واشار الى ان الرئيس عباس سيقدم تقريرا مفصال العضاء لجنة المتابعة العربية عن هذه المفاوضات 
  .التقريبية

طالبه بسرعة الدخول في المفاوضات وكانت تقارير اخبارية ذكرت ان ميتشل نقل مذكرة الى ابو مازن ت
  .المباشرة اذا رغب في مساعدة الرئيس اوباما بدعم قيام دولة فلسطينية

ووفق ما ذكر مسؤولون فلسطينيون كبار فانهم نصحوا الرئيس عباس بمعارضة الضغط االمريكي 
اسرائيل سيكون المتزايد بهذا الشأن، وذكرت ان الغاء شروط الموافقة على المفاوضات المباشرة مع 

  .'انتحار سياسي'بمثابة 
  28/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  الحكومة القادمة هي حكومة فتح بغض النظر عن رئيسها القادم: األحمدعزام  .5

 صرح عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عقب االجتماع الذي عقدته الكتلة في مدينة               :معا-بيت لحم 
 . القادم سيشهد تشكيل حكومة جديدة تمثل تطلعات حركة فـتح و طموحاتهـا               رام اهللا اليوم أن األسبوع    

  .الحكومة الحالية ستستقيل وتشكل حكومة جديدة": واضاف االحمد 
وقال النائب األحمد خالل البرنامج اإلذاعي حديث الوطن عبر أثير شبكة معا أن الرئيس عباس سيجري                

ل األيام القادمة حول تشكيل الحكومة الجديدة التي سـتمثل          مشاورات مع القوى و الفعاليات و الكتل خال       
كافة قوى منظمة التحرير و الشخصيات المستقلة و سيتم تغيير الحكومة إما بتكليف رئيـسها الحـالي أو       

  .بتكليف رئيس وزراء جديد بناء على رغبة الرئيس على حد قوله 
ر عن رئيسها القادم أو أعضائها المـشاركين  وأكد األحمد أن الحكومة القادمة هي حكومة فتح بغض النظ   

حيث ستمثل سياسة حركة فتح و منهجيتها مبينا أن اجتماع اليوم جاء تمهيديا في ضوء ما أعلنه الرئيس                  
  حيث كان من ضمن جدول األعمـال تقيـيم واسـع ألداء            , عباس عن إجراء تغيير وزاري خالل أيام        
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ات و الثغرات التي ظهرت في أداء الحكومة وتجنبها في األيام           الحكومة بمختلف وزاراتها ومعالجة السلبي    

  .القادمة و االرتقاء بالعمل الحكومي بما يتالءم مع تطلعات حركة فتح و ينسجم مع مشروعهاا الوطني 
  28/7/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   غزةلىالعدوان اإلسرائيلي ع تسلم األمم المتحدة تقريرها الثاني حول في غزةالحكومة  .6

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، تسليم األمم المتحدة تقريرها الثاني لمتابعة توصيات تقرير لجنة              
التحقيق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدسـتون حـول               

  .على قطاع غزة " اإلسرائيلي"العدوان 
إن اللجنة الحكوميـة    "المقالة، محمد فرج الغول في مؤتمر صحافي بغزة         وقال وزير العدل في الحكومة      

سلمت تقريرها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان        " غولدستون"الخاصة لمتابعة توصيات تقرير     
في مدينة غزة مساء أمس األول االثنين، أضاف أن الحكومة أرسلت نسخة من التقرير إلى مكتب األمين                 

  .المتحدة بان كي مون ومجلس حقوق اإلنسان وعدد من المؤسسات المعنية العام لألمم 
وأشار الغول إلى أن لجنة مستقلة شكلت برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري األسبق عبداهللا األشعل               

، "غولدسـتون "وخبراء آخرين لمتابعة التحقيقات الجارية ومصداقية اإلجراءات المتوافقة مع توصـيات            
للجنة أنهت كافة التحقيقات واعتمدت التقرير بشكله النهائي ومن ثم تم تـسليمه إلـى مكتـب                 وقال إن ا  

المفوض السامي خالل المدة القانونية المحددة، معتبراً أن ذلك يؤكد علـى احتـرام الحكومـة القـوانين          
ذي يواصل فيه   في الوقت ال  "والمواثيق الدولية، وحرصها على مراعاة القانون الدولي اإلنسان ومعاييره،          

  " .انتهاكه ويضرب به عرض الحائط" اإلسرائيلي"االحتالل 
  28/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
   تعتزم تطبيق التجنيد اإلجباري في غزةهنيةحكومة  .7

أعلن وزير داخلية الحكومة المقالة، فتحي حماد، أن الوزارة ستشرع قريبا بفتح بـاب              :  حامد جاد  -غزة
  .ا لتطبيق التجنيد اإلجباري في قطاع غزةالتجنيد االختياري تمهيد

وقال حماد في كلمة ألقاها خالل افتتاح مقر المديرية العامة لتدريب العناصر الشرطية في منطقة التـوام                 
  ".إن ذلك واجب شرعي وانهم في خيام صالح الدين األيوبي"شمال غزة، 

النقاب عن أن وزارته شـكلت اخيـرا        من جهته، كشف المتحدث باسم الداخلية المقالة، إيهاب الغصين،          
لجنة تعمل حاليا على اعداد دراسة بهذا الشأن وفور االنتهاء منها سيتم رفعها إلى الوزير حمـاد ليـضع    

  ".تعديالته، تمهيدا لرفعها للحكومة المقالة في غزة إلقرارها أو اتخاذ المناسب بشأنها
لدراسـة المـذكورة تبحـث فقـط بالتجنيـد          واكتفى الغصين في تصريحات صحافية باإلشارة إلى أن ا        

االختياري، من دون ان يشير الى اية تفاصيل تتعلق بالية تنفيذ هذا التوجه أو اعمار من سيتم تجنيـدهم،                   
  .مؤكدا أن قضية التجنيد ما تزال تدور في دائرة اإلختياري وليس اإلجباري في هذه المرحلة

من في تعزيز ثقة المواطن الفلـسطيني بـشعبه وأرضـه           يك"واعتبر أن الهدف األبرز من قضية التجنيد        
حيث نسعى من خالل التجنيد إلى إيجاد أكبر عدد من أصحاب الكفاءات العاليـة              "ليكون جزءا من وطنه     

واختبار فئات أخرى من أجل استيعابهم داخل األجهزة األمنية الفلسطينية لمـساعدة الحكومـة وإعطـاء                
  ".الفرصة للجميع لخدمة فلسطين

لى ذلك، أكد حماد خالل فعالية افتتاح مركز التدريب التي شملت االحتفال بتخريج دورة تدريبيـة مـن                  إ
  .العناصر الشرطية المستجدين، حرص وزارته على مواصلة تدريب واعداد العناصر الشرطية
 28/7/2010الغد، عًمان، 
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  "ائيلإسر"ذات الحمولة الكبيرة من  تسمح بشراء الشاحناتالحكومة في غزة  .8

أعلنت وزارة النقل والمواصالت في الحكومة الفلسطينية بغزة أنها ستسمح بشراء الشاحنات ذات الحمولة              
  . الكبيرة من الجانب اإلسرائيلي

إن الـوزارة سـتقوم     : "وقال المهندس حسن عكاشة مدير عام هندسة المركبات في تصريحات صـحفية           
راره توسعة عدد شاحنات نقل البضائع المسموح بها،        باختبار مدى جدية الجانب اإلسرائيلي بخصوص ق      

  ".  شاحنة250 شاحنة إلى 150لنقل البضائع إلى قطاع غزة من 
إن القرار هذا يأتي نظراً لتضرر عدد كبير من الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة نتيجة الحـرب                : "وأضاف

 طنـا   27ات حموالت تزيد عن     األخيرة فإن وزارة النقل والمواصالت قررت السماح بشراء شاحنات ذ         
 وكلفت الطواقم المختـصة بـالوزارة       1998من الجانب اإلسرائيلي، على أال تقل سنة إنتاجها عن عام           

  ". في مقرها2010-7-28بالبدء باستقبال طلبات المواطنين اعتباراً من األربعاء 
  27/7/2010فلسطين اون الين، موقع

  
  "األقصى"المسجد   بفرشية األردنتثمين فلسطيني للمكرمة الملكية .9

ثمنت السلطة الفلسطينية مكرمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني القاضـية بفـرش             : بترا  - رام اهللا  -عمان  
  .المسجد االقصى المبارك على نفقته الخاصة وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك 

ان " في رام اهللا امـس  ) بترا  ( وقال وزير االوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش لمراسل  
هذا ليس بغريب على جاللة الملك وال على الهاشميين الذين يبذلون الغالي والنفـيس لحمايـة ورعايـة                  

  ."المسجد االقصى على مدى عشرات السنين
كما اعرب السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري عن تقدير وتثمين القيادة الفلسطينية بمكرمة جاللة                

  .لكالم
  28/7/2010الرأي، عًمان، 

  
  "سياسيالخداع ال"السلطة تصف دعوة باراك لخطة سالم بـ .10

وصفت السلطة الفلسطينية دعوة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إلعداد خطة           :  كفاح زبون  -رام اهللا 
 وقال أمـين سـر      ".جزء من لعبة تقاسم األدوار في إسرائيل      "سالم إسرائيلية شاملة مع الفلسطينيين بأنها       

يأتي في إطـار    "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس، إن ما صرح به باراك               
  ".عمليات الخداع السياسي بحيث تبدو إسرائيل وكأنها جادة في الذهاب إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين

ا نتنياهو بأنه يسعى للتملص من أي عمليـة         ورد عبد ربه في حديث للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، متهم        
وأضاف أن نتنياهو يريد أن تكون المفاوضات منفلتة وغير مستندة إلى أي أساس ليـستطيع               . سالم جدية 

هل كان مستعدا لالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام          : التهرب من األسئلة الرئيسية، وهي    
إن الحكومـة   : "لزمني الذي يكفل تحقيق االنسحاب؟ وتابع القـول       ؟ وما األسس األمنية والجدول ا     1967

وهم من ناحية يبدون شيئا من      . اإلسرائيلية ال ترغب في أي عملية سالم، وإنهم يناورون ويلعبون بالزمن          
اإليجابية، ومن ناحية ثانية يحرصون على التمسك بوجههم الحقيقي المتطرف من خالل االستمرار فـي               

  ".سياسة االستيطان
  28/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  يحيل قانون حقوق أسر الشهداء إلى المستشار القانونيعباس  .11
قال محمد صبيحات، األمين العام للتجمع الوطني لـشهداء فلـسطين، أمـس، إن              : محمد بالص  -جنين  

 . الرئاسـة ، أحال قانون حقوق أسر الشهداء، إلى المستشار القانوني في        "أبو مازن "الرئيس محمود عباس    
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، إلى  2005وذكر صبيحات، أن الرئيس أحال هذا القانون الذي أقره المجلس التشريعي السابق في العام               
المستشار القانوني في الرئاسة، بعد أن عرضه عليه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،               

صيات المؤتمر، والتي من أبرزها المطالبة      والذي مثل  في المؤتمر العام الثاني للتجمع الوطني، وتسلم تو          
  .بالمصادقة على القانون

وشدد التجمع، على ضرورة اإلسراع في تنفيذ القانون، لكونه يضمن كافة حقوق اسر الشهداء في سـائر               
  .المجاالت، وأقر بعد سلسلة فعاليات مطلبية نفذها التجمع أمام مقر المجلس التشريعي

أسر الشهداء في مخيمات الشتات لتتساوى مـع المخصـصات التـي            وطالب التجمع برفع مخصصات     
تحصل عليها أسر الشهداء داخل الوطن، ونقل ملفات أسر الشهداء من هيئة التـأمين والمعاشـات إلـى                  

  .مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، بصفتها جهة االختصاص الرسمية لهذه الشريحة
  28/7/2010األيام، رام اهللا، 

  
  إلى رفع الغطاء العربي عن أية مفاوضات مقبلة العربية الجامعةحماس تدعو  .12

حذر القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل الرئيس محمود عباس من مغبة العودة : غزة
ألن ذلك يزيد من حدة الهوة واالنقسام، ويضع "للتفاوض سواء بغطاء عربي أو بضغوط أمريكية، 

  ". ذلك لن يخدم سوى االحتالل الصهيونيالقضية على شفا االنهيار وأن
واعتبر أن حديث عباس عن ضرورة إيجاد مرجعية واضحة ومحددة للتفاوض كشرط الستئناف 

 عاماً 20إقرار من سلطة فتح بأنها ارتكبت خطأ جسيماً على مدى "المفاوضات المباشرة مع االحتالل، 
  ".من التفاوض بدون مرجعية

محمود عباس وقيادة " قدس برس"في مكتوب أرسل نسخة منه لـ وحمل البردويل في تصريح صح
المساعدة له المسؤولية عن كل ما جرى لألرض الفلسطينية والمقدسات والقضية أثناء فترة " فتح"حركة 

استطاع العدو خالل هذه الفترة من المفاوضات تكريس واقع على : "المفاوضات والتنازالت، وقال
إلى حارس أمين ألمن االحتالل، وشق الشعب الفلسطيني " فتح"ل حركة األرض والمقدسات، وأن يحو

التي تتبني نهج " حماس"التي تقود حراسة أمن االستيطان، ومؤيد لـ " فتح"وجعله بين مؤيد لحركة 
  ".المقاومة

وشكك البردويل بقدرة عباس على االستمرار في هذه المواقف، السيما في ظل ما تناقلته وسائل اإلعالم 
من أنه لن يحصل على دعم الرئيس األمريكي إلقامة دولة "إلسرائيلية عن تحذير ميتشل لعباس ا

  ".فلسطينية إذا لم يوافق على بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
سيسعى إلى استصدار غطاء عربي من جامعة الدول العربية في اجتماع لجنة "وأشار إلى أن عباس 

  ".عقده نهاية الشهر الجاري، الستئناف التفاوض مع االحتالل دون شروطالمتابعة العربية، المقرر 
برفع الغطاء عن أي مفاوضات قادمة، السيما ان النوايا "وطالب البردويل جامعة الدول العربية 

الصهيوني من وراء هذه المفاوضات، إعطاء بعض التسهيالت ألهالي الضفة الغربية في ظل استمرار 
ان في القدس والضفة وتهويد المقدسات وتهجير فلسطينيي النقب مما يعطي مؤشرا البناء في االستيط

  .بضياع القضية الفلسطينية، كما قال
زيادة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في  الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس اعتبرمن جهته 

عام، لدفع السلطة للذهاب إلى رشوة سياسية، وخداع للرأي ال"فرنسا بعد الواليات المتحدة بأنه 
  ".المفاوضات المباشرة

وكانت فرنسا أعلنت عن زيادة التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في خطوة سبقتها إليها الواليات 
  .المتحدة األمريكية في ظل وعود بتمويل أمريكي جديد للسلطة
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 وكأن شيئا يتحقق على صعيد سلطة رام هذه رشوة سياسية وخداع للرأي العام،: "وقال تعقيباً على ذلك
اهللا، وذلك مقابل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة في ظل استمرار تهويد القدس ومزيد من التنازل عن 

  ".الحقوق الوطنية وهي محاولة لخداع الرأي العام وكأن السلطة تحقق تقدماً
لذي لم يتحقق من ورائه هي وعود هشة، وزائفة، هي وعود سراب ا": "قدس برس"وأضاف رضوان لـ 

  ."شيء، إال لألسف مزيد من التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية
أي دولة هذه : "وفي رده على سؤال إن كان هذا التمثيل هو بداية لتجسيد الدولة الفلسطينية قال رضوان

ان، وتقطيع  حاجز في الضفة الغربية، وتهويد القدس واستمرار االستيط600التي تنشأ في ظل أكثر من 
أوصال الضفة الغربية واستمرار االعتداءات المباشرة على الفلسطينيين وعدم أو انتزاع السيادة 

هذه وعود زائفة ال يتحقق منها شيء على ارض الواقع هي محاولة لخداع : "وأضاف ". الفلسطينية
  .، على حد تعبيره"الرأي العام

