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جـاهزون للعـودة إلـى    م والضفة ستستعيد برنامجها المقاووحصار غزة يعيش أيامه األخيرة  : مشعل .1
  مفاوضات صفقة تبادل األسرى

خالد مشعل إن حصار غزة يعيش  حماسل قال رئيس المكتب السياسي :حمزة حيمور -عاطف الجوالني 
، مبينا أن الهجوم نحو المصالحة مؤخرا  مرفوضاً ربطه بإنجاز المصالحة أمراًيرة، معتبراًأيامه األخ

كان محاولة لصرف األنظار عن أولوية كسر الحصار، مضيفا أن موقف السلطة لم يرتق إلى مستوى 
أجري في دمشق أن أطرافا " السبيل"وألمح مشعل في حوار خاص موسع مع  .الجدية في كسر الحصار

تطيل أمد " لإسرائي"سطينية وعربية ال تريد لحماس الخروج من الحصار مرفوعة الرأس، مضيفا أن فل
ورأى مشعل أن خط الدفاع األول عن األردن في . الحصار لتقاطعه مع رغبات عربية وفلسطينية

ماس إجهاض مشروع الوطن البديل يتمثل بدعم المقاومة وتعزيز صمود أهل الضفة الغربية، مؤكدا أن ح
وفيما يتعلق باالتهامات الموجهة للحركة بدعم طرف دون آخر في الحركة . ال تتدخل في الشأن األردني

اإلسالمية، قال مشعل إن حماس تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الحركة اإلسالمية، وأنه ليس 
لعودة إلى وأكد مشعل الجاهزية ل .هناك فريق محسوبا على حماس وفريق آخر غير محسوب عليها

إذا "التفاوض غير المباشر حول صفقة تبادل األسرى، مع التمسك بمطالب الحركة السابقة، ويضيف أنه 
  ".كان جندي واحد ال يكفي لإلفراج عن األسرى فسنسعى ألسر جنود آخرين

اني الجزء الث) السبيل(وفيما يلي الجزء األول من الحوار والمتعلق بالمستجدات السياسية، فيما تنشر 
  :المتعلق بمواقف الحركة وفكرها السياسي إلى األسبوع القادم

هل تشعرون بأن أيام الحصار على قطاع غزة باتت معدودة؛ وكيف تقيمون الوضع الراهن على 
  المستوى الفلسطيني من أجل كسر الحصار؟

صيغ إلعادة نعم، ال شك أن الحصار يعيش أيامه األخيرة، وحتى وإن حاول البعض إطالته وإيجاد 
الحصار بحد ذاته جريمة ال أخالقية ال ينبغي لها أن تستمر، .. إنتاجه، كالحديث عن تخفيف الحصار

. فضالً عن أن الحصار عملياً فقد أهدافه السياسية، وفشل في تحديد أغراضه التي استعمل من أجلها
 ثبت لكل من ساهم فيه أو الحصار كان ورقة ضغط وابتزاز لتطويع حماس وتطويع أهلنا في غزة، ولقد
  .توطأ معه، أن هذا الحصار فشل، وأن حماس ما تزال صامدة وترفض الخضوع

هذا الحصار رغم أنه يشكل ألما كبيرا لشعبنا في غزة ولحركة حماس في ذات الوقت، لكنه أيضا أصبح 
. الحصار الظالمعبئا على المحاصرين أنفسهم، ولعل أسطول الحرية سيكون هو القشة التي ستقصم هذا 

وإذا كان البعض يظن أن تداعيات أسطول الحرية تكاد تنتهي أو تتالشى، وبالتالي يعودون لسيرتهم 
األولى في الحصار، فهم واهمون، نحن سنكرر أساطيل كسر الحصار بالبحر وبغير البحر، وسيتواصل 

 أن الحصار انتهى سياسيا، الجهد العالمي ومعه الفلسطيني والعربي واإلسالمي لكسر الحصار، أعتقد
  .وبقي أن ينتهي على األرض

في ظل الفرصة المواتية لوضع حد للحصار، كيف تنظرون للمواقف الفلسطينية والعربية وكذلك الدولية 
  لوضع حد لهذا الحصار، هل أنتم راضون عن سقف المواقف الفلسطينية والعربية؟

مستوى الجدية في كسر الحصار، بل هو محاولة  لألسف موقف السلطة الفلسطينية ال يرتقي إلى -
المتصاص الغضب الذي رافق الجريمة الصهيونية في مجزرة أسطول الحرية، إنهم ال يريدون كسر 
الحصار؛ ألن البعض ما زالوا يعتبرونه ورقة بأيديهم للضغط علينا، ومن هنا تحدثوا عن موضوع 

الوقت إال محاولة لصرف األنظار عن أولوية كسر المصالحة، وما هذا الهجوم نحو المصالحة في هذا 
محاولة ربط كسر الحصار بإنجاز المصالحة لعبة مرفوضة؛ ألن كسر الحصار هدف مطلوب . الحصار

لذاته، والمصالحة هدف مطلوب لذاته؛ وهما هدفان ينبغي أن يسيران جنبا إلى جنب بشكل متوازن وال 
  .يعلق أحدهما على اآلخر
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 صمتت طويالً عن موضوع الحصار رغم وجود قرارات عربية رسمية بكسره، ثم الجامعة العربية
  ما الذي تمخضت عنه هذه الزيارة؟.. جاءت الزيارة األخيرة لألمين العام للجماعة العربية

 خطوة الجامعة العربية واألمين العام عمرو موسى بزيارة غزة، وإن جاءت متأخرة، لكنها جيدة، -
 لكن العقبة ليست هنا، هي بتقديري توافق بين أطراف دولية وإسرائيلية تريد ويشكر عليها الرجل،

استعمال الحصار من أجل معاقبة حماس أو تطويعها، وبين أطراف فلسطينية وعربية ال تريد لحماس أن 
  .تخرج من الحصار مرفوعة الرأس بدون أن تدفع ثمنا سياسياً مقابل كسر الحصار

 هو الذي يجعل الحصار قائما لهذه اللحظة، لكن هذا التواطؤ مهما بلغت قسوته، هذا التواطؤ بين الطرفين
لن يصمد أمام إرادة الشعب الفلسطيني، ما بالك ونحن نشاهد إرادة إنسانية تشكلت شرقاً وغرباً وعلى كل 

القوافل المستويات والجنسيات واألديان، وكان أسطول الحرية النموذج األبرز لها، واألساطيل القادمة و
  .القادمة والجهود القادمة ستعطي رسالة أبلغ بأن الحصار ينبغي أن ينتهي

لذلك، المسألة اليوم ال تتعلق بمواقف أطراف، إنما تتعلق بإرادة ستفرض نفسها على الجميع، هذا الذي 
إرادة الصمود على األرض مع . نعول عليه، ال أعتقد أن بعض المواقف هنا وهناك ستتغير طواعية

إرادة المتضامنين لكسر الحصار على المستوى اإلقليمي والعالمي هي التي ستفرض على الجميع أن 
  .يمزقوا ورقة الحصار، وأعتقد أن ذلك بات قريبا إن شاء اهللا

الموقف التركي على المستوى الرسمي كان واضحا باتجاه كسر الحصار وفتح خط بحري مع قطاع غزة 
ر الموقف التركي لرفع الحصار، سواء كانت معلنة أم غير معلنة، هل هناك تحركات رسمية غي.. 

