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***  

  
  "عبثية ال تخدم إال العدو"المفاوضات المباشرة وغير المباشرة : لرشقعزت ا .1

عزت الرشق، عضو المكتب الـسياسي لحركـة        ، أن   دمشق، من   29/7/2010قدس برس   ذكرت وكالة   
في القـاهرة   ) 29/7(، حذّر لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع اليوم الخميس          "حماس"المقاومة اإلسالمية   

من إعطاء غطاء وموافقة عربية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلـسطينية واالحـتالل               
  .اإلسرائيلي

ليس إال "أن الحديث عن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة " قدس برس"وأكد الرشق في تصريحات لـ 
إننا في : "، وقال"سلطة الفلسطينيةإعالنا عن االنتقال إلى محطة جديدة من االمالءات األمريكية على ال

ومعنا أبناء شعبنا نرفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني، التي " حماس"
يستخدمها نتنياهو وحكومته كغطاء لمواصلة االستيطان وتهويد القدس والمقدسات،  ونعتبر هذه 

 الوهم لشعبنا، وهو بتنازله عن كل الشروط المفاوضات عبثية وعقيمة وعديمة الجدوى، وأن عباس يبيع
التي وضعها على نفسه للذهاب إلى المفاوضات يؤكد من جديد أنه غير قادر على حماية مصالح شعبنا و 

  ".حقوقه
لألسف فإن لجنة المتابعة العربية استخدمت مراراً من قبل عباس كغطاء للتنازالت والرضوخ : "وأضاف

ونرجو أن تنأى بنفسها عن إعطاء غطاء جديد  لفريق أوسلو الذي فقد . ونيةلالمالءات األمريكية والصهي
  ".البوصلة

على صعيد آخر؛ أشاد الرشق بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التي دعا فيها إلى 
فتح المعابر البرية والبحرية وإلى رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تحول ـ حسب قول كاميرون ـ 

  . معسكر اعتقال بفعل الحصار اإلسرائيليإلى
رحبنا " حماس"إننا في حركة : "، وقال"بأنها تمثل تطوراً إيجابياً ومهماً"ووصف الرشق هذه التصريحات 

بهذه المواقف والتصريحات، وندعو قادة دول االتحاد األوروبي أن يحذو حذو السيد كاميرون والتحلي 
ار الظالم وغير اإلنساني الذي  يتعرض له أكثر من مليون بالشجاعة من أجل إدانة  وكسر الحص

  ".ونصف إنسان في قطاع غزة 
لعب دور جدي لدى االتحاد األوروبي وفي المحافل الدولية "ودعا الرشق رئيس الوزراء البريطاني إلى 

اقف لتحويل التصريحات إلى خطوات وإجراءات عملية لرفع الحصار عن قطاع غزة وعدم االكتفاء بالمو
نتطلع إلى موقف جاد وعملي وضاغط من بريطانيا ودول " حماس"إننا في حركة : "اإلعالمية، وقال

االتحاد األوروبي من أجل رفع الحصار، وفتح جميع المعابر لضمان سالمة وحرية حركة األفراد 
  .، على حد تعبيره"والبضائع من وإلى قطاع غزة

لجنة المتابعة  "  حذرت   حركة حماس  أن   من دمشق، ،  29/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  
العربية التي تعقد اجتماعها اليوم إلعادة بحث ملف المفاوضات مع الكيان الـصهيوني؛ مـن الرضـوخ                 
للضغوط األمريكية، وتجاوز صالحياتها مجدًدا بتغطية المفاوضات المباشرة أو غيـر المباشـرة التـي               

  .ا مشروًعا لتصفية القضية الفلسطينيةيرفضها الشعب الفلسطيني ويرى فيه
لقـد  : "نسخة منـه  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  ) 7-29(وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس        

كشفت التجربة السابقة أن االحتالل الصهيوني يستغل المفاوضـات لمواصـلة عدوانـه علـى شـعبنا                 
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هد إجراءات غير مسبوقة بتغيير معالمها وهدم بيوتها        الفلسطيني، خاصة على صعيد تهويد القدس التي تش       
في الضفة الغربية، واستمرار الحصار الظالم على أهلنـا         " االستيطان"وإبعاد أهلها، ناهيك عن استمرار      

، داعية الدول العربية إلى اتخاذ موقف يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجـه القـضية     "في قطاع غزة  
 النظر في خياراتها السياسية بعد أن ثبت فشل مسار التـسوية الـسياسية، وإلـى                الفلسطينية، وإلى إعادة  

العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل وجرائمه التي ازدادت وتيرتها في ظـل                
  .مسار المفاوضات العبثية، والتي كان آخرها تدمير قرية العراقيب العربية في النقب المحتل

ة في بيانها لجنة المتابعة العربية بعدم إعطاء غطاء جديد لمفاوضات عبثية لم تـسهم إال                وطالبت الحرك 
في تمزيق الساحة الفلسطينية، وإتاحة المجال للعدو الصهيوني ليواصل عدوانه على الشعب الفلـسطيني              

  .واألمتين العربية واإلسالمية
ي أبو زهري، أن محمود عبـاس غيـر         الدكتور سام " حماس"وفي سياق متصل أكد الناطق باسم حركة        

مفوض بالتفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني في ظل انتهاء صالحياته، وعدم أحقيته هـو أو غيـره                 
ولذا فإنه على العرب أن يؤيدوا ما يقبل به الفلـسطينيون ال أن             "بالمساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية،     

، معتبـًرا أن مـنح أي       "ية على حساب الحقوق الفلسطينية    يدعموا جهة فلسطينية فاقدة للشرعية والصالح     
غطاء عربي لمحمود عباس للتفاوض مع المحتل هو خطيئة سياسية كبيـرة بحـق شـعبنا الفلـسطيني                  

  .وقضيته
اسـتمرار جـرائم   "أن ) 7-29(وأضاف أبو زهري خالل مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم الخمـيس        

مير قرية العراقيب وإزالتها عن الوجود بالكامل إضافة إلى اسـتمرار           االحتالل والتي كان آخر أمثلتها تد     
والتهويد يتطلب موقفًا عربيا رافًضا للتفاوض والتطبيع ومعـزًزا لـصمود الـشعب             " االستيطان"جرائم  

الفلسطيني، ويجعل تحرك بعض األطراف العربية للضغط الستئناف هذه المفاوضات أمًرا غير مفهـومٍ              
  ".يا في ظل النتائج الكارثية لهذه المفاوضات على األرضسياسيا وقوم

وطالب أبو زهري بأن تكون األولوية لألطراف العربية لحماية المقدسات وكسر الحـصار عـن غـزة                 
وإعادة إعمارها وفضح الجرائم الصهيونية وعدم اتخاذ أي خطوات يمكن أن تـوفر الغطـاء لالحـتالل               

  .لالستمرار في جرائمه
  

  الوزاري في حكومة فياض قد يتم األحد التعديل: "ألوسطالشرق ا" .2
ـ   :  علي الصالح  -لندن  أن التعديل الوزاري في حكومة تـصريف        "الشرق األوسط "أكد مصدر فلسطيني ل

األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض سيتم بعد أيام من عودة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس مـن                 
  .تتم يوم األحد أو االثنين المقبلينالقاهرة؛ ولم يستبعد المصدر أن 

ومن المقرر أن يعود أبو مازن إلى رام اهللا بعد غد ليبدأ مشاوراته بشأن التعديل الذي يتطلب من رئـيس   
وينص النظـام   . الوزراء تقديم استقالته، ويتوقع أن يعيد أبو مازن تكليف فياض بتشكيل الحكومة الجديدة            

 حقائـب،  7ئيس الوزراء استقالته إذا ما كان التعديل سيطال أكثر من       األساسي الفلسطيني على أن يقدم ر     
 10، وقـد يـصل إلـى        7ورغم أن عدد الحقائب التي سيشملها التعديل، لم يقرر بعد، فإنه لن يقل عن               

ـ    ، في مقدمتها وأهمها وزارتا المالية والخارجية اللتان تـضع  "الشرق األوسط"حقائب، كما قال المصدر ل
ـ     .نها عليهما حركة فتح عي    أن هنـاك إجماعـا داخـل اللجنـة          "الشرق األوسط "لكن مصدرا آخر أكد ل

  .المركزية بأن ال يشمل التغيير حقيبة المالية
  29/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  خالف الرئاستين يدفع عباس لتقليص دور فياض بتشكيلة وزارية من فتح": الغد" .3
، إن خالفات حادة، وحالة من عدم "الغد" فلسطينية مطلعة لـقالت مصادر:  يوسف الشايب-رام اهللا 

دور " تنامي "أسمته حول ما االستقرار تلف العالقة بين رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومتها، خصوصاً
عباس شعور ) محمود( انه تشكل لدى الرئيس إلىولفتت المصادر المطلعة  .رئيس الحكومة سالم فياض
، خصوصا بعد أن طرح "أكبر مما يجب القيام به"سي، وهو ما يصفه عباس بـبتنامي دور فياض السيا

فياض خطته لبناء مؤسسات الدولة في عامين من دون الرجوع إلى عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، وكذلك حركة فتح، التي عبرت قياداتها منذ تعيين فياض رئيساً للوزراء عن حالة 

 أنه منذ نحو شهرين، تصاعدت حدة خالفات عباس وفياض، رغم إلىرضا، وأفادت المصادر من عدم ال
  .نفيهما لذلك

وأشارت المصادر إلى أن إقران الرئيس األميركي باراك أوباما في اجتماعه األخير بالرئيس عباس، اسم 
، وقلل من "زاد الطين بلة" بالجهود الفلسطينية لتحقيق السالم في المنطقة، إشادتهاألخير باسم فياض عند 

فرص عودة األمور إلى ما كانت عليه، مع أنها لم تصل إلى درجة الخالفات التي سادت بين محمود 
عباس حين كان رئيساً للوزراء والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والتي أدت إلى استقالة عباس 

  .وقتها، وتعيين أحمد قريع بدال منه
ت المتناقضة، والمتباينة، حول التعديل الوزاري الذي بات وشيكاً في حكومة تسيير ومع توالي التصريحا

األعمال الفلسطينية، تتسيد التنبؤات وبالونات االختبار، ورغبات بعض قيادات حركة فتح، المشهد 
 اهتمام، بل إن البعض يرى أن أيال يوليه الشارع الفلسطيني "السياسي، حول موعد التغيير، الذي 

سوء إدارة الحكومة الحالية، "وبينما يجمع قياديون في حركة فتح، على  ".تغيير قد يكون لألسوأال
 فئة من هؤالء أنعلى .، تؤكد استطالعات رأي مستقلة رضا عن أداء حكومة فياض"وضرورة التغيير

  .القياديين يؤكدون تارة أن فياض سيبقى رئيساً للوزراء، وستسحب منه حقيبة المالية
 قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، بعدم مشاركة أي من أعضائها في التشكيلة الحكومية المقبلة، ولعل

يغلق األبواب أمام عديد األسماء التي كان يتم تسريبها لإلعالم، لرصد ردود الفعل الشعبية والرسمية، 
ئب رئيس الوزراء، ومنها الحديث عن تولي جبريل الرجوب، حقيبة الداخلية، وعزام األحمد لمنصب نا

  .أو ناصر القدوة ونبيل شعث، للخارجية
، انه يتم التداول منذ عدة أشهر في مسألة إجراء تعديل "الغد"وقال المحلل السياسي هاني المصري لـ

وزاري وصدرت تأكيدات رسمية في هذا الشأن لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، ويمكن ان ال يتم التعديل 
 السبب الجوهري األكثر أهمية الذي يمكن أن يفسر تأجيل التعديل الحكومي وقال المصري، ان .أساسا

هو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس أوساطاً فتحاوية فقط، أصبح يميل الى أن يتم شغل حقيبة 
المالية من قبل شخصية فتحاوية أو شخصية مهنية مستقلة، وهذا هو التطور الملموس يدل على ظهور 

  . درجة االنسجام ما بين الرئيس ورئيس الحكومةتراجع في
أما القشة التي قصمت ظهر البعير، على حد تعبير المصري، فكانت إعالن الرئيس عباس أثناء عودته 
من زيارته األخيرة لواشنطن، عزمه تشكيل حكومة مستقلين أو تكنوقراط وما تسرب بأنه يفكر بتكليف 

العالمة األكبر على بداية تحسس رئاسي من "ي إعالن عباس واعتبر المصر .شخصية أخرى برئاستها
الدور السياسي المتزايد الذي يلعبه فياض، وهذا كله بدأ يظهر بعد كيل المديح من الرئيس األميركي 
أوباما لرئيس الحكومة سالم فياض، وهذا يعكس أن القادم سيكون حكومة فتحاوية برئاسة فياض، وليس 

حاوية، وال ندري إن كان فياض سيقبل بذلك أم ال، وإن كان سيتم تسوية ملف حكومة فياض بمشاركة فت
  ".حقيبة المالية التي ستبقى ربما حجر عثرة أمام التغيير الحكومي

  29/7/2010الغد، عًمان، 
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   حاليا"إسرائيل"الفلسطينيون يرفضون المحادثات المباشرة مع : "رويترز" .4
 الرئيس محمود عباس سيبلغ الجامعة إن األربعاءلسطيني يوم قال مسؤول ف: علي صوافطة -رام اهللا 

 لم تحرز تقدما كافيا لتبرير اجراء "إسرائيل"العربية يوم الخميس بأن المحادثات غير المباشرة مع 
 مازن سيخبرهم حتى هذه اللحظة ال يوجد أبوالرئيس "وقال المسؤول لرويترز  .مفاوضات سالم مباشرة

  ."ال يوجد ما هو جديد...  المفاوضات المباشرةلىإما يقنعنا بالذهاب 
وسيبلغ عباس لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في القاهرة يوم الخميس بوضع المحادثات غير المباشرة 

 أشهر زمني مدته أربعة إطار مايو بعد موافقة الجامعة على /أيار في أمريكيةالحالية التي بدأت بوساطة 
  .تمبر سب/ينتهي في أيلول

وكانت المرة االخيرة التي اجتمع فيها مبعوث الرئيس االمريكي باراك أوباما للشرق االوسط جورج 
وقال مسؤولون فلسطينيون  . يوليو تموز برام اهللا في الضفة الغربية17ميتشل مع الرئيس الفلسطيني في 

  .انه خالل هذا االجتماع رفض عباس طلبا امريكيا ببدء محادثات مباشرة
 سنكمل األغلبعلى .  لم يأتوا بشيء تقريباًاألمريكيين إنسنقول للعرب "ن المسؤول الفلسطيني قال لك

  ." يحصلأنالشهرين الباقيين وسنرى ماذا يمكن 
  29/7/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  أهمية المفاوضات تكمن في التركيز على جوهر ومضمون عملية السالم: فياض .5

سالم فياض في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام اهللا، وزير . الوزراء د استقبل رئيس: رام اهللا
الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس، والوفد المرافق له، حيث أطلعه رئيس الوزراء على آخر 
التطورات في األرض الفلسطينية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة انجاز برنامج العامين 

، وإصرار الحكومة على استكمال الجاهزية واإلعداد إلقامة الدولة "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: ينفلسط"
 على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وبذل أقصى فياضوأكد  .حتى أواسط العام المقبل

ل والتام لألنشطة الجهود لضمان التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشام
االستيطانية، ورفع الحصار، وخاصة عن قطاع غزة، ووقف االجتياحات، إلعطاء المصداقية والجدية 

 االحتاللللعملية السياسية، وبما يضمن قدرتها على تحقيق األهداف المرجوة منها، وفي مقدمة ذلك إنهاء 
، وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع 1967اإلسرائيلي عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

الدولي مسؤولياته المباشرة لضمان تحقيق ذلك، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في إقامة 
  .دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

انية المشتركة  اإلسب- وجرى خالل اللقاء االتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوزارية التوجيهية الفلسطينية
 برئاسة فياض ونظيره اإلسباني خوسيه لويس ثباتيرو سبتمبر/ أيلولفي النصف األول من شهر 

  .وحضور عدد من الوزراء من الحكومتين الفلسطينية واإلسبانية
وشدد فياض على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة ودون شروط، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة 