  27/7/2010قدس برس، 
  

  اعيات المفاوضات غير المباشرة عباس تدمعحواتمة يبحث  .13
قال بيان صدر أمس عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ختام : )وكاالت ( - الدين نادية سعد

عرض مشكالت "عباس، أن األخير محمود اجتماع أمينها العام نايف حواتمة أمس في عمان بالرئيس 
دود، ونتائج زيارة المبعوث األميركي وتداعيات المفاوضات غير المباشرة ووصولها إلى طريق مس

حمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل "وأضاف أن الرئيس عباس  ".األخيرة
المفاوضات غير المباشرة، ورفضه إعطاء اإلدارة األميركية أية أجوبة على معادلة الحدود واألمن التي 

  ".كانت على رأس المفاوضات غير المباشرة
عباس أشار إلى الضغوط األميركية واإلسرائيلية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة "وأوضح البيان أن 

من دون تحديد المرجعية الدولية للمفاوضات، ووقف االستيطان، وتحديد السقف الزمني، وفك الحصار 
 من أمس في االجتماع بحث البيان األوروبي الجديد الصادر أول"وأشار إلى أن  ".عن قطاع غزة

، 2009) ديسمبر(بروكسل بشأن المفاوضات ربطاً ببيان االتحاد األوروبي الصادر في كانون األول 
  ".ودعوته إلى وقف االستيطان بالكامل بما فيه شرقي القدس المحتلة

كما تم البحث في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر غداً الخميس الذي تعقده الجامعة العربية في 
حواتمة أكد الفشل التام للمفاوضات غير المباشرة، وحمل حكومة نتنياهو "ولفت البيان إلى أن  .لقاهرةا

  "المربع الصفر"واإلدارة األميركية مسؤولية ومراوحة المفاوضات غير المباشرة في 
ن، حواتمة دعا إلى رفض االنتقال للمفاوضات المباشرة من دون الوقف الكامل لالستيطا"وأضاف أن 

وتحديد المرجعية الدولية والسقف الزمني والرقابة الدولية على الطاولة، وفك الحصار بالكامل عن قطاع 
  ".غزة

توفير سياسة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة "وأشار حواتمة في االجتماع، بحسب البيان، إلى ضرورة 
 ألف عامل فلسطيني يعملون 32اب للسلطة الفلسطينية لوقف البناء االستيطاني في الضفة والقدس، باستيع

في بناء وتوسيع المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية في الضفة والقدس، وبسلسلة من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة لسحب كل اليد الفلسطينية العاملة في المستوطنات خالل أشهر، إضافةً إلى مقاطعة 

وقف االستيطان لن يتم بمناشدة اإلدارة األميركية من  "وأوضح أن ".إنتاج المستوطنات والسلع اإلسرائيلية
دون إجراءات عملية ضاغطة على حكومة نتنياهو، فوقف االستيطان على األراضي المحتلة يتم عملياً 

  ".بسحب واستيعاب اليد الفلسطينية العاملة في المستوطنات بالقدس والضفة
  28/7/2010الغد، عمان، 
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  ا إسرائيليا شرق خان يونسجندي تقنص" سرايا القدس" .14
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مسؤوليتها عن قنص جندي 

التابع للسرايا، أنه في ساعات " اإلعالم الحربي"وأفادت موقع  . إسرائيلي شرق بلدة خزاعة بخان يونس
قدس من قنص جندي إسرائيلي شرق بلدة  سرايا الي، تمكن احد مقاوم2010-7-27صباح الثالثاء 

  . جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم إصابة الجندي إصابة مباشرة. خزاعة بخان يونس
  27/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   قرية العراقيب مقدمة لطمس قرى ومدناً أخرىتدمير: حماس والجهاد .15

 1948سطينيين في األراضي المحتلة عام دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، الفل
إلى هبة جماهيرية لمواجهة مخطط صهيوني قال بأنه يرمي إلى تدمير القرى الفلسطينية في النقب 

الذين أصيب بعضهم واعتقل آخرون خالل محاولتهم التصدي آللة " العراقيب"المحتل، مشيداً بأهالي قرية 
وقال الرشق في تصريح ".رة أبيها وجعلت منها أثراً بعد عينالحرب الصهيونية التي دمرت القرية عن بك

إننا اليوم أمام فصل جديد من فصول النكبة الفلسطينية التي بدأت قبل اثنين ): "27/7(صحفي له الثالثاء 
وستين عاماً دمرت خاللها مئات القرى الفلسطينية وقتل أو شرد أهلها، وأقيمت على أرض تلك القرى 

يش داخلها أناس استُجلبوا من شتى بقاع العالم، ال شيء يربطهم بفلسطين سوى عشقهم المستوطنات ليع
إن ما جرى في العراقيب اليوم هو مقدمة : "وأضاف".للقتل والتدمير واالستيالء على ممتلكات الغير

را ونوه بأن القرية يوجد على أرضها مقبرة تاريخية وآثا".  قرية قائمة في صحراء النقب45لتدمير 
  .عربية وإسالمية يعود تاريخها إلى مئات السنين

اعتبر الناطق باسم حماس في خان يونس عبد اللطيف القانوع أن ما قامت به قوات االحتالل من جهته 
هو " في النقب وتشريد المئات من ساكنيها ب منزالً في قرية العراقي40اإلسرائيلي، من هدم ما يزيد عن 

  ".إرهاب دولة حقيقي منظم
يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان وتعدياً سافراً على مواطنين أبرياء عزل يعيشون "واعتبر أن ذلك 

  ".في مساكنهم وبيوتهم البسيطة ويمثل عنصرية مقيتة لوجه االحتالل الصهيوني
 يسعون إن سياسة الهدم تمثل حالةً عدوانيةً مالزمةً للصهاينة"من جانبها؛ قالت حركة الجهاد اإلسالمي 

أهلنا في القدس وفي "ونبهت إلى أن  ".من ورائها لتهجير فلسطينيي الداخل المحتل عن أراضيهم
م، أمام نكبة جديدة بفعل هذه الحرب والسياسة التوسعية، األمر الذي 1948األراضي المحتلة عام 

وحذرت حركة الجهاد  ".يستدعي وحدةً في الموقف وتضامناً واسعاً لمواجهة المخطط العدواني الصهيوني
، "استمرار الحراك التفاوضي مع كيان االحتالل يمثل ستاراً لنهب األرض وتهويد المقدسات"من أن 
  ".بوقف هذا الحراك المخزي فوراً"مطالبة 

  27/7/2010قدس برس، 
  

   لن يشغلوا مناصب وزارية في حكومة فياضفتحأعضاء مركزية  .16
ضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أن أعضاء اللجنة أعلن جمال محيسن ع:  د ب أ-رام اهللا 

 . المركزية للحركة لن يشغلوا أي مناصب وزارية في التعديل المرتقب على تركيبة الحكومة الفلسطينية
بغرض التفرغ "وقال إن أعضاء اللجنة اتفقوا على قرار بعدم الترشح ألي مناصب وزارية أو حكومية 

  .ةإلدارة شؤون الحرك" الكامل
وأوضح محيسن أن اللجنة المركزية تواصل مشاوراتها بخصوص ترشيح الشخصيات المرتقب دخولها 
إلى تركيبة الحكومة الفلسطينية من حركة فتح وخارجها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس الفلسطيني محمود 

ض الذي وذكر أن هذه المشاورات تجرى بمشاركة عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيا . عباس
وبين أنه عندما يعود عباس  .سيعاد تكليفه مجددا، إلى جانب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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إلى رام اهللا سيعقد لقاءات تهدف لبحث المبادئ العامة التي تتعلق بإعادة تشكيل الحكومة ، مرجحاً أن يتم 
الحقائب الوزارية التي سيتم إدخال تعديالت ونفى محيسن وجود عدد معين لعدد  . ذلك خالل أيام قليلة

  .عليها ، موضحاً أن األمر خاضع في النهاية لقرار عباس
  28/7/2010الدستور، عمان، 

  
   اللجان الشعبية ينظمان لقاء تضامنياً مع رائد صالحوتجمعحماس : لبنان .17

اء تضامني مع الشيخ وتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان تنظيم لق حماس تعتزم حركة: بيروت
، غداً األربعاء 1948رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

  .في فندق الكومدور بالعاصمة اللبنانية بيروت) 28/7(
  27/7/2010قدس برس، 

  
   العسكرية"إسرائيل"غيتس يبحثان سبل تعزيز قوة  وباراك .18

 الدفاع األميركي روبرت غيتس مع نظيره اإلسرائيلي إيهود باراك بحث وزير:  محمد سعيد-واشنطن 
اليوم المساعدات العسكرية التي أعلنت الحكومة األميركية أخيراً أنّها تعتزم تقديمها إلى إسرائيل، وال 

 المقاتلة، فضالً عن 35سيما تمويل مشروع القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وعدد من طائرات إف ـ 
  .أخرى تؤكد التزام الواليات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري النوعي في المنطقةأسلحة 

وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قد تعهد بمواصلة تنفيذ سياسة سلفه جورج بوش بتقديم مساعدة 
  . مليار دوالر30عسكرية إلسرائيل لمدة عشر سنوات بقيمة 
ين في مستهل زيارته لواشنطن مع وزيرة الخارجية األميركية واجتمع وزير الحرب اإلسرائيلي يوم االثن

وقال في تصريح مقتضب عقب االجتماع إنّه طالب بضرورة أن يدخل الفلسطينيون . هيالري كلينتون
فوراً في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أنّه من خالل هذه المفاوضات فقط يمكن تحقيق 

  .اريخي بين إسرائيل والفلسطينيينانفراجة والتوصل إلى اتفاق ت
  28/7/2010، االخبار، بيروت

  
  في رومانيا" اإلسرائيلية" المروحية قتلىالعثور على جثث  .19

نقالً عن وزارة الدفاع الرومانية، أنه تم " اإلسرائيلي"أعلن الناطق باسم الجيش : أ.ب . د -ب .ف .ا 
التي تحطمت في " اإلسرائيلية"وحية العسكرية  جثث في المنطقة التي تحطمت فيها المر7العثور على 

أن النائب الروماني العام وقع سبع " إسرائيل"وذكرت إذاعة راديو . منطقة جبلية بوسط رومانيا االثنين
عن أسماء الستة، بينهم أربعة طيارين " اإلسرائيلي"وأعلن الجيش . شهادات وفاة عقب العثور على الجثث

 عاماً، وتتراوح رتبهم بين ليفتنانت 48 و24يكيين، تتراوح أعمارهم بين واثنان من الفنيين الميكان
  .  كولونيل وميجور وليفتنانت وسيرجانت 

  28/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   التخلي عن التدريب في رومانيا الشبيهة بإيران في تضاريسهايرفضالجيش اإلسرائيلي  .20
يلي، أمس، دعوات لوقف تدريباتها العسكرية في رفضت قيادة الجيش اإلسرائ:  نظير مجلي-تل أبيب 

وقالت . رومانيا، وذلك عقب تحطم المروحية ومقتل سبعة ضباط وطيارين إسرائيليين كانوا على متنها
إن هذه التدريبات ضرورية وحيوية لمصالح إسرائيل األمنية، خصوصا بعد التوتر مع تركيا وخطر منع 

  .راضيهاالجيش اإلسرائيلي من التدريب على أ
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وكشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، أن سالح الطيران يجري تدريبات في رومانيا وعدد آخر 
وأن التدريبات في رومانيا كانت محدودة للغاية، إال أنه عقب التوتر . من دول أوروبا منذ بضع سنوات

غا يعري، وهو ضابط وحسب العقيد شر. اإلسرائيلي التركي، أصبحت رومانيا هدفا مفضال لسالح الجو
تدريبات في جيش االحتياط، فإن للتدريب في رومانيا عدة امتيازات، أهمها أن هناك سفرا طويال 
والطائرات اإلسرائيلية تحتاج إلى التدرب على الطيران لمسافات بعيدة، وتضاريس رومانيا مهمة جدا 

  .ألنها شبيهة بتضاريس دول معادية قد تدخل إسرائيل معها في حرب
فالتدريبات اإلسرائيلية المكثفة في رومانيا حاليا . وبدا واضحا من هذا الوصف أن إيران هي المقصودة

وفي تركيا قبلها، تتم على أساس ضرب أهداف تقع في مناطق بعيدة وفي مناطق ذات جبال شاهقة 
تى ال تتعرض ولكن إسرائيل ليست معنية بالحديث عن ذلك ح. االرتفاع وفي أحوال طقس باردة ومتقلبة
  . رومانيا لضغوط لوقف هذه التدريبات

  28/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

      محتملة لحربتستعد " إسرائيل" .21
يواصل الجيش اإلسرائيلي تدريباته المكثفة خاصة في شمال البالد، حيث بدأ :  وديع عواودة-حيفا 

حال نشبت حرب، في وقت لم إجراءات تضمن وضع عتاد ومركبات تابعة لمواطنين تحت تصرفه في 
وأنذر الجيش اإلسرائيلي بعض السلطات المحلية العربية آخرها في . يستبعد فيه وزير إسرائيلي وقوعها

وقد أكد الجيش اإلسرائيلي هذه . بلدة كفركنا بعزمه القيام بتدريبات ليلية بمناطق نفوذها في األيام القريبة
سجيل المعدات والتجنيد في إسرائيل، فإن كل مواطن مجبر المعلومات، مشيرا إلى أنه بحسب قانون ت

  .على تقديم سيارته لألجهزة األمنية زمن السلم والحرب بحسب متطلبات أمن الدولة
 أن التوجه للمواطنين يتم باعتبارهم مواطنين - عبر ناطقه في رده على سؤالنا-ويضيف الجيش 

  ".بل متبعة منذ زمن طويلإسرائيليين، موضحا أن هذه الحملة ليست بجديدة 
وفي آخر التطورات العسكرية، نشرت إسرائيل بطاريات صواريخ ضخمة  ورادارات في المدخل 
الشمالي لمدينة إيالت على شاطئ البحر األحمر، لتنضاف إلى منظومة رادارات وأجهزة دفاع نصبت 

  .بمنطقة النقب بداية العم الجاري
قالت إنه بنك ألهداف عسكرية في جنوب لبنان تابعة لـحزب اهللا وكشفت تل أبيب مطلع هذا الشهر عما 

  .من بينها مستودعات أسلحة
ويرجح بعض المراقبين أن إسرائيل تواصل استعداداتها لحرب ثالثة في لبنان ال الستعادة قوة ردعها 

  . إيرانوالثأر من حزب اهللا فحسب، بل كإجراء وقائي لتحييد قوة المقاومة اللبنانية قبل استهداف
وقال . وفي المقابل، نفى وزير الرفاه اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن تكون بالده تعد العدة لحرب جديدة

إن إسرائيل تتوجه نحو تهدئة األوضاع، معتبرا التدريبات العسكرية المكثفة والمتواصلة منذ شهور جزءا 
  .من تحصين الجبهة الداخلية والمناعة الذاتية

لجزيرة نت حول توزيع الجيش نماذج على مواطنين يهود وعرب إللزامهم بإيداع ما وردا على سؤال ل
يبدو أن ذلك يندرج "، أضاف هرتسوغ "الطوارئ"بحوزتهم من شاحنات وحافالت تحت تصرفه عند 

وعن احتماالت نشوب حرب جديدة شمال البالد، قال الوزير اإلسرائيلي إن ". ضمن تدريبات اعتيادية
  ".تهدئة، لكن التجربة تدل على أن كل شيء ممكن في الشرق األوسطهناك مساعي "

  28/7/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

   لم يعد يحتمل اعتداءات المستوطنيناإلسرائيليالجيش  .22
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وقال . حذر مصدر عسكري كبير في الجيش اإلسرائيلي من تجاوز المستوطنين للخط األحمر:  تل أبيب
سطينيين والجيش، فاقت كل تصور، ودعا الحكومة إلعطاء توجيهاتها للتعامل إن اعتداءاتهم على الفل
، وبعض »يتسهار وبراخا«ويتحدث الناطق العسكري عن اعتداءات مستوطن . معهم بقبضة حديدية