  تعولون على أن يكون لها دور في رفع الحصار؟
 ال شك أن اإلخوة األتراك كان لهم الدور األبرز في هذه المحطة، سواء على صعيد دفع الثمن -

رائيلي بشكل خاص، ومن بالشهداء وباستهداف الدولة التركية والشعب التركي من خالل السلوك اإلس
خالل الموقف الصريح الذي عبرت عنه القيادة التركية بكل مستوياتها وبخاصة تصريحات السيد 

اليوم ". إذا أدار العالم كله ظهره لغزة، أنا لن أدير ظهري لها"أردوغان، وهنا نستحضر عبارته أنه 
تداعيات الجريمة اإلسرائيلية ضد أصبح كسر الحصار شرطا من الشروط التركية التي تضعها لمعالجة 

وهذا موقف تاريخي . أسطول الحرية، وهذا تطور مهم يحسب لتركيا قيادة وشعباً، ويشكرون على ذلك
لن ينساه شعبنا ولن تنساه األمة لتركيا، وهذه إحدى تجليات عودة تركيا لدورها اإلقليمي والعربي 

  .طقةواإلسالمي الكبير إلى جانب بقية األدوار في المن
لكن هناك جهودا أخرى؛ نحن في الحركة تواصلنا في األسابيع الماضية مع عدد من الدول العربية 
واإلسالمية، ومع عدد من الدول األوروبية، ونبذل جهدا لترجمة هذه الدعوات المتزايدة باتجاه كسر 

الحاضر هي فتح خط الحصار إلى سلوك عملي، ولعل الترجمة األكثر تحديداً، واألكثر حاجة في الوقت 
  .بحري مع غزة؛ ألن الحصار له عدة أشكال

أعتقد أن فتح الخط البحري بين غزة والعالم سيكون عنوانا مهما لكسر الحصار، وسيفْقد أشكاَل الحصار 
األخرى مبرراتها وأهميتَها، لذلك نحن نلح على أنه ال بد من مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني 

ار، ويفتح معابره مع غزة، ونريد من اإلخوة في مصر أن يتجاوزوا الماضي، وال لكي ينهي الحص
نحن ما زلنا نلح .  بالفتح المؤقت كما جرى في الفترة الماضية لمعبر رفح، من فتح مؤقت جزئينيكتفو

على فتح خط بحري بين غزة والعالم، وهذا حق الشعب الفلسطيني، وإن شاء اهللا تنجح الجهود التركية 
  .الجهود العربية واإلسالمية، والجهود األوروبية في إيجاد صيغة مناسبة لفتح الخط البحري مع غزةو

أشرت إلى فشل حصار غزة؛ ومن الواضح أن الحصار أصبح عبئا على الجانب اإلسرائيلي، إذا لماذا 
  يستمر الحصار إذا كان الجانب اإلسرائيلي ال يحقق نتائج مباشرة من هذا الحصار؟
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لموقف اإلسرائيلي له في تقديري ثالثة أبعاد؛ البعد األول أنه جزء من السلوك العدواني ضد الشعب  ا-
الفلسطيني، فهو كما يحتل، وكما يبني مستوطنات، وكما يهود ويهدم األحياء والمنازل، هو أيضاً 

  .يحاصر، فهذا جزء ال يتجزأ من السلوك اإلسرائيلي؛ ألنه عدو ومحتل
ني هو ربط الحصار كما يزعم االحتالل اإلسرائيلي بقضية شاليط، فهو جزء من العقوبة لقطاع البعد الثا

  . غزة وللمقاومة في غزة ولحركة حماس، جراء أسر الجندي شاليط
بإطالة أمد الحصار، طالما هذا يتقاطع مع رغبات في " إسرائيل"لكن لألسف، هناك بعد ثالث يغري 

ال تخدم أجندات اآلخرين؛ ألن هذا ليس " إسرائيل"وى الدولي أيضا، فـالمنطقة، ولألسف، على المست
سلوكها، ولكن ال مانع لديها إذا تقاطع ذلك مع أجندات ورغبات اآلخرين، ولألسف هذا البعد الثالث قائم 
في التقاطع مع رغبات ربما بعضها فلسطيني، وربما بعضها عربي، فضال عن رغبات دولية، ومع ذلك 

جة الحتمية لهذا الحصار أن ينتهي قريبا إن شاء اهللا، مهما كانت قوى الدفع والضغط من فإن النتي
  .األطراف المحاصرة

تطرقت إلى ملف شاليط، وأن الحصار ربط في أحد أبعاده باإلفراج عنه، نتيناهو طالب قبل أيام المجتمع 
وعجز وإفالس من القيادة الدولي بالمساعدة في فك أسر شاليط؛ أال تعتقدون أن هذا دليل ضعف 

  .اإلسرائيلية التي لم تعول يوما على المجتمع الدولي؟
 في تقديري أن الموقف اإلسرائيلي لنتنياهو يـأتي في عدة سياقات؛ أولها امتصاص ضغط الشارع -

اإلسرائيلي على الحكومة؛ ألن الشارع اإلسرائيلي أدرك أن من يعطل صفقة األسرى هو نتنياهو 
المصغرة، فنتنياهو يريد امتصاص هذه الضغوط، وصرف تهمة العجز والتقصير إلى المجتمع وحكومته 

  .الدولي بدال من أن توجه إلى حكومته
خسرت كثيرا " إسرائيل"ضد أسطول الحرية؛ فـ" لإسرائي"السياق الثاني؛ صرف األنظار عن جريمة 

أمام الرأي العام " إسرائيل "على صعيد صورتها أمام العالم؛ فإذا كانت حرب غزة هشمت صورة
بحكم أن المشاركين من أكثر من ثالثين دولة من أعراق -العالمي، فإن خسارة جريمة أسطول الحرية 

 كانت مضاعفة هذه المرة؛ فاإلسرائيليون متخوفون من نزع الشرعية الدولية -وأديان وجنسيات مختلفة
  . في العالم" إسرائيل" تحسين صورة عن كيانهم، ولذلك يحاولون الدفع بكل جهودهم من أجل

تريد تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الفشل في إطالق سراح شاليط لكي تظهر بمظهر " إسرائيل"
الضحية، بعد أن كانت الجالد والقاتل في جريمة أسطول الحرية، وأعتقد أن هذه المحاوالت مكشوفة ولن 

  .تنجح في قلب الحقائق
محاولة تشكيل ضغط دولي على حماس حتى تخفض سقف مطالبها، وتقبل أما السياق الثالث؛ فهو 

بالعرض اإلسرائيلي الذي سبق وأن رفضته؛ ولكن بالتأكيد في كل هذه السياقات ال نحتاج أن ندقق كثيرا 
اليوم باتت تشعر بالعجز، ما خلق حالة لدى الشارع " إسرائيل"في إبراز حالة العجز اإلسرائيلي، 

لد ضغطا يطالب الحكومة اإلسرائيلية بدفع ثمن الصفقة ما دامت عاجزة عن تحرير اإلسرائيلي، وو
اليوم تفشل أمنيا وعسكريا، وتفشل في استعادة أسير، وتفشل حتى في الدبلوماسية؛ " إسرائيل.."شاليط

  .تعاني من عجز حقيقي في كل المسارات" إسرائيل"
  ت جديدة؟هل ثمة جديد على صعيد ملف شاليط، وهل هناك وساطا

 ليس هناك تطورات ذات بال، ولكن هناك محاوالت من الوسيط األلماني الستئناف وساطته من خالل -
دفع الحركة للعودة إلى العروض السابقة، وهذا مرفوض لدينا، ونحن أوصلنا للوسيط األلماني أن أي 

 ونبني عليه ونطوره؛ استئناف للتفاوض غير المباشر ال بد أن يبدأ من حيث كان العرض قبل األخير
ولن نقبل بالعودة للعرض األخير لحكومة نتنياهو السباعية المصغرة والتي تراجع فيها نتنياهو عن 

  .عرضه السابق
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جرى الحديث عن تدخالت عربية ونصائح وجهت لنتنياهو بعدم التسرع بإتمام الصفقة خشية أن يؤدي * 
  ى ذلك؟ذلك إلى مكاسب ونصر لحركة حماس، ما تعليقكم عل

نعم؛ اإلدارة األمريكية مارست ضغوطا، وربما أن أطرافا أخرى مارست ذات الضغط، بسبب تخوفهم 
من أن يؤثر ذلك إيجابيا لصالح حماس وسلبيا على محمود عباس، وألن هذه األطراف تريد توفير المناخ 