  كن من حرية حركة األفراد وتدفق البضائع من وإلى قطاع ، وبما يم2005لعام 
  29/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  بإقامة الدولة الفلسطينية  االتحاد األوروبي الداعم لمطالبهابموقفمنظمة التحرير تشيد  .6

مثّلـة بإقامـة    رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بموقف االتحاد األوروبي الداعم لمطالبهـا المت          : رام اهللا 
، ووقف عمليات االسـتيطان فـي الـضفة         1967الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلّة عام        

، علـى أن عـودة الجانـب        28/7يوم األربعـاء    " قدس برس "وأكّدت المنظمة، في بيان تلقته       .والقدس
يـرة بوقـف تّـام لمـشاريع        إذا ما التزمت األخ   "الفلسطيني إلى المفاوضات المباشرة مع تل أبيب، يتم         
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االستيطان في كافّة األراضي الفلسطينية، إضافةً إلى االتفاق الثنائي حول مـا يتعلّـق بمـسألتي األمـن            
  ".والحدود، وتحديد سقف زمني إلنهاء تلك المفاوضات

ثات ولفت البيان النظر إلى أن الحكومة اإلسرائيلية هي من تعرقل الحراك الدولي الساعي إلى إيجاد مباح               
فرضها سياسة األمر الواقع، بتعزيز االستيطان وتهويد القـدس وهـدم المنـازل             "سالم جدية، من خالل     
الطرف الذي يهدد عملية    "، داعياً على توجيه الضغط الدولي نحو تل أبيب، كونها           "واإلبعاد وحصار غزة  

  .، وفق البيان"السالم واالستقرار في المنطقة
  28/7/2010 قدس برس

 
   تضع ضوابط على محال المالبس النسائية في القطاعة في غزة الحكوم .7

للمحال " ضوابط"أصدرت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة في قطاع غزة، ما أسمته : غزة
للحفاظ على اآلداب العامة في الشارع، بما يضمن "التجارية التي تبيع مالبس نسائية، مبررة ذلك بأنه 

وقال الناطق باسم الشرطة الرائد أيمن البطنيجي في بيان صحافي أمس إنه  ."لسطينيراحة المواطن الف
، )المحال التجارية(بيرسول على زجاج ) مادة الصقة سوداء(يمنع على أصحاب هذه المحالت وضع "

 منع وجود أماكن مغلقة داخل"وشدد على .  أثناء ساعات العمل"مفتوحة) أبوابها(كما يتوجب عليهم إبقاء 
منع عرض "وأكد . "النسائية، ومنع وضع أي آلة تصوير داخلها) التجارية التي تبيع المالبس(المحال 

  . أمام هذه المحال التجارية"المالبس الفاضحة
  29/7/2010الحياة، لندن، 

  
  االحتالل يؤجل محاكمة النائب أبو طير .8

نائب محمد أبو طير المقرر إبعاده عن أجلت المحكمة اإلسرائيلية الخاصة أمس محاكمة ال: القدس المحتلة
تهمة المكوث في " طير أبو ووجهت النيابة العامة اإلسرائيلية للنائب ،22/11/2010مدينة القدس حتى 

وقال أسامة السعدي  .بعد القرار اإلسرائيلي بسحب هويته الزرقاء المقدسية" مدينة القدس دون إذن رسمي
 القانون الدولي أنرف بالوقائع الواردة في الئحة االتهام، مؤكداً إن طاقم الدفاع اعت: "محامي أبو طير

يسري على القدس ألنها مدينة محتلة، كما أن اتفاقيات جنيف تحرم اإلبعاد، ووفق القانون اإلسرائيلي فإن 
ر السعدي عملية إبعاد بواعت". ال يسري على القدس وليس له عالقة بقانون الوالء" إسرائيل"قانون دخول 

  . طير قضية سياسية ال عالقة لها بالقانونبوأ
  29/7/2010الدستور، عًمان، 

  
  بصد الضغوط على السلطة لالنتقال للمفاوضات المباشرة" العرب" يطالبان "فدا"و" الديموقراطية" .9

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب           :  وليد عوض  - رام اهللا 
 موقف عربي موحد يسهم في صد الضغوط التي تتعرض لهـا القيـادة              إلىسي للجبهة الديمقراطية    السيا

 تقـدم فـي   أي إحـراز  قبـل    "إسـرائيل " مفاوضات مباشرة مع حكومـة       إلىالفلسطينية بهدف االنتقال    
المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، التي انطلقـت قبـل شـهرين بوسـاطة                

 علـى لجنـة المتابعـة       إن" خالد    وأضاف .واألمن تقدم يذكر في ملفي الحدود       أي إحراز، دون   ريكيةأم
 بإعطـاء  محادثات التقريب مع الجانب اإلسرائيلي، وبررت ذلـك          إلىالعربية التي وافقت على الذهاب      

 تدعوها  ريكيةاألم اإلدارة إلى رسالة واضحة    إرسال تتحمل مسؤولياتها في     أن،  األمريكية لإلدارةفرصة  
 أنوطالب خالد لجنة المتابعة العربية بعـد        .  الجانب اإلسرائيلي  إلى وقف انحيازها السافر     إلىليس فقط   

 فـي   األمريكية اإلدارة بتحمل مسؤولياتها وتخطي الحواجز التي تقيمها        األمريكيةاختبرت سياسة الوعود    
 تحمل مسؤولياته   إلى الدولي ودعوته    األمن  مجلس إلى المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها، والتوجه      األمموجه  
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 والسلم في المنطقة بتحديد مرجعية واضحة للعملية السياسية واالعتراف بحـق الـشعب              األمنفي حفظ   
 وعاصمتها  1967 يونيو   /الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية في حدود الرابع من حزيران           

 ديارهم التي هجروا منها، وفقـا لقـرارات الـشرعية           إلىعودة  القدس وبحق الالجئين الفلسطينيين في ال     
  .194الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 

 لجنة المتابعة العربيـة بـرفض الـضغوط التـي           "فدا"ومن جهته طالب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني       
 وعلى القادة العرب     على القيادة الفلسطينية   األخرى وبعض الجهات    "إسرائيل" و األمريكية اإلدارةتمارسها  

 في تصريح صحافي لجنة     "فدا"ودعا   . المفاوضات المباشرة  إلى "محادثات التقريب "من اجل االنتقال من     
 المفاوضات المباشرة بحـدوث     إلى دعم موقف القيادة الفلسطينية الذي يرهن االنتقال         إلىالمتابعة العربية   

  . والحدوداألمنتقدم حقيقي في موضوعي 
  29/7/2010، ، لندنالقدس العربي

  
   تناول أية مفاوضات قضايا الحل النهائي كافةضرورةمركزية فتح تؤكد  .10

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح ضرورة تناول أية مفاوضات قضايا الحل النهائي كافة وفـي               : رام اهللا 
االجتماع جاء ذلك خالل     .مقدمتها القدس والالجئين، وضرورة وجود سقف زمني محدد لهذه المفاوضات         

، ناقشت خالله العديد من القضايا الهامة وفـي    أمسالذي عقدته اللجنة المركزية في مدينة رام اهللا، مساء          
  .مقدمتها قضية المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة موقفها الثابت بضرورة إنهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطـاع               
 بما يـضمن    2005، قوة االحتالل، بتنفيذ اتفاقية المعابر لعام        "إسرائيل"ل كامل، وضرورة قيام     غزة بشك 

  .دخول وخروج البضائع واألفراد، وصلة القطاع بالضفة الغربية
ودعت اللجنة المركزية، حركة حماس إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق والمبـادرة               

 الخطير الذي يهدد مصير الـشعب       االنقسامة المصرية كمدخل ال بد منه إلنهاء        إلى توقيع ورقة المصالح   
 وحدة الوطن والوحدة الوطنية التي تمثـل جـوهر          الستعادةالفلسطيني ومصير قضيته الوطنية، ومدخالً      

  الصمود الفلسطيني في وجه االحتالل اإلسرائيلي وممارساته العدوانية والتوسعية
  29/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ستراتيجية بديلة عن المفاوضاتااعتماد الجبهة الشعبية تطالب ب .11

نائب األمين العام للجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح،        ، أن   رام اهللا  من،  28/7/2010قدس برس،   ذكرت  
الشروع "، أن استئناف المحادثات المباشرة مع تل أبيب، يعني          "قدس برس "اعتبر في تصريح خاص لـ      

يجب على الطرف الفلسطيني أن     "، مضيفاً   "لمفاوضات على قاعدة الشروط اإلسرائيلية وشروط نتنياهو      با
يرفض الدخول في هذه المفاوضات، ألنها تعني مكافأة نتنياهو وشعبه، خاصة بعد فشل المحادثات غيـر                

  .، وفق قوله"المباشرة
لى ضرورة قيام السلطة بطرح موقف واضح وأكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ع

ورافض لمبدأ التفاوض المباشر مع الجانب اإلسرائيلي، إلى لجنة المتابعة العربية التي ستلتئم غداً 
في العاصمة المصرية القاهرة، للبتّ في المرحلة التقييمية لشهور المفاوضات التقريبية ) 29/7(الخميس 

طبيعة الموقف الذي يحمله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والوفد " ال يعرف"الثالثة، مشيراً إلى أنه 
عباس ومن يقومون بعملية التفاوض عندما يتحدثون عن "المرافق له، إلى اجتماع لجنة المتابعة، ذلك أن 

  ".هذا الموضوع، يتحدثون بلهجات ضبابية
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ؤيد لقرار عدم االنتقال إلى المفاوضات ونوه إلى موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الم
المباشرة، إال بعد وقف االستيطان بالكامل، واعتراف الدولة العبرية بمرجعية حدود الرابع من حزيران 

  . حدوداً للدولة الفلسطينية، وتحديد سقف زمني لنهاية العملية التفاوضية1967عام 
فلسطينية والدول العربية، من تعويل على الواليات ما تقوم به السلطة ال"ولفت ملوح االنتباه إلى أن 

  ".إجراء خاطئ"هو "  اإلسرائيلي-المتحدة لحل الصراع الفلسطيني
الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين طالبـت جامعـة         ، أن   غزة، من   29/7/2010،  السبيل، عّمان ونشرت  

 المفاوضات الراهنة بين الـسلطة      الدول العربية بعقد اجتماع عاجل العتماد إستراتيجية نضالية بديلة عن         
إن المفاوضات تحولت إلى ستارة بالية للتغطية على اغتـصاب          : "وقالت .الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي  

بقية فلسطين وجرائم االحتالل، وهي وسيلة لتخدير الشعوب العربية وتضليل الرأي العام العالمي وحرف              
نسانية والقانونية الدولية عن القيام بواجباتها تجاه مـساءلة         وتعطيل مؤسسات األمم المتحدة والمنظمات اإل     

ودعت الجبهة في بيان لها أمس األربعاء لجنة المتابعة لوزراء الخارجيـة العـرب               ".ومعاقبة االحتالل 
المزمع عقده الخميس في القاهرة إلى رفض ضغوط الواليات المتحـدة األمريكيـة إلجبـار المفـاوض                 

وأكدت ضرورة إدانة تجاهل أمريكا السافر لجرائم االحتالل        . للمفاوضات المباشرة  الفلسطيني على العودة  
  .ومستوطنيه

  
  "إسرائيل" التحرير ألخاذ قرارات مناسبة بشأن المفاوضات مع منظمةحزب الشعب يدعو  .12

 عقد  إلى األربعاء نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني           دعا : وليد عوض  - رام اهللا 
جتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التخاذ قـرارات مناسـبة فيمـا يتعلـق بمـصير                ا

المفاوضات مع اإلسرائيليين، واصفا طريقة التعامل مع اجتماعاته بالمزاجية، وبأنها ال تتماشى مع ما تم               
ة التنفيذيـة لمنظمـة    ودعا غنيم الرئيس عباس واللجن     .األخيراالتفاق عليه في اجتماع المجلس المركزي       

 تؤخـذ   أن أهميـة التحرير الفلسطينية التخاذ قرار عاجل لعقد المجلس المركزي للمنظمة، مؤكدا علـى             
 الداخلي، وطريقة نقـاش     أدائه للمجلس المركزي الهادفة لتطوير      األخيرةباالعتبار توصيات االجتماعات    

  .القضايا المطروحة، وآليات اتخاذ القرارات
 موقف حزبه من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة واضح ولم يتغير، وبان حـصيلة              أنواعتبر غنيم   

 شيء يذكر تؤكد صحة موقف الحزب الذي دعا في حينـه            أيالمفاوضات غير المباشرة والتي لم تحقق       
 في حال وقف إسـرائيل الكامـل        إال التمسك بالموقف الفلسطيني الرافض لمواصلة عملية التفاوض         إلى

ن، واالتفاق على مرجعية واضحة، وكذلك سقف زمني لهذه العملية، كـي ال تتحـول عمليـة                 لالستيطا
  . ملهاة دولية جديدة كما جرى سابقاًإلىالتفاوض 

  29/7/2010، القدس العربي، لندن
  

   لمواقف القيادة الفلسطينية"لجنة المتابعة العربية" من حدودفتح تتوقع دعماً بال  .13
مس، لجنة المتابعة العربية لدعم مواقف القيادة الفلسطينية فـي توجهاتهـا            فتح، أ  دعت حركة : )ا.ب.د(

وقـال  . لتثبيت مرجعيات عملية السالم والوقف التام لالستيطان قبل الدخول في أية مفاوضات مباشـرة               
نتوقع دعماً ومناصرة بال حدود لتوجهات القيادة الفلسطينية        "المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في بيان        

وأكد عـساف حـرص فـتح والقيـادة          .التي تجتمع في القاهرة اليوم    "  لجنة متابعة المبادرة العربية    من
من خطورة انقالب األوضاع إلـى دوامـة        "، وحذر في الوقت ذاته      "الفلسطينية على إنجاح جهود السالم    

  . هذه الجهود " إسرائيل"العنف إذا أفشلت 
  29/7/2010، الخليج، الشارقة
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  الحكومةب فتح لألسماء التي ستشارك مناقشة بدء العالول يعلن .14
 حركة فتح الختيار وزراء     أروقة وتيرة المناقشات داخل     أن "القدس العربي "علمت  : اشرف الهور  - غزة

 القادمة زادت، وان اطر الحركة العليا       األيامجدد في الحكومة الفلسطينية الجديدة المرتقب تشكيلها خالل         
 مـن   أعضاء التي ستشغل المناصب الوزارية، وسط احتماالت بمشاركة         "سماءاألبنك  "بدأت في مناقشة    

  .أشيعمركزية فتح على خالف ما 
ـ         سلسلة من االجتماعات ستعقد في      إن "القدس العربي "وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح ل

 القـرار الـسابق     إلى الفتا    تشارك في الحكومة عن حركة فتح،      أن المتوقع   األسماء للبحث في    األيامهذه  
 .الذي اتخذه المجلس الثوري للحركة بشغل وزراء فتح الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة المقبلة             

 داخل حركة فتح بعدم مشاركة ممثلي اطر الحركة، بمـن           اإلطالقوقال العالول انه ال يوجد قرار على        
ن المبدأ لدى فتح هـو ان يتفـرغ اعـضاء           أ إلىفتا   حكومة، ال  أي من اللجنة المركزية في      أعضاءفيهم  

  ." من فتح في الحكومةأعضاءحظر مشاركة " هذا ال يعني إنوقال  .اللجنة المركزية من اجل فتح
  29/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   عن غزةتدعو أوروبا للعمل على فك الحصارو لندنبموقف حماس ترحب  .15

ريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كـاميرون التـي          رحبت حركة حماس، أمس، بتص    : ).أ.ب.د(
واعتبر المتحدث باسم الحركة فـوزي برهـوم فـي تـصريح            . وصف فيها قطاع غزة بمعسكر اعتقال     

وطالب برهوم رئيس الـوزراء     ". خطوة في االتجاه الصحيح   "صحافي مكتوب تصريحات كاميرون بأنها      
في ظـل   "طوات عملية لترجمة هذا الموقف على األرض        البريطاني وقادة الحكومات األوروبية باتخاذ خ     

وكان كاميرون انتقد الحصار اإلسرائيلي للقطاع،      ". التنكر اإلسرائيلي للمطالب الدولية بإنهاء حصار غزة      
  .وقال إنه ال يمكن القبول به طويالً