اليهود األميركيين المغالين في التطرف، على قرية بورقين قرب نابلس، أول من أمس، واستمرت أمس 
نفد صبرنا ولم «: وأضاف. »إنهم يكرهون الجيش ويتعاملون معه كعدو«: فقال. نودباعتداءات على الج

وكان االعتداء عمال انتقامية ردا على هدم بيوت غير مرخص لها في . »نعد نحتمل هذه التصرفات
المستوطنة، وتصدى لهم أهالي بورقين، فوقعت اشتباكات طيلة ثالث ساعات، حتى استطاع الجيش 

وشكا أهالي بورقين من تحيز الجيش للمستوطنين، وادعى . فها وإخراج المستوطنيناإلسرائيلي وق
وردا على ما سموه . »يساير الفلسطينيين المعتدين«المستوطنون أن الجيش يعاملهم بوحشية في حين كان 

  .»صالة اللعنة واالنتقام«خرج المستوطنون في منتصف الليل يصلون » اعتداء الجيش«
  28/7/2010لندن، الشرق األوسط، 

  
  تركيا تحاول إقناع لبنان بمنع إرسال سفن إلى غزة: إسرائيليونمسؤولون  .23

قال مسؤولون إسرائيليون إن تركيا تعمل على إقناع الحكومة اللبنانية بمنع إبحار :  يو بي آي-تل أبيب 
  .سفن لبنانية إلى غزة لمحاولة كسر الحصار اإلسرائيلي على القطاع

وزير الخارجية التركي أحمد داود "امس عن مسؤولين إسرائيليين إن " ديعوت احرونوتي"ونقلت صحيفة 
أوغلو الذي زار دمشق وبيروت األسبوع الماضي، طلب من الحكومة اللبنانية منع مغادرة األسطول في 

  ".إطار جهود أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع إسرائيل
 في سياسة تركيا نابع من فهمها أن األزمة مع إسرائيل التغيير"وأشار المسؤولون إلى ان ما وصفوه بـ 

  ".أضرت بصورتها وألحقت أذى بعالقاتها مع واشنطن وأوروبا
وزعمت الصحيفة ان المسؤولين األتراك قالوا في جلسات مغلقة في أنقرة انه منذ ان أدى أسطول الحرية 

. سال المزيد من السفن إلى القطاعإلى رفع جزئي للحصار اإلسرائيلي عن غزة، ال يوجد أي داع إلر
وبحسب التقرير أيضاً فقد أبلغ المسؤولون األتراك أميركا واألوروبيين أن أنقرة مهتمة باستعادة عالقات 

  .طبيعية مع إسرائيل
  28/7/2010الحياة، لندن، 

  
   كأعداء 48 تتعامل مع فلسطينيي الـاإلسرائيلية الشرطة: بركة .24

علن وزير االمن الداخلي االسرائيلي، اسحاق اهرونوفيتش، من حزب ا :زهير اندراوس -الناصرة 
اسرائيل بيتنا عن تقديم اقتراح عاجل للحكومة يقضي بمنح العفو العام للشرطي شاحر مزراحي، الذي 

  . 48قتل بدم بارد عربيا فلسطينيا من مناطق الـ
 للسالم والمساواة، برسالة شديدة وفي هذا السياق، بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية

اللهجة الى وزير االمن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش، يحذره فيها من دفاع الوزير ذاته وقادة الشرطة 
عن الشرطي شاحر مزراحي، الذي ادانته المحكمة بقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، وفرضت 

ن لدفاعكم المستميت عن مزراحي رائحة قومجية نتنة،  شهرا، وقال في رسالته، ا30عليه السجن لمدة 
  .واستباحة لدماء العرب

على صلة بما سلف، بعث مركز عدالة برسالة عاجلة الى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة 
طالبهم من خاللها برفض طلب العفو الذي تقدم به الشرطي شاحر مزراحي، الفتا الى ان المحكمة العليا 

ي قرارها، بشكل ال يقبل التأويل، ان الشرطي اطلق النار عمدا وبشكل غير قانوني باتجاه ذكرت ف
  .المرحوم من مسافة قصيرة جدا في الوقت الذي لم يشكل المرحوم اي خطر على حياة الشرطي
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  28/7/2010، القدس العربي، لندن
  
  

   الى مصر للقاء مبارك االسبوع المقبليتوجه زبيري": يديعوت" .25
االلكتروني امس، أن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس ” يديعوت أحرونوت“ ذكر موقع صحيفة : اهللارام

  .سيقوم بزيارة لمصر مطلع األسبوع المقبل للقاء الرئيس المصري حسني مبارك
” بوادر حسن نية“وقال الموقع أن اللقاء سيتناول قضايا سياسية منها الطلب المصري من تل أبيب بتقديم 

  .زيز الثقة مع السلطة الفلسطينية لتسهيل االنتقال الى المفاوضات المباشرةلتع
واضاف الموقع أن مبارك سيسلم بيريس طلباً إلسرائيل لتوسيع سيطرة األجهزة األمنية الفلسطينية في 

د ، الى جانب المطالبة بتمدي)ج(الضفة الغربية من خالل نقل السيطرة األمنية لها في المناطق المصنفة 
  .فترة تجميد االستيطان المؤقت في الضفة

  28/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مئات الوحدات االستيطانيةبناء  ل تجهز عطاء جديداً"إسرائيل: "القدس .26
أكدت مصادر حقوقية عن عطاءات جديدة لبناء :  يوسف الشايب وبرهوم جرايسي- الناصرة–رام اهللا 
ويستهدف المخطط االستيطاني الجديد المنطقة بين  .في القدس المحتلة" الوحدات االستيطانية"مئات 

شمال القدس، حسب، أحمد صب لبن، الباحث في مؤسسة " بسغات زئيف"و" نفي يعقوب"مستوطنتي 
 للعطاء نسخة منه، إنه وفقاً" الغد"وقال صب لبن في تصريح تلقت  .الحقوقية اإلسرائيلية" عير عميم"

، "بسغات زئيف"و" نفي يعقوب" استيطانية في الوادي الواقع بين مستوطنتي  وحدات309سيتم بناء 
وأشار  .نفسها" بسغات زئيف" وحدة استيطانية في مستوطنة 24إضافة إلى عطاء آخر يشير إلى بناء 

" لجنة التخطيط والبناء"، والذي كانت تسمى 6513يحمل رقم " نفي يعقوب"صب لبن إلى أن المخطط في 
ليه في مطلع العام الحالي قبيل اإلعالن عن العطاءات من قبل وزارة اإلسكان اإلسرائيلية قد صادقت ع

  .المسؤولة عن المشروع لبناء الوحدات السكنية
خالل " نفي يعقوب"وأضاف أنه من المتوقع أن يتم االنتهاء من العمل في الوحدات السكنية في مغتصبة 

إحدى الشركات التي فازت في العطاء، والتي من " لندسمانروبين "العامين القادمين كما تشير شركة 
 دونم وفقا للعطاء الذي فازت 7.7 وحدة استيطانية على مسطح أرضي يبلغ 78المقرر أن تقوم ببناء 

  .حسب المعلومات الواردة إلينا ووفقا للشركة فإن معظم الوحدات قد تم بيعها سابقًا للجمهور: وقال.. به
  28/7/2010الغد، عمان، 

  
  67 ألف مقدسي فقدوا حق إقامتهم في القدس منذ الـ 86أكثر من : إسرائيليةمعطيات  .27

 محمد الرنتيسي ووكاالت ،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في 28/7/2010الدستور، عمان، نشرت 
سمية، إلى أن  لمعطيات إسرائيلية رفقاًو مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أشار و، أناألنباء

عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين فقدوا حق إقامتهم في مدينة القدس المحتلة على مدى ثالثة 
، في حين لم تُمنح اإلقامة في المدينة إال لبضع مئات من سكان الضفة المتزوجين من وأربعين عاماً

 يتعلق بسياسة سحب الهويات وأوضح المركز الحقوقي أن هذه المعطيات هي األحدث فيما. مقدسيات
 إلى أن سلطات االحتالل قامت خالل العام الماضي وتجريد المقدسيين من حقوق إقامتهم في المدينة، الفتاً

 مواطنين منذ مطلع العام 108، في حين تم سحب إقامة  مقدسياً مواطنا721ًبسحب إقامة ما مجموعه 
ووفق هذه  . مقدسيا829ًام ونصف العام ما مجموعه الحالي، ليبلغ إجمالي فاقدي حق اإلقامة خالل ع

 وحتى 67المعطيات، فإن عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق اإلقامة منذ احتالل القدس في العام 
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 86226 عائلة مقدسية، يصل عدد أفرادها مجتمعة نحو 14371منتصف العام الحالي، يبلغ ما مجموعه 
 شهد أكبر عدد من عمليات سحب 2008ئلة الواحدة، علما بأن العام  أفراد للعا6، بمعدل مواطناً
ووفقا للتقرير، فإن المعطيات تشير إلى أن عدد األفراد الذين تم إرجاع حق اإلقامة الدائمة لهم . الهويات

 خالل العام الماضي، 49، من بينهم  مواطنا95ًخالل العام الماضي ومنتصف العام الحالي وصل إلى 
  .ن حتى منتصف العام الحالي آخري46و

زياد الحموري مركز القدس للحقوق ، أن القدس المحتلة من 27/7/2010قدس برس، وأضافت وكالة 
، خاصة بعد قرار إسقاط حق اإلقامة عن نواب  طرد المقدسييناالجتماعية توقع تصعيداً إضافياً في مجال

االختبار األكبر هو في منع إسرائيل من "إلى أن مقدسيين، والتهديد بإسقاطها عن آخرين مقدسيين، مشيراً 
تنفيذ مخططها بإبعاد النواب، ألن القضية ال تتعلق بالنواب وحدهم بل بكل المقدسيين، وهو ما تثبته 

 4672، حيث تم سحب بطاقة هوية من 2008معطيات الداخلية ذاتها عن سحب الهويات في العام 
  ". عن السنوات السابقة5005مواطنا مقدسيا أي بزيادة مقدارها 

  
  تصادر أراضي لمصلحة الجدار وتخطر ثمانية فلسطينيين بهدم منازلهم "إسرائيل: "الضفة .28

 أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أمراً:  يوسف الشايب وبرهوم جرايسي-  الناصرة،رام اهللا
الح تعديل مسار جدار الفصل  يقضي باالستيالء على أراض في بلدة قطنة بمحافظة القدس، لصعسكرياً

وقال رئيس مجلس محلي قطنة حسن أبو زايدة، إن  .العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرق البلدة
 .نسخة من األمر العسكري وصلت إلى المجلس بواسطة أحد العمال الذين يعملون داخل الخط األخضر

  .من أراضيها% 60ر من وأشار إلى أن الجدار يحاصر قطنة من الجهات األربع وصادر أكث
من جانب آخر، أخطرت قوات االحتالل، أمس، ثمانية مواطنين فلسطينيين بهدم منازلهم في بلدة إذنا 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات االحتالل دهمت منازل مواطنين في  .جنوب غربي مدينة الخليل
  ".ج"طق تصنف على أنها مناطق البلدة فجر أمس وسلمت أصحابها إخطارات بحجة البناء في منا

  28/7/2010الغد، عمان، 
  

  رسالة مفتوحة إلى محمود عباس .29
ات / من مثقفين-نحن الموقعين أدناه، فلسطينيين وفلسطينيات بوجهات نظر وانتماءات متنوعة 

ات وقيادات مجتمع مدني، من داخل فلسطين التاريخية /ات حقوق إنسان ونقابيين/ات وناشطي/وفنانين
متحدون في التزامنا بتحقيق الحقوق األساسية لجميع الفلسطينيين، وخاصة حقنا غير القابل  -منافي وال

يشمل هذا الحق المكفول دولياً، في حده األدنى، التحرر من االحتالل . للتصرف في تقرير المصير
طنين الفلسطينيين في واالستعمار في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس؛ المساواة الكاملة للموا

  . إسرائيل؛ وحق العودة لالجئين الفلسطينيين وذريتهم
 يونيو ، / حزيران9في ) AIPAC(خالل لقاء جمعك بممثلي اللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة 

 ، وهو"ال يمكن أن أنكر الحق اليهودي في أرض إسرائيل": صرحت، كما ورد في وسائل اإلعالم بالتالي
إننا نعتبر هذا اإلعالن، الذي يتبنى مبدءاً مركزياً للصهيونية، تفريطاً . تصريح لم تتراجع عنه حتى اآلن

وهو بمثابة تنازل عن حق المواطنين الفلسطينيين في . جسيماً بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني
رغم من نظام الفصل  في العيش على قدم المساواة في وطنهم، الذي صمدوا فيه على ال"إسرائيل"

وهو أيضا تنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى . العنصري المفروض عليهم منذ عقود
  . ديارهم
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 الحصري في فلسطين، فذلك "الحق اليهودي"لم تقبل مؤسسة أو قيادة فلسطينية قط في أي وقت مضى بـ
 إن حقوقنا تالزمنا كشعب، وهي ليست ملكاً .يتناقض مع الحقوق المعترف بها دولياً للشعب الفلسطيني

  . لك لتتصرف بها كما تشاء
نحن كفلسطينيين بحاجة ماسة إلى قيادة منتخبة ديموقراطياً وقانونياً، مسؤولة وقادرة وملتزمة بإنجاز 

ونحن ندعو جميع . حقوقنا الوطنية وتطلعات شعبنا للعيش بحرية وكرامة وسالم عادل في وطن أجداده
نيين على الفور إلحياء العملية الديموقراطية التي ناضل شعبنا وكابد المصاعب من أجل بنائها، الفلسطي

  . حتى نتمكن من تعيين قادة يمتلكون رؤية فعالة واستراتيجية لتحقيق حقوقنا كشعب
 صالح عبد الجواد، عبد الرحيم الشيخ، نصير عاروري، مريد البرغوثي، عمر البرغوثي، :الموقعون
بارود، جورج بشارات، حيدر عيد، سميرة اسمير، وائل الحالق، نادية حجاب، جميل هالل، رمزي 

إصالح جاد، حاتم كناعنة، غادة الكرمي، نور مصالحة، جوزيف مسعد، جين سعيد مقدسي، سري 
  مقدسي، زكريا محمد، كرمة النابلسي، إياد السراج، 

رمضان، سلمان أبو ستة، عبد الفتاح أبو سرور،  محمد أبو عبدو، بشير أبو منه، محسن أبو :المؤيدون
مجيد البرغوثي، موسى الهندي، هاله اليماني، لبنى عريقات، هويدا عراف، خالد بركات، ناصر 
البرغوثي، ديانا بطو، ياسمين ضاهر، سيف دعنا، لميس ديك، نورا عريقات، ليلى فرسخ، جِس غنام، 

 كامل حواش، مناضل حرز اهللا، مي جيوسي، ري لبنى حماد، ريما حمامي، نزار حسن، زها حسن،
جوريديني، جمال كنج، أسامة خليل، سليمان منصور، دينا مطر، معمر مشني، مازن المصري، فؤاد 
المغربي، رنا النشاشيبي، ماري نزال بطاينة، محمود عريقات، مازن قمصية، أحمد سعدي، غريس 

  .سعيد، دالل ياسين، رجا الزعاترة، إيليا زريق
  28/7/2010سفير، بيروت، ال

  
  المبعدون الفلسطينيون يطالبون بإدراج قضيتهم في المفاوضات .30

 على إبعادهم نظم العشرات من المبعدين الفلسطينيين تظاهرة في غزة احتجاجاً:  سمير حمتو-غزة 
ب وطال، 1948وللمطالبة بعودتهم إلى مدنهم وقراهم في الضفة الغربية ومناطق فلسطين المحتلة عام 

المبعدون خالل التظاهرة الرئاسة والحكومة الفلسطينية بإدراج قضيتهم ضمن المفاوضات، كما طالبوا 
  .المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على إسرائيل من أجل عودتهم إلى أهلهم وذويهم

  28/7/2010الدستور، عمان، 
  

   يتعامل مع الفلسطينيين بوحشية"الشاباك"": هآرتس" .31
الضغوط النفسية والجسدية مع المعتقلين " الشاباك "اإلسرائيليستخدم محققو جهاز األمن ي": هآرتس"