نحن جاهزون للعودة باختصار . ألولوية استئناف المفاوضات، وال يريدون خطوة تربك هذه المحادثات
إلى التفاوض غير المباشر حول صفقة التبادل، ولكننا متمسكون بمطالبنا، وال زلنا نرفض العرض 

  .اإلسرائيلي األخير
هل لمستم أن الوسيط األلماني في صفقة التبادل خرج عن مساحة الحياد التي يجب أن يقف فيها، وحاول 

  ممارسة ضغوط عليكم؟
ى هذا االستنتاج في الوقت الحاضر، ولكن الوسيط األلماني من حيث المنطق  من المبكر أن نصل إل-

هدفه إنجاح وساطته، وحيث يجد نفسه قادرا على ممارسة ضغوط أو إغراء سيفعل ذلك إلنجاح مهمته، 
والوسيط األلماني يعلم أن من أفشل وأجهض وساطته هو نتنياهو، وهو ال يريد أن يسجل مواقف قطعية؛ 

  . في استئناف المفاوضات، ولذلك قد ال نجد أحكاما صريحة في هذه المرحلةألنه يأمل
بالنسبة لنا، إذا كان أي طرف في العالم، أو أي وسيط يظن أنه عندما يقارن بين كيان غاصب وبين 
حركة؛ يجد أن من األسهل له أن يضغط على حركة بدال أن يضغط على كيان، فهو واهم؛ ألن حماس 

، وهم يعرفون أنها ال تخضع للضغوط، حماس تقبل بما يلبي تطلعات ومطالب شعبها، جربها الكثيرون
  .وال تخشى أحدا

كانت لكم كلمة قبل أيام حذرتم فيها من أن حماس سترفع من سقف مطالبها، وهددتم بأن األمر قد ال 
  يتوقف على شاليط؛ هل يأتي هذا في سياق تأكيد تمسككم بالسعي إلطالق سراح األسرى؟

 باختصار؛ هدفنا الواضح والمحدد هو اإلفراج عن أسرانا وأسيراتنا، فإذا كان وجود جندي واحد بين -
يدي المقاومة ليس كافيا لتحقيق هذا الهدف فمن الطبيعي أن تفكر المقاومة الفلسطينة بأسر المزيد من 

شهداء شريحة مهمة من فاألسرى وال. أنه ال مناص من اإلفراج عن األسرى" إسرئيل"الجنود حتى تعلم 
والحفاظ على األسرى واجب ديني ووطني، . شعبنا، قامتا بالواجب بأعلى مستوياته دفاعا عن هذا الشعب

  .ونحن بالنسبة لنا األسرى هم خيرة شعبنا ولن ننساهم
  هل من جديد؟.. فيما يخص المصالحة الفلسطينية؛ ما هي آخر التطورات في هذا الملف

يوم، ال أقول تتعثر، ولكنها ممنوعة من الصرف؛ هناك فيتو حقيقي على المصالحة، لألسف، المصالحة ال
وهناك رفض من أكثر من طرف للمصالحة، الكثيرون يتحدثون عن المصالحة، لكن القليل من هو 

  .صادق في إنجازها
ورقة قبل أن أتحدث عن اللحظة الراهنة، أختصر ما حدث في األشهر الماضية، عندما توقفنا على ال

المصرية وأصررنا على تعديلها لتنسجم مع خالصة ما توصلنا إليه طوال ثمانية شهور، رفض ذلك، 
وتحولت المسألة إلى مسألة شخصية، تتعلق بالراعي وكرامة الراعي، ونحن موقفنا واضح، نحن 

، هذه حريصون على احترام الجميع، وال نريد إحراج أحد، ولكن نحن المعنيون أساسا بالمصالحة
 فلسطينية، ومن حق هذه األطراف أن تطمئن بأن ورقة المصالحة تحقق مصالحة -مصالحة فلسطينية

حقيقية، وتلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية في كل أبعادها، نريد مصالحة تقوي صفنا الداخلي، وتحقق 
ة تكرس هيمنة شراكة في كل المسائل، وتكرس العالقة الصحيحة والصحية بين مجتمعنا، ال مصالح

  .طرف على طرف، وتعمل على إقصاء طرف بغير وجه حق
عندما رفض ذلك، أي طلبنا لتعديل بعض البنود، جاءت فكرة قُبيل قمة سرت بليبيا، وهي أن توضع 
مالحظات حماس والقوى األخرى في ورقة؛ وترفق بورقة المصالحة األساسية، وتصبح جزءا ال يتجزأ 
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ك تجري المصالحة، ولكن هذا أيضا رفض رفضا قاطعا، برغم أن من تحرك في منها، وعلى أساس ذل
  .هذا أطراف عربية عديدة، ولكن لألسف بال نتيجة، ووصلت إلى طريق مسدود

لماذا ال : بعد ذلك، قُبيل زيارة األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، تعالت األصوات الفلسطينية
ي فلسطيني ينشأ عنه وثيقة تفاهم فلسطينية تؤسس للمصالحة وتعالج المشكلة يكون هناك تفاهم فلسطين

القائمة المتعلقة بورقة المصالحة، نحن رحبنا بأن نبدأ بهذه الخطوة التي جاءت تزامنا مع زيارة عمرو 
موسى، الذي رحب بالمبادرة، واستمع من األخ إسماعيل هنية إلى هذه الرؤية من حماس، ورحب بها، 

ى اتصاالته مع رئيس السلطة الذي رحب بهذه الجهود، وقال إنه سيرسل وفدا رفيع المستوى من وأجر
قيادة فتح؛ وخالل هذه الفترة كان عباس قد شكل وفدا من شخصيات مستقلة برئاسة منيب المصري، 

ولكنه  فلسطينية، -وفيهم شخصيات تنتمي لبعض الفصائل، ووافق على فكرة إيجاد وثيقة تفاهم فلسطينية
: تراجع عن ذلك قبل الموعد المقرر لحضور اللجنة إلى غزة بأيام قليلة، وعاد إلى أسطوانته المشروخة

وقال في جلساته المغلقة " وقعوا على الورقة المصرية أوال، ثم نأخذ مالحظاتكم وتعديالتكم عند التطبيق"
حماس اإليجابي بأن يكشف إنه ال يستطيع إغضاب مصر، وأنا أطالب عمرو موسى الذي رأى موقف 

  .من الذي عطل هذه الجهود
وأنا أتساءل؛ لماذا التفاهم الفلسطيني الفلسطيني ممنوع، فاالنقسام ليس بين طرف فلسطيني وبين طرف 
آخر، ومن الطبيعي أن يترك للفلسطينيين الفرصة أن يتفاهموا، وعلى العرب بعد ذلك أن يباركوا هذا 

  .التفاهم ال أن يمنعوه
أن هناك : ا أقول إن المصالحة الفلسطينية اليوم غير مسموح بإتمامها لسببين رئيسيين؛ السبب األولوأن

، ال تريد السماح بالمصالحة ما لم تغير حماس "إسرائيل"أطرافا دولية على رأسها الواليات المتحدة و
لتي تقررها أمريكا برنامجها السياسي، يعني فقط مسموح بالمصالحة إذا خضعت حماس لشروط اللعبة ا

، كما فرضتها على اآلخرين من قبل؛ ولذلك هذه األطراف انزعجت عندما فازت حماس "إسرائيل"و
باالنتخابات، فهم ال يريدون السماح لحماس أن تكون فاعلة بالقرار السياسي الفلسطيني إال إذا خرجت 

  .من جلدها وخضعت لشروط هؤالء السياسيين
ف فلسطينية وعربية ال تقر بتغير الخارطة الفلسطينية الداخلية، وطالما ترى وجود أطرا: السبب الثاني

أن هناك غطاء إقليميا دوليا يمكن أن يبقي على الالعبين الفلسطينيين السابقين، حتى وإن اختار الشارع 
ي، فهم الفلسطيني غيرهم، فهم مرتاحون لهذه اللعبة ما دامت تبقيهم بالسلطة بغير إرادة الشعب الفلسطين