  29/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   في بيروت مع الشيخ رائد صالحتضامني لقاًءحماس تعقد  .16
رائد صالح شيخ األقـصى     .. من ساحات األقصى إلى أسطول الحرية إلى سجون االحتالل        "تحت شعار   

، وبدعوة من حركة حماس وتجمع اللجان والروابط الشعبية، عقد لقاء تضامني مع الشيخ              "وحارس القدس 
ـ       . رائد صالح في فندق الكومودور، في بيروت أمس        زاب حضر اللقاء عدد من الشخصيات وممثلو األح

والقوى والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينية يتقدمهم، إلى المتحدثين، كل من ممثل قائـد الجـيش               
  .العقيد الركن زهير عزيز، والمنسق العام للتجمع معن بشور، ومسؤولو حماس والتجمع

علـن عـن    أ" الشيخ حميد بن عبد اهللا األحمر إلى أن صالح           "مؤسسة القدس "وأشار رئيس مجلس إدارة     
 نقـوم   أنواجبنا  .  يجر رمز من رموز النضال إلى سجون االحتالل        أنسعادته دخول المعتقل لكن نحزن      

  ." قضية القدسأوجهبما يجب ألنه يمثل ابرز 
يؤكد عنصرية الكيان الغاصـب ويظهـر       "واعتبر مسؤول حماس في لبنان علي بركة أن اعتقال صالح           

  ."ب مواقفه البطولية المشرفةحقده الكبير على الشيخ رائد صالح بسب
             المناضلين في فلسطين التاريخيـة      وإخوته"ورأى سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا أن صالح هب 

 في القدس، وهذه الهبة مثلت وحدة رغم الظروف السياسية والجغرافية التي قد تعيـق هـذه                 إخوتهممع  
 خبت جبهة   إذا االستشهاد دونه ذلك     أو اجل تحريره    هو عقد مع الوطن من    . الخطوة عند انطالقة الثورة   

  ." لتبقى الشعلة مستعرةأخرىستهب جبهة 
  29/7/2010، السفير، بيروت
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   إلى غزة بعد إطالقهم من مصرالجهادعودة عضوين من  .17
 عاد إلى قطاع غزة مساء أول من أمس عضوان من حركة الجهـاد اإلسـالمي بعـد أن                   :)مصر(رفح  

وأشار مصدر أمني أمس إلى أن عضوي الجهاد عادا إلـى قطـاع             . األمنية في مصر  أطلقتهما األجهزة   
غزة عبر معبر رفح بعد اعتقالهما في مصر خالل فترة سابقة، وهما علي عياذ ومحمد المصري اللـذان                  

 .سبق اعتقالهما لدى عودتهما من سورية عبر مطار القاهرة
  29/7/2010، الحياة، لندن

  
   صهيونياً إسرائيلي في غزة وتقنص جندياًلتوغلالمقاومة تتصدى  .18

 أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية قنص جندي إسـرائيلي               :غزة
وقال أبو عطايا الناطق العسكري أللوية الناصر صالح الدين في بيان إن وحدة القنص               .شمال بيت الهيا  

ئيلي يعتلي آلية صهيونية كانت تتوغل في منطقة بؤرة أبو سمرة           في األلوية تمكنت من قنص جندي إسرا      
  .شمال بيت الهيا

  29/7/2010، السبيل، عّمان
  

   برفض شروط السلطةلجنة المتابعة العربية اجتماعستبق ت" إسرائيل" .19
ليوم  اجتماع لجنة المتابعة العربية للسالم ااألربعاءاستبقت الحكومة اإلسرائيلية :  وليد عوض-رام اهللا 

 تل أكدتالخميس في القاهرة لتقييم المفاوضات غير المباشرة بتوجيه عدة رسائل للجانب العربي حيث 
 ليبرمان رفضها وقف االستيطان مقابل االنتقال للمفاوضات أفيجدور على لسان وزير خارجيتها أبيب

ي لمواصلة تجميد وشدد ليبرمان األربعاء على الرفض اإلسرائيل .المباشرة مع الجانب الفلسطيني
 الربط بين سبتمبر القادم، رافضاً /أيلولاالستيطان في الضفة الغربية بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك في 
  .تجميد االستيطان وبين إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين

ربط بين وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األسباني ميغيل موراتينوس إنه ال مجال لل
المفاوضات المباشرة وتجميد البناء في المستوطنات، رافضا بذلك المطلب الفلسطيني بضرورة وقف 

  .االستيطان قبل االنتقال للمفاوضات المباشرة التي باتت االدارة االمريكية تطالب بها
 الشروط نأ األربعاء نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم إعالنوسبق تصريحات ليبرمان 

 "يستحيل"التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحريك المفاوضات المباشرة مع إسرائيل 
 أن: الفلسطينيين يضعون ثالثة شروط مستحيلة" إن اإلسرائيلية الرسمية لإلذاعةوقال شالوم  .قبولها

 رئيسا أولمرت دإيهو عندما كان 2008 في نهاية إليهاتستأنف المفاوضات من النقطة التي وصلت 
وان يستمر تجميد ) القدس من الضفة الغربية وشرقي(للحكومة وان ترتكز على انسحاب إسرائيل الكامل 

 طاولة المفاوضات إلىالفلسطينيين اعتادوا رفض الجلوس " إنوقال شالوم  ).في المستوطنات(البناء 
  ." تنازالت من إسرائيل لحسابهم الدولية ضغوطا للحصول علىواألسرة األمريكيون يمارس أنوانتظار 
 مناقشات إجراء ال يريدون ألنهم" الفلسطينيين رفضوا تحريك المفاوضات المباشرة المجمدة أن وأضاف

 المفاوضات ستبدأ من جديد وليس من أنوشدد شالوم على  ." تقديم تنازالتإلى أيضاوان يدفعوا هم 
 كل وإلغاء نقطة البداية إلىالعودة بالمفاوضات ولمرت مما يعني أ في عهد إليهاالنقطة التي وصلت 

  .أولمرتجوالت المفاوضات التي حدثت في عهد 
  29/7/2010، القدس العربي، لندن
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   حقيقية لتسوية الصراع على أساس المبادرة العربيةفرصةهناك : بن أليعازر .20
بن أليعازر، المقرب من توجه وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي، بنيامين :  نظير مجلي- تل أبيب

القاهرة بشكل مباشر، مؤكدا أنه من خالل الذي ستعقده لجنة متابعة المبادرة العربية في نتنياهو، إلى لقاء 
 للتوصل إلى تسوية "إسرائيل"مرافقته نتنياهو يدرك أن هناك فرصة حقيقية أمام الفلسطينيين والعرب و

  .الم، داعيا إلى عدم إضاعة هذه الفرصةسلمية على أساس مبادئ المبادرة العربية للس
 لالنتقال إلى المفاوضات "شروطه المسبقة"وانتقد بن أليعازر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على 

في استطالع رأي جرى مؤخرا قال غالبية الفلسطينيين إنهم يعتقدون بأن الرئيس ": غير المباشرة وقال
ض إيهود باراك عليه لتسوية الصراع، خالل مؤتمر كامب الراحل ياسر عرفات أخطأ عندما رفض عرو

كما دعا القادة العرب إلى . ودعا الرئيس عباس أن ال يقترف الخطأ نفسه. 2000 يوليو /ديفيد في تموز
أن يأخذوا بيد عباس لكي ينتهز الفرصة الناشئة حاليا ويتوجه إلى المفاوضات المباشرة التي يتاح فيها 

  .ايا المختلف عليهاالحوار حول كل القض
  29/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   البناء االستيطاني يفكك االئتالف الحكوميتجميداستمرار : نتنياهو .21

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في لقائه مع وزير الخارجية اإلسباني ميغل موراتينوس، 
سبتمبر غير ممكن من /  أيلول26مستوطنات بعد يوم أمس األربعاء، إن استمرار تجميد البناء في ال
وبحسب المصادر ذاتها فإن نتنياهو قد وصف باقي . الناحية السياسية، وإنه سيؤدي إلى تفكك الحكومة

  وبحسب نتنياهو فإنه على  ".غير واقعية"الشروط التي تضعها السلطة الفلسطينية لتجديد المفاوضات بأنها 
وأضاف أنه عندما يتم التوصل إلى الحل . من الناحية السياسية" ممكنة"ور الفلسطينيين أن يطالبوا بأم

  .الدائم عندها يجري العمل على تجنيد الدعم الشعبي والسياسي لتمريره
  29/7/2010، 48موقع عرب

  
  اهللا الثاني الترتيبات األمنية في المنطقة الحدودية عبدنتنياهو بحث مع  .22

اط قريبة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ أفادت أوس:  أسعد تلحمي–الناصرة 
نضجاً للتقدم مع "اهللا الثاني في اجتماعهما في عمان أول من أمس، أن ثمة  العاهل األردني الملك عبد

 في حدودها "الترتيبات األمنية" لن تتنازل عن "إسرائيل"، لكنه أكد أن "المعتدلين في المنطقة نحو التسوية
بحيث ستبقي قوة عسكرية إسرائيلية، بعد إقامة الدولة ) مع األردن والدولة الفلسطينية(لشرقية ا

لمنع تسلل منظمات إرهابية إلى الدولة " واألردن "إسرائيل"الفلسطينية، منتشرة في الحدود بين 
 والغربية من الفلسطينية، وكجزء من استعداد شامل لمواجهة تطورات قد تعقب انسحاب القوات األميركية

في الشرق األوسط رمال متحركة وأوضاع متغيرة، ويجب التوصل إلى ترتيبات ": ، مضيفاً"العراق
وإذا حصلنا على هذه الترتيبات، فسأذهب بعيداً في االتفاق مع ... تتجاوب مع هذه المتغيرات

  ."الفلسطينيين، أي في المفاوضات في شأن قضايا الصراع الجوهرية
سي رفيع المستوى إن االجتماع شهد خالفات كثيرة في الرأي في شأن الملف وقال مصدر سيا

وأضاف أن نتنياهو عاد إلى تل أبيب مرتاحاً لنتائج الزيارة بعد . "لكن األجواء لم تكن متوترة"الفلسطيني، 
ع أن خرج من االجتماع بانطباع أنه نجح في إقناع العاهل األردني بجدية نياته للتوصل إلى اتفاق م

  .الفلسطينيين عبر الخوض في مفاوضات حقيقية مع الرئيس محمود عباس
محاولة إقناع العاهل ": ووفقاً لمكتب نتنياهو، فإن االجتماع مع العاهل األردني تناول ثالث مسائل رئيسة

ة األردني بجدية نيات نتنياهو للتقدم نحو تسوية مع الفلسطينيين ومطالبة الملك بالضغط على رئيس السلط
 والتطورات في الشرق األوسط، اإليرانيالفلسطينية من اجل الدخول في مفاوضات مباشرة، والتهديد 
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إسرائيل "وأفادت تقارير في صحيفة . "ومسائل اقتصادية مشتركة بين البلدين بهدف إحياء السالم بينهما
ن بالبحر األبيض المتوسط  أن نتنياهو اقترح على العاهل األردني التعاون االقتصادي لربط األرد"اليوم

  ."ليهنأ األردني من ثمار السالم مع إسرائيل"
  29/7/2010، الحياة، لندن

  
   دوراً هاماً في إطالق المفاوضات المباشرةيلعباألردن : ليبرمان .23

دور ليبرمان عن تقديره للجهود األردنية المبذولة في جأعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي: الناصرة
وقال ليبرمان، خالل لقائه نظيره اإلسباني،  .اف المحادثات المباشرة بين رام اهللا وتل أبيبسبيل استئن

إن األردن يلعب دوراً هاماً في مسألة إطالق "، 28/7ميغيل موراتينوس، صباح يوم األربعاء 
د سعي ، ال سيما في أعقاب توارد أنباء صحفية تؤكّ"المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

  .األردن الجاد إلقناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس باستئناف المحادثات الثنائية المباشرة مع تل أبيب
هذا وأكّد ليبرمان، أنه كان على علم مسبق باللقاء الذي جمع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني برئيس 

  .تلقَ دعوة أردنية لمرافقة الوفد اإلسرائيلي إلى عمانالحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إال أنه لم ي
  28/7/2010قدس برس، 

  
  الناس في غزة هم سجناء حماس:  لندنفي اإلسرائيليالسفير  .24

الناس في غزة هم سجناء " السفير اإلسرائيلي في لندن رون بروسور، ببيان حاد جاء فيه أن قال 
رئيس (وأخذ أيضاً على ". يجة حكم حماس وأولوياتهاالوضع في غزة هو نت.  حماساإلرهابيةالمنظمة 

نعرف أن رئيس : "، قائالًشاليطكاميرون عدم ذكره الجندي اإلسرائيلي ) الوزراء البريطاني ديفيد
، الذي يحتجز رهينة هناك منذ شاليطالوزراء يشاطرنا قلقنا البالغ على سجيننا في قطاع غزة، جلعاد 

  ".األحمرلقيه رسالة من الصليب أكثر من أربع سنوات، من دون ت
 إالغزة معسكر اعتقال، . كاميرون على حق: "وقال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق افراييم سنيه
أعارض تماماً المعايير المزدوجة ألمة تحارب . أن أولئك الذين يسيطرون على ذلك السجن هم حماس

.  جداً أن رئيس الوزراء البريطاني ال يفهم ذلكمن المؤسف). حماس(طالبان، وتظهر دعماً ألخوتهم 
ومع ذلك، يحمل .  مليون شخص يعيشون في غزة في ظل نظام حماس القمعي1,5كاميرون ال يفهم أن 
  ".إسرائيل المسؤولية

  29/7/2010، النهار، بيروت
  

   سنة20 بضغط من الموساد والشاباك نتنياهو يؤجل الكشف عن األرشيف": هآرتس" .25
أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقع قبل أسبوعين على تعليمات " هآرتس"فة أفادت صحي

  . أمنية في األرشيف الحكومي–تمنع الجمهور من اإلطالع على مواد سياسية 
وبحسب التعليمات الجديدة فإن هذه المواد، التي كان يفترض اإلفراج عنها إلطالع الجمهور عليها أو 

  .ص عاما70، سيتم الكشف عنها بعد  عاما50ًالتاريخ بعد بهدف البحث 
  .وعلم أن الموساد والشاباك وأجهزة أمنية أخرى ضغطت باتجاه منع فتح األرشيف أمام الجمهور

فرويندليخ قوله إن لبعض هذه الوثائق المؤرشفة .، د"رئيس مجلس األرشيفات األعلى"ونقل عما يسمى بـ
  .الدوليأبعاد تتصل باحترام القانون 

، 1954 والنكبة، وقضية الفون 1948ومن بين هذه الوثائق ما يتصل بمجزرة دير ياسين، وحرب 
  .واختطاف آيخمان، وغيرها
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يوليو بعد أن تمت صياغتها من قبل / وقد وقع نتنياهو على التعليمات الجديدة في الحادي عشر من تموز
وتقضي هذه  .ضائية لمكتب رئيس الحكومة، وتم فحصها من قبل المستشارة الق"مجلس األرشيفات"

واإلشارة هنا إلى وثائق . 2018التعليمات بأن الوثائق األولى سيتم اإلفراج عنها من األرشيف في العام 
، وتكشف عن تفاصيل تاريخية كثيرة من الممكن أن "قيام الدولة" األولى منذ كثيرة تتصل بالعشرين عاماً

  .ر تاريخية، والتسبب بالحرج لهيئات وشخصيات كثيرةيؤدي الكشف عنها إلى نسف أساطي
وعلم أن القيود الجديدة سيتم فرضها على مواد تاريخية في شعبة االستخبارات في الجيش، والحديث عن 

، وكذلك عن عمليات جمع المعلومات "سرية جدا"و" سرية"مواد من مصادر مصنفة على أنها 
 في الجيش، بما في ذلك نشاطات عمالنية أو تكنولوجية تصنف االستخبارية التابعة لشعبة االستخبارات

كما تسري القيود الجديدة على المواد المؤرشفة لكل وحدة في وزارة األمن  .فما فوق" سرية"على أنها 
والجيش والتي يوقع عليها وزير األمن ويصادق عليها من قبل اللجنة الثانوية لألجهزة السرية التابعة 