ويتحدث محققو الشاباك اللغة العربية بطالقة ويستخدمون ألفاظاً  .الفلسطينيين من أجل انتزاع اعترافاتهم
سجين ال تتحسن إال  حالة الإنبذيئة ضد المعتقلين، كما يهددونهم بانتهاك أعراضهم وتشويه سمعتهم، بل 

 بشكل وحشي ومكث الجسديوقال أحد المعتقلين إنّه تعرض للتعذيب  .حينما يدلى باعترافات ضد رفاقه
 إحدى الزوايا وصنبور مياه، فضالً عن فيفى غرفة ال تزيد مساحتها عن مترين ، وتم وضع مرحاض 

  .عدم معرفة الليل من النهار داخل هذه الغرفة
  28/7/2010الدستور، عمان، 

  
   أسير يعاني من وضع صحي خطير في السجون اإلسرائيليةحياةمناشدة إلنقاذ  .32

 ناشد عبد الناصر فروانة، الباحث المختص بشؤون األسرى، وزارة األسرى والمحررين :غزة
والمؤسسات المعنية بشؤون األسرى وكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية واإلنسانية، للتدخل العاجل 
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واألسير احمد حسين زلوم، من سكان نابلس، معتقل منذ قرابة  .اة األسير الفلسطيني أحمد زلومإلنقاذ حي
، في سجن شطة في 7 عاماً، ويقبع اآلن في قسم 28ثماني سنوات ويقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 

ة إلى غور بيسان جنوبي بحيرة طبريا، وأن وضعه الصحي ازداد تدهوراً منذ عام تقريباً وهو بحاج
  .تدخل عاجل إلنقاذ حياته قبل فوات األوان

  28/7/2010قدس برس، 
  2010 فلسطينياً منذ مطلع 1080االحتالل اعتقل  .33

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
 1018 قد بلغت )2010 (لعام الجاريبأن مجموع حاالت االعتقال للمواطنين الفلسطينيين منذ بداية ا

 حالة مداهمة وتفتيش للمنازل صاحبها إطالق نار واعتداء على السكان واألطفال 4140حالة في حين أن 
 أن أغلب حاالت االعتقال قد شملت إلىوأشار التقرير  .قد جرت في كافة البلدات والمناطق الفلسطينية

ض لالعتداء والضرب والتعذيب وبصورة وحشية على يد منهم تعر% 80الشبان واألطفال الصغار وأن 
  .المحققين والجنود اإلسرائيليين وهم معصوبي األعين ومقيدي األرجل واأليدي

إطالق النار واصطحاب  أن عمليات المداهمة واالعتقاالت صاحبها ترويع السكان وإلىوأشار التقرير 
وقال التقرير إن  .كالب متوحشة في كثير من األحيان، وكذلك العبث بمحتويات المنازل وتدميرها

المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل خالل نقلهم في السيارات العسكرية وتم احتجازهم في مستوطنات 
  . مركز تحقيق أو اعتقال رسميةإلىقريبة قبل نقلهم 

قال وزير األسرى عيسى قراقع إن حمالت االعتقال والمداهمة قد تصاعدت في النصف وبهذا الصدد 
 أسرى إدارياً 203 أسير فلسطيني من بينهم 7200 إلىوأشار أن عدد المعتقلين قد ارتفع  .سنة األخيرة

  . طفالً قاصرا297ً أسيرة فلسطينية و38و
الً في حين بلغ عدد األسرى المحكومين  معتق4937وقال التقرير إن عدد األسرى المحكومين يبلغ 

  .1994 أسرى معتقلين قبل عام 109 أسيراً يقبع منهم 792بالمؤبد 
 أسرى ويبلغ 207 يبلغ 48 أسيراً وأسرى أراضي 199وأوضح التقرير أن مجموع أسرى القدس يبلغ 

  . أسيرا44ًمجموع األسرى العرب الذين اعتقلوا عبر الحدود الدولية 
  28/7/2010روت، ، بيالمستقبل

  
  الضفةبل بالسماح لطلبة غزة الدراسة  المجتمع الدولي بالضغط إللزام االحتاليطالب "الميزان"مركز  .34

 طلبة قطاع غزة من "إسرائيل"، تقريراً حول منع  الثالثاء أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يوم:غزة
وتناول  .لتحاق بالجامعات في الضفة الغربيةالدراسة في الضفة الغربية، وحق الطلبة من سكان غزة باال

التقرير حالة المحامية فاطمة الشريف التي تعمل محامية في المركز، وتسعى لمواصلة دراسة الماجستير 
  .في جامعة بيرزيت في محافظة رام اهللا

نها الحق وتناول التقرير الحق في التعليم ومسؤوليات قوات االحتالل تجاه احترام حقوق اإلنسان ومن بي
  .في التعليم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني

 بالسماح "إسرائيل"وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية وإلزام 
لطلبة القطاع بااللتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم بالضفة الغربية، وضمان تمتعهم بممارسة حقهم 

  .ي حرية والتنقل واختيار المكان الذي يرغبون الدراسة به في جامعاتهم الوطنيةف
  27/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "أسطول الحرية"  فتح معبر كرم أبو سالم إلدخال مساعداتتقررسلطات االحتالل  .35
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نسخة " فلسطين أون الين" بيان له وصل  رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة في.قال م
إن السلطات اإلسرائيلية قررت األربعاء فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة إلدخال : "عنه

 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي من بينهم شاحنتين محملة 150 إلى 140
  ". نة محملة بمساعدات أسطول الحريةبأعمدة كهربائية لسلطة الطاقة وخمسة وعشرين شاح

  .فيما أفاد فتوح بأن معبر المنطار التجاري سيكون مغلقاً
  28/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  حقق مدخرات تكفيه طول عمره بفضل الحصاريفلسطيني  .36
عقبت  التي أاألسابيع تراجع الطلب على البضائع المهربة التي يبيعها أبو محمد خالل : توم بيري-غزة 
  . تخفيف الحصار عن قطاع غزة من خالل السماح بدخول المزيد من البضائع"إسرائيل" إعالن

 فقط انه حقق مدخرات  عاما26ًيقول أبو محمد البالغ من العمر .  ال يقلقه كثيرا فيما يبدواألمرلكن هذا 
عبر نفق يمد غزة تكفيه طوال حياته بفضل ثالث سنوات قام خاللها بالتجارة في البضائع المهربة 

 وقال مشيراً .ببضائع من مصر خالل سنوات الحصار ويمثل شريانا للقطاع الذي ليس أمامه منافذ أخرى
 فتحت أكثر من رقم حساب وأكثر من ألنيواهللا حتى أبي ال يعرف حجمها " حساباته البنكية إلى

وأضاف أن حساباته ." لي ربما يتم اعتقااأليام في يوم من ألنهال يوجد حساب باسمي ... ادخار
رفض أبو محمد أن تجرى المقابلة وجها لوجه ولم  و. باسم زوجته أو ابنه أو أبيهإماالمصرفية مفتوحة 

  ."أنا بالقانون الدولي مهرب.. أنا مهرب"يذكر اسمه الحقيقي في مكالمة هاتفية ومضى يقول 
 ألف 100 إلىام من الممكن أن يصل  على ما يراألحوالوذكر أن العائد من النفق في يوم تسير فيه 

 ألف دوالر وبنى منزال يعيش فيه مع زوجته وابنه 80 يملك سيارة مرسيدس ثمنها اآلنوهو  .دوالر
 على دفع الرسوم وابنته اللذين قال انه سيكفل لهما التعليم الجامعي الذي حرم منه الن والده لم يكن قادراً

  .المطلوبة
 من األلبانضائع التي تمر عبر نفقه هي المنتجات الغذائية المعلبة ومنتجات ن أغلب البإوقال أبو محمد 

 المصري األثاث مثل  يجلب بضائع مطلوبة لزبائن معينين خصيصاًاألحيانبل انه كان في بعض . مصر
  . المصنوع في غزةاألثاثالذي تقل أسعاره عن 

 على البضائع المهربة من مصر وقال داًوبالنسبة للوقت الراهن يعتقد أبو محمد أن الطلب سيظل موجو
  . وان البضائع التي تجتاز المعابر تدخل بكميات محدودة للغاية الحصار ما زال قائماًإن

  27/7/2010وكالة رويترز، 
  

  لن تردعنا اإلجراءات اإلسرائيلية: "لجنة التواصل الدرزي" .37
ئد من لبنان، تعرض عند عودته أمس  أن وفدها العا"لجنة التواصل العربي الدرزي"أفاد بيان وزعته 

إلجراءات تعسفية غير مسبوقة على المعبر الحدودي األردني " األراضي الفلسطينية إلىاألول، 
اإلسرائيلي، حيث قامت شرطة الحدود بعملية تفتيش استفزازية دامت أكثر من أربع ساعات فتشت فيها 

الوفد وكان أفراد المخابرات المرافقون حتى أصغر األشياء كذلك تم فحص جوازات سفر أعضاء 
يسلّمون كل عضو مع جوازه استدعاء للتحقيق في شرطة الحدود في اللد والتي عين موعدها بين األول 

  . "والثامن والعشرين من شهر آب المقبل
وقد كان في استقبال الوفد العائد الذي ضم أعضاء رئاسة لجنة التواصل ومجموعة من الشيوخ أعضاء 

جلس التواصل، رجال دين يرافقهم النائب سعيد نفاع، وقال نائب رئيس لجنة التواصل الشيخ معذى م
لن تردعنا كل اإلجراءات عن تحقيق حقّنا في التواصل الوطني والقومي والمذهبي، وما القيناه من "سيف 

  . "ترحاب في لبنان وسوريا واألردن وعلى كل المستويات يهون كل الصعاب
  28/7/2010، بيروت، السفير
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  2010 في الربع األول من  مولودا11854ً:  في رام اهللاوزارة الصحة .38

، إن عدد المواليد األحياء المسجلين  الثالثاء قال مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة، يوم:نابلس
شفيات منهم ولدوا في المست% 52 مولودا 11854، بلغ )2010 (خالل الربع األول من هذا العام

 %.1.4في المستشفيات الخاصة واألهلية، فيما بلغت نسبة الوالدات داخل المنازل % 46.6الحكومية، و
 حول الوضع الصحي في المحافظات الشمالية، أن 2010وبين المركز في تقريره الربعي األول لعام 

 مراجعا، فيما بلغ عدد 595.497أعداد المراجعين لعيادات الطب العام في الرعاية الصحية األولية، بلغ 
 مريض قاموا 3800 ألف مريض سكري، و51 ألف مراجع، من بينهم 76مراجعي عيادات االختصاص 

 شهور 9بمراجعة عيادات األسنان في وزارة الصحة، وبلغت نسبة فقر الدم لدى األطفال عن عمر 
  %.27، ولدى النساء الحوامل 41%

 1619ة عن حوادث السير التي سجلت في وزارة الصحة، بلغت وأشار التقرير إلى أن اإلصابات الناجم
  . حالة إعاقة20 إصابة شديدة من ضمنها 34 حاالت وفاة، و8إصابة، و
  . ألف غسيل كلى لهم17 بالفشل الكلوي المزمن تم إجراء  مصاباً مريضا562ًحصائيات اإلوسجلت 

أمراض الدماغ الوعائية ثم أمراض الجهاز وسجل التقرير أن السبب األول للوفاة هو أمراض القلب يليه 
  .التنفسي والسرطان

 ألف تحويله وكانت 12وبين التقرير أن عدد التحويالت للعالج خارج مرافق وزارة الصحة بلغت 
وأوضح التقرير أن  .من مجمل التحويالت% 30محافظات، وبلغت نسبتها المحافظة غزة األولى بين 

 لمستشفيات قطاع غزة، 7.2 لمستشفيات الضفة و26.6شفيات القدس ومن التحويالت كانت لمست% 47.8
 مليون شيقل، واحتلت األورام السبب األول لتحويالت وزارة 75وبلغت القيمة اإلجمالية لهذه التحويالت 

  .الصحة، ثم أمراض العيون والمسالك البولية واألمراض الباطنية وجراحات األعصاب
  27/7/2010، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال

  
   وفك حصارها منفصالًمن الفلسطينيين يقبلون خطة ليبرمان بجعل غزة كياناً% 41": سما"استطالع  .39

 الفلسطينية على موقعها على شبكة اإلخبارية" سما" وكالة أجرته للرأي اظهر استطالع : رام اهللا،غزة
 الفلسطينيين يؤيدون خطة وزير الخارجية من% 41 أناالنترنت مفاجأة كبرى حيث بين االستطالع 

وشارك في االستطالع  . حصارهاوإنهاء كيان منفصل إلىبتحويل غزة " ليبرمانأفيجدور  اإلسرائيلي
من العدد % 46.8 منهم يمثلون ما نسبته 862 قال  مصوتا1842ً على موقع الوكالة أسبوعاالذي استمر 

 على خطة  في خطوات في المصالحة الفلسطينية رداًسراعاإل الخطة ويؤيدون يرفضون بأنهم اإلجمالي
 يقبلون بخطة بأنهم للمصوتين اإلجماليمن العدد % 40.9 يمثلون  مصوتا753ً فيما قال ،ليبرمان

  ".ال ادري" بـاإلجماليمن العدد % 12.3 يمثلون  مصوتا227ً وأجابليبرمان 
فيما بلغت % 32.5ركة من الضفة الغربية وحسب التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت نسبة المشا

  . وباقي دول العالم48وتوزعت باقي النسب على مناطق الـ % 47.7نسبة المشاركة من قطاع غزة 
  28/7/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  غزة تحقق اكتفاًء في أغلب محاصيلها .40

كتفاء الذاتي وإحالل استطاعت وزارة الزراعة في قطاع غزة تحقيق سياستها الرامية إلى اال: غزة
الواردات في أغلب المحاصيل األساسية، فيما تؤكد أنها تسعى جاهدة لتحقيق االكتفاء في باقي المحاصيل 

وقال الوكيل المساعد لشؤون الموارد الطبيعية في وزارة  . إلى اكتفاء جزئي فيها، على األقل،والوصول
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كثيرة وصلنا بها إلى االكتفاء الذاتي، والزال ) محاصيل فائض(هناك : "الزراعة في غزة حسن أبو عيطة
  ".عندنا نقص فيها ولم نصل إلى اكتفاء ذاتي بنسبة عالية منها) محاصيل فجوة(هناك 

على صعيد محاصيل الخضار، حققت الوزارة "الثالثاء أنه " صفا"وكالة وأوضح أبو عيطة في تصريح ل
، لكنه أكد أن الوزارة عازمة على أن تصل بها "ر تقريبااكتفاء ذاتيا فيها كلها عدا البصل والثوم والجز

  بالفعل رفعنا من نسبة توافر "وأوضح . إلى درجة أعلى من االكتفاء تماشيا مع سياسة إحالل الواردات
  

، وفي محصول البطيخ مثال وصلنا إلى ما يقارب %80محصول البصل ووصلنا به إلى اكتفاء بنسبة 
  %".100سنة القادمة قد نصل الكتفاء بنسبة االكتفاء الذاتي، ففي ال

  28/7/2010، السبيل، عمان
  

  الجديد" التنظير الرحمي" نادرتين إحداها باستخدام جهاز عمليتينإجراء : غزة .41
 تم في قطاع غزة إجراء عملتين جراحيتين نادرتين، إحداها باستخدام جهاز التنظير الرحمي األول :غزة

  .خرى تم خاللها تصحيح اعوجاج في ساق أحد المرضىوالوحيد في قطاع غزة، واأل
  27/7/2010قدس برس، 

  
   يناقش السالم مع نتنياهو في عماناألردنيالعاهل  .42

 قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بزيارة قصيرة إلى األردن، أجـرى              : البترا – عمان
وركزت مباحثات عبداهللا الثاني ونتنياهو علـى       . انيخاللها مباحثات مع العاهل األردني الملك عبداهللا الث       

كيفية تحقيق تقدم في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفي               
كما بحث الطرفان التحركات    . سياق إقليمي شامل يضمن األمن واالستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها         

سلمية إلى األمام، وإيجاد البيئة الكفيلة بانطالق مفاوضات فلـسطينية إسـرائيلية        المستهدفة لدفع الجهود ال   
مباشرة وجادة وفاعلة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الشرعية الدوليـة والمرجعيـات               

ي تعـيش   التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، والت            
  .بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

عبداهللا الثاني خالل اللقاء أن السالم الشامل الذي يضمن حقوق جميع األطراف هو             وأكد العاهل األردني    
السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، ما يستدعي تكاتف جميـع الجهـود ووقـف كـل                  

 حل الدولتين، الذي يشكل شرط تحقيق األمن واالسـتقرار          اإلجراءات األحادية التي تعوق الوصول إلى     
  .اإلقليمي

وحضر اللقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي، ومستشار             
جاللة الملك أيمن الصفدي، ووزير الخارجية ناصر جودة، ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد،              

  .فق لرئيس الوزراء اإلسرائيليوالوفد المرا
  28/7/2010، الدستور، عمان

  
  %21بنسبة " إسرائيل" لـ األردنارتفاع صادرات  .43

ارتفاعاً خالل األشهر الخمسة األولى من العـام        " إسرائيل"سجلت الصادرات األردنية ل     : )آي.بي  .يو  (
ردنية بلغ حجـم الـصادرات      وحسب أرقام دائرة اإلحصاءات العامة األ     % . 21 .2الحالي بلغت نسبته    

 823 مليون دوالر، مقابل     34 .08 مليون دينار أو ما يعادل       24 .1333ما قيمته   " إسرائيل"األردنية ل   
إال أن بيانـات     . 2009 مليون دوالر للفترة نفـسها مـن عـام           27 .9 مليون دينار أو ما يعادل       19.