ال يريدون مصالحة تحقق ترجمة إلرادة الناخب الفلسطيني، هم يريدون صيغة تبقي على استفرادهم 
: بالقرار ما داموا يحظون بالغطاء الدولي، هذه هي العلة الحقيقية، وأنا أقول لهذه األطراف الفلسطينية

 نريد أن كفلسطينيينللعالم نحن من هو جاد في الساحة الفلسطينية بالمصالحة الفلسطينية، تعالوا نقول 
نعالج انقسامنا بإرادتنا، وال نريد أن يتدخل أحد فينا، اتركونا نتصالح بقرارنا الفلسطيني، ورؤيتنا 

  .الفلسطينية، ونريد من الباقي أن يبارك لنا قرارنا، ال أن يضع فيتو عليها أو يفرض علينا رؤيته
  لحة؟هل من الممكن أن تدخل تركيا على ملف المصا

 األتراك بذلوا جهدا كبيرا منذ بداية االنقسام، ولكن باختصار األتراك لم يسمح لهم بالتدخل في ملف -
  . المصالحة، ولن يسمح لهم أن يكون لهم دور بذلك

بعض األطراف الفلسطينية والعربية تحاول الربط بين فك الحصار عن غزة وبين تحقيق المصالحة؛ هل 
  اقع؟لمستم ذلك على أرض الو

 طبعا، فبعد أحداث جريمة أسطول الحرية جعل كسر الحصار هو العنوان األول لمختلف األطراف -
الدولية واإلقليمية، لذلك باتت بعض األطراف تخشى من ذلك، وتفقد ورقة الحصار، ومن هنا جرى 

ربط فيه الحديث عن المصالحة، وحاول البعض أن يقول إن كسر الحصار يتحقق عبر المصالحة؛ هذا ال
  .تضليل، وفيه محاولة التفاف على كسر الحصار
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نحن لدينا معادلة واضحة، المصالحة مطلوبة، وكسر الحصار مطلوب، هما مصلحتان فلسطينيتان ال 
تتعارضان، وال يجوز تعليق إحداهما على األخرى، حماس تريد كسر الحصار، وتريد المصالحة، ونحن 

  .لحةماضون في كسر الحصار وإنجاز المصا
  هل لمستم تراجعا في اآلونة األخيرة تراجعا في استهداف المقاومة وحماس في الضفة الغربية؟* 
 السياسة األمنية تجاه الضفة الغربية ما زالت على حالها ولم تتراجع، قد تتغير بعض األشكال، ولكن -

اف، والمقاومة مجرمةٌ جوهر السياسة قائم على مستويات عدة، أهمها مالحقة المقاومة من جميع األطر
بالضفة الغربية، وسالحها مجرم، بل يجري تواطؤ وتبادل معلومات بين السلطة واإلسرائيليين، وتبادل 

  .في االعتقال والتحقيق
الضغط األمني العام الذي يخضع له الشعب الفلسطيني، فهناك سياسات عامة ضاغطة : المستوى الثاني

لمستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والجمعيات الخيرية، حتى على مجمل الشعب في كل ا
  .وصلت لألصوات الحرة من اإلعالميين واألكاديميين؛ إذن، هناك سياسة عامة

وهناك مستوى ثالث موجه ىخاصة لحماس، فحماس ال تالحق فقط بسبب المقاومة، وال حتى بسبب 
 حماس في كل المجاالت، العتقاد تلك األطراف أن هذا أدائها السياسي والشعبي، فهناك خطة إلضعاف

  .يمكن أن يطوع الحركة سياسيا، ويضعف مكانتها ودورها في الساحة الفلسطينية
ويأتي ذلك أيضا في سياق االنتقام، فبعض األطراف تعتقد أن مفاجأة حماس لها في االنتخابات السابقة 

ة إلضعاف حماس حتى ال تكون ندا أو شريكا، هم تعودوا ينبغي أال تتكرر في المستقبل، لذلك هناك خط
أن يكون البيت الفلسطيني خيمة بعمود واحد، وال يتحملون أن تكون الخيمة الفلسطينية بعمودين رئيسيين 
مع أعمدة أخرى من الفصائل الفلسطينية األخرى، هم يريدون أن يقزموا عمود حماس حتى يظلوا 

  .لألسف هذه هي األنانية السياسية والحزبية عند هذه األطرافمتفردين بالقرار الفلسطيني، 
  إذا لم يتراجع التضييق على أنصار حماس في الضفة الغربية المحتلة؟ 

" إسرائيل" هناك مفارقة مؤلمة جدا تجافي المنطق الوطني والموضوعي؛ ففي اللحظة التي تمعن فيها -
وابها، وفي الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على تجاهل بتهويد القدس وتهجير سكانها األصليين وإبعاد ن

الحقوق الفلسطينية، بل يحاول طرح مشاريع لحل القضية على حساب دول الجوار كاألردن وغيرها، 
ومع ذلك يرد على هذه الجرائم بمالحقة المقاومة من جهة، وإفقاد الفلسطينيين أوراق القوة التي 

مفاوضات المباشرة وغير المباشرة بدون أي ثمن حقيقي، بل فوق يمتلكونها، واالرتماء في أحضان ال
  .ذلك كله التنسيق األمني المجاني مع اإلسرائيليين، وإن كان التنسيق األمني مرفوضا بثمن أو بدون ثمن

في الحقيقة هذه الحالة الدرامية حالة مؤسفة وطنيا، وهي تغري اإلسرائيليين بتجاهل حقوق الفلسطينيين؛ 
لذي سيدفع نتنيناهو أن يعطي المفاوض الفلسطيني شيئا طالما كان المفاوض الفلسطيني ضعيفا وال إذ ما ا

!. يملك أوراق القوة، وما يمكن أن يملكه تخلى عنه بل دمره؛ ثم يقدم له خدمات مجانية بالتنسيق األمني
رار عليه، ورفض محاوالت المطلوب إعادة االعتبار للواقع الوطني الفلسطيني؛ لبرنامج المقاومة واإلص

السلطة وحكومة فياض تدجين الشعب الفلسطيني، وشراء ذممه بالمال وبعض التحسينات االقتصادية، 
وكأن أولوية الشعب الذي يعيش تحت االحتالل هي معيشية أو اقتصادية، مع أن أولوية الشعوب التي 

 عربيا التركيز على قضية القدس، تعيش تحت االحتالل هي التحرر الوطني وتقرير الصير، والمطلوب
  .والتوقف أمام المخطط اإلسرائيلي الذي يريد استكمال حلقات التهويد للقدس ديمغرافيا وجغرافيا

البعض يرى أن سالم فياض يعد ليكون فارس المرحلة القادمة على حساب الوضع الفلسطيني، وعلى 
المالحظ غياب الفعاليات الشعبية من قبل حماس حساب فتح وحماس معا، يالحظ أن هذا البرنامج يتقدم، و

  وبقية الفصائل في الضفة؛ لماذا هذا الصمت والقبول بالضغوط التي تمارسها األجهزة األمنية في الضفة؟
 ال شك أن هذا المشهد ملحوظ ومثير لالستغراب، لكنه ال يعكس الحقيقة، وال يدل على برود الفعل -

باالة عند الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني شعب عظيم، منفعل مع الفلسطيني، وال يعكس حالة الم
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الحدث دائما، بل مبادر إلى صنع الحدث، ولكن لألسف هنالك كبح بالحديد والنار، بالقسوة، بالتعذيب، 
بالقتل، بالتنسيق بين االحتالل والسلطة لكسر أي تحرك في مهده، وهذا ال يعتبر نجاحا كما يزعم البعض 

 السلطة أو لحكومة فياض، حتى وإن رافقها إنعاش اقتصادي، فالشعوب التي تعيش تحت االحتالل لتجربة
  .أولويتها التحرر من االحتالل وليس االقتصاد