  . هذا القرار وزير األمن صالحية منع اإلفراج عن مواد مؤرشفة بموجب اعتباراتهويمنح. للكنيست
وأضافت الصحيفة أن هذه القيود تسري أيضا على عدد من األجهزة التي خرقت قانون األرشيف وتحتفظ 

جية ، والموساد، واللجنة للطاقة الذرية، والمعهد لألبحاث البيولو)الشاباك(بأرشيفات مستقلة، مثل جهاز 
وتسري القيود الجديدة أيضا على مواد  .، والهيئات التابعة مباشرة إلى رئيس الحكومة"نس تسيونا"في 

 سنوات، وخاصة تقارير االستخبارات السرية الموجودة اليوم 10فتحت أمام الجمهور لالطالع عليها قبل 
  .عليهافي أرشيف الجيش، والتي عرض قسم منها أمام الجمهور والباحثين لالطالع 

 سنوات، 3وعلم أن التوقيع على هذه التعليمات الجديدة يأتي على خلفية المعركة القضائية التي بدأت منذ 
تتضمن أن الموساد والشاباك " هآرتس"و" يديعوت أحرونوت"وذلك في أعقاب التماسات تقدمت بها 

ن بفتح األرشيف أمام ، وال يقومو1955واللجنة للطاقة الذرية يخرقون قانون األرشيف من العام 
، 2018ويأتي قرار رئيس الحكومة لتأجيل فتح األرشيف إلى العام .  عاما50الجمهور بعد مرور 

  .وبالنتيجة رفض االلتماسات من قبل المحكمة العليا
فروندليخ قوله إن هناك ضغطا من قبل الجمهور لفتح أرشيف الموساد والشاباك واللجنة .ونقل عن د

وأضاف أنه اقتنع بوجهة نظر األجهزة األمنية .  عاما50المعهد البيولوجي بعد مرور للطاقة الذرية و
كما نقل عنه قوله إنه في الوضع الحالي فإنه ال  .بشأن الحاجة إلى تمديد حجب األرشيف عن الجمهور

 ،)على حد قوله(يمكن عرض األرشيف أمام الجمهور، وأن قسما كبيرا من المواد، وغالبيتها تقريبا 
: كما نقل عنه قوله .تتصل بالخصوصية الفردية، وأن لقسم كبير منها أبعاد تتصل باحترام القانون الدولي

كنت قد طلبت من هذه المؤسسات، الشاباك والموساد ولجنة ..  عاما70ال تسألوا ماذا سيحصل بعد "
يقوموا بالخطوات األولى الطاقة الذرية والمعهد البيولوجي، إصدار نشرات وكتب بشأن هذه المواد، وأن 

  ".تمهيدا للكشف عن األرشيف أمام الجمهور الواسع، ولكن لم أر أي مؤشر بهذا االتجاه
  28/7/2010، 48موقع عرب

  
   يربط بين ميناء عسقالن ومدينة العقبة األردنيةحديدإقامة خط سكة  .26

ن إلقامة خط سكة كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، عن مشروع إسرائيلي عرض على األرد:  تل أبيب
وقالت الصحف اإلسرائيلية، أمس، إن رئيس  .حديد يربط بين ميناء عسقالن ومدينة العقبة األردنية

الوزراء بنيامين نتنياهو عرض هذا المشروع على العاهل األردني، الملك عبد اهللا بن الحسين، خالل 
ديد من عسقالن إلى إيالت، ومن لقائهما أول من أمس في عمان، وإن االقتراح يتحدث عن مد سكة الح

وأضافت أن إسرائيل تعتبره مشروعا لحسن النوايا، حيث إنه يبين . هناك إلى مدينة العقبة المجاورة
  ."وجهة نظرها للسالم الشامل في المنطقة الذي يعود بالفائدة على جميع دول الشرق األوسط
  29/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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   حول العوائد بين شركات التنقيب والحكومة اإلسرائيليةفالخالاكتشاف الغاز يشعل  .27
 قبالة الشواطئ الفلسطينية واللبنانية إلى خالف بين "لفيتان" و"تمار"قاد اكتشاف النفط والغاز في حقلي 

وأظهر الخالف المالي بين  .شركات التنقيب والحكومة اإلسرائيلية حول اقتسام العوائد وجباية الضرائب
قوانين الضريبة اإلسرائيلية ال تنطبق على هذين الحقلين بسبب ابتعادهما أكثر من مئة الطرفين أن 

وتؤكد دراسة .  كيلومتراً فقط22كيلومتر عن الشاطئ، حيث يسري القانون على ما يقع على مسافة 
إلعالن عن إسرائيلية أن سريان القانون اإلسرائيلي على هذين الحقلين الواقعين في المياه الدولية يتطلب ا

  .أنها مياه اقتصادية حصرية، وعدم اعتراض الدول المجاورة على ذلك
 االقتصادية اإلسرائيلية إلى أن قوانين الضريبة اإلسرائيلية ال تسري على التنقيب "عسكيم"وأشارت مجلة 

وقالت . ل كيلومتراً من الساح22، ألنهما يقعان على مسافة تزيد عن "لفيتان" و"تمار"عن الغاز في حقلي 
وقد أعد . إن هذه هي خالصة رأي خبير قدمه البروفيسور يوسف أدرعي، الخبير في القانون الضريبي

 التي شكلت إلعادة النظر في مطلب "ششينسكي"هذا الرأي في إطار المباحثات التي تجري حول لجنة 
  .وزارة المالية تغيير االتفاق بشأن تقاسم العائدات

  29/7/2010، السفير، بيروت
  

   فلسطينية تحدثت بالعربيةتطردشركة إسرائيلية  .28
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، إن رنين جابر من مدينة الطيبة رفعت دعوى قضائية .): ا.ش.ا(

 . في هرتسيليا بسبب فصلها تعسفياً بعد أن سمعتها مديرة الفرع تتحدث العربية"هوم سنتر"ضد شركة 
 صندوق في هوم سنتر، وبعد تحدثي مع زميالتي بالعربية خارج الدوام كنت أعمل كموظفة"وقالت رنين 

فرددت ، "تم استدعائي من قبل إحدى المديرات في الفرع وطالبتني بعدم التحدث بالعربية داخل الشركة
  . " ألف شيقل80انتهى األمر بفصلي، وأطالب الشبكة بتعويضات بقيمة . إن موقفها عنصري

  29/7/2010، السفير، بيروت
  

   ناشطة أميركية فقدت عينهاتعويض ترفض "إسرائيل" .29
رفضت السلطات اإلسرائيلية، أمس، دفع التكاليف الطبية لناشطة سالم أميركية فقدت .): ا.ش.، ا.ب.ا(

  . الماضيمايو/  أيار31 في "أسطول الحرية"عينها في تظاهرة ضد العدوان الدموي على 
 تدرس في أكاديمية اآلداب في القدس المحتلة، فقدت عينها اليسرى وكانت الناشطة إميلي هينشويكز، التي

وكسر فكها اثر إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع بعد مشاركتها في تظاهرة قرب حاجز قلنديا على 
 ألف شيقل، لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، 14وقدم والدها فاتورة عالجها، والتي بلغت . مشارف رام اهللا
  . "القنبلة لم تطلق تجاه الناشطة مباشرة أو عن قصد"يد الفاتورة، معتبرة أن التي رفضت تسد

  29/7/2010، السفير، بيروت
  

   رأس الخيمة  إمارة تساعد الشيخ خالد على إطاحة السلطة في"إسرائيل"": الغارديان" .30
في لرأس الخيمة  تساعد ولي العهد السابق المن"إسرائيل"البريطانية أمس أن " الغارديان"أوردت صحيفة 

 40 والواقعة على مسافة اإلمارات االستراتيجية في اإلمارةالشيخ خالد بن صقر القاسمي للسيطرة على 
وقالت إن السفير اإلسرائيلي في لندن رون بروسور التقى الشيخ خالد الذي طلب منه  .إيرانميالً من 

القاسمي وولي العهد أخيه غير الشقيق  والده حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر إلطاحةمساعدته في حملته 
 الماضي وتبعته مارس/ آذار موضحة أن اللقاء حصل في لندن في ،الشيخ سعود بن صقر القاسمي

  .اتصاالت هاتفية ومساعدة ونصائح بين الجانبين
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 النووية لألسلحة أن رأس الخيمة تعتبر حالياً محورا لنقل قطع 2003ويدعي الشيخ خالد، الذي نفي عام 
 وقد أنفق أكثر من أربعة ماليين جنيه استرليني في حملة من العالقات العامة الدولية وضغوط إيران، إلى

 أماناً أكثر بأن الوضع سيكون ، واللوبي المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدةأميركيين مسؤولين إلقناع
  . كان هو في السلطةإذا

  29/7/2010، النهار، بيروت
  

   يهودي في الجليل والنقبألف 300 تقر مخطط توطين ائيلية إسرلجنة وزارية .31
، مخططاً لتهويد الجليل والنقب من "تطوير النقب والجليل" لما يسمى  اإلسرائيليةأقرت اللجنة الوزارية

 إذاعةوقالت  . يهودي لمضاعفة عدد اليهود في المناطق ذات األغلبية العربيةألف 300خالل توطين 
إن وزير تطوير النقب والجليل، سيلفان شالوم، أعلن قرار المصادقة بعد )  السابعةالقناة(المستوطنين 

" االستيطانيةالنواة "وحسب اإلذاعة فإن في صلب المخطط دعم ما تسميه . أشهرتخطيط استمر لعدة 
  . نقاط استيطانية جديدةإقامةالقائمة في الجليل والنقب ودعم 

 أسر يهودية مؤقتاً، ثم تبدأ الستيعاب مبنى للسكن 150شراء وفي المرحلة األولى من المخطط سيتم 
عملية بناء الوحدات االستيطانية الخاصة بعد ذلك مباشرة، ثم دعم النقاط الموجودة أصال وتمويلها إلقامة 

  . مساعدة السكان مالياً من خالل الهباتإلى إضافة نقطة استيطانية جديدة، 20
 مليون شيكل، والتي تتكفل بها وزارة تطوير النقب والجليل 100و وتبلغ تكلفة المشروع المذكور نح

  .ووزارة اإلسكان والبناء ووزارة المالية
  29/7/2010، 48موقع عرب 

  
   نفرا50ً يقطنه األقصى على مبنى ُيطل على المسجد يستولونمستوطنون  .32

ة من فجر اليوم الخميس،  استولى مستوطنون بحماية ومرافقة شرطة االحتالل عند الساعة الثالث:القدس
وأفاد مراسلنا  . غرفة في حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس11على مبنى من طابقين يشتمالن على 

في المدينة المقدسة أن المنزل تعود ملكيته للمواطن سليمان حنضل، فيما تقطنه عائلة المواطن كمال 
  .قرش المكونة من خمسين نفرا، فيما تمت عملية االستيالء خالل غياب أصحاب المنزل عنه

 5ن في حارة السعدية إلى وباالستيالء على هذا المبنى يرتفع عدد المباني التي يستولي عليها مستوطنو
 كان مستوطنون استولوا عليها في عموم البلدة القديمة تطل جميعها على  عقارا70ًمبان، من أصل 
  .المسجد األقصى

  29/7/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  القدس  وحدة استيطانية جديدة في شرقي600 .33
س تنوي المصادقة على بناء أكثر من  عن أن بلدية القدأمسكشفت مصادر فلسطينية : الرحيم حسين عبد

 وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال شرق المدينة المحتلة، وقال خليل التفكجي مدير مركز الخرائط 600
، إن بناء الوحدات االستيطانية يمثل جزءاً من "االتحاد"في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة لـ

 .القدس المحتلةشرقي مدينة  ألف وحدة سكنية داخل 58 بناء مجموعة مخططات إسرائيلية تهدف إلى
 وحدة سكنية استيطانية يندرج ضمن السياسة الهادفة 600 تسريب إسرائيل عن نيتها بناء أن"وأضاف 

، معتبرا أن الحديث اإلسرائيلي المستمر عن "لتفريغ المدينة من الفلسطينيين وتهويدها لصالح المستوطنين
 التفكجي  وأضاف".قطعة قطعة" االستيالء على القدس تدريجيا إلى يهدف إنماستيطانية بناء الوحدات اال

، والحديث عن "2020القدس "باسم  كل البناء االستيطاني يقع ضمن المخططات اإلسرائيلية المعروفة"
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 حجم البناء ليست له أهمية، لكن عند جمع أرقام أن إظهار إلى يهدف إنما وحدة سكنية 600بناء 
 من أكثرالوحدات السكنية التي ستبنى بالتقسيط في مستوطنتي النبي يعقوب وبزغات زئيف، يصبح هناك 

 تفرض سياسة األمر الواقع على األرض أن إسرائيل تريد أن وحدة في المستوطنتين ما يعني 6700
  ".بالتقسيط

  29/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   ألف دونم من غزة22االحتالل يقتطع  .34
 اإلسرائيلي على األمنيقدر صابر الزعانين، منسق المبادرة المحلية لمواجهة الحزام :  حامد جاد-غزة 

 بـ إليهاغزة، المساحة اإلجمالية لألراضي الزراعية التي يحظر االحتالل دخول المزارعين الفلسطينيين 
اخمة للخط الفاصل مع وبين الزعانين أن أكبر مساحة من الناحية الشمالية والشرقية مت . دونم22500

 متر كمنطقة عازلة، فيما تستهدف قوات االحتالل كل كائن 300 تقدر بمساحة 48األراضي المحتلة عام 
وأوضح الزعانين أن قوات االحتالل هجرت قسرا  .األمني متر من حدود الحزام 500حي على مسافة 

وطالب  . من آبار المياه60مير  نسمة من المنطقة، عالوة على تد595 أفرادها يبلغ عدد أسرة 70
" المزارعون الفلسطينيون ورحلة الموت"الزعانين خالل مؤتمر جماهيري نظمته المبادرة، أمس، بعنوان 

، داعيا منظمات المجتمع "إسرائيل"منظمات المجتمع الدولي بضرورة التحرك ووقف دولة اإلرهاب
مزارعين في المناطق المتاخمة للخط الفاصل المدني للعمل على توفير كل مقومات الصمود للسكان وال

  .مابين غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة
  29/7/2010الغد، عّمان، 

  
  تصاعد التوتر في حي سلوان المقدسي بعد صدامات بين الشرطة وفلسطينيين .35

 200 ونحو اإلسرائيلية بين الشرطة أمس من أول دارت مواجهات مساء .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
 تنفيذ "إسرائيل"القدس المحتلة حيث تعتزم مدينة شرقي  شاب فلسطيني في حي سلوان العربي في

طلقوا الرصاص المطاط أ "حرس الحدود" شهود بأن رجال الشرطة ووأفاد. مشروع أثري مثير للجدل
يين  خمسة فلسطينإصابة إلى أدىوقنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رشقوهم بالحجارة، ما 

 الحي إثر تدخل إلى الهدوء عاد في المساء إن اإلسرائيليةوقال ناطق باسم الشرطة  .بجروح طفيفة
  .حداًأ الشرطة لم تعتقل أن التفرق، مضيفاً إلىوجهاء فلسطينيين دعوا الشبان 

  29/7/2010الحياة، لندن، 
  

  الخطيب يحذّر من مخطّط الغتيال الشيخ رائد صالح داخل السجن .36
حذر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل :  جمال جمال-محتلة القدس ال

، من مخطط إسرائيلي يهدف إلى اغتيال الشيخ رائد صالح، الذي يقضي فترة الحكم 1948الفلسطيني 
هناك خطر على  "أمسوقال الخطيب في تصريحات صحفية له ". أيالون"بالسجن الصادر بحقه في سجن 

 أن الشيخ ، موضحاً"الذي يوجد هو فيه" أيالون" صالح من سجناء جنائيين يهود في أقسام سجن الشيخ
 مايو/ في أواخر شهر أيار" أسطول الحرية"قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وهو على متن "رائد 

ي الماضي، وقد يعيد االحتالل سيناريو االعتداء عليه من خالل سجناء جنائيين بتحريض من مسؤول
  ".الشاباك اإلسرائيلي

  29/7/2010الدستور، عّمان، 
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1864:         العدد       29/7/2010الخميس  :التاريخ

  
  