، حيث بلغت خالل    %26 .5بنسبة  " إسرائيل"اإلحصاءات أشارت إلى تراجع حجم االستيراد األردني من         
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 38 .4431 مليون دوالر أمريكي مقابـل       39 .8 مليون دينار أو ما يعادل       28 .239الفترة المشار إليها    
   . 2009 مليون دوالر للفترة نفسها من عام 54 .2مليون دينار أو ما يعادل 

  28/7/2010، الخليج، الشارقة
  
  
  

  "إسرائيل" بتهمة التعامل مع  ألمانياًمهندساًلبنان يوقف  .44
أعلنت مصادر أمنية لبنانية أن مخابرات الجيش دهمت في أول أمس االثنـين معامـل ألبـان                 : بيروت

 بعلبك الدولية، التي يملكها عضو كتلة المستقبل النائـب نبيـل            -وأجبان في بلدة طليا على طريق رياق        
، بتهمـة التعامـل مـع       ) عامـاً  58(بيتر مـوغ    فريج، وأوقفت مهندس صيانة اآلليات األلماني مانفرد        

ولم تستبعد بعض األوساط اإلعالمية توقيف رجال أعمال بتهمة التعامل مع العدو، خصوصاً              ".إسرائيل"
  .أن األجهزة األمنية وضعت تحت المجهر أسفار بعض المشبوهين الدورية إلى الخارج 

  28/7/2010، الخليج، الشارقة
 

  مرار التوطين إلتمهدالفتنة : األشقر .45
التنبه للمرحلة المقبلة والتعامل معها بكل مسؤولية ودراية وهـدوء، ومـد            "دعا السيد مسعود االشقر الى      

  ".جسور التفاهم لدرء االخطار التي ان اصابت اي شريحة من اللبنانيين فستنعكس سلباً على كل لبنان
، داعيا المجتمع الدولي    " مشروع التوطين  مواصلة العمل بالوسائل المتاحة لقطع الطريق على      "وشدد على   

القيام بما هو مطلوب منها لتأمين حـق        "والدول العربية الى    " االونروا"ووكالة غوث الالجئين وتشغيلهم     
العودة لمئات آالف الالجئين الفلسطينيين على ارض لبنان، وان اي حل او تسوية لن يكونا على حـساب                  

  ".لبنان
 28/7/2010، النهار، بيروت

 
  تنفيذ المرحلة الثانية من إعمار المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد: المهجرينرئيس صندوق  .46

المرحلة الثانية من إعادة تـرميم الـشقق الـسكنية          "أوضح رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني أن        
 والممولة مـن    وإعادة اعمار بعضها المهدم جزئياً في المنطقة المحيطة مباشرة بمخيم نهر البارد القديم،            

هبة الحكومة االيطالية عبر وكالة التنمية اإليطالية التابعة لوزارة الخارجية اإليطالية، قد وضعت موضع              
  ".التنفيذ

مناقصة تلزيم األشغال رست على منظمتين أهليتين إيطاليتين غير حكوميتين همـا            "وكشف عرموني ان    
AVSI/NRC – ICU17مية، وتسلمتا العـروض مـن أصـل     من بين أربع منظمات أهلية غير حكو 

  ".منظمة إيطالية عاملة في لبنان
  .  تحتاج الى ترميم384 منها مصنفة كهدم جزئي و42 شقة سكنية، 426هذه المرحلة تشمل : " وقال

وما يشجع على ذلك رغبة أصحاب الشقق وشاغليها        "وحدد مهلة العمل بسنة قابلة للتمديد ستة أشهر فقط،          
ل سريعا، والدينامية الواضحة التي تميز حركة المؤسسات المعنية، علمـا أن المرحلـة              في إنجاز األعما  

 وحدة سكنية مهدمة جزئياً قد بوشر العمـل بهـا           800األولى من األعمال والمتضمنة رفع أنقاض نحو        
  ". الشهر الماضي

 28/7/2010، النهار، بيروت
  

  "إسرائيل"لمفاوضات المباشرة مع ا بحثاجتماع لجنة مبادرة السالم ي: العربيةالجامعة  .47
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أجرى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصاال هاتفيا مع الـرئيس             :  أحمد علي  -القاهرة  
الفلسطيني محمود عباس االثنين، حيث بحث معه الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس الجامعـة              

  .العربية غدا الخميس
س عباس في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم غدا برئاسة قطـر، حيـث   ومن المنتظر أن يشارك الرئي   

يعرض على الدول العربية تقريرا عن نتائج المفاوضات غير المباشرة التي تجـرى بوسـاطة الجانـب                 
األميركي، ويناقش القرار الذي سيتخذ بشأن االنتقال للمفاوضات المباشرة في ظل الـضغوط األميركيـة             

  .ية لتحقيق هذه النقلةواألوروبية الرام
وتخوفت مصادر دبلوماسية عربية من أن ترضخ السلطة الفلسطينية لهذه الضغوط، وأن تطلب تفويـضا               
عربيا لالنتقال للمفاوضات المباشرة، فيما سعت األمانة العامة للجامعة العربية على لسان أمينهـا العـام                

ن خالل التأكيـد أنـه ال يمكـن مكافـأة           عمرو موسى وكبار مساعدي إلى رفع سقف الموقف العربي م         
إسرائيل على فشل المفاوضات غير المباشرة باالنتقال للمباشرة، وكذلك بالتلويح بالذهاب لمجلس األمـن              

  .ونقل القضية برمتها له
ورجح مصدر دبلوماسي عربي أن يعمل العرب والفلسطينيون على تأجيل لحظة الحـسم إلـى اجتمـاع         

عرب في شهر سبتمبر المقبل، وتوقع أن يطلب الجانب الفلسطيني من العـرب             مجلس وزراء الخارجية ال   
  .الدعم في مواجهة الضغط األميركي األوروبي المزدوج

ويشارك في االجتماع وزراء خارجية كل من قطر رئيـسا، واألردن والبحـرين والـسعودية وسـوريا            
، واألمين العـام لجامعـة الـدول        وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن وتونس والجزائر والسودان       

  .العربية
وقال نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الهدف من االجتماع هو االستماع إلـى                  
الرئيس أبومازن وتقييمه للمفاوضات غير المباشرة وإلى أين وصلت، واآلفاق الممكنة التي تبرر الدخول              

الجتماع سيكون فرصة للجنة لدراسة الموقف وتطوراته وماذا يمكن         في مفاوضات مباشرة، موضحا أن ا     
  .القيام به واتخاذه لمساعدة المفاوض الفلسطيني والقضية الفلسطينية

: وردا على سؤال حول ما إذا كان االجتماع سيعطي الضوء األخضر للمفاوضات المباشرة قال بن حلي               
 أبومازن وبقية الدول العربيـة ونـستمع لتقيـيمهم          نحن ال نستبق األحداث قبل أن نستمع إلى الرئيس        «

  .»ورؤيتهم لكل هذه التصورات، وبعد ذلك سيكون هناك موقف عربي
وأكد بن حلي أن كل المؤشرات ال تشير إلى أن هناك تقدما حقيقيا نستند إليـه يقـول إن المفاوضـات                     

  .المباشرة ستكون ناجحة
 28/7/2010، العرب، الدوحة

  
     "يعيشون في سجن مفتوح"ن في غزة والفلسطيني: كاميرون ئهلقاخالل أردوغان  .48

رئيس الحكومـة  رئيس الوزراء التركي خالل لقائه     رجب طيب اردوغان    قال  : )ا ف ب، ا ب، رويترز     (
يعيشون في سجن مفتوح وتحت ضـغط وهجمـات         «ان الفلسطينيين في غزة     ،  البريطانية ديفيد كاميرون  

ال يمكـن ان يوصـف بغيـر عمليـة           «]اسطول الحرية  [ االسطول ، مكررا ان العدوان على    »متواصلة
وقال . ، متعجبا لماذا تحرك العالم ضد قراصنة الصومال وبقي صامتا على ما تقوم به اسرائيل              »قرصنة

  . »يجب على اسرائيل ان تعتذر باسرع ما يمكن، وتدفع التعويضات ورفع الحصار«
  28/7/2010، السفير، بيروت

  
   قريباً تعدان لضرب دولتين في الشرق االوسط"سرائيلإ"وأميركا : إيران .49
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اتهم الرئيس االيراني محمود احمدي نجـاد الواليـات المتحـدة واسـرائيل             :  وكاالت األنباء  -عواصم  
وقال نجاد في   . باالعداد لحربين في الشرق االوسط في االشهر المقبلة من اجل زيادة الضغوط على بالده             

لدينا معلومات دقيقة مفادهـا ان االميـركيين        "االيرانية الناطقة باالنكليزية    " فيبرس تي   "مقابلة مع قناة    
". انهم يخططون لمهاجمة بلدين على االقل في المنطقة فـي االشـهر الثالثـة المقبلـة               . يعدون لمؤامرة 

يريـدون اوال   "وقـال   . واضاف ان الواليات المتحدة تسعى الى تحقيق هدفين من وراء هاتين الحـربين            
ثم يريدون حماية النظام الـصهيوني الـذي        . قلة التنمية واالندفاع في ايران النهم ضد نمو اقتصادنا        عر

  ".وضعهم امام مأزق ويعتقد ان في وسعه الخروج منه بافتعال مواجهة عسكرية
  28/7/2010، الدستور، عمان

  
  غزةتدمير األنفاق المشتركة بين مصر ول أنابيب مياه ضغط عالي خط": المصريون" .50

هدد مئات من سكان مدينة رفح والعريش بتنظيم مظاهرة أمام القصر الجمهوري بالقـاهرة         : حماد الحجر 
احتجاجا علي قيام السلطات المصرية بمد خط أنابيب مياه ضغط عالي يضخ مياه مالحـة مـن البحـر                   

را بمنطقـة بوابـة     المتوسط إلي قرب منطقة العالمة الدولية األولي وحتى العالمة الدولية السابعة مـرو            
صالح الدين ومنطقة الشعوت ومنطقة االنفاق بالبراهمة والجبور وصالح الدين والقمبز والصرصورية،            

 متر تقريبا، وذلك بهدف غمر      20من خالل مواسير ومضخات مائية عمالقة تمر في عمق األرض بنحو            
  .ع األنفاق المشتركة بين مصر وغزةالتربة الرملية بهذه المناطق بالمياه المالحة فتتسبب في تدمير جمي

نسخة منها، أن الحكومة توقفت تقريبا عن استكمال        " المصريون"وأكد المواطنون في شكواهم التي تلقت       
الجدار الفوالذي الذي كانت تقوم ببنائه علي الحدود مع غزة بسبب ارتفاع تكلفته وتمكن خبراء األنفـاق                 

ء بالحفر أسفل منه أو بصهره، فتوصلت إلي فكرة جديدة وهـي     مع غزة من اختراقه واالحتيال عليه سوا      
ضخ المياه المالحة من البحر عبر أنابيب ومضخات عمالقة لغمر منطقة الحدود بالمياه المالحة فتتـسبب                
المياه المالحة في تحلل وتصدع وهبوط التربة الرملية وبالتالي انهيار وردم جميـع األنفـاق الموجـودة                 

بالتالي فهو حل فعال وسريع للقضاء علي األنفاق عن الجدار الفوالذي الذي أساء إلـي               بمنطقة الحدود، و  
  .سمعة مصر عربيا وعالميا

وأضاف المواطنون أن هذه العملية تسببت حاليا في تبوير أكثر من خمسة آالف فدان من أجود أألراضي                 
تجات زراعية من الدرجـة األولـي       الزراعية التي تنتج أجود أنواع الزيتون والبلح والموالح وتصدر من         

  . مليون جنيه40لكافة األسواق العالمية تقدر بنحو 
 ألف فدان بمنطقة الحـدود، حيـث أن         20وشددوا أن استمرار تنفيذ هذا المشروع يهدد بتبوير أكثر من           

يـاه  ضخ هذه المياه المالحة أدي إلي زيادة ملوحة المياه، باألرض كما أدي إلي زيادة ملوحـة آبـار الم                  
الجوفية التي تستخدم في زراعة جميع المحاصيل بهذه المناطق مما ترتب عليه بوار معظـم األراضـي                 

  . الزراعية
من جانبه وصف عبد القادر سعيد، أمين الفالحين بالحزب الوطني الديمقراطي، تلـك التأكيـدات بــ                 

ه مـشكلة خطيـرة، ألن      ، غير أنه انتقد عدم وجود أي رد رسمي من الحكومة رغم أن هـذ              "اإلشاعات"
 ألف فدان تزرع أجود أنواع الفواكه والموالح والزيتون التي تصدر إلى            37منطقة رفح تضم وحدها نحو      

  .مختلف أنحاء العالم
 28/7/2010، المصريون، القاهرة

 
   إسرائيلي أنه بصحة جيدةلحاخاممبارك يؤكد  .51

 جيدة في رسالة موجهة إلى الحاخـام        أكد الرئيس المصري حسني مبارك أنه يتمتع بصحة       : )ب.ف  .أ  (
 .، أمس "اإلسرائيلي"عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس، بحسب مقتطفات أوردتها إذاعة الجيش            
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لقد انتهت فترة   " "تل أبيب "وأضافت اإلذاعة أن مبارك كتب في الرسالة التي نقلتها القنصلية المصرية في             
  "". اإلسرائيلية"ما نشرته وسائل اإلعالم النقاهة وأنا بصحة جيدة، وذلك خالفاً ل

  28/7/2010، الخليج، الشارقة
  
  

   األلماني والفرنسي في القاهرة إلتمام تبادل األسرى المبعوثان": المصريون" .52
، أن الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة "المصريون"علمت :  عمر القليوبي

فرنسي سيصالن إلى مصر قريبا، في إطار جولة تشمل أيضا سوريا والموفد الرئاسي ال" حماس"
وإسرائيل، للبحث في تذليل العقبات أمام إبرام صفقة تبادل األسرى يتم بموجبها اإلفراج عن الجندي 

  . اإلسرائيلي المحتجز بقطاع غزة جلعاد شاليط، مقابل إطالق نحو ألف أسير فلسطيني بسجون االحتالل
 اتصاالت مكثفة مع برلين وباريس خالل الفترة األخيرة، - الوسيط الرئيس في الصفقة-ة وأجرت القاهر