ومن ناحية أخرى ال يعتبر نجاح الدكتاتوريات في بعض دول العالم نجاحا؛ وفي الضفة الغربية هذا ما 
  .حساب القيمة الوطنية وحرية الناس وكرامتهميحدث، فبعض النجاحات الشكلية تتم على 

باختصار، هذه حالة استثنائية مؤقته مخادعة، ال تعبر عن السياق الفلسطيني الطبيعي، وقناعتي المطلقة 
أن هذه المرحلة سنجتازها وسنعبرها قريبا، والضفة الغربية ستستعيد برنامجها المقاوم الطبيعي، التاريخ 

  .آت، ووجود فترات من الهدوء ال يعبر عما يجري على األرض أو تحت القشرةالفلسطيني مليء بالمفاج
  هل من جديد في العالقة بين حماس واألردن؟

 لألسف، فإن الحالة القائمة هي حالة جمود، والسبب أن صانع القرار األردني ال يريد فتح العالقة مع -
رف اآلخر ما زال مترددا، أو ربما حاسما حماس، من طرفنا نحن لدينا كل اإليجابية والحرص، لكن الط

  .لقراره بعدم فتح العالقة مع حماس، وبالتالي هذا الجمود يتحمل مسؤوليته طرف واحد
  ما هو شكل العالقة التي ترغبون أن تكون بين حماس والجانب األردني، والتي تحقق مصالح الطرفين؟

والدواعي، العالقة األردنية الفلسطينية،  ال بد قبل أن نتحدث عن الشكل أن نتحدث عن الضرورة -
ومنها عالقة حماس باألردن ليست عالقة هامشية أو من نافلة األشياء، وإنما هي من ضرورات األشياء، 
هناك خصوصية في العالقة األردنية الفلسطينية، وال يكفي عالقة األردن بالسلطة؛ ألن حماس جزء من 

 ليست كحماس ذاتها قبل هذا التاريخ من 2006، حماس بعد السلطة، وجزء من الشرعية الفلسطينية
حماس لديها شرعية المقاومة، وشرعية صناديق االقتراع، وبالتالي ال يقال إن . حيث المنظور السياسي

  .هناك عالقة مع طرف فلسطيني، إذن فليس هناك حاجة للعالقة مع حماس
ة من المشاريع التي يتوعد بها نتنياهو وحكومته والمرحلة الراهنة تشهد تزايد مخاوف أردنية وفلسطيني

المتطرفة، من الحديث عن رفض حق العودة، وعن التوطين، بالتالي هناك مصير مشترك، هناك تهديد 
مشترك، هناك تداخل بالمصالح والمصائر، في ظل هذه الضرورات من المفروض أن يقدر الجميع 

داء، فحماس ال تستجدي أحدا؛ ألن العالقات تفرض نفسها من أهمية هذه العالقة، ال أقول هذا الكالم استج
خالل مصالح األطراف وضروراتها، أما عن شكل العالقة فهي تتم بين أي طرفين على االحترام 

  .والتفاهم واالختيار والنقاش المشترك واالختيار المناسب
المشتركة، ثم تصميم الصيغة باختصار، المطلوب حوار إلزالة الهواجس، وللتفاهم، وإليجاد المساحات 

  .المناسبة للعالقة في هذه المرحلة والتي يمكن تطويرها في المستقبل
حماس جاهزة لكل ذلك فيما يحقق مصالح األردن والمصلحة الفلسطينية، وبما يزيل كل المخاوف التي قد 

  .يكون بعضها مبررا، وأغلبها غير مبرر
طين، وما المطلوب أردنيا وفلسطينيا لمواجهة هذا الخطر أنتم في حماس كيف تنظرون إلى مشروع التو

  الذي يستهدف القضية الفلسطينية؟
هو خطر حقيقي بال شك، ويزيد من خطورة هذا السيناريو وفرصه نقاط الضعف الفلسطيني والعربي بال 

مة في شك، بمعنى أن الذي يفرط بحق العودة يصب بخانة الوطن البديل والتوطين، والذي يمنع المقاو
الضفة الغربية يصب في مصلحة الوطن البديل، وخلق ظروف قاسية ال تسمح بإبقاء أبناء الضفة في 

  .الضفة نفسها
لذلك ينبغي أن نغلق هذه الثغرات التي يستفيد منها العدو، بل ويبني عليها، وال شك أنه إذا كانت الرؤية 

 سيادة على األرض، بل االكتفاء بما هو أقرب اإلسرائيلية في التعامل مع الضفة هي عدم إعطاء دولة أو
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وهو طبعا ليس التصور اإلسرائيلي النهائي الذي يهدف إلى امتالك األرض بالكامل، . للحكم الذاتي
  .وتهجير الفلسطينيين إلى األردن ليكون هو الوطن البديل لهم

لوطن البديل يبدأ بتعزيز إذن خط الدفاع األول عن األردن، والخط المتقدم في إجهاض وإفشال مشروع ا
، باإلضافة إلى سياسة فلسطينية حقيقية "إسرائيل"الصمود، ودعم المقاومة، ووقف التنسيق األمني مع 

من يحذر من الوطن البديل عليه أن يلوم من تصب سياسته وممارساته . تشغل العدو الصهيوني وتربكه
  .شاريع بالفعل، وليس بالقول فقطبهذا المصب، وعليه أن يدعم القوى التي تتصدى لهذه الم

لوحظ في الفترة األخيرة ابتعاد األردن عن الملف الفلسطيني، هل ترون أن سياسة االبتعاد والعزوف 
  سياسة مناسبة؟

 إذا كان ثمة دولة عربية تختار لنفسها النأي أو الحياد فهذا غير مقبول، أما في الحالة األردنية فهذا -
ردني مع الشأـن الفلسطيني إجباري بحكم الجغرافيا والتاريخ، وهذا يخص صانع التَّماس األ. غير ممكن

القرار األردني، وهو يتحمل المسؤولية عما يختاره، ولكنا هنا نتحدث بعيدا عن المنطق القطري، 
  . بالمنطق اإلسالمي القومي اإلنساني

بية في الموقف األردني بصورة ال نستطيع أن نتكلم دون أن نتدخل بشأن اآلخرين، ال بد من اإليجا
المطلوب أن نتدخل في "خاصة، والموقف العربي بصورة عامة، مع القضية الفلسطيينة، ليس على قاعدة 

ولكن المطلوب المشاركة مع الطرف الفلسطيني في رسم استراتيجية تحفظ مصالح " القرار الفلسطيني
  .الجميع

  بي في القضية الفلسطينية؟هل لديكم أي حساسية من دور أردني فاعل وإيجا
أبدا، ليس لدينا حساسية من أي دور أردني أو عربي، والدور األردني تبقى له خصوصيته؛ ألننا ال 
نتعامل مع الدور األردني أو العربي، ال نتحدث عن دور يستبدل بدور أو دور يلغي دورا، وإنما نتكلم 

لصراع العربي اإلسرائيلي هذا ليس شأنا عن الشراكة في المسؤولية، فلكل خصوصياته، ولكن في ا
  .قطريا، وإنما هو عربي وإسالمي وإنساني

إذن، المطلوب دور أردني وعربي إلى جانب الدور الفلسطيني، فهذا الصراع ال يستطيع الفلسطينيون 
وحدهم أن يتحملوه، وإن كانوا سيظلون في الصدراة، وسيبقون روادا، وسيقودن مشروع التحرر، 

  .قرار الفلسطيني قرارا وطنياوسيظل ال
فكيف إذا أضفنا إلى هذا أن القدس بالذات تعني األردن أكثر من أي قطر آخر بحكم تاريخ األردن مع 

  .القدس، وتاريخ األردن مع الضفة، بالتالي هناك خصوصية حتى في المسؤولية األردنية
بي بشكل عام، وال نخشى أن يؤثر بهذا المنظور نحن نرحب بالدرو األردني بشكل خاص، وبالدور العر