  أنقذونا من العمالة: أطفال غزة يصرخون .37
ال لحصار غزة ونعم للعيش : " صوٌر داعمة نقشت بداخلها حروف حزينة حملت العبارات التالية:غزة
لتقطة بأعين وإلى جوارها تكدست الصور المرسومة والم" نعم للتعليم وال لإلنفاق في العمل ..بحرية

في معرض " ال لعمالة األطفال"وارتفعت صيحة  .الكاميرات تستصرخ ضمائر العالم إلنقاذ أطفال غزة
  .على شاطئ البحر" سما غزة"فني نظمته جمعية الثقافة والفكر الحر أمس األربعاء في استراحة 

فعمالة األطفال ..  الشارعإن مكان أطفال غزة هو المدرسة ال: "وفي كلمة لها قالت الطفلة صفاء جابر
تسبب أضرارا نفسية هائلة على الطفل، ويصبح منبوذاً من أقرانه مما يؤدي إلى تحطم نفسيته، وقد يصل 

إنقاذ أطفال غزة من العمالة وإهداؤهم حياة : "وناشدت الطفلة بحروف األلم". األمر إلى أن يكره ذاته
". عمل بل الحتضانهم وأال يدفعوهم إلى الموت البطيءمطالبة اآلباء لعدم دفع أبنائهم إلى ال, كريمة

وتضمن المعرض أكثر من خمسين صورة فوتوغرافية ولوحة فنية عبر األطفال من خاللها عن رفضهم 
  .القاطع لخطف براءتهم وسلبهم حقوقهم في التعليم واللعب واستخدامهم لغرض العمالة

  29/7/2010، السبيل، عّمان
  

  حو رقم قياسي جديد في إطالق الطائرات الورقيةأطفال الجئون ن: غزة .38
 أكبر عدد من إطالق من المرجح أن يسجل أطفال الجئون اليوم رقماً قياسياً رياضياً جديداً في :غزة

.  لألرقام القياسية"غينيس"الطائرات الورقية في آن في سماء قطاع غزة، بغية الدخول في مجموعة 
 طفل من الالجئين الذين شاركوا في 7500ية شمال القطاع نحو  الطائرات الورقإطالقوسيشارك في 

  .ونروا إبان العطلة المدرسية الصيفية خالل الصيف الجارياألمخيمات صيفية نظمتها وكالة 
  29/7/2010الحياة، لندن، 

  
  وسيلة جديدة إلذالل األسرى ومحاولة إسقاطهم.. ."اإلسرائيلياتالسّجانات " .39

طينية األسيرة مرحلة هي األصعب في تاريخها من بدء االحتالل اإلسرائيلي  تعيش الحركة الفلس:غزة
وعلى مدى عشرات السنوات؛ ابتدعت سلطة  .لفلسطين، وذلك مع زيادة وتوسع االعتداءات عليها

 للضغط السجون اإلسرائيلية وسائل لتعذيب وابتزاز األسرى مرت بالتعذيب الجسدي والمعنوي وصوالً
طة السجون من عدد السجانات اإلسرائيليات مؤخراً لعدة أهداف أهمها زيادة إذالل وزادت سل .النفسي

  .  األسرى وإسقاطهم ليقعوا في شرك الجاسوسية
 4وأكد عبد الناصر فروانة الباحث في شؤون األسرى أن زيادة عدد السجانات مسألة عمرها فقط 

الهدف ": "قدس برس"وأضاف فروانة لـ .ةسنوات بينما كن في الماضي بأعداد قليلة وفي وظائف محدود
من إدخالهن هو التحرش باألسرى وإهانتهم، وكذلك تفتيش األسرى على يد السجانات إلذاللهم إضافة 

وأشار فروانة، وهو أسير محرر، أنه لم ير طيلة اعتقاله في  ".لمحاولة إغراء البعض وإسقاطهم
  .بين حجرات األسرىثمانينيات القرن الماضي أي من السجانات تمر في 

 عاماً في السجون اإلسرائيلية وخرج قبل عدة 20أما األسير المحرر محمد الحشاش، الذي أمضى 
   .2004شهور؛ فأكد أن ظاهرة زيادة السجانات بدأت تدريجيا منذ عام 

رة ، أن إدا"رامون"من جانبه؛ يؤكد األسير المحرر تامر العبيط، والذي أمضى فترة من سجنه في معتقل 
  .المعتقل تتعمد إهانة األسرى عبر إخضاعهم للتفتيش على يد السجانات

وفي السياق ذاته تتعرض األسيرات الفلسطينيات لإلذالل واالبتزاز على يد السجانات اإلسرائيليات خالل 
  وأكد فروانة أنه تلقى كثير من شكاوى األسيرات تحدثن عن  .التفتيش والحياة اليومية داخل المعتقل
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طلبوا منهن القيام بحركات مشينة خالل التفتيش وكثيرا ما ظهر : "وأضاف. التحرش والتفتيش العاري

  ".السجانون فجأة ما شكل وسيلة إذالل وكأن السجان يقول لألسيرة رأيتك وأنت بذلك الوضع
  28/7/2010قدس برس، 

  
   الخارجإلىهجرة  يفكرون في ال من الفلسطينيين%28تراجع في تأييد السالم و: استطالع .40

فقط من الفلسطينيين يؤيدون استئناف % 30 كشف أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني أن :رام اهللا
يؤيدون المفاوضات المباشرة مع % 37 دون أي شروط مقابل "إسرائيل"المفاوضات المباشرة مع 

  ."ائيلإسر"المفاوضات مع % 33 االستيطان، في حين يعارض إنهاء شريطة "إسرائيل"
 ونشرت نتائجه "نير ايست كونسلتنغ"وأظهر االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات 

يؤيدون السالم مقابل معارضة % 59 أن، حيث "إسرائيل"، تراجعا في تأييد الفلسطينيين للسالم مع أمس
اري، على عينة عشوائية  الجيوليو/  تموز26 إلى 24وأجري االستطالع في الفترة الواقعة بين  %.41

 فلسطيني من كال الجنسين، موزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 1000حجمها 
  %.95ومعدل ثقة % 3.4-+وكان هامش الخطأ في االستطالع . محافظة القدس

لوجود  عن ا"إسرائيل" إزالة إلىيطالبون حركة حماس تغيير موقفها الداعي % 63وبينت النتائج أن 
  . التمسك بهذا الموقفإلىيدعونها % 37مقارنة بـ

سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة فتح في االنتخابات % 45وعلى صعيد االنتخابات، أبرزت النتائج أن 
عن المشاركة أو % 38لقوائم أخرى، في حين سيمتنع % 11لقائمة حركة حماس و% 6القادمة مقابل 

% 25لحماس و% 10أن فتح ستفوز في االنتخابات مقابل % 65ويتوقع  .التصويت في االنتخابات
وقد طرح السؤال على المستطلعين حول من يتوقعون بالفوز في االنتخابات بعيداً عن . أحزاب أخرى
  .انتمائهم الحزبي

الستراتيجية % 10من المستطلعين استراتيجية فتح لتحقيق المصالح الوطنية العليا مقابل % 55ويفضل 
  .عن اإلجابة على هذا السؤال% 35حين امتنع حماس، في 

بأنهم % 45أخرى، في حين أفاد % 4لحماس و% 7مقارنة مع % 44 ما نسبته إلىووصلت شعبية فتح 
  .ال يؤيدون أي فصيل سياسي أو ديني موجود على الساحة الفلسطينية

زة إسماعيل هنية عن تأييدهم للرئيس محمود عباس عند مقارنته مع رئيس الحكومة في غ% 48وعبر 
  .اإلجابة على هذا السؤال% 43ورفض %. 9والذي حصل على نسبة 

 .من المستطلعين الشرعية لحكومة د% 56وحول الحكومة األكثر شرعية في األراضي الفلسطينية، يمنح 
يعتقدون أن ال شرعية % 30يمنحون الشرعية لحكومة إسماعيل هنية و% 14سالم فياض، مقابل 

  .للحكومتين
من المستطلعين عن معارضتهم لسن قانون جديد يمنع تعدد الزوجات، مقابل % 71، عبر آخري سياق وف

 أوالدهم الذكور للدراسة في الخارج في حال إرسالعلى % 84وفي حين يوافق غالبية  %.29تأييد 
ة  بناتهم للدراسة في الخارج في حال حصلوا على منحإرسال% 56حصلوا على منحة دراسية، يعارض 

فقط يعتقدون أن مؤسسات المرأة تعمل على تحسين أوضاع المرأة في % 19وتبرز النتائج أن  .دراسية
 حد قليل، في حين يعتقد إلى% 20 حد ما وإلىيعتقدون أنها تقوم بذلك % 41 حد كبير وإلىفلسطين 

ارتداء المرأة من الفلسطينيين أن % 58يعتبر  و.اإلطالقأن تلك المؤسسات ال تقوم بدورها على % 20
ضرب % 90ويعارض غالبية  .إجبارييعتقدون أنه فرض % 42للحجاب هو خيار شخصي، مقابل 
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ضرب الزوج للزوجة في حال % 87الزوج للزوجة عندما يشعر بالعصبية والنرفزة، كما يعارض 
ضرب الزوج للزوجة في حال وقع جدال وخالف في % 85 ويعارض ،مغادرتها للمنزل دون أن تخبره

  . ألطفالهاإهمالهالرأي بينهما، ونفس النسبة تعارض ضرب الزوج للزوجة في حال ا
% 46من الزوجات و% 5من الرجال يتحكمون بشكل رئيس في دخل العائلة و% 46وتكشف النتائج أن 

  .أفراد اخرين من العائلة% 2الزوج والزوجة معاً و
  .خارج في ظل الظروف الراهنة الإلىمن الفلسطينيين بأنهم يفكرون بالهجرة % 28وأفاد 

غير % 20من الفلسطينيين يعانون من القلق، مقابل % 80من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن غالبية، 
% 34وحول القضية الرئيسية التي تشعر الفلسطينيين بالقلق، جاءت المعاناة االقتصادية أوالً بنسبة . قلقين

واالحتالل % 14وغياب األمن واألمان بنسبة % 21يليها الصراع الداخلي بين فتح وحماس بنسبة 
  %.4والمشاكل العائلية % 13) لم يذكر هذا الخيار على المستطلعين(اإلسرائيلي 

ال يشعرون بأي أمان في % 45باألمان على أنفسهم وممتلكاتهم وعائالتهم، مقابل % 55ويشعر 
  .الظروف الراهنة

 "مسلمون أوالً"من الفلسطينيين يعرفون عن أنفسهم بأنهم % 48وفي سؤال عن الهوية، أبرزت النتائج أن 
  ."عرب أوالً"بأنهم % 4 و"بشر أوالً"بأنهم % 15 و"فلسطينيون أوالً"بأنهم % 33و

بصورة % 12ويعمل % 19 إلىمن الفلسطينيين تحت خط الفقر، وتصل نسبة البطالة % 59ويعيش 
  .جزئية

  29/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تنكار إسالمي ونقابي الستقبال نتنياهو في عّماناس .41
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ومجلس النقابات المهنية األردنية، أمـس، زيـارة رئـيس               : عمان

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األردن، أول أمس، في ظل استمرار جـرائم االحـتالل ومواصـلته       
ورأى مسؤول الملف الفلسطيني في الحـزب       . رى كاملة من الوجود     المساس باألماكن المقدسة وإزالة ق    

  جديدة من شـأنها    " عبثي"مراد العضايلة استقبال نتنياهو خطوة قد تسهم في توفير غطاء لجولة تفاوض             
مزيـد مـن   ل، معربا عن خشيته من استغالل مثل هذه الزيارات "تمرير المخططات العدوانية الصهيونية  "

  . وتضليل العالمالجرائم الصهيونية
  29/7/2010، السبيل، عّمان

  
  لجماعة اإلخوان المسلمين يستنكر استقبال نتنياهو في عمان المراقب العام: األردن .42

أدان المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد زيارة نتنياهو إلى األردن، ودعا الـى                
  .ية المستمرة على الحقوق العربيةاتخاذ مواقف صارمة إزاء االعتداءات الصهيون

. كما أدان جميع أشكال التطبيع بما في ذلك السياسات الحكومية القائمة على االلتزام باتفاقية وادي عربـة      
ننظر إلى زيارة نتنياهو إلى األردن بعين الخطورة، لما نعرفه عن هذا اإلرهابي من إصرار على                : "وقال

، وهو القائل بعد إحدى زياراتـه جئـت مـن الـضفة األخـرى               التوجه نحو فكرة األردن كوطن بديل     
  ".إلسرائيل

الكيان الصهيوني على أسطول الحرية الذي كان متوجهـا     " اعتداء"وأشار الى أن الزيارة تأتي في أعقاب        
وأضاف . لمساعدة محاصري غزة، وبعد خطوات استفزازية صهيونية عديدة في القدس والضفة الغربية           

س والضفة الغربية وغزة من هدم البيوت وطرد المواطنين وإحكام الحصار يبدو أنهـا          ما يجري في القد   "
  !".ليست أسباب كافية ليتخذ األردن مواقف صارمة مع الكيان الصهيوني
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  29/7/2010، السبيل، عّمان
  

  "إسرائيل"لـأن أحد رعاياها محتجز في لبنان بتهمة التجسس  تنفيالسلطات األلمانية  .43
 السلطات األلمانية صحة التقارير اإلخبارية التي ذكرت أن أحد رعاياها محتجز في لبنان              نفت: )وكاالت(

وقال متحدث باسم الخارجية األلمانية في برلين أمس، إن المهنـدس            ".إسرائيل"بتهمة التجسس لمصلحة    
ال "دة فقط، وأكد    األلماني لم يتم القبض عليه أو اعتقاله، موضحاً أن السلطات اللبنانية استجوبته مرة واح             

  ". التعامل مع العدو اإلسرائيلي"تهمة ب  وجهت إليه"توجد قضية
  29/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  لالجئين الفلسطينيين في لبنانا حيال الحقوق  تعديالتالسنيورة حزب الكتائب يسلم .44

 فـؤاد   لـسابق  الحكومـة اللبنـاني ا      مع رئيس   اللبناني كتائبحزب ال   من وفدأمس   اجتماع   :ريتا صفير 
 إثـارة شرح حقيقة الموقف الكتائبي من الحقوق الفلسطينية والهواجس اللبنانية التـي ترافـق              ل ،السنيورة
 14 على االقتراح الذي تعمل عليـه قـوى          تعديالت السنيورة اللقاء تخلله تسليم الحزب      أنعلم  والملف،  

 .بعـد اللبنـاني    في مجلس النـواب      اً آذار لم يسجل رسمي    14 اقتراح قوى    أنآذار في هذا المجال، علما      
 استنهاض حالة برلمانية مع افرقاء آخـرين        أولهاشرعوا بها تدريجاً،    التي  خطوات  من ال  سلسلة   وتندرج

" طابع وطني  "إلضفاء النظر في االقتراحات، في محاولة       إعادةتؤيد توجه الحزب، وثانيها الدفع في اتجاه        
 طـرح موضـوع الوجـود       إعادة، والمقصود هنا    األوسع طارهإ ملف الحقوق في     إدراجعليها، وثالثها   
  ً.الفلسطيني كال

 السيادة اللبنانيـة    أبرزهاتحكمها معطيات وضوابط،    " التنقية" هذه   أنمن هنا، تشدد المقاربة الكتائبية على       
  .واحترام القضية الفلسطينية مع التمسك بحق العودة

عة دراسات ومالحظات تتناول الموضوع الفلسطيني       الكشف عن مجمو   إلىتقود هذه التساؤالت الحزب     و
، في عضويتها وزير الشؤون االجتماعية سليم الـصايغ والمستـشاران           "ثالثية"وتعمل عليها لجنة حزبية     

 تتـضمن مالحظـات     األولى: ، حتى اآلن، ورقتان   أعمالهافي حصيلة   .  خليل وسجعان قزي   أبوجوزف  
تيـار  "يضم  " آذاري" بالالجئين الفلسطينيين والذي يعده فريق       الحزب على مسودة اقتراح القانون المتعلق     

، فيما تعالج الثانية مسألة الوجود      ) السنيورة إلى أمسسلمت  (وفاعليات  " القوات اللبنانية "وحزب  " المستقبل
، مما يعنـي احتمـال   األخيرة العمل يتواصل على الورقة  أنالفلسطيني في لبنان من منظار اشمل، علماً        