بهدف تسريع التوصل التفاق، وتجاوز العراقيل التي تحول دون إنجاحها حتى اآلن، وبعد أن كانت قاب 
  . باالتفاق على بنودها" حماس"قوسين أو أدنى في فترات سابقة من إقناع إسرائيل و

در مطلعة، إمكانية وصول مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى القاهرة قريبا، للبحث  ورجحت مصا
في سبل تسريع الصفقة، مع تصاعد الضغوط لإلفراج عن شاليط من قبل الجندي األسير المعتصمة أمام 

يبرمان مقر رئيس الوزراء، وتحميلها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ل
  ".  حماس"المسئولية عن عرقلة إتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة 

  28/7/2010، المصريون، القاهرة
  

  غزة سجن مكشوف قطاع : رئيس الحكومة البريطانية .53
 رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، في أنقرة أمس، إسرائيل إلـى            دعا: )ا ف ب، ا ب، رويترز     (

، ومطالبا أنقرة بالتصالح مع     »سجن مكشوف «على غزة، واصفا القطاع بأنه      رفع الحصار الذي تفرضه     
  . من اجل إدخال تركيا إلى االتحاد األوروبي» بالنضال«إسرائيل، واعدا 

الوضع في غزة يجـب أن      : لنكن واضحين «وقال كاميرون، أمام مجموعة من رجال األعمال في أنقرة،          
، لكنه حرص على التذكير     »أن نسمح بان تبقى غزة سجنا مكشوفا      ال نستطيع، بل وال ينبغي علينا       . يتغير

  . بان امن إسرائيل مهدد بسبب الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس من غزة
نحن متفقان في الـرأي علـى أن        «وأضاف كاميرون، وإلى جانبه نظيره التركي رجب طيب اردوغان،          

  . »هي الرد السليم) ينبين اإلسرائيليين والفلسطيني(المباحثات المباشرة 
وركز كاميرون في خطابه على أهمية تركيا كشريك استراتيجي في وإمكانية قيامهـا بـدور فـي حـل                   

  . المشاكل، بما في ذلك البرنامج النووي اإليراني والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
ودعـم  . اإلسرائيلية -وتّر العالقات التركية    » أسطول الحرية «وأقر كاميرون بان الهجوم الدموي على       

الهجوم اإلسرائيلي على أسطول غزة كـان غيـر         «مطالب أنقرة بتحقيق دولي في الهجوم، موضحا أن         
، »لعالقات تركيا في المنطقة سواء مع إسرائيل أو مع العالم العربي قيمة ال تقـدر              «واعتبر أن   . »مقبول

ن تركيا من البقاء صـديقة إلسـرائيل        وآمل حقا أن تتمك   . تركيا كانت صديقة جيدة إلسرائيل    «مضيفا إن   
  . »ألنها بهذه الصداقة ستزيد نفوذها في ما سيحدث بشان هذه المفاوضات المباشرة

28/7/2010، السفير، بيروت  
  

  "سرائيلإ"لى تركيا لشن هجوم شرس على إكاميرون يستغل زيارته : "االندبندنت" .54
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 رئـيس الحكومـة      عن زيـارة   اترينا ستيوارت قالت صحيفة االندبندت في تقرير لمراسلتها في القدس ك        
كاميرون استغل زيارته الى تركيا لشن هجـوم شـرس علـى            "البريطانية ديفيد كاميرون الى تركيا ان       

  ".اسرائيل
سوف يزيد من تعقيد العالقات الدبلوماسية مع اسـرائيل النـه           "وتشير المراسلة الى ان ما قاله كاميرون        

هددت بتقليص عالقاتها مع اسرائيل بعد الهجوم الـذي شـنته القـوات             صدر من العاصمة التركية التي      
  ".االسرائيلية على اسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة المحاصر

واعتبرت ستيوارت ان ما قاله كاميرون في انقرة عن ضرورة انهاء اسرائيل حصارها البحري والبري               
في تركيا، وبخاصة انه تزامن مع موقفه المؤيد النضمام تركيا الى االتحاد            لغزة سيكون له صدى ايجابيا      

  ".االوروبي
نشرت صحيفة الديلي تلجراف مقاال مقتضبا لكون كوفلن يقول فيه ان كاميرون مخطئ في ما                من جهتها، 

  .قاله عن قطاع غزة
جـب القـاء كـل اللـوم علـى      ويقول الكاتب ان حالة الفلسطينيين في القطاع قد تكون سيئة اال انه ال ي 

المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع هي حركة حماس التي سيطرت بالقوة علـى غـزة            "االسرائيليين الن   
  ".والتي ال تزال مصرة على الدعوة الى تدمير اسرائيل

عليـه  "ويختم كوفلن ان على كاميرون، اذا اراد فعال المساهمة ايجابيا في حل ازمة الشرق االوسط، فان                 
 حماس الى االعتراف باسرائيل وحقها بالوجود، باالضافة الى حثها على وقف اطالق الـصواريخ               دعوة

  ".على المدنيين االسرائيليين
  العودة الى حل الدولة الواحدة

على صعيد آخر، كان االبرز في صحيفة الجارديان مقاال لجوناثان فريدالند يقول فيه ان كـاميرون قـد                  
وينتقـل  . ية السالم في الشرق االوسط مكانها، لكنه ليس وحيدا في ذلـك           يكون محبطا من مراوحة عمل    

  .الكاتب من هنا مباشرة الى سبب االحباط الذي يشير الى أنه يتعلق بصعوبة تحقيق حل الدولتين
ويتابع فريدالند بالقول ان حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان على كامـل االقتنـاع بحـل                  

ينيات القرن الماضي هو على وشك تغيير رأيه اليوم ومعـه الكثيـرين مـن اليهـود                 الدولتين منذ سبع  
  .االسرائيليين

28/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

   والسلطة الفلسطينية"سرائيلإ"الوقت مناسب للمفاوضات المباشرة بين : موراتينوس .55
يل انخيل موراتينوس في عمان امس حيث اجرى        كد وزير الخارجية اإلسباني ميغ    أ:  نبيل غيشان  -عمان  

محادثات مع وزير الخارجية األردنية ناصر جودة قبل ان يجري محادثات مع الرئيس محمود عباس، ان                
 والسلطة الفلسطينية، مضيفاً ان االتحـاد       "سرائيلإ"الوقت مناسب لالنتقال الى المفاوضات المباشرة بين        

وقال في مؤتمر صحافي مـع كبيـر        . يئة الظروف المناسبة لذلك   األوروبي سيواصل العمل من اجل ته     
 والقـدس   1967ندعم التسوية النهائية على ارضية حدود عام        «: المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات   

  .»سرائيلإعاصمة لدولتين وحل قضية الالجئين وضمان امن 
حيال دعم اقامـة دولـة فلـسطينية        وأكد موراتينوس ان موقف االتحاد األوروبي وإسبانيا واضح تماماً          

 تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل بأمن وسالم في اطـار تحقيـق       1967مستقلة وقابلة للحياة على حدود      
وتعهد االستمرار في العمل مع األطـراف كافـة لتهيئـة الظـروف             . السالم الشامل في الشرق األوسط    

هذا هو الوقت   « الوضع النهائي، مشيراً الى ان       المناسبة لالنتقال الى مفاوضات مباشرة تعالج كل قضايا       
المناسب لالنتقال الى مفاوضات مباشرة مدعومة من االتحاد األوروبي والمجتمـع الـدولي والواليـات               
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طالبنا بتجميد االستيطان وتجاوز العقبات التي تعترض جهود السالم حتى تفضي هذه            «: وقال. »المتحدة
  .»ة على ارض الواقعالجهود الى نتائج ايجابية وملموس

28/7/2010، الحياة، لندن  
  

  "سرائيلإ" تدفع نحو معاودة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وأمريكا: كراولي .56
 اكد الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي ان الواليـات المتحـدة              :)و ص ف  (واشنطن  

  ."سرائيلإ"سطينيين ونحو معاودة المفاوضات المباشرة بين الفل" تدفع"
، مشيراً الى   "ندفع في الوقت الحاضر لنرى ما اذا كان في وسعنا التوصل الى مفاوضات مباشرة             : "وقال

" نجري حواراً مكثفاً ليس فقـط مـع االطـراف         : "واضاف. انه ال يستطيع توقع موعد تلك المفاوضات      
ـ "واوضح انـه    . المعنيين بل ايضاً مع الدول االخرى في المنطقة        االسـرائيليون  (ين يـصير القـادة      ح

  ". مستعدين الحراز تقدم، عليهم ان يحظوا بدعم واضح من الدول المعنية ايضاً) والفلسطينيون
28/7/2010، النهار، بيروت  

  
   بمعاداة الساميةا شهيرا أمريكيامخرجتتهم اليهودية " رابطة مكافحة التشهير"منظمة  .57

ليهودية أول من أمس، المخرج األمريكي الشهير أوليفر سـتون          ا" رابطة مكافحة التشهير  "اتهمت منظمة   
هيمنة اليهـود علـى وسـائل       "باعتناق أفكار معادية للسامية، بعد أن أشار خالل مقابلة صحافية إلى أن             

  .أدت إلى تشويه سمعة هتلر " اإلعالم
ندما سئل عن سـر     اإلنجليزية، وع " صنداي تايمز "وكان ستون أدلى بتصريحاته خالل مقابلة مع صحيفة         

التاريخ السري  : أوليفر ستون "تركيزه على محرقة اليهود في آخر أعماله، وهي سلسلة وثائقية تحمل اسم             
  " .الهيمنة اليهودية على اإلعالم"، رد قائالً "ألمريكا

  " .إنهم يتصدرون كل تصريح، هم جماعة الضغط األكثر نفوذاً في واشنطن: "وأضاف ستون
28/7/2010 ،الخليج، الشارقة  

  
  سعدات وقضية األسرى .58

  أمجد عرار
الجبهة الشعبية وقوى ومؤسسات حقوقية تحذّر من أن النائب األسير أحمد سعدات عرضة لمخطط قتـل                

لكن تحذير الجبهة ومطالبتها بأوسع حملة تضامن مع سعدات، مرا بتجاهل كثير            . بطيء في أقبية العزل   
 والعالمية، ولم يحظ الموضوع بمساحة تساوي الحيز الذي أفـرد           من وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية    

  .، فضل أربعين قطّة على زوجته"إسرائيل"لسفير التيني في 
قد يكون الخبر ضحية لمبالغة الجبهة الشعبية في مقت التظاهرات اإلعالمية التي يلجـأ إليهـا آخـرون                  

جومية الكاميرات التي يمقتها سعدات الزاهـد       بمناسبة أو من دون، لكن قضية سعدات تمثّل ما يتجاوز ن          
فالرجل اعتقلته الـسلطة    . إلى أبعد الحدود، قائداً وإنساناً، لتصبح قضية سياسية محلية، وأكبر من محلية             

بطريقة استدراجية خدشت تقاليد العالقات الفلسطينية الداخلية التي عادة ما حافظت على سقف ما في ظل                
وبهذا المعنى فإن السلطة يقع على عاتقها واجب حمل هذه القضية بما تستحق من              . الخالف كما االنقسام    

جدية، كعنوان لقضية أوسع هي قضية آالف الفلسطينيين القابعين في قبور مظلمة، رغم كل المفاوضات               
  .التي جرت واالتفاقات التي وقّعت

عن األسرى أحد شروطها للجلوس على      وفي هذا الشأن، تستطيع القيادة الفلسطينية أن تجعل من اإلفراج           
مائدة المفاوضات، إلى جانب ملفات االستيطان واألمن والحدود، رغم عدم قناعتنـا بالمفاوضـات مـن                

  .أساسها
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وقبل أن ننتهي من البعد المحلي، فإن على القوى السياسية الفلسطينية أن تبدع في تفعيل قضية األسرى،                 
ت ومروان البرغوثي وراكاد سالم وحسن يوسف وغيـرهم مـن           وتجعل من رموز يعرفها العالم كسعدا     

أما كون القضية أكبر من محليـة،       . القيادات والنواب، تعبيراً عن قضية األسرى جميعاً وزخماً لعدالتها          
بريطاني وفق اتفاق مع    -فهذا يتجلى في جانبين، األول أن سعدات كان في سجن أريحا بإشراف أمريكي            

ه في ظل ذلك اإلشراف انتهاكاً لتعهدات دولتين عظميـين، إذا أردنـا أن نتجنّـب                السلطة، وكان اختطاف  
والجانب الثاني أن سعدات نائب منتخب في       . التي حصلت   " اإلسرائيلية"الحديث عن تواطؤ مع القرصنة      

 المجلس التشريعي، وهو يعبر عن إرادة شعبية منحته الثقة وصفة التمثيل كقائد سياسي مناضل ال يكترث               
  .يتصنيفات االحتالل ومعاييره

تشرين األول المقبل، أمضى فـي      / سعدات الذي تعتزم سلطات االحتالل تمديد عزله في منتصف أكتوبر         
               العزل االنفرادي سنة ونصف السنة تقريباً، ألن دوائر االحتالل األمنية ومصلحة السجون التابعة له تصر

ذلك لتسويغ استمرار عزله، ليس فقط عن أهلـه وذويـه           على اعتباره خطراً أمنياً حتى خلف القضبان،        
والمجلس التشريعي الذي انتخبه الناس لتمثيلهم فيه، وإنما عن أخوته ورفاقه األسرى البعيـدين بـضعة                
أمتار عنه، فضالً عن ما يتعرض له من اإلجراءات والعقوبات االستثنائية، وليس حرمان أسـرته مـن                 

 ما يتمتع أو يحصل عليه باقي األسرى الفلسطينيين والعرب من الحدود            زيارته أو التمتع والحصول على    
الدنيا للحياة، سوى أمثلة بسيطة على سياسة مبرمجة لم تكّل ولم تيأس من محاوالت تحويل األسرى إلى                 

  .كم مهمل 
ادي، ليس سعدات وحده، إنما هناك سبعة عشر أسيراً فلسطينياً آخر يعانون عذابات وقساوة العزل االنفر              

وهم جميعاً عرضة للخطر بسبب استهدافات وإجراءات االحتالل، لكن القضية ال تحظى باالهتمام الكافي              
  فلسطينياً وعربياً، فكيف تحظى باهتمام عالم ال يرى أسرى سوى جلعاد شاليت؟

  28/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  المباشرة كغير المباشرة .59
  يوسف رزقة. د

   تجتمـع  .  لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن الجامعة العربية والقمة العربية            تجتمع 29/7/2010بعد غد
. اللجنة بغرض منح محمود عباس غطاء عربياً الستئناف المفاوضات المباشرة مع قادة دولة االحـتالل                

سياسة أعضاء اللجنة هي جزء من سياسة األنظمـة         . ليس لدى اللجنة أوراق كثيرة أو مهمة تلعب فيها          
فليس من عـادة األنظمـة      , هم لن يتفقوا في قرارهم على أمر واحد       . لتي يتبعون لها بعجرها وبجرها      ا

  . العربية االتفاق 
, األول الموافقة على طلب محمود عباس دون الخوض في الشروط         : أمام اللجنة فيما يبدو ثالثة خيارات       

ت المباشرة بضمانات تحدث عنها بشكل      والثاني الموافقة على المفاوضا   , وهم بذلك يريحون ويستريحون   
حديث المفاوضات حديث مراوغ يهدف إلى تغطية الـضعف         . غائم األمين العام للجامعة عمرو موسى       

وعدم الذهاب إلى مفاوضات    . والثالث هو حجب الموافقة     . الذي يعاني منه الطرف العربي والفلسطيني       
 فهو مرفض من األنظمة العربية ألنه ال أحد فـي           وهو خيار ال تستطيعه اللجنة وإن أوصت به       , مباشرة

وال أحد في النظام العربي جاهز لتقديم بديل        , النظام العربي جاهز لمخالفة اإلدارة األميركية أو مواجهتها       
  . ألن فاقد الشيء ال يعطيه, عن المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة

 يقول نتنياهو هذا االتهام بعد ستة عشر عاماً مـن           جيد أن . نتنياهو يتهم عباس بالتهرب من المفاوضات       
والمثير للسخرية واأللم أن عباس يقول لنتنياهو ال مفاوضات إال بعد تحديد مرجعية متفـق    . المفاوضات  