على استقاللية القرار الفلسطيني، وال يخشى على استقاللية القرار إال الضعفاء، ونحن لسنا ضعفاء، 
ونعرف كيف نحافظ على استقاللية القرار الفلسطيني، وفي ذات الوقت مشاركة األمة مشاركة فاعلة في 

  . المعركة ضد االحتالل اإلسرائيلي
 االتهام إلى حماس بالتدخل بالشأن األردني الداخلي، كما اتهمكم البعض بالتدخل بالشأن وجهت أصابع

  الداخلي للحركة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب طرف دون طرف، ما ردكم على هذه االتهامات؟
ف  بوضوح شديد؛ نحن ال نتدخل في الشأن األردني العام ال الرسمي وال الشعبي، إال إذا اعتبر التعاط-

  .الشعبي مع حماس والمقاومة نوعا من أنواع من التدخل
وال نتدخل بالشأن األردني ال من قريب وال من بعيد، وحماس في تاريخها لم يسجل عليها أي مساس 
بمصالح الدول العربية وأمنها؛ وحتى الدول التي أساءت لحماس، حماس لم ترد عليها؛ ألننا لدينا 

مة األمن القومي العربي واألمن الوطني الخاص بكل دولة عربية قوة  واضحة، نعتبر سالإستراتيجية
  .لصالح القضية الفلسطينية
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أما في الشأن اإلخواني، فحماس لم تتدخل بأي سلوك في شأن الحركة اإلسالمية الداخلي، وإنما أقحم 
  .لكاسمها إقحاما، وأن يستخدم أحد اسمها ال يعني هذا تدخال لحماس، والحركة بريئة من ذ

وأعتقد أنه ال بد من بعض التوضيحات في ظل تكرار الحديث عن تدخالت حماس بالشأن اإلخواني، 
وأعتقد أن صانع القرار األردني يعرف أن حركة حماس ال تتدخل، لكن ربما يحلو للبعض االتكاء على 

  . التهمة غير الحقيقية؛ ألن ذلك قد يخدم شيئا ماههذ
ة واحدة من كل أطراف الحركة اإلسالمية، وتتمنى للحركة اإلسالمية لكن حماس تؤكد أنها على مساف

اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وليس هناك فريق داخل الحركة اإلسالمية محسوب على حماس وفريق 
غير محسوب عليها، كلهم إخواننا، نقدرهم، ونحترمهم، وحريصون على مصالحهم، وال نتدخل 

  .ة واحدة، ولكن حماس حماس، واإلخوان في األردن هم اإلخوانبشؤونهم، نعم، لنا جذور تاريخي
  4/7/2010السبيل، عمان، 

  
  عالن عن إحراز تقدم في المفاوضات من واشنطن في شأن اإلإيضاحاتالسلطة الفلسطينية تطلب  .2

 في شأن إيضاحات تقديم األميركية اإلدارةطلبت السلطة الفلسطينية أمس من .): ب.ف.أ( –رام اهللا 
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب . سرائيلإ تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع إحراز نهاإعال

 عن إيضاحات األميركية اإلدارةرسمياً من ) السبت(طلبت اليوم ": "فرانس برس"عريقات لوكالة 
 ".لمباشرة في المفاوضات غير ااإلسرائيلي والجانب األميركية اإلدارةوجود تقدم بين ) إعالنهم(
 الخميس مع الرئيس األخيرميركي لعملية السالم جورج ميتشل لم يقدم خالل اجتماعه المبعوث األ"

 والحدود أو أي قضية من قضايا األمنسرائيلي في شأن قضيتي  مواقف من الجانب اإلأيمحمود عباس 
 حصل أي تقدم، إذا ونعتقد انه ن يكون هناك تقدم، لكن نريد معرفته،أنأمل في ": وتابع. "المرحلة النهائية

  ." وميتشل سيعرضانه على الرئيس عباساألميركية اإلدارةفإن 
  4/7/2010،الحياة، لندن

  
  محاكمة النائب أبو طير اليوم في القدس تضع السلطة واتفاقاتها وجهودها على المحك .3

 على "إسرائيل"سلطة مع تضع محاكمة النائب المقدسي محمد أبو طير اتفاقات ال:  كفاح زبون- رام اهللا
 عن إبعاده عن القدس المحتلة، وإما أن تضرب بعرض الحائط "إسرائيل"المحك اليوم، فإما أن تتراجع 

  . من رفاقه3اتفاقا سابقا حول حصانة نواب القدس، وجهودها لمنع تنفيذ قرار إبعاد أبو طير و
قرر فيها مصيره بعدما رفض الرجل في وتعقد محكمة الصلح اإلسرائيلية اليوم جلسة خاصة ألبو طير، ت

جلسة يوم الخميس عرضا من النيابة اإلسرائيلية باإلفراج عنه مقابل إبعاده، ووضعه كفالة مالية بقيمة 
  . ألف شيكل لدى المحكمة، تصادر نهائيا في حال عاد للقدس100

ب خالد أبو عرفة، والنائبين ومصير أبو طير اليوم، سيحدد مصير رفاقه الثالثة، وزير القدس السابق النائ
أحمد عطون ومحمد طوطح، الذين يواصلون اعتصامهم داخل مقر الصليب األحمر في القدس بانتظار 

نواصل اعتصامنا هنا وال ننوي مغادرة المكان، لكن ": "الشرق األوسط"وقال أبو عرفة لـ. إغالق ملفهم
هذا ستحدده محاكمة الشيخ .. في قرارهاسنتخذ إجراءات أخرى أشد صعوبة إذا ظلت إسرائيل ماضية 

وأبدى أبو عرفة تفاؤال كبيرا بعد االجتماع بوفد من األمم المتحدة رأسه مدير  .")اليوم(أبو طير غدا 
الشؤون اإلقليمية في مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة للسالم أنور الدركزللي ومدير الشؤون السياسية 

  .سري روالند ستيننجر، ووفد من االتحاد األوروبيسامر أبو جبارة، والسفير السوي
وحتى األمس، لم تكن السلطة قد توصلت لحل نهائي لقضية النواب، رغم أن الرئيس محمود عباس أعلن 

 أيام أنها ستنتهي خالل يومين، وما أكده صائب عريقات، كبير المفاوضين حول وجود اتفاق 5قبل نحو 
  .مس بهؤالء النواب ال باالعتقال وال بتقييد الحركة وال اإلبعادمع الحكومة اإلسرائيلية بعدم ال
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وكان عريقات قد سلم المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت، أمس نسخا من محاضر االجتماعات 
وتبادل الرسائل والبيانات مع الحكومة اإلسرائيلية، وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني يتابع هذه 

  .صيا، وأنه أعطى تعليماته للمسؤولين بمتابعتها مع الحكومة اإلسرائيلية والمجتمع الدوليالقضية شخ
 4/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

 
 "أبو داوود"عباس يعزي بالمناضل الكبير  .4

 الذي "أبو داوود"، معزيا بالمناضل الكبير محمد داوود عودة أمس ابرق الرئيس محمود عباس، :رام اهللا
أن الفقيد كان واحدا من أبرز قادة حركة "وجاء في برقية التعزية، ).  عاما70( يناهز قضى عن عمر

فتح، وقضى حياة زاخرة بالنضال والعمل المخلص والتضحيات الجسام، من اجل قضية شعبه العادلة 
 وفي العديد من الساحات، حيث كان في الصفوف األولى في كافة ميادين النضال دفاعا عن الثورة، فهو

  ."نعم األخ والرفيق والمناضل الصلب العنيد، الذي ال تلين له قناة
  4/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الرشق يؤكد استعداد حماس الستئناف صفقة األسرى من حيث توقفت  .5

ماس عزت الرشق، استعداد حركته الستئناف مفاوضات تبادل حأكد عضو المكتب السياسي ل: دمشق
 النقطة التي توقفت عندها في حال توفر وسيط نزيه وضامن لتنفيذ ما يتم االتفاق صفقة األسرى من