  .عديالت عليها تإدخال
 يظل الفلسطينيون في البؤس الذي      أن واستقراره   وأمنهوفي حين تسلم الورقة بأن ليس من مصلحة لبنان          

 أن "أي األساسـية  في ضوء المشكلة     وأهلها هذه المخيمات    أحوال النظر في    بإعادةيعيشون فيه، تطالب    
  ". السياسيةأهدافهن، فهو متحرك وله  اللبنانية ال يختصر بحقوق الجئياألراضي إلىاللجوء الفلسطيني 

  29/7/2010، النهار، بيروت
  

  القوات اللبنانية تشدد على عدم تحميل الخزينة أعباًء جراء تقديمات قد تعطى لالجئين الفلسطينيين .45
 سياسـة جديـدة حيـال قـضية الالجئـين           إلىالحاجة  "النائب كيروز   " القوات اللبنانية "أكد عضو كتلة    
 تجاوز الماضي المليء بالنزاعات والتشوهات واالنفتاح على المصالحة         إلىلبنان، تدعو   الفلسطينيين في   

التي اختتمت مخيمها الـسنوي،     " القوات"ورأى خالل لقائه أمس، وفداً من مصلحة الطالب في           ".العميقة
طينيين فـي   على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية اإلنسانية والسياسية، في حل مشكلة الالجئين الفلس           "أن  
الطابع الموقت والقسري لوجودهم في لبنان، كذلك على الطابع الموقت للتدابير التي            "، مشدداً على    "لبنان

من حق الدولة اللبنانية بسط سيادتها على األراضي اللبنانية كافة، بمـا            "وأعلن أن    ".نحن بصدد إقرارها  
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ن الذي يخل بالثوابـت الميثاقيـة وبـالتوازن         التوطي"، رافضاً   "في ذلك المخيمات والتجمعات الفلسطينية    
  ".الطائفي الدقيق وبصيغة العيش المشترك

ضرورة عدم تحميل الخزينة اللبنانية أي أعباء إضافية، جراء التقديمات التي يمكن أن تعطى              "وشدد على   
ـ               اع لالجئين الفلسطينيين كي يعيشوا بكرامة، السيما وأنهم يعانون، خصوصا في المخيمات، مـن أوض

  ".حياتية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة البشرية وحقوق اإلنسان األساسية
  29/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  يؤكد لصفير رفضه الكلي إلعطاء الالجئين الفلسطينيين أي حقوق" المجلس الوطني لثورة األرز" .46

زواره أمس، في الصرح البطريركي     البطريرك الماروني الكاردينال نصر اهللا بطرس صفير عرض مع          
 "المجلس الوطني لثورة األرز   "واستقبل صفير وفداً من     . الصيفي في الديمان، قضية الالجئين الفلسطينيين     

مـذكرة عـن واقـع      "برئاسة أمينه العام طوني نيسي، وبعد اللقاء وزع الوفد بيانا جاء فيه، أنـه قـدم                 
ي إعطاء الالجئين الفلسطينيين أي حقوق علـى األراضـي          الفلسطينيين في لبنان، وتتضمن الرفض الكل     

من واجب الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي العمـل إلعـادة             " أنواعتبر  . "اللبنانية
  ."هؤالء إلى أراضيهم

  29/7/2010، السفير، بيروت
  

  لم يحول دون تحقيق السالممرتبطة بتنفيذ شروطتنا والحصار الظا" إسرائيل"عالقتنا بـ: أردوغان .47
 مرتبطـة   "إسـرائيل "ـ أن عالقة تركيا ب    أردوغانأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب       : ).ب.ف.أ(

 تركيا ال تريد عزل الشرق عـن        أن، مؤكداً   "أسطول الحرية "بتنفيذ شروط أنقرة بعد الهجوم الدامي على        
 أن أردوغـان واعتبـر    ." العالم العربي  وأطموحات لالستيالء على الشرق األوسط      "الغرب، وال تمتلك    

يحـول دون   " الذي تفرضه على القطـاع       "الحصار الظالم "العدوان اإلسرائيلي على غزة العام الماضي و      
السياسة التي تمارسها إسرائيل خصوصاً بعد الهجوم على غـزة          " أن، موضحاً   "تحقيق السالم في المنطقة   

 إسرائيل لن تحقـق     أن أثبتتمها الوحشي على قافلة الحرية      واستمرارها بسياسة االستيطان وأخيراً هجو    
السالم في الشرق األوسط لن يتحقق من دون        "وأضاف إن   . " بسياستها االحتاللية والتوسعية   واألمنالسالم  
  ." والحرية والعيش بكرامة وإنسانية للشعب الفلسطينياألمنتحقيق 

تاريخنا يلزمنـا   "ن  أواعتبر  ،  "براطورية العثمانية   تعتبر الوريث الشرعي لإلم   " تركيا   أنورأى أردوغان   
 نتحمل مسؤولياتنا الكبيرة، ومن أجل ذك ال يحق ألي منا أن يبقى علـى مقاعـد المتفـرجين علـى                     أن

التاريخ ال ينحصر بأحد    "، مضيفاً أن    "األحداث بل يجب المساهمة بفعالية فيـها من خالل السلوك اليومي         
  ."ناس جميعاًوالتاريخ هو ميراث مشترك لل

 29/7/2010، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل" مع  خمس دول عربية ترفض االنتقال للمفاوضات المباشرة":القدس العربي" .48
 أن خمس دول عربية   ،   األربعاء من مصادر موثوقة في القاهرة      أمسكشفت تقارير سورية     : القاهرة ،غزة
 اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية يـوم         سترفض خالل  ، سورية ولبنان والجزائر وقطر والسودان     :هي

. ولن تؤيد إعطاء الغطاء العربي له      ،"إسرائيل"غد السماح للفلسطينيين لالنتقال إلى مفاوضات مباشرة مع         
حـسب حجـم الـضغوط      '"وفيما يتعلق ببقية الوفود، قال المصدر إنها ستؤيد أو تمتنع عن التـصويت              

  ."األمريكية عليها
  29/7/2010، نالقدس العربي، لند
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   أن تعرف أن السالم ال يمكن أن يتحقق إال بعودة الحقوق العربية كاملة"إسرائيل" على :األسد .49
كرر الرئيس السوري بشار األسد، خالل لقائه وزير خارجيـة البرازيـل سيلـسو              : ).أي.بي.سانا، يو (

يق السالم، لكن هذا ال يمنـع       سياسات إسرائيل الحالية تدل على أنها ال ترغب في تحق         "أموريم أمس، أن    
من استمرار الجهود لتثبيت أسس عملية السالم تحضيرا للبناء عليها عندما تتغيـر الظـروف ويتـوافر                 

ان األسد بحث مع امـوريم، فـي دمـشق،          ) سانا(وذكرت وكالة األنباء السورية      ."الشريك لتحقيق ذلك  
على إسرائيل أن تعرف أن السالم      "كد األسد أن    وأ. "األوضاع في الشرق األوسط وعملية السالم المتوقفة      "

  ."ال يمكن أن يتحقق إال بعودة الحقوق العربية كاملة
 29/7/2010، السفير، بيروت

 
   أربعة نواب إيرانيين إلى غزة منمصرية لوفد تأشيرات .50

أعلن مسؤول إيراني، أمس، أن الحكومة المصرية وافقت على إصدار تأشـيرات دخـول              : )آي.بي.يو(
ونقلت وكالة   .الذي سيزور قطاع غزة   ) البرلمان(أعضاء وفد مجلس الشورى      -  بعة نواب إيرانيين  رأل

عن عضو لجنة األمن القومي بمجلس الشورى محمود أحمدي بـيغش أن مكتـب رعايـة                " فارس"أنباء  
. المصالح المصرية في طهران وعد في اتصال هاتفي بمنح أربعة نـواب إيـرانيين تأشـيرات دخـول                 

أمين مكتب رعاية المصالح المصرية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اتصل بـه ووعـد              "ف ان   وأضا
  ".بإصدار سمات الدخول لهؤالء النواب خالل االسبوعين المقبلين

 29/7/2010، الخليج، الشارقة
 

  "األونروا" رسالة ألمين عام األمم المتحدة حول األوضاع المالية لـبإعدادتكليف األردن  .51
كلف مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الـدول العربيـة المـضيفة              :  بترا –قاهرة  ال

ونروا ومخاطر   وكالة األ  أوضاع المتحدة بان كي مون حول       لألمم األمين العام    إلى رسالة   بإعداد األردن
 الفلسطينية المهندس وجيه    وقال المدير العام لدائرة الشؤون     .التقليصات التي تتعرض لها موازنتها المالية     

ـ   األردنيعزايزة رئيس الوفد      أمـس  للمؤتمر التي اختتمت في مقر الجامعـة العربيـة           84 في الدورة ال
إن الرسالة تحث كي مون على التدخل لدى الدول المانحة من اجل االيفاء بالتزاماتها الماليـة                : األربعاء

 العام المساعد لشؤون فلـسطين فـي        األمين فيه   وحذر عزايزة في مؤتمر صحافي شارك      .األونرواتجاه  
 ينعكس سلبا   األونروا تقليص موازنة    أنالجامعة محمد صبيح ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر من          

 إال ما هو    باألونرواي مساس   أ أنحذر من    و . الالجئين وعلى االستقرار واألمن في المنطقة      أوضاععلى  
  .عربي وباالستقرار في المنطقةعبارة عن مساس باألمن القومي ال

 29/7/2010، الدستور، عّمان
  

   إلى المفاوضات المباشرة باالنتقالية والعربية سرائيلتدير حملة إقناع لألطراف اإلأمريكا  .52
كشف الناطق بلسان الخارجية األميركية في واشنطن أن اإلدارة األميركية تدير            : نظير مجلي  - تل أبيب 

وأكـد أن وزيـرة     . ية والعربية حتى تنتقل إلى المفاوضـات المباشـرة        سرائيلحملة إقناع لألطراف اإل   
الخارجية، هيالري كلينتون، اتصلت مع نتنياهو ومع وزيري الخارجية في قطر واألردن في سبيل العمل               

  .وأن لقاء نتنياهو مع العاهل األردني، أول من أمس، تم بناء على هذه الجهود. على دفع هذه المفاوضات
  29/7/2010، رق األوسط، لندنالش
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  إنديك يتوقع صدور قرار الغطاء العربي للمفاوضات المباشرة مارتين  .53
توقع السفير األمريكي السابق في الكيان مارتين إنديك صدور قـرار الغطـاء العربـي               : القدس المحتلة 

مـن  "وقال إنـديك     .قاهرةللمفاوضات المباشرة خالل اجتماع لجنة المتابعة للمبادرة العربية اليوم في ال          
. "مهم ما يحدث في األحاديـث الخاصـة       الخطأ أن تنساق كثيراً خلف ما يقوله الطرفان للجمهور، ألن ال          

عبـاس  ) الرئيس الفلسطيني محمـود   (مما سمعته في الجانب الفلسطيني، لدي شعور قوي بأن          "وأضاف  
 ذلك، والسؤال هو هل سيحظى      يدرك أهمية الدخول في مفاوضات مباشرة وهو يبحث عن طريقة لشرح          
  ."ر عنها تأييداً للتفاوض المباشربدعم جامعة الدول العربية؟ سيكون هذا جدالً كبيراً لكنني أقدر أن يصد

ي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس واإلدارة األمريكية سيسعون للتوصل         سرائيلاإلإن رئيس الوزراء    "وقال  
لكنه اعتبـر   .  وإن قضية المستوطنات ستحل نتيجة التفاق الحدود       إلى اتفاق حول حدود الدولة الفلسطينية     

انديك أن من الصعب على نتنياهو تمديد تجميد االستيطان، وكـذلك إلغـاء التمديـد إذا تـم اسـتئناف                    
يبدو أنه ابتعـد عـن      "وعن أوباما قال انديك     ". المفاوضات المباشرة، هذا يضعه بين المطرقة والسندان      

أوباما أدرك أن بإمكانه أن     "، وأضاف   "األول في منصبه واآلن هو يعود ويقترب منها       في عامه   " إسرائيل"
  ".وليس ضده" يةسرائيلاإل"ينجز أكثر عندما يعمل مع رئيس الحكومة 

  29/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  زيارة غزة ال تعطي شرعية لحماس: وزير خارجية إيطاليا .54
و فراتيني أن الزيارة التي سيقوم بها مع نظرائه األوروبيـين           أعلن وزير الخارجية اإليطالي فرانك    : لندن

 علـى حركـة حمـاس،    "إضفاء الشرعية" أيلول القادم لن يكون من بين أهدافها /لقطاع غزة في سبتمبر   
وأضاف فراتيني في مؤتمر صـحافي مـشترك فـي مقـر            .  إلى أنه لن يكون هناك اتصال معها       مشيراً

زارت غزة مـرتين مـن دون       "اد األوروبي كاثرين أشتون أن األخيرة       الوزارة مع وزيرة خارجية االتح    
الزيارة لقطاع غزة بالطبع ال تـضفي       "وتابع القول   . "اتصال مع حماس، وهذا هو نهج االتحاد األوروبي       
وبالنسبة لنا فإن الـسلطة الـشرعية هـي الـسلطة           . أي شرعية على حركة حماس كمجموعة معارضة      

بو مـازن   وتابع فراتيني أن الهدف من الزيارة هو دعم وليس إضعاف أ          .  عباس ة محمود  بقياد "الفلسطينية
  .ورئيس وزرائه سالم فياض

  29/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  وفياً لفلسطينألبد  إلى اسأبقى: موراتينوس .55

ـ  لألبدسيبقى  " قال ميخائيل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا انه         :عيسى الشرباتي  –القدس المحتلة    ا  وفي
 دولـتهم الفلـسطينية     بإقامـة  جهوده حتى ينعم الفلـسطينيون       أقصى وانه لن يتوانى عن بذل       ،لفلسطين
  . تحقيق السالمإلىي سرائيلودعا موراتينوس قادة الشعبين الفلسطيني واإل ."المستقلة

 الجامعة  إدارة حيث منحه مجلس     ،وكان موراتينوس حل ضيفا على جامعة القدس في ابوديس ظهر امس          
 المحطات والمراحل التي انخرط فيها بشكل       إلىوتطرق موراتينوس في كلمته     . رجة الدكتوراة الفخرية  د

 وسـعيه   ،فاعل في العملية السياسية ودوره في المفاوضات السابقة ومحاوالت تقريب وجهـات النظـر             
السالم التي   عزمه زيارة قطاع غزة قريبا لحمل نفس رسالة          موراتينوس وأكد.  السالم إلحاللالمتواصل  

  ." للفلسطينييناألمل وإعطاء ، الصراعإنهاء إلى"  داعياً،إلحاللهاسعى 
 29/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  األب ديزموند توتو يدعو لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية .56
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، والحاصل على جائزة نوبـل       ديزموند توتو  األبريقي، المطران    المناضل الجنوب إف   ادع: خالد بركات 
ية فـي الواليـات المتحـدة       سرائيل مقاطعة المنتوجات اإل   إلىللسالم، اليوم الخميس، في بيان صدر عنه        

 تسير على   أنوحث كل شركات األغذية والمحال التجارية الكبرى، بما فيها الحوانيت والبقاالت،             .والعالم
 14 الدوري األخير يـوم      عهاجتمابوالية واشنطن، والتي قرر مجلسها العام في        " تعاونية أولومبيا "خطى  
  .يةسرائيليوليو الجاري، مقاطعة المنتوجات اإل/ تموز

  29/7/2010، 48موقع عرب
    

  ! ؟"المباشرة"لـ " غير المباشرة"لماذا ننتقل من المفاوضات  .57
  أسعد عبد الرحمن

هائي، بل تلقى الفلسطينيون تأكيدات أمريكية بأن تشمل المفاوضات غير المباشرة جميع قضايا الوضع الن
وفي حين طالبت السلطة الفلسطينية البدء بقضية تحديد حدود الدولة الفلسطينية، طلبت . واألسرى

. فاختار البدء بالقضيتين معا) جورج ميتشل(أما المبعوث األمريكي . إسرائيل البدء بقضايا األمن والمياه
رفضا متكررا لالنتقال إلى ) ؤولينوغيره من كبار المس(ومنذ اللحظة األولى، أعلن الرئيس الفلسطيني 