ولكنه جيد مـن    , جيد أن يقول عباس هذا    , م  1967ويعني بذلك حل الدولتين وحدود      , عليها للمفاوضات   
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إذ ما  .  عمر القضية وأعمار الشعوب ال ينبغي أن تهدد بهذا الشكل السخيف             ألن, النوع المؤلم المخزي    
  ! معنى أن تستمر المفاوضات ستة عشر عاماً عجاماً دون أن تحدد المرجعية؟

, وهي فكرة استنزفت وقتـاً وجهـداً كبيـرين        , حل الدولتين فكرة هالمية ال تحظى بإجماع في تل أبيب           
وتنازالت عبـاس   , وفكرة الحدود مرفوضة إسرائيلياً   . بدون تبعات   ) كساحتالل ديلو ) (إسرائيل(ومنحت  

ولن تمنحه رضا حكومة احتالل تؤمن بالسيطرة الكاملـة علـى    , حول تبادل األراضي لن تجلب له دولة      
  . أرض يسمونها أرض الميعاد

 تـسبق عـادة     وهي حالة من اإلحباط   , لم يعد الفلسطيني مهتماً بالحديث عن فكرة التسوية والمفاوضات        
فهـل  , التنازالت من أجل الهروب من الفشل وهو أمر اآلن تتناوله لجنة المتابعة العربية في اجتماعهـا               

تمنح حالة اإلحباط والتنازالت غطاء عربياً أم ستقف موقف المعالج لحالة اإلحبـاط بإعـادة االعتبـار                 
  . لموقف الرفض العربي والفلسطيني

وهو تماد في عملية    . ة بغطاء عربي هو تكريس لحالة الفشل واإلحباط         إن الذهاب إلى مفاوضات مباشر    
ال أحد في فلسطين فرداً أو فـصيالً أو حزبـاً يؤيـد الـذهاب               . وإخفاء الرأس في التراب     , قتل الوقت 

, ال أحد في فلسطين يدافع عن المفاوضات      . لمفاوضات مباشرة واالستيطان يأكل القدس والضفة الغربية        
وأنها شكل من أشكال    . والكل يؤكد على أنها كانت كارثة على الشعب واألرض          , فوائد لها   أو يستحضر   

  . التجارة الرخيصة بمصائر الشعوب وحقوقها لخدمة مصالح خاصة أو حزبية
وعن الموقف األمريكي ومـن المتوقـع أن تعـارض          , من المتوقع أن يتحدث لقاء اللجنة عن الضمانات       

ومن المتوقع أن يدافع مندوب عباس عـن المفاوضـات المباشـرة            , باشرةسوريا الذهاب لمفاوضات م   
ومن غير المتوقع أن يتخذ المجتمعون توصية تتجه نحو تلبية رغبة الشعب الفلسطيني ورغبة              , بضمانات

  .فصائله التي أجمعت على رفض المفاوضات المباشرة
  27/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  ليس للفلسطينيين خارجها األولوية لسكان المخيمات و .60

   * ميشال أبو نجم-عبداهللا بو حبيب 
إن النقاش الدائر في لبنان حول مطالب الالجئين الفلسطينيين فيه ال تنفذ إلى جوهر المـشاكل األساسـية                  

فمعظم مشاريع القوانين واإلقتراحات واألفكار المتعلقة بإعطاء التسهيالت        . لالجئين الفلسطينيين في لبنان   
الزمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان والتي يتم بحثها حالياً في مجلسي النواب والـوزراء واجتماعـات                ال

التكتالت واألحزاب والقوى السياسية وحتى في الصالونات اإلجتماعية، ال تعالج أحد أهم مصادر عـدم               
هم الملحة، إنما تتطرق إلى     اإلستقرار في لبنان والذي يتعلقُ بأوضاع سكان المخيمات الفلسطينية وحاجات         

  . مطالب تهم أوالً الالجئين القاطنين خارج هذه المخيمات
  التملك والعمل وتقديمات الضمان اإلجتماعي، وهي من أهم عناوين البحث حالياً، ليست مـن              " حقوق"إن

لئـك الـساكنين    أولويات سكان المخيمات، على الرغمِ من أن تحقيقها يسهل أوضاع الالجئين عامةً وأو            
فسكان المخيمات الرازحون تحت وطأة ظروفهم اإلنسانية القاسية، ليست لديهم          . خارج المخيمات خاصةً  

الموارد المالية الكافية لتملَّك شقة سكنية، واليد العاملة الكادحة في المخيمات هي بمعظمهـا تعمـل فـي                  
ة وال تملك القدرات العلمية والمهنية والتقنية       مجاالت الزراعة والبناء والحرف الصغيرة واألشغال اليومي      

التي تؤهلها للعمل في شركات ومؤسسات مندرجة في نظام الضمان اإلجتماعي لتـستفيد مـن تقديماتـه      
كذلك فإن القليل القليل من الفلسطينيين داخل المخيمات في حاجة إلى جواز سفر للتنقـل مـن                 . المختلفة

  .ا المطلب حقٌ لهم ويساهم في تصحيح وضعهم القانونيلبنان والعودة إليه، ولو أن هذ
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إن معظم سكان المخيمات الفلسطينية يعانون من ظروف بالغة السوء تستدعي تـسليط الـضوء عليهـا                 
والشروع في معالجتها، ألن التركيز الحصري على العناوين المطروحة حالياً ينسينا األولويات اإلنسانية             

  . ن ويصرفنا عن التركيز على اهم مصادر عدم اإلستقرار في لبنانالملحة والعاجلة لالجئي
فالبنيـة  . إن األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية في المخيمات الفلسطينية مزرية للغاية على كـل صـعيد             

التحتية في حاٍل سيئة جداً، واألوضاع الصحية تبقى األشد سوءاً بسبب المقومـات الـصحية الناقـصة                 
وتشير اإلحصاءات إلى أن أكثر األوالد ممن هم دون سن الخامسة يعـانون             . ة السيئة واألوضاع الحياتي 

كذلك . وتشهد المخيمات نسبة كثافة سكانية مرتفعة، يندرج معظمها دون الحد األدنى للفقر           . من األمراض 
لِّ تدني  تسود البطالة وما يستتبعها من انحرافات اجتماعية وسلوكية خاصة لدى الشبان واألحداث، في ظ             

وهذا الواقع يخلق اليأس واإلحباط ويجعل من المخيمـات         . مستوى التعليم وقلة عدد المعلمين والمدارس     
الفلسطينية قنابل موقوتة قابلة لإلنفجار في أي لحظة، وأرضاً خصبة لتنامي العنف والتطرف والحركات              

  . التكفيرية
 أن انتشار السالح في المخيمات وفي بعض المواقـع          ويشكَّل الواقع األمني للمخيمات أولوية للمعالجة، إذ      

خارجها، إضافة إلى وجود منظمات متطرفة ومسلحة وخاصة التكفيرية منها، خلق قلقاً كبيراً ومتناميـاً               
ولقد شكَّلت بعض المخيمات مكاناً مناسباً للجوء الفارين من العدالـة والمتـورطين فـي               . لدى اللبنانيين 

كات مع القوى المسلحة الشرعية، مما عزز من النظرة إلى كل المخيمات كبـؤرٍ              عمليات إرهابية واشتبا  
أمنية تحوي عوامل للتفجير، وبخاصة بعد حرب نهر البارد التي اعتبرت أحد أبرز األمثلة على المآسي                

  .التي يمكن أن تخلِّفَها حاُل الفوضى في المخيمات على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء
نا فإن بداية معالجة ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن تنطلقَ من ضرورة البحث الهادئ                من ه 

والهادف والملح لألوضاع اإلنسانية البائسة التي يعيشها الالجئون داخل المخيمات، وعلى األقل التوازي             
والمطالب العامة التي تهـم     في بحث حاجات الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات ومطالبهم وأولوياتهم          

  . جميع الفلسطينيين أكانوا خارج المخيمات أم داخلها
مركز عـصام  "الذي نظمه " المخيمات الفلسطينية في لبنان  "وقد خلُصت المقترحات التي خرج بها مؤتمر        

 في   إلى أن أولوية تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية       2009في تشرين الثاني    " فارس للشؤون اللبنانية  
" غيتـوات "عاجلة، تهدف إلى العمل على تحويل المخيمات من         " خطة إنقاذ "لبنان تتطلب ضرورة وضع     

منعزلة عن المجتمع اللبناني وبؤر يلفُها البؤس وينمو فيها االرهاب والتنظيمات االصولية وتكثـر فيهـا                
ضي إنهـاء الوضـع اإلنـساني       وهذا يقت . األعمال المخلّة باألمن إلى مساحات للحياة الكريمة واإلنسانية       

المزري في المخيمات على الصعد اإلجتماعية والصحية والتربوية، والعمل على إعـادة تأهيـل بنيتهـا                
التحتية والتركيز على معالجة األوضاع اإلجتماعية فيها، على أن يشمل ذلك شبكات الميـاه والكهربـاء                

وإضافةً إلى ذلـك،    . ات العيش الكريم  والصرف الصحي والمدارس والمستوصفات وغيرها من مستلزم      
يمكن المبادرة إلى تأهيل كادرات فلسطينية وتدريبها لتلبية حاجات سكان المخيمات في الحقول التربويـة               

  . والصحية واإلقتصادية والخدماتية المختلفة
بنانية، وفي الملف األمني، يجب إيجاد حل عاجل للسالح داخل المخيمات وأن تكون تحت سلطة الدولة الل               

فما من أمٍ فلسطينية يمكنها أن تسعد برؤية ولدها خارج مقاعد التعليم ليلتحق بمنظمات مسلحة، جهاديـة                 
إن التركيز الدائم على نزع السالح خارج المخيمات        ! أو تكفيرية أو حتى بتلك التي تحمل شعارات وطنية        

فلسطينية وتنسق في بعض األحيان مـع       ووجود قوى فلسطينية فاعلة داخلها تنضوي تحت لواء السلطة ال         
الجهات اللبنانية المختصة يجب أال يقودا إلى التغاضي عن معالجة مسألة السالح داخـل المخيمـات أو                 
التقليل من أهميتها، خاصة في ظل التنظيمات اإلرهابية التي تنمو كالفطر داخـل المخيمـات وحـصول      

بكالمٍ آخر، من   . لنفوذ الفلسطينية واإلقليمية والعربية   نزاعات فلسطينية داخلية يرتبط بعضها بصراعات ا      
المفضل أن يعالج الوضع األمني للمخيمات من دون اعتبارات طائفية ومذهبية وسياسية كما حصل فـي                
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ومن البديهي القول إن معالجة مسألة الـسالح        . السبعينات، وبأسلوب يخدم المصالح اللبنانية والفلسطينية     
لها يجب أن يسبقها تشكيل مرجعية فلسطينية واحدة درءاً للفوضى التي يخلقها تعدد             خارج المخيمات وداخ  

  .الفصائل الفلسطينية وتنوع ارتباطاتها اللبنانية واإلقليمية
إن تنفيذ الشق األمني من المقترحات يقع على عاتق الدولة اللبنانية بالتعـاون مـع الـسلطة والفـصائل                   

 مسؤولية خطة اإلنقاذ اإلنمائية المطلوبة لتحسين الظـروف اإلنـسانية           أما بيت القصيد، أي   . الفلسطينية
واإلجتماعية للفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهي التي تقتـضي التوضـيح وتكثيـف               
الجهود اللبنانية من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته وعدم التهرب مـن اإللتزامـات              

  .ليه وتحميلها للبلد المضيفالمفروضة ع
بمساعدة المؤسسات الدولية المعنيـة     " األونروا"إن خطة اإلنقاذ يجب أن تنفِّذها في الدرجة األولى منظمة           

باعتبارها المسؤولة عن شؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان، بالتعاون مع الدولـة اللبنانيـة والـسلطة                
عن خطة اإلنقاذ تقترن أيضاً بمـسؤولية الـدول الغربيـة           " ونروااأل"ومسؤولية  . والمنظمات الفلسطينية 

من هنا أهمية اإلعداد لمؤتمر دولي تشارك       . والعربية الفاعلة المعنية بملف المخيمات الفلسطينية في لبنان       
والمساهمة في بلورتها بـصورة     " األونروا"فيه هذه الدول، للنظر في خطة اإلنقاذ اإلنمائية التي تقترحها           

  .ئية وجمع األموال الالزمة لتنفيذهانها
وقيادات لبنانية عن الحصة الضئيلة لالجئـي       " األونروا"على أن التصريحات التي يطلقها مسؤولون في        

 مليون دوالر من أصل خمسمئة مليون، إضافةً إلى التخوف من تخفيض            70،  "األونروا"لبنان في موازنة    
عام الدول المانحة لتسديد حصتها، تثير الـشكوك والهـواجس          في كل   " األونروا"هذه الموازنة واستجداء    

هذا الوضع يجب أن يدفع إلـى التمـسك والتـذكير           . اللبنانية من تهرب المجتمع الدولي من مسؤولياته      
عن تحسين أوضاع الفلسطينيين، ال الموافقة على هذا الواقع السلبي          " األونروا"بمسؤولية المجتمع الدولي و   

  .سطينيين على السواءللبنانيين والفل
فتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته، وأيضاً منظمات المجتمع المدني الدولية التي تكيل للبنان اإلتهامـات              
في المحافل الدولية المهتمة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس ترفاً لبنانيـاً أو تنـصالً مـن                  

بل يستند إلى التمسك بموجبات القانون الدولي وبشرعية األمم         المسؤوليات التي يمكن لبنان أن يقوم بها،        
 181المتحدة المسؤولة أوالً عن إنشاء دولة إسرائيل وتقسيم فلسطين التاريخية بموجـب القـرار رقـم                 

 في العام   194، وثانياً مسؤوليتها في رعاية الالجئين الفلسطينيين بموجب القرار رقم           1947الصادر عام   
  .  الذي كلَّفها غوث الالجئين وتشغيلهم1949 لعام 302رقم " األونروا"يس وكالة  وقرار تأس1948

في هذا اإلطار، على المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية على تنوعها أال ينجرفوا في خطط المجتمـع                
الدولي، الرسمي والمدني، للتنصل من مسؤولياته عن الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان ورمـي هـذه                 

لمسؤولية على البلد الصغير الذي لم يعد بإمكانه تحمل وزر استمرار الصراع العربي اإلسرائيلي علـى                ا
والمجتمـع  " األونروا"إن اإلصرار على مسؤولية     . أرضه وعلى حساب وجوده وهويته وكيانه وتوازناته      

الفلسطينيين في لبنـان،  الدولي وخاصةً الدول الغربية والعربية القادرة على المساهمة في تحسين أوضاع       
والتركيز حصراً على منح الفلسطينيين داخل المخيمات تسهيالت لوضعهم البائس يجب أن يكون محورياً              
في الخطاب السياسي اللبناني بعد كل األثمان التي دفعها لبنان ويدفعها بسبب السعي لحل الصراع العربي                

وهنا، ينبغي النظر بإيجابية إلى تصريحات عدد       . اإلسرائيلي وإمرار الحلول الشرق أوسطية على حسابه      
فـي  " األونـروا "من المسؤولين والقيادات والقوى اللبنانية التي شددت على مسؤولية المجتمع الـدولي و            

معالجة ملف المخيمات الفلسطينية، وإلى خطوة رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية األستاذ روبير غـانم               
ليين وسفراء الدول المعنية جلـسة لمناقـشة ملـف مطالـب الالجئـين             الذي طلب حضور مسؤولين دو    

الفلسطينيين، في إطار وضع الدول المعنية أمام مسؤولياتها في حل معضلة المخيمات الفلـسطينية فـي                
  . لبنان
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إن معالجة وضع المخيمات الفلسطينية البائس في لبنان بما يحافظ على الهوية الفلسطينية، وبالتوازي مع               
لحة لبنان وقضيته الرئيسة في منع تصفية الصراع العربي اإلسرائيلي على أرضه، هي في األساس               مص