، الجانب الصهيوني مسؤولية فشل مفاوضات 3/7وحمل الرشق، في تصريحات صحفية السبت . بشأنه
تبادل األسرى؛ بسبب تراجعه عما تم التوصل إليه من تفاهمات؛ العتبارات سياسية وشخصية بعيدا عن 

حتى هذه اللحظة ال يوجد تفعيل لملف التفاوض حول صفقة تبادل : "وقال. عاد اإلنسانية للصفقةاألب
األسرى، وال توجد عروض محددة مقدمة إلى حركة حماس، وليس هناك وسطاء يتحركون في هذا 
يه الملف في الوقت الراهن، والوسيط األلماني توقف دوره إثر تراجع حكومة نتنياهو عما تم التوصل إل

  ".من خالل المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين
نحن في حماس ال نزال نحمل نتنياهو شخصيا والحكومة اإلسرائيلية مسؤولية التأخير في : "وأضاف

إبرام الصفقة؛ بسبب تشددها وتراجعها عما تم التوصل إليه من اتفاقيات أولية وبسبب حسابات سياسية 
ومي بعيدا عن األبعاد اإلنسانية للصفقة برمتها، وحديث نتنياهو عن أن وشخصية داخل االئتالف الحك

  ".الكرة في ملعب حماس ليس إال محاولة يائسة للتغطية على دوره في إفشال هذه الصفقة
وأكد الرشق استعداد حماس الستئناف التفاوض إلنجاز صفقة تبادل األسرى عندما يكون هناك عرض 

سنتعامل بجدية مع أي جهد يبذل في هذا اإلطار، سواء من : "ني، وقاليلبي مطالب الشعب الفلسطي
الطرف األلماني أو غيره، على أن أي استئناف للمفاوضات في هذا الملف يجب أن ينطلق من النقطة 

وشدد الرشق على  .واعتبر الرشق أن الصفقة سياسية إنسانية". التي توقفت عندها ال من النقطة الصفر
: ألسرى ملف قائم بذاته وال يمكن ربطه بأي شروط سياسية مهما كان شأنها، وقالأن ملف صفقة ا

 بذاته ال يرتبط بأية ملفات أخرى كملف حركة حماس مصرة على أن تكون صفقة األسرى ملفا قائماً"
 ؛ والتأخير في إنجاز الصفقة"الرباعية"المصالحة أو غيره، وال بأي شروط سياسية على حماس كشروط 

في ظل هذه : "وأضاف ".2رقم " رون آراد"قد يعقد األمور وال يحلها، وإطالة الوقت قد يجعلنا أمام 
الرؤية نحن مستعدون للتعامل مع أي وسيط دولي جاد يملك القدرة على توفير ضمانات لاللتزام بما يتم 

  ".التوصل إليه، سواء كان ألمانيا أو غيرها
  3/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   من فتح تولي إدارة المعابر محاولة للتالعب على االنقسام"إسرائيل"طلب : الحية .6
 ".الرسالة نت" أكد خليل الحية عضو القيادة السياسية لحركة حماس للموقع االلكتروني .):أ.ب.د( –غزة 

 من رائيلإسأن قضية إدارة معابر القطاع شأن فلسطيني داخلي ال دخل إلسرائيل بها، معتبرا طلب 
: وقال الحية ".محاولة صهيونية للتالعب على االنقسام الفلسطيني"حركة فتح لتولي إدارة هذه المعابر 

، مطالبا تل أبيب " هذه قضية تحتاج لوقت، وإسرائيل تحاول عبرها أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني"
  ".تحاول الهروب إلى األمامإسرائيل دائما تحاول أن تخلط األوراق و"بفتح المعابر، وموضحا أن 

 بدأت تستعد لنقل مسؤولية المعابر مع اإلسرائيليةكانت صحيفة إسرائيلية ذكرت أمس أن وزارة الدفاع و
  .غزة إلى سلطة فتح

  4/7/2010الرأي، عمان، 
  

  التحفظ األميركي على إتمام المصالحة لم ينته: القيادي في فتح صبري صيدم .7
، "السفير"ئب أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم لـ ناأكد: جو معكرون -واشنطن 

على هامش زيارته إلى واشنطن، انه سعى ليكون التعاون بين السلطة الفلسطينية واإلدارة األميركية 
  ."على أرضية شراكة حقيقية وليس على أرضية إمالءات يفرض على الفلسطينيين إتباعها"
وزيرة الخارجية األميركية لشؤون االبتكار إليك روس، وفريق عمل اجتمع صيدم مع كبير مستشاري و

 في جامعة القاهرة، كما أجرى سلسلة من أوباماالبيت األبيض المعني بمتابعة خطاب الرئيس باراك 
اللقاءات مع مسؤولين في مراكز األبحاث والشركات األميركية، بصفته مستشار رئيس السلطة الفلسطينية 

  . ت والمعلوماتيةلشؤون االتصاال
 محاصرة خاصة بعد "إسرائيل"هناك شعوراً أميركياً بأن "تحدث صيدم عن لقاءاته األميركية، ذاكراً أن 
وهناك شعور عام بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتصرف . االعتداء اإلسرائيلي الغاشم على أسطول الحرية

، واختصر عن محصلة اجتـماعاته "يركيةتماماً عكس ما هو مطلوب، وعكس ما تتوقعه اإلدارة األم
  . "ال أستطيع القول بأن هناك جزماً أميركياً باتجاه خطوات عملية"بالقـول 

 وتحقيق المصالحة "كسر الحصار بصورة شاملة على قطاع غزة"وأكد صيدم أن األولوية الفلسطينية هي 
. " تشجيع دول المنطقةإلىلك فهي تحتاج ال تبدو بعيدة عن االستقطابات اإلقليمية، لذ"الفلسطينية، التي 

ال يمكن لشعب ممزق أن يخوض حالة كفاحية ضد االحتالل وينتصر، وال يستطيع شعب "ورأى انه 
علينا كفلسطينيين أن نقنع العالم بأن ... ممزق حتى أن يقنع مناضليه بأن حالة التشرذم هي في مصلحته

   ."إسرائيل نمر ورقي نستطيع بوحدتنا أن نمزقه
يجب أن يرى "، لكن "لم ينته" أن التحفظ األميركي على إتمام المصالحة الفلسطينية إلىويشير صيدم 

تقزيم ... العالم، بما في ذلك اإلدارة األميركية، أن المصالحة الفلسطينية ليست عبئاً على أي عملية سلمية
ويؤكد . "السلم واألمن في المنطقةالحلم الفلسطيني بخلق دويالت في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يخدم 

آلية "انه ال يوجد اختالف بين حركتي حماس وفتح على مستوى المبادئ، بل أن االختالف هو في 
  . "التطبيق، ما إذا كانت اإلدارة األميركية تستحق أن تكون حليفنا أم ال

شرة بل بعد إصرار  المحادثات غير المباإلى "لم تذهب طواعية"يرى صيدم أن السلطة الفلسطينية 
لكن النتائج " استفزازية تإجراءا "إسرائيل"أميركي مبني على االلتزام بحل الدولتين والتعهد بأال تتخذ 

. " شيءإلى غير طيبة على اإلطالق، وليست هناك قناعة بأن هذه المفاوضات ستفضي األرضعلى 
ملية السالم، والبديل هو خطة عمل  فتح وحضورها الجماهيري مرتبط بالتقدم في عأعمال جدول أن وأكد

ترتكز على تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعم االقتصاد الوطني ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية والمقاومة 
  . الشعبية السلمية ومالحقة إسرائيل قضائياً
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 أند على دائرة التجاذبات والحسابات اللبنانية بالتأكي"ويرى صيدم انه يجب إخراج الملف الفلسطيني من 
الفصل ما بين ملف التوطين وملف الكرامة " إلىويدعو . "الفلسطينيين ليسوا طرفاً في الخالف اللبناني
ال شك في انه " موضوع التوطين قائالً "نزع فتيل"، والى "التي يجب أن يعيشها كل فلسطيني في لبنان