  .من دون إحراز أي تقدم في موضعي الحدود واألمن" المباشرة"
غير "للبدء بـ ) بنيامين نتنياهو(، التي اتخذتها حكومة "لالستيطان"لقد ثبت أن خطوة التجميد المؤقت 

ى ما نشاهده على وفي ظل الجدل العام يبق. إرضاء لإلدارة األميركية، كانت مجرد كذبة" المباشرة
، وتجاهل الفرصة "االستيطاني"فالحكومة اإلسرائيلية اختارت االستمرار في البناء . األرض هو األهم

أن هذه المباحثات ستجرى "من ) نتنياهو(األمريكية المطروحة لعملية التسوية، وهو ما جاء على لسان 
وعليه، يصر اإلسرائيليون .  القدسفي" االستيطان"، في إشارة إلى رفضه وقف "من دون شروط مسبقة

السالم مع الفلسطينيين سيكون "من أن ) نتنياهو(، على قاعدة ما قاله "المباشرة"اآلن على االنتقال إلى 
إلى اتصاالت تجرى وجها " غير المباشرة"، داعيا إلى انتقال سريع من "مستحيال دون مفاوضات مباشرة

م بجهاز الريموت كنترول عن بعد، وأنه يجب أال يتوقع أحد أننا ال يمكن تحقيق السال"، بحجة أنه "لوجه
  ".سنصل إلى قرارات واتفاقات بشأن أمور حاسمة دون الجلوس معا في الغرفة نفسها

بأن مجرد قبول ) باراك أوباما(استطاع إقناع الرئيس ) نتنياهو(يذهب كثير من المحللين إلى االعتقاد بأن 
فإن ذلك تطور يمكنه من إقناع األكثرية في حكومته بالموافقة على " اشرةالمب"الرئيس عباس استئناف 

ومن جهتها، ترى مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة قبلت بهذا "!! االستيطان"تمديد فترة تجميد 
المنتهجة مؤخرا مع إسرائيل، علما بأن المصادر ذاتها تؤكد أن " سياسة التسليف"الطرح من باب 

شكليا " التجميد"على تحقيق هذا األمر اللهم إذا كان ) غير راغب: وكثيرون يقولون(غير قادر ) نتنياهو(
فأحزاب عديدة، مؤتلفة معه، تهدد باالنسحاب من الحكومة في حالة عدم ! كما هو واقع الحال اآلن

ييب تام  سبتمبر القادم، مع عدم تجاهل أن هذا كله يحدث في ظل تغ28بدء من " االستيطان"استئناف 
على مسألة رضوخه في ) نتنياهو(التي ربما يراهن , للطرف الفلسطيني الشريك األصيل في المفاوضات

قوامها الزعم بتهديد المعسكر الغربي وقف المساعدات المالية " تخويفية"النهاية على أرضية فرضية 
  .أو ضماناتبدون شروط " المباشرة"للسلطة بحيث تصبح األخيرة جاهزة للقبول باستئناف 

لم تحقق أي شيء يذكر، تواجه موقفا ال " غير المباشرة"السلطة الفلسطينية، التي أكدت أكثر من مرة أن 
اإلذعان والموافقة على استئناف : تحسد عليه يضعها مرة عاشرة بعد المئة أمام خيارين أحالهما مر

، أو الرفض واإلصرار )أولمرتأيهود (والتنازل عن شرط بدئها من حيث انتهت في عهد " المباشرة"
 –في الضفة والقدس، ما سيتيح إلسرائيل " لالستيطان"على موقفها بعدم استئنافها إال بعد الوقف الكامل 

لكن " المفاوضات المباشرة"خالل " تنازالت مؤلمة" الترويج بأنها كانت بصدد تقديم –يقول المتخوفون 
 الراهن للسلطة الفلسطينية، إال أن المطلوب من هذه ورغم معاكسة الوضع العالمي! السلطة رفضتها
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األخيرة اجتياز هذا االختبار بكرامة وعدم اإلذعان للضغوط حيث أن مثل هذا اإلذعان سيجردها من 
، بل "االستيطان"فالتمسك باألهداف السياسية المعلنة يعني اإلصرار على تجميد . المصداقية والوطنية

ة فورا وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بتدفق السلع ومواد البناء وفتح وإنهاء الحصار على قطاع غز
لذا يتوجب على السلطة عدم . الممر اآلمن بين القطاع والضفة، والممر المائي بين غزة والعالم الخارجي

س في في الضفة، وبالذات القدس، أو قبل تحقيق تقدم ملمو" االستيطان"قبل وقف " المباشرة"الذهاب إلى 
، تجاوبا مع مطالب أمريكية، تقديم حزمة من )نتنياهو(قضايا األمن والحدود، رغم ما يشاع عن نية 

، مثل وقف "المباشرة"تشجع السلطة على خوض ) ال قيمة حقيقية لها سياسيا(إجراءات بناء للثقة 
تح مراكز جديدة اقتحامات جيش االحتالل للمدن في الضفة، وإزالة المزيد من الحواجز، والسماح بف

وغير " (سي"، وإحالة أراض إلى الفلسطينيين من المنطقة "بي"للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة 
  ).ذلك مما تتداوله وسائل اإلعالم

في هذا السياق، ما الذي يتوقعه البعض من السلطة الفلسطينية إذ يطالبونها بالذهاب إلى مفاوضات 
بل كيف يستقيم شرط ? "االستيطاني"اضي الضفة مبتلعة من الغول من أر% 42وقد أضحى , مباشرة

يتنقل من كذبة إلى أخرى، ويخلق واقعا من جانب واحد يترك أثره على مصير ) نتنياهو(و" المباشرة"
لم تأت بأي فائدة " غير المباشرة"فإن كانت ": للمباشرة"من هنا، يجب تجديد الرفض . التسوية ككل

فما ) فاوض المستمر منذ أكثر من عشرين عاما مع تراجع أوضاعنا على األرضفضال عن عبثية الت(
ختاما، تبقى بأيدينا بدائل متوافرة، أهمها خيار التوجه إلى الجمعية العامة لألمم !!! إذن؟" المباشرة"نفع 

لهيئة المتحدة ومجلس األمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما إزاء القضية الفلسطينية انطالقا من قرارات ا
فالسياسات والممارسات اإلسرائيلية تشكل تهديدا خطيرا ألمن واستقرار العالم ومصالحه . الدولية

وهذا الحال، يوجب على مجلس ). وبخاصة مصالح الواليات المتحدة فيما أعلن عن ذلك كبار مسؤوليها(
ية، ومرجعية مؤتمر مدريد، وفقا لإلرادة األمم" بحل الدولتين"األمن تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل 

وفي حال فشل هذا الطريق، فالخيار عندئذ هو حل السلطة التي يراد لها أن . ومبادرة السالم العربية
مطروحا مباشرة في " حل السلطة"ولقد بات موضوع ! له" وكيال"على االحتالل و" شاهد زور"تكون 

وفي هذا السياق، . ة السلطة الرئيس عباستصريحات القادة الفلسطينيين وأبرزها ما جاء على لسان قم
بل وفي كل سياق، يجدر التنويه إلى أنه دون خط مواز من المقاومة الشعبية ال أمل بأي مفاوضات، 

فهل بعد كل هذا تغيب عنا حقيقة "!). االحتالل المريح"بل يسمونه (بالوضع القائم " يتنعم"فاالحتالل اآلن 
ائيل تنظر بجدية لالعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب أن المفاوضات وحدها لن تجعل إسر

أو تحويل األرض إلى " االستيطان/ "الفلسطيني، ولن تجعلها تعيد القدس أو تتوقف عن االستعمار
  !.جيتوهات متقطعة األوصال؟

  29/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

  القدس المتبقية" نتف"سرقة ممنهجة لـ... وإحياء قانون أمالك الغائبين" إسرائيل" .58
  مأمون الحسيني

بالتوازي مع استخدام كل أنواع وأصناف الضغوط، بما في ذلك استصدار دعوة من األمم المتحدة، لدفع 
، دون أية مرجعية أو أجندة زمنية أو جدول "المفاوضات المباشرة"السلطة الفلسطينية نحو العودة إلى 

، وبالتزامن مع ارتفاع أصوات "قضايا الحل النهائي "أعمال يتضمن مناقشة أية قضية أساسية مما يسمى
الدولة اليهودية "، من أوساط ما يسمى اليسار واليمين على السواء، تطالب بتبني حل "إسرائيلية"

، وتقديم وزير الخارجية "ضم الضفة الغربية ومنح سكانها مواطنة إسرائيلية"بعد " الديمقراطية الواحدة
  المتطرف أفيغدور ليبرمان مقترحه الخاص برفع اليد" إسرائيل بيتنا"وزعيم حزب " اإلسرائيلي"
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عن قطاع غزة وسلخه عن الضفة الغربية وتصديره، وأزماته إلى مصر، كشفت الدولة العبرية النقاب، 
أمالك "أخيرا، عن ثالثة مشاريع جديدة لالستيالء على ما تبقى من فلسطين، أولها يتمثل في تطبيق قانون 

الذي يهدد بمصادرة آالف العقارات في المدينة المحتلة، وثانيها القبول بتوصيات لهدم "  في القدسالغائبين
من أراضي % 60، وفق تصنيفات أوسلو، والتي تشكل نحو "ج"نحو أربعة آالف منزل في مناطق 

لذي ا" قانون الوالء"الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة على ما بات يعرف ب 
  ".دولة يهودية ديمقراطية" "إسرائيل" االعتراف ب1948يفرض على فلسطينيي 

الذي ) تطبيق قانون أمالك الغائبين على القدس الشرقية(هذه المشاريع الثالثة، وباألخص المشروع األول 
" يةاإلسرائيل"، والذي عده المستشار القضائي للحكومة "محكمة العدل العليا"ينتظر مصادقة ما يسمى 

يهودا فاينشتاين ساري المفعول في القدس الشرقية، وذلك على رغم أن المستشارين القانونيين للحكومات 
المتعاقبة كانوا أعلنوا في السابق أنه ال ينطبق على المدينة المقدسة، حتى بعد ضمها رسميا " اإلسرائيلية"

 االستيالء على العديد من العقارات في بداية الثمانينات، من دون أن يلغي ذلك اللجوء إليه في عمليات
، تندرج، في واقع األمر، في سياق رؤية ممنهجة "كليفت"و" األمباسادور"وفندقي " كرم المفتي"القدس مثل 

وضعتها حكومة نتنياهو بهدف تقليص عدد الفلسطينيين في مناطق فلسطين التاريخية كافة، وباألخص في 
 االستمرار في سياسة التوسع واالستيطان وهدم المنازل، واالنتقال القدس، وزيادة عدد اليهود من خالل

  .من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي، ووضع يدها على العقارات واألموال الفلسطينية
ووفق المعطيات الميدانية، فإن تطبيق هذا القانون العنصري على الشطر الشرقي من مدينة القدس، 

 ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء دون جنسية 260ممتلكات نحو سيعني االستيالء على 
التي تسيطر حاليا على ما نسبته " اإلسرائيلية"، ووضع اليد "الخط األخضر"داخل ما يسمى " إسرائيلية"

من المساحة المتبقية، ومعظمها  أراض وقفية مسؤولة عنها الحكومة % 13من المدينة، على ال % 87
ما يعني، إضافة إلى المعنى . تأجيرها بأسعار زهيدة للمواطنين المقدسيين لتثبيتهم في أرضهماألردنية تم 

السياسي المتمثل في قطع الشك باليقين حول استحالة وضع مستقبل المدينة المقدسة على طاولة 
، المضي "اإلسرائيلي"التفاوض، وتحويلها رسميا وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف 

، من خالله، إلى تغيير الطابع الديمغرافي للقدس "إسرائيل"قدما في سياسة التطهير العرقي الذي تسعى 
واقتالع الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، ومواصلة تطويع القوانين بما يحقق أألهداف السياسية 

ستعمال قانون التنظيم قيد التطبيق، ترافق مع ا" أمالك الغائبين"، ال سيما أن وضع قانون "اإلسرائيلية"
والبناء الذي يعطي الدولة العبرية الحق بالسيطرة على األراضي بالقدس ومنع البناء العربي ونقل 

 318وتسريب العقارات واألمالك المقدسية إلى جمعيات استيطانية، كما تزامن مع التخطيط  لطرد 
  .شخصية مقدسية

نوناً ونظاماً سنتها قوات االحتالل لمصادرة  قا30ولعل من الضروري اإلشارة إلى أن ثمة نحو 
الذي يعد األخطر من بينها، ورزمة األنظمة التي " قانون أمالك الغائبين"األراضي الفلسطينية، من بينها 

يطرد منها جميع " مناطق أمن" بتفويض من وزير الحرب بإعالن مناطق معينة 1949صدرت عام 
وقانون ) 1950(ي غير المزروعة، وقانون نزع الملكية سكانها العرب، والقانون الخاص باألراض

، وفق التطبيق الجديد "الغائب"أما مفهوم ). 1958(وقانون التقادم ) 1953(االستيالء على األراضي 
، أو من نفي "بلدية القدس"، فهو من يقيم خارج الوطن، أو خارج حدود ما يسمى "أمالك الغائبين"لقانون 

حرب أو بعدها، ما يفقده حق إقامته المؤقتة في المدينة، وبالتالي، يصبح من أو هرب أو رحل خالل ال
بموجب القانون إياه، االستيالء على أمالكه التي ) حارس أمالك الغائبين(، وعبر ما يسمى "حق إسرائيل"

تحول عادة إلى الجمعيات االستيطانية التي قامت بوضع اليد على أراض وبيوت كثيرة بدعوى أنها 
أما الجديد فهو أنه، ومع بناء جدار الفصل، أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج . رس أمالك غائبينحا

حينما احتلت القدس في " اإلسرائيلية"الجدار معرض لخسارة إقامته المؤقتة التي منحته إياها السلطات 
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، وهذا يشمل نحو "نأمالك الغائبي" ويمكن تاليا االستيالء على أرضه وأمالكه بموجب قانون 1967عام،
  ". ألف مقدسي آخر خلف جدار الفصل العنصري خارج الخط ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس130

عمليات السرقة الجماعية التي تعد األكبر في التاريخ، والتي بدأ تنفيذها منذ " إسرائيل"وهكذا، تستكمل 
من قبل نحو مليون "  المتروكةاستيعاب األمالك" تحت مسمى 1948قيام الدولة العبرية في عام  

 إثر 1950في عام " سرقة مقوننة"فلسطيني طردوا من أرضهم وممتلكاتهم، وذلك قبل أن تتحول إلى 
علما أنه، ومنذ بداية ). أمالك الغائبين(صدور القانون الذي يستند إليه مستشار الحكومة القضائي 

 ألف دونم 682اليهود الصهاينة سوى مليون و، لم يمتلك "إسرائيل" وحتى إقامة 1876االستيطان سنة،
 مليون دونم، وذلك 27من أراضي فلسطين البالغة مساحتها % 7.5من األرض الفلسطينية، أي ما نسبته 

عبر امتالك ثلث هذه األراضي تقريبا عن طريق الوالة األتراك، إما بالشراء أو المنح أو الرشوة، 
كومة االنتداب البريطاني، تنفيذا لمحتوى إعالن بلفور، واالستحواذ على الثلث اآلخر عن طريق ح

 ألف دونم 329وشراء المؤسسات اليهودية للثلث األخير من مالكين لبنانيين وسوريين، إضافة إلى نحو 
فيما ترك . 1914كان يملكها اليهود الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون في فلسطين كمواطنين قبل سنة 

 ألف دونم، وبقي بين أيدي الفلسطينيين الذين لم 178وراءهم سبعة عشر مليونا والفلسطينيون الالجئون 
أما بقية المساحات التي . على نصفها فيما بعد" إسرائيل" ألف دونم استولت 465يغادروا قراهم مليون و

  . ألف دونم، فكانت أمالك دولة منذ العهد العثماني860 ماليين و6بلغت نحو 
  29/7/2010الخليج، الشارقة، 
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  الفتاح بشير عبد
 اإلسرائيلي الراهن، في أحد أبرز جوانبه، كما لو كان تخريجاً طبيعياً ومباشراً -يبدو التوتر التركي 