مسؤولية المجتمع الدولي والعربي، وعلى لبنان أن يعمل جاهداً لحمل الدول الكبرى والعربيـة المعنيـة                
لعربـي اإلسـرائيلي    إن األعباء المترتبة على تداعيات الصراع ا      . على تحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها    

من هنا أهمية المواظبة على طـرح       . تفوق بكثير قدرة لبنان على التحمل وتؤدي إلى سحقه تحت وطأتها          
األفكار واإلقتراحات نفسها من أجل ترسيخها في النقاش والتداول، على أمل أن ينجح الحوار الدائر حالياً                

  . ملية وفق أولويات الحاجات الفلسطينية واللبنانيةبين األطراف اللبنانية المختلفة في التوصل إلى صيغٍ ع
السفير عبداهللا بو حبيب مدير مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، والزميل ميشال أبو نجـم أمـين                 (*

  )المركز
  28/7/2010، النهار، بيروت

    
  !خطة شيطانية لتصفية القضية .61

  وحيد عبد المجيد. د
. للوهلة األولى، شطحة من شطحات خيال سياسي بعيد عـن الواقـع           ،  "خطة االنفصال الثانية  "ربما تبدو   

 اإلسرائيلي يمكن أن يجعـل      -غير أن الفراغ الناجم عن انسداد أفق التسوية السلمية للصراع الفلسطيني          
المسافة بين الواقع وبعض الخيال السياسي قريبة، وخصوصاً في ظل تكريس االنقسام الذي يزيد المسافة               

  .ع غزة والضفة الغربيةكل يوم بين قطا
وليست تلك الخطة، التي تهدف إلى تخليص إسرائيل من مسؤوليتها عن قطاع غزة فـي مقابـل إقـرار                  

فيه، إال فكرة شيطانية جديدة تستثمر وضعاً يزداد تعقيداً في غياب تـسوية             " حماس"ضمني بحكم حركة    
  .بين األعداء ومصالحة بين األشقاء

 اإلسرائيلي بات أكثر صعوبة مـن أي وقـت   - حالً نهائياً للصراع الفلسطينيفالمعطيات الراهنة تفيد أن   
 ليس بسبب توجهات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية وتوازناتهـا الدقيقـة            1991مضى منذ مؤتمر مدريد     

. األكثر تـشدداً  " اليمين"فقط، ولكن أيضاً ألن المجتمع الذي سيختار الحكومات القادمة يزداد انعطافاً نحو             
كما تدل هذه المعطيات على أن المصالحة الفلسطينية باتت بدورها صعبة، وربما مستحيلة، إلى حـد أن                 

  .الوسيط المصري فقد األمل في إمكان تحقيقها في المدى المنظور
مـن الناحيـة الثانيـة،      " حماس"وانطالقاً من هذه المعطيات، التي تتحكم فيها إسرائيل من ناحية وحركة            

فإسـرائيل،  . ور ليبرمان عبر خطته الجديدة على صفقة ضمنية تحقق لكل منهما هدفاً كبيراً            يراهن أفيجد 
 فقط، تريـد    1967، وليس منذ احتاللها عام      1948التي كان قطاع غزة هو مصدر أكبر إزعاج لها منذ           

ـ                اء صيغة تحررها من مسؤوليتها القانونية عنه بعد أن أظهرت مصر تصميماً على مقاومة محاوالت إلق
، التي راهنت على إمكان التحصن في قطـاع غـزة بعـد أن              "حماس"أما حركة   . هذه المسؤولية عليها  
، فهي تتطلع إلى أية صيغة لتكريس هذه السيطرة بعد أن عجزت عن تأمين أي               2007سيطرت عليه عام    

  .اعتراف بها على مدى ثالث سنوات
ذا االسم في إشارة إلى أنها تكمل ما حققته خطـة           ، التي تحمل ه   "خطة االنفصال الثانية  "غير أن تداعيات    

، ستكون أبعد مـن ذلـك   2005آرييل شارون التي أدت إلى سحب القوات والمستوطنين من القطاع عام  
  .بكثير

فالخطة الجديدة ال يمكن الشروع فيها من طرف واحد، بخالف خطة شارون التي كان سـهالً تنفيـذها                  
  .لطة وفصائل ومجتمعابغض النظر عن موقف الفلسطينيين س
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ولكنها لن تكون ممكنة، حتى     . وال يعني ذلك أن الخطة الجديدة تستلزم اتفاقاً أو نوعاً من التعاقد المباشر            
التي تستطيع إحباطها منـذ اللحظـة       " حماس"بافتراض قبولها دولياً، من دون موافقة ضمنية من حركة          

  .األولى إذا شاءت
وتبدو هذه  . هذه الخطة عبر تقديم إغراءات لها     " حماس"فرص قبول   على تعزيز   " ليبرمان"ولذلك حرص   

اإلغراءات، فيما بات معلوماً من تفاصيل الخطة، كبيرة إلى حد أنها يمكن أن تجعل قطاع غزة كياناً شبه                  
ومساعدتها فـي تـوفير الحاجـات       " حماس"فهي تتضمن رفع الضغوط التي تتعرض لها حركة         . مستقل

اع وتحسين مستوى الحياة فيه عبر وسائل منها، إقامة محطة مستقلة لتوليد الكهرباء             األساسية لسكان القط  
أمـا  . ومفاعل لتحلية مياه البحر وآخر لتطهير مياه الصرف الصحي، فضالً عن إقامة مـشاريع سـكنية   

اإلغراء األكبر فهو استئناف مشروع بناء ميناء في قطاع غزة، ولكن بشرط إيجاد ترتيب لفحـص مـا                  
ه السفن القادمة إليه في ميناء آخر في قبرص أو اليونان، إضافة إلى نشر قوات دولية فيه لـضمان                   تحمل

  .عدم وصول أسلحة إلى القطاع
 من مسؤوليتها القانونية عن قطـاع       - دوليا -ومن الطبيعي أن إسرائيل ال تقدم كل ذلك في مقابل إعفائها          

الزائد عن الحد مشروط باستدامة الهدوء الحـالي        " الكرم"فهذا  . غزة فقط بالرغم من أهميته بالنسبة إليها      
  .بجعله سياسة دائمة" حماس"على الحدود بينها وبين قطاع غزة، والتزام 

، هـو تكـريس االنقـسام       "خطة االنفصال الثانيـة   "ولكن األكثر أهمية من كل ذلك، والمسكوت عنه في          
لتي ستظل شرعية إسرائيل ناقـصة دوليـة        الفلسطيني بشكل نهائي على نحو يؤدي إلى تصفية القضية ا         

  .ومستحيلة إقليميا ما بقيت حية
هذا الهدف رهناً للتطور الطبيعـي الـذي        " خطة االنفصال الثانية  "ولم يترك ليبرمان ومعاونوه في إعداد       

من تدعيم سيطرتها على قطـاع      " حماس"يفترض أن يحدث في اتجاه تكريس نهائي لالنقسام حال تمكين           
فضماناً لتحقيق هذا الهدف، تشمل الخطة ما يفيـد         .  اعتراف ضمني بها من المجتمع الدولي      غزة وتوفير 

غلق الحدود تماما بين إسرائيل وقطاع غزة، وبالتالي إلغاء المعابر بين هذا القطاع والـضفة الغربيـة،                 
.  دولتهم المستقلة  بحيث يصعب على الفلسطينيين االنتقال براً بين المنطقتين اللتين يفترض أن تقام بينهما            

  .وليست هناك وصفة لتصفية قضية فلسطين أكثر يسراً وسرعة من هذه الترتيبات
، التي تهدف إلى تحقيق ما فشلت الترسانة العسكرية اإلسـرائيلية          "خطة االنفصال الثانية  "وهذا هو جوهر    

  .المدججة في إنجازه طول عقود الصراع
ما يكفي، إذا استثمرت إسرائيل القلق الذي البد أن تحدثـه  ويزداد خطر هذه الخطة، وهي أصال خطيرة ب       

في أوساط السلطة الفلسطينية في رام اهللا وطرحت عليها صيغة أفضل نسبياً من ذي قبل لما يسمى دولة                  
وفي إمكانها أن تلجأ في ذلك إلى خبرة طويلة اكتسبها مفاوضوها في مجال التالعـب               . ذات حدود مؤقتة  

  . العربية، وخصوصا المساران الفلسطيني والسوريبالمسارات التفاوضية
فهي تستطيع اليوم استخدام هذه الخبرة في التالعب بالطرفين الفلسطينيين اللذين صار كل منهما لآلخـر                

كل منهما عن اآلخر واستبدال إمارة في غزة ودويلة في الضفة بالدولة            " استقالل"عدواً، سعياً إلى تكريس     
  .ترضا أن تجمع المنطقتين معاًالمستقلة التي كان مف

وخطة هذا خطرها تستلزم مواجهتها تحركاً عربياً مبكراً يبدأ بشكل فـوري لتنبيـه الواليـات المتحـدة                  
فـال ينبغـي   . واالتحاد األوروبي والقوى الكبرى األخرى إلى فداحة اآلثار التي يمكن أن تترتب عليهـا             

رسميا، أو الرهان على تباين المواقف تجاهها بـين بعـض           االنتظار إلى أن تتبناها الحكومة اإلسرائيلية       
ووزير الدفاع ايهـود بـاراك عـن        " العمل"أطراف هذه الحكومة، وخصوصاً بعد أن عبر زعيم حزب          

  ".قد تتضمن جوانب إيجابية"اعتقاده في أنها 
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ليـو الجـاري،     يو 21فقد بدا باراك في حديثه عنها، ضمن مقابلة مع اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية يوم              
على غزة عنـدما قـال مـا معنـاه إن           " حماس"في تبرير خطة تدعم هيمنة      " ليبرمان"قريباً من منطق    

  .محاوالت إضعاف هذه الحركة لم تنجح
وليس صعباً، في الواقع، إقناع المجتمع الدولي بأن مساعدة إسرائيل على اإلفالت من مسؤوليتها خطـأ،                

قاق السلمي خطيئة، وأن استبدال كيانين هـشين تنقـصهما الـسيادة            وأن معاونتها في الهرب من االستح     
بالدولة الفلسطينية المستقلة سيكون بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيداً في صراع ممتد، وليست نهايـة لهـذا                 

  .ولكن المهم هو أن يبدأ تحرك عربي في هذا االتجاه اليوم، وليس غداً. الصراع
  28/7/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  
  

  لماذا ترفض اإلدارة األمريكية المصالحة الفلسطينية؟ .62
  حسام الدجني

تملك اإلدارة األمريكية مفاتيح المصالحة الفلسطينية، والمعادلة أصبحت اليوم أكثـر وضـوحاً، فبـدون               
  .موافقة الواليات المتحدة األمريكية يبدو أن المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال

ة ترفض المصالحة الفلسطينية، ويأتي ذلك من أجل تحقيـق ثالثـة أهـداف              صحيح أن اإلدارة األمريكي   
  :رئيسة هي

يبدو أن إسـتراتيجية    . رغبة الواليات المتحدة في تمرير تسوية سياسية في ظل القيادة الفلسطينية الحالية           
ك قطـاع   رغبة أمريكية في تر   . الجنرال األمريكي السابق كيث دايتون، والحالي مايكل مولر لم تنته بعد          

غزة يعاني من الحصار السياسي واالقتصادي من أجل تقديم نموذج للعالم عن حكم حركـات اإلسـالم                 
  .السياسي

نعم، إن األهداف السابقة هي التي تدفع اإلدارة األمريكية نحو ممارسة الضغوط على كل األطراف مـن                 
 على ورقة المـصالحة     أجل رفض أخذ مالحظات حركة حماس، وأعتقد أنه حتى لو وقعت حركة حماس            

المصرية فإن الفيتو األمريكي سيبقى مشرعاً على رقاب السلطة الفلسطينية، وسيفشل هذا الفيتو أي جهد               
عربي أو إسالمي أو حتى فلسطيني، ألن اإلدارة األمريكية ترى في الحالة الفلـسطينية الحاليـة، التـي                  

لقيادة الفلسطينية وتمرير تسوية سياسـية علـى        مزقها االنقسام، هي الحالة المثلى من أجل الضغط على ا         
الشعب الفلسطيني، وقد تسري على الضفة الغربية، ويبقى قطاع غزة حقالً للتجارب السياسية والعسكرية              
واالقتصادية، حتى يخضع، وتخضع معه حركة حماس للقبول بالتسوية الجديدة، وهذا بالتأكيـد سـيواجه              

لسطينية وعلى رأسها حماس، لذلك يبقى سيناريو التدخل العسكري         بالرفض من قبل حركات المقاومة الف     
  .مشرعاً على رقاب الغزيين

أما الهدف الثاني فهو من األهداف المهمة التي تدفع اإلدارة األمريكية نحو رفض المصالحة الفلسطينية،               
مليـة بنـاء    كون إستراتيجية الجنرال كيث دايتون ومايكل مولر لم تنجز بعد، وتحتاج إلـى وقـت، فع               

الفلسطيني الجديد تحتاج إلى وقت إضافي وخبرات إضافية، ومن هنا جـاء قـرار البنتـاغون بـسحب                  
الجنرال دايتون، وتعيين الجنرال مايكل مولر ليستكمل الهدف والمهمة، ومهمتهم الحقيقيـة لـيس فقـط                

ينية، وإنما الهدف أكبر    تدريب عناصر األجهزة األمنية، أو اإلشراف على اعتقال عناصر المقاومة الفلسط          
من ذلك بكثير، وهو استهداف منظومة القيم الفلسطينية، والموروث الثقافي والديني للشعب الفلـسطيني،              
ويتم ذلك من خالل استهداف الذات الفلسطينية، فاإلنسان الفلسطيني هو المستهدف، وقد تـأتي قـرارات                

ية في الضفة الغربية كجزء مهم من هذه السياسة،         ترخيص الخمارات والنوادي الليلية في المدن الفلسطين      
ترافقها عمليات ممنهجة تركز على مبادئ السالم االقتـصادي، ومـشاريع التنميـة، وتعزيـز الفكـر                 
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الرأسمالي، وتسهيل عمليات اإلقراض البنكية للسكان، وربطهم بديون طويلة األمد، حتى تـتم الـسيطرة               
 هذا الفكر والسلوك نحو قضايا الوطنية، وبعيدة كل البعد عـن            على افكارهم وسلوكهم السياسي، وتوجيه    

  .ثقافتنا اإلسالمية والوطنية
إن إستراتيجية دايتون ومولر تعمل على تعزيز ثقافة الهزيمة داخـل اإلنـسان الفلـسطيني، وتـستهدف                

  .سيكولوجية المواطن الفلسطيني، لتخرج منه فلسطينيا جديدا يحب إسرائيل ويكره المقاومة
ما الهدف الثالث فيأتي في سياق رغبة دولية وإقليمية وفلسطينية في نقل نموذج حكم اإلسـالميين فـي                  أ

قطاع غزة إلى باقي أنحاء العالم اإلسالمي، ولذلك ترى اإلدارة األمريكية أن ترك حركة حماس تحكـم                 
 في رسم صـورة     قطاع غزة تحت الحصار إلى أقصى مدة ممكنة، قد يحقق ما ترجوه اإلدارة األمريكية             

  .سوداء عن حكم حركات اإلسالم السياسي في الشرق األوسط
وبين األهداف الثالثة وما تتمناه اإلدارة األمريكية، وما قد يتحقق أو ال يتحقق تبقـى الـصورة، حتـى                   
اللحظة، صورة بيضاء، فنموذج بلعين ونعلين والمعصرة يؤكد أن الفلسطيني الجديد، هو الفلسطيني الذي              

 وسائل للنضال ولتحقيق الحرية، وأن أي تسوية لن يستطيع أي كان تمريرها إذا كانـت ال تلبـي                   يبتكر
مطالب وثوابت الشعب الفلسطيني، أما قطاع غزة، فيبدو أنه سوف تتكسر على صـخرة صـموده كـل                  

غـزة  أشكال الحصار، وسيبقى شامخاً ونموذجاً لكل حركات التحرر في العالم، وسيكتب التاريخ يوماً أن            
  .حاصرت محاصريها

  28/7/2010، القدس العربي، لندن
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