وختم . "، فإن التوطين مرفوض194خارج نطاق معادلة دولية، يرى فيها الفلسطينيون تنفيذ القرار 
 لم يعمل، العمل في لبنان ال يزال مشكلة، يجب فتح السوق إذاال يستطيع الفلسطيني أن يعيش "بالقول 

حتى يتمكن الفلسطيني من العيش بكرامة ألن حال الضغط تولد االحتقان وتولد التوجهات نحو 
  .    "الميليشيات

  2/7/2010السفير، بيروت، 
  

  المصالحة وصلت لطريق مسدود والمفاوضات تحقق مصالح االحتالل  :لفصائلفي اقيادات  .8
أكدت فصائل فلسطينية رفضها الستئناف المفاوضات بين  :رندة حماد، محمد جمال - القدس المحتلة

 باعتباره مسارا عقيما وربحا صافيا لالحتالل الستمرار اإلسرائيليالسلطة الفلسطينية واالحتالل 
 والمقدسات، داعية إلى ضرورة العمل على إجراء مراجعة سياسية والتمسك األرضويد االستيطان وته

  .بخيار مقاومة االحتالل
واكد القيادي في حركة حماس أيمن طه رفض حركته العودة الستئناف المفاوضات والعودة لهذا المسلسل 

 فرصة إلعطاء  والمقدسات، الفتا إلى أن المفاوضات هياألرضخاصة في ظل استمرار تهويد 
االحتالل غطاء الستمرار سياسته في تهويد القدس وبناء االستيطان، مشددا على أن الحركة ضد عملية 

ن حماس لن تعطي الشرعية ألي اتفاقية يتم توقيعها أ  وأكد.التسوية والمفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي
 .لطة بالتوقف عن المفاوضات مع االحتاللمع االحتالل اإلسرائيلي من قبل حكومة رام اهللا، مطالبا الس

:  إنما بالرؤية الصهيونية، وقالاألشخاصوبين أن سياسة حكومة االحتالل واحدة وأن المسألة ليست في 
 لسلطة رام اهللا على مدار سنوات التفاوض غير الوعود؟ وهذا ينطبق على حكومة أولمرتماذا قدم "

 االحتالل واحدة في تهويد القدس واستمرار بناء الجدار من أجل ، وأشار إلى أن سياسة"ليبرمان ونتنياهو
  ".مشروع إسرائيل الكبرى"بناء ما يسمى 

من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن المفاوضات 
م يجلب أي  عاما ول18مسار عقيم وضار بالمشروع الوطني حيث تم العمل به على مدار أكثر من 

ن المفاوضات أعطت االحتالل اإلسرائيلي الفرصة الستمرار عدوانه أكد أو .حقوق للشعب الفلسطيني
، مشددا على ..على الشعب الفلسطيني وتواصل بناء جدار الفصل العنصري وتهويد مدينة القدس

االحتالل ضرورة إنهاء هذا المسار والعمل على إجراء مراجعة سياسية والتمسك بخيار مقاومة 
اإلسرائيلي، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لتفعيل القوانين الدولية لحماية حق الشعب الفلسطيني وتفعيل 

 استمرار المفاوضات دون شرط ينص على توقف االستيطان، أن إلى  وأشار.قرار عودة الالجئين
لطريق إلقامة دولة وتهويد مدينة القدس يؤكد إعطاء االحتالل اإلسرائيلي فرصة ربح كبيرة لقطع ا

  .فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
 رمزي رباح على معارضة .كما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د

هذه المفاوضات عقيمة تجري في ظل : "الجبهة العودة للمفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، وقال
االستيطان، لذلك البد من العودة لقرار المجلس المركزي استمرار عمليات تهويد القدس واستمرار 

الفلسطيني الذي ينص على عدم العودة للمفاوضات في حالة عدم وقف االحتالل اإلسرائيلي لالستيطان 
 أنه إلىولفت إلى تراجع الوعود األمريكية التي تعهدت بوقف االستيطان بشكل كامل، مشيرا  ".والتهويد

  .مركزي الفلسطيني بعقد اجتماع للتأكيد على رفض المفاوضاتتمت مطالبة المجلس ال
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 لألسف الشديد أنها إال المصالحة ألحداثوفي موضوع المصالحة، ذكر طه انه رغم الجهود المختلفة 
لقد قدم رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية مبادرة لألمين العام : "شهدت تراجعا وقال

مرو موسى من أجل إنهاء االنقسام، ورحبت حركة حماس بقدوم منيب المصري لجامعة الدول العربية ع
، مرجعا فشل المصالحة إلى الرئيس "من أجل المصالحة لكن لألسف كافة الجهود لم تثمر عن مصالحة

الفلسطيني محمود عباس فتارة يطلب من منيب المصري إحداث حراك مع حركة حماس من أجل 
را بمطالبة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية أوالً، مبينا ان اختالف المصالحة، وتارة يعطي قرا

  .القرارات من قبل الرئيس كان لها الدور الرئيسي في فشل المصالحة
 االنقسام وصلت لطريق مسدود من خالل تعنت حركتي حماس وفتح، إنهاء جهود أنكما أكد مزهر 

شعب الفلسطيني خاصة في ظل تواصل بطش االحتالل منوها إلى أن االنقسام سبب في زيادة معاناة ال
 االنقسام الداخلي الذي يهدد إنهاءوعدوانه، مطالبا حركتي فتح وحماس بتقديم التنازالت من أجل 
  .المشروع الوطني، والوصول التفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني

انه تم عرض مقترح من قبل  إلىوحمل حركتي فتح وحماس المسؤولية عن استمرار االنقسام، مشيرا 
الجبهة الشعبية في عقد حوار قبل التوقيع على الورقة المصرية، لكن هذا المقترح لم يستجب له بشكل 

  .رسمي، وأكد عدم وجود مصالحة في ظل التعنت بين الطرفين
  4/7/2010الشرق، الدوحة، 

  
 "لجدوىعديم ا"التهديد بالذهاب إلى مجلس األمن إلعالن الدولة : أبو زهري .9

قلل المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري من إعالن السلطة الفلسطينية أنها تستعد للذهاب إلى : غزة
مجلس األمن إلعالن الدولة الفلسطينية المستقلة رداً على تعثر مسار المفاوضات، ووصف ذلك بأنه 

  ".خطوة عديمة الجدوى وهروب من مواجهة الحقيقة"
نحن نعتبر أن هذه الخطوة عديمة الجدوى ال " "قدس برس"خاصة لـ  أبو زهري في تصريحات وقال

وقوى " حماس"تهدف إال إلى التستر لعدم إعالن وفاة مسيرة التسوية، وهذا يؤكد مصداقية مواقف 
المقاومة بأن االحتالل غير معني باالعتراف بأي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني، وأنه ينبغي التخلي 

  ".تعزيز خيار المقاومة إلرغام االحتالل على االعتراف بالحقوق الفلسطينيةعن خيار المفاوضات و
في مقابل فشل مشروع التسوية فإن مشروع الصمود : "وأشار أبو زهري إلى نموذج غزة، وقال

 تحت ضغط 2005والمقاومة أثبت نجاحه، ومن أبرز تجليات ذلك االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام 
  ".ذج غزة في الصمود ومواجهة الحصار الكوني المفروض عليهاالمقاومة، وكذلك نمو

إثارة الضجة حول صفقة : "من صفقة األسرى، وقال" حماس"على صعيد آخر؛ جدد أبو زهري موقف 
تبادل األسرى هي ضجة مفتعلة من االحتالل بهدف التضليل وامتصاص نقمة الشارع اإلسرائيلي من 

 تبادل األسرى، ونحن أمام ضجة إعالمية ليس لها أي رصيد تسبب حكومة نتنياهو في نعطيل صفقة
حقيقي، فال يوجد أي حراك جديد حتى اآلن في هذا الملف، وعلى نتنياهو واألطراف المعنية أن تدرك 

  .، على