فمن . لحال التنافر المزاجي وعدم التناغم السياسي بين الحكومتين الحاليتين في كل من أنقرة وتل أبيب
هتها تُحمل الحكومة اإلسرائيلية نظيرتها التركية المسؤولية عن ذلك التوتر، حتى أن وزير السياحة ج

اإلسرائيلي لم يتورع عن اعتبار رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عدواً للدولة العبرية، كون 
قيه، وفقاً للتصور اإلسرائيلي، ، ذا الجذور اإلسالمية، األمر الذي يب"العدالة والتنمية"حكومته تمثل حزب 

فإلى جانب إصرارها على نهج مغاير . أسيراً للنزوع الفطري نحو التطرف والتأسلم ومعاداة السامية
، التي "حماس" وحركة "حزب اهللا"لذلك الذي تتبناه كل من واشنطن وتل أبيب حيال طهران ودمشق و

سرائيلي لألراضي الفلسطينية، ال تتردد اعتبرها أردوغان حركة مقاومة مشروعة ضد االحتالل اإل
 في كيل االنتقادات الالذعة إلسرائيل، سواء في ما يخص تعاطيها مع الفلسطينيين أو ما "العدالة"حكومة 

يتصل بترسانتها النووية، األمر الذي حض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبة رئيس 
ه إلسرائيل قبل أشهر بتسريع إجراءات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي الحكومة اإلسبانية إبان زيارت

حتى ال تمعن في التغلغل إلى محيطها العربي واإلسالمي على نحو يزج بها في أتون الحركات واألنظمة 
  .الراديكالية على حساب عالقاتها االستراتيجية الوثيقة مع إسرائيل والغرب

 اإلسرائيلية المتكررة إلى -نتنياهو من أن تفضي التوترات التركية وفي السياق ذاته، تتخوف حكومة 
 األميركي لمصلحة تركيا على حساب - اإلسرائيلي -اختالل ميزان العالقة بين أطراف المثلث التركي 

 نحو استرضاء حكومة "أسطول الحرية"إسرائيل، ال سيما بعد أن جنحت واشنطن في مستهل أزمة 
عبر مطالبة إسرائيل بضرورة االمتثال للطلب التركي باإلفراج الفوري وغير المشروط  "العدالة والتنمية"

عن جميع الناشطين األتراك، والقبول بمشاركة دولية في التحقيقات التي سيتم إجراؤها بشأن االعتداء 
  ."أسطول الحرية"على 
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لتركي عن مناشدة الشعب على الجهة األخرى، لم يتورع أردوغان في خطابه األخير امام البرلمان ا
اإلسرائيلي التحرك من أجل كبح جماح حكومة نتنياهو المتعجرفة التي ستفضي سياساتها الرعناء إلى 
إفساد عالقات إسرائيل بحلفائها وأصدقائها بعد تشويه صورتها عالمياً وإعادتها إلى غياهب العزلة 

التركي جنكيز شاندار، أن بقاء حكومة نتنياهو وفي هذا اإلطار يرى الكاتب والناشط السياسي . اإلقليمية
 على العالقات بين أنقرة وتل أبيب خالل "الطابع الثأري"في السلطة من شأنه أن يفضي إلى تغليب 

  ."الدم"المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أن تطورت الخالفات بينهما وتشعبت حتى وصلت إلى 
راك أن تكون الحكومة اإلسرائيلية قد آلت على نفسها وانطالقاً من هذا الطرح، لم يستبعد محللون أت

حزب العمال "تأجيج نشاط مقاتلي :  وتقويضها عبر وسائل شتى من أبرزها"العدالة"محاصرة حكومة 
إذ ينحو أولئك المحللون باتجاه تحميل حكومة نتنياهو مسؤولية تنامي عمليات هذا الحزب . "الكردستاني

 وتهديده بنقل "أسطول الحرية"بيع القليلة المنقضية وعقب االعتداء على ضد الجيش التركي خالل األسا
نشاطاته إلى عموم المدن التركية واستهداف أنابيب النفط والغاز العابرة لألراضي التركية، وذلك بعد أن 

حزب "شهد جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية والذي كان مسرحاً لربع قرن من الحرب مع 
، سالماً نسبياً في األشهر القليلة الماضية على أثر الهدنة التي أعلنها مقاتلو الحزب "ل الكردستانيالعما

 "العدالة والتنمية"في العام الماضي من طرف واحد بالتزامن مع خطوات ملموسة قامت بها حكومة 
) يونيو(للتوصل إلى حل سياسي للمسألة الكردية، تضمن خطة حكومية أطلقت في شهر حزيران 

 انطوت على إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية، إلى "مشروع األخوة والتضامن"الماضي حملت اسم 
  .جانب أخرى أمنية، لتسوية المسألة الكردية

 بإدارة أوباما من "العدالة التركية"عالوة على ذلك، عمدت حكومة نتنياهو إلى تلغيم عالقات حكومة 
 وتجاوزها للحدود والقواعد التي وضعتها واشنطن "العدالة"رد حكومة خالل تخويف تلك األخيرة من تم

للتفاعالت والعالقات اإلقليمية لحلفائها وأصدقائها في المنطقة، والذي تجسد في محاولة الحكومة التركية 
تالفي أية عقوبات أو خطوات تصعيدية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي من طريق إبرام 

  .ثالثي بمعاونة البرازيل لتبادل اليورانيوم عبر تركيااتفاق 
ويبدو أن مساعي حكومة نتنياهو قد أتت أكلها، إذ بدأت دوائر سياسية وإعالمية في واشنطن تتراجع عن 

 أن تنأى تركيا بنفسها عن "بروكينغز"دعمها لتركيا مكيلة لها انتقادات شديدة، حيث لم تستبعد مؤسسة 
وكذا التحالف االستراتيجي مع إسرائيل كما فعل الرئيس الفرنسي السابق شارل حلف شمال األطلسي 

ديغول في ستينات القرن الماضي، توخياً لالستقالل الوطني، والخروج من األحالف وقيود التزاماتها 
، العامة، فضالً عن تحقيق الحماية والردع النوويين على نحو مستقل بمنأى عن المظلة النووية األميركية

وهي التكهنات التي تزامنت مع إعراب مسؤول تركي عن خيبة أمل بالده من موقف بعض دول حلف 
شمال األطلسي والتي لم يسمها، بسبب دعمها اللجنة اإلسرائيلية التي كلفت النظر في الهجوم على 

  .تها، في الوقت الذي شكّك األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في موضوعي"أسطول الحرية"
 البريطانية، أن مبادرات "الغارديان"وبدوره، أورد الكاتب البريطاني سايمون تيزدال في صحيفة 

أردوغان في السياسة الخارجية اإلقليمية ومغازلته إيران وخالفه مع إسرائيل وتودده لسورية، قادت 
 من الغرب وحلف شمال  في السياسة التركية، بعيداً"إعادة تجميع إستراتيجي"معلقين غربيين الى توقع 

 الى ايجاد "العدالة والتنمية"األطلسي وتقرباً من العالمين العربي واإلسالمي، بالتوازي مع سعي حزب 
حكومة تركيا "كما علّق الكاتب األميركي توماس فريدمان بأن . برنامج عمل إسالمي جديد في الداخل

روبي بل إلى الجامعة العربية وحماس وحزب اهللا اإلسالمية تبدو غير مركزة على االنضمام لالتحاد األو
كما تردد نقد شديد لهذا التحول الملحوظ في الكونغرس األميركي، بينما عبرت . "وإيران ضد إسرائيل

إدارة أوباما عن قلقها من بعض األعمال التركية األخيرة، التي أرجعها وزير الدفاع األميركي روبرت 
  .وبي في ضم تركيا الى عضويتهغيتس إلى تباطؤ االتحاد األور
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كذلك حذر نواب أميركيون تركيا من أن عالقاتها مع واشنطن ستتضرر إذا استمرت في ما يرونه مساراً 
معادياً إلسرائيل، وبعد أن شكر أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لدعمه إسرائيل في مجلس األمن الدولي 

 87، طلب "أسطول الحرية"قل في الهجوم على بعد أن حالت إدارته دون قرار يلزم بفتح تحقيق مست
 "أسطول الحرية"عضواً من الرئيس االميركي إدراج مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية التي كانت وراء 

كذلك ندد نواب جمهوريون وديموقراطيون بتركيا . على قائمة المنظمات اإلرهابية كما فعلت إسرائيل
عارضة تركيا القرار االخير الذي أصدره مجلس األمن الدولي والذي بسبب مساندتها القافلة، وانتقدوا م

وهدد هؤالء . "مخزية"يشدد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، ووصفوا أفعال تركيا بأنها 
النواب بتأييد أي خطوة للكونغرس مستقبالً على طريق اعتبار ما تعرض له األرمن خالل الحرب 

  .أيدي العثمانيين إبادة جماعيةالكونية األولى على 
وفيما تستعر أوزار الحرب الكالمية بين الحكومتين اإلسرائيلية والتركية، وتتبارى كل منهما في اإللقاء 
بالالئمة على األخرى بشأن ما آل إليه حال العالقات الخاصة والممتدة بين بلديهما، يرى الكاتب 

م تسلم من الوقوع في براثن األصولية، كون الرباط العقائدي اإلسرائيلي ألوف بن أن أيا من الحكومتين ل
فبينما يميل المجتمع اإلسرائيلي بشدة نحو مزيد من اليمينية . أضحى أهم من التماثل التاريخي لدى كليهما

 في المئة من طالب الصفوف األولى من اإلسرائيليين اليوم إلى مدارس 45المفرطة والتدين، إذ يذهب 
 في المئة في العقد األخير، تنامت نسبة التدين في تركيا بشكل ملحوظ 13، بزيادة نسبتها دينية/رسمية

خالل السنوات القليلة المنقضية على نحو ما تجلى في زيادة اإلقبال على المدارس الدينية ومكاتب تحفيظ 
) آي إس إس بي(وأظهر استطالع للرأي أجراه برنامج المسح االجتماعي الدولي . القرآن ودروس الدين

 العلمانية التركية "حريت"المختص بقياس مدى االلتزام بقيم الدين في العالم ونشرت بعض نتائجه صحيفة 
 في المئة من األتراك يصفون أنفسهم بأنهم 83من العام الماضي، أن ) نوفمبر( تشرين الثاني 17يوم

ة التي يمليها عليهم معتقدهم الديني وليس  في المئة أنهم يديرون حياتهم بالطريق67، فيما أكد "متدينون"
 في المئة أنهم يؤدون 50القوانين التركية المتعارضة، في كثير منها، مع الشريعة اإلسالمية، كما أعلن 

  .الصالة بشكل منتظم
 اإلسرائيلية أن تنحو نحواً مغايراً، أو أن تعود إلى -هل يمكن للعالقات التركية : هنا يطرح السؤال نفسه

 في "العدالة والتنمية"رتها األولى إذا طويت حقبة حكم اليمين المتطرف في إسرائيل وأفل نجم حزب سي
تركيا، أم أن كال الحكومتين تشكل تخريجاً طبيعياً لما يعتمل داخل البلدين وفي محيطهما اإلقليمي 

ل ما يعتري وفضائهما الدولي من تفاعالت سياسية خالل اآلونة األخيرة، توشك بدورها أن تجع
تساؤل قد ال تتسع المساحة لإلجابة ! عالقاتهما حالياً نموذجاً عاماً لها في المدى المنظور على األقل؟

  .عليه حالياً، لكن األشهر المقبلة ربما تحمل بين ثناياها إجابة وافية عليه
  29/7/2010الحياة، لندن، 
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  عميرة هاس
لكن ما يثير الغضب في دولة ذات سيادة مدمر في مجتمع يناضل مـن أجـل                . تماشيانالكذب والسلطة ي  

، وكلتاهما تنتج أكاذيـب     "حكومة"للفلسطينيين قيادتين تحت االحتالل، تتنافسان في اللقب المريب         . حريته
كثـر  فحكومة حماس التي فازت بأكثر األصوات في انتخابات ديمقراطية ال تعترف بها أ            . لتخليد مكانتها 

لكنها تحتضن بحرارة حكومة السلطة الفلسطينية، التي عينها الرئيس وزعيم الحـزب الـذي              . دول العالم 
هذه هي الحكومة التي أعلنت باسم الرغبة في عدم تعميق الشقاق الـسياسي بـين               . خسر في االنتخابات  

 تتم فـي    أنان يفترض   القطاع والضفة، في العاشر من حزيران تأجيل انتخابات السلطات المحلية التي ك           
بسبب الشقاق واختالف اآلراء في الصالحيات والشرعية، ما كانت         .  تموز في الضفة الغربية فحسب     17
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 إجـراء  األولـي علـى      اإلصـرار يمكن الجدل في المنطق في      . انتخابات موازية لتمكن في قطاع غزة     
. قلة في غزة خاصة التأجيـل     انتخابات تعزز ازدواجية الحكم الفلسطيني فحسب، وقد باركت حلقات مست         

لكن الجميع يعلمون أن السبب الحقيقي لذلك هو نزاعات داخلية في فتح، والخوف كما يبدو مـن نجـاح                   
  ).برغم أن حماس أعلنت بأنها ستقاطع االنتخابات(قوائم منافسة 

سـكان   الحصار عن غزة، لكنها تساعد في سجن         إزالة إلىإنها الحكومة التي تدعو في كل تصريح لها         
فهي فضال عن أنها    .  جوازات سفر فلسطينية سارية الفعل     إحراز منهم من    القطاع بالفعل بأن تمنع كثيراً    

 االسـتعانة  إلـى  غزة جوازات سفر فارغة لتمأل فتضطر بـذلك سـكان القطـاع      إلى ترسل   أنترفض  
ـ        إلىبالخدمات الباهظة لوكاالت وساطة تنقل النماذج والصور          أندة األخيـرة     رام اهللا، تبـين فـي الم

  . جوازات سفر لسكان في غزةإصداراالستخبارات العامة الفلسطينية تتدخل وفي حاالت كثيرة تحظر 
 ما قيود المرور من حدودها مع القطاع، أخذ يبرز بقوة أكبر التعسف الذي               وقد ضاءلت مصر شيئاً    اآلن

مرارة من حكومة رام اهللا حتـى        يحدث   – التي تصحبه    واألكاذيب –إن الشعور بالسجن هذا     . ال قلب له  
  .عند من ال يشايعون حماس

 طويلة   الكبرى مسجونة مدداً   األكثريةوحقيقة أن   .  يشايعون حماس  ما تزال أجهزة أمن الضفة تعتقل أناساً      
 أمنية بـل عـن بـث الرعـب     إخطار إحباطبال ذنب وبال محاكمة تثير الريبة في أن ليس الحديث عن          

، مراد عميـرة مـن قريـة        لنضرب مثالً . زة وعن قمع التيار السياسي الخصم     واالنتقام لفشل فتح في غ    
 موقع التظاهر على سور الفصل في قريته على أنه مضمد متطوع في             إلىيأتي في كل يوم جمعة      . نعلين

 أن وسرحته أمس فقط، من غيـر        أسابيعاعتقلته االستخبارات العامة قبل نحو من ستة        ". األحمرالهالل    "
  .عائلته ورفاقه حتى على تفسير العتقاله الطويليحصل هو و

 إن حكومة رام اهللا مؤيدة بالكالم للنضال الشعبي، لكن جهازها األمني يعاود تلتلة نـشطاء فـي نعلـين                   
وهكذا يرى التأييد الرسـمي     .  ثالثة ويسرحهم ويعتقلهم مرة أخرى     أويعتقلهم يومين   : مقربين من حماس  

فال عجب أنه بقي الشغل الخاص للمتضررين المباشـرين وال يجتـذب            . للنضال الشعبي أكذوبة أخرى   
إنهـا نفـس    .  الذين يمألون المقاهي والمطاعم ومهرجانات رام اهللا       أولئك وال يجتذب بيقين     –الجماهير  

  أجهزة األمن التي تحظى بمدح المحتل، للهدوء الذي أحرزته في الوقت الذي يصادر فيه األراضي ويهدم                
 التي تصحب  نشاطهم     األكاذيبإن  . الناس ويعتقل األوالد ويمنع من حرية الحركة ويقتل       البيوت ويطرد   

  .وصلتهم الوثيقة بفتح تلقي ظال على صدق القيادة في نظر جمهورها
  28/7/2010هآرتس 

  29/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
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  29/7/2010  الخليج، الشارقة،                                                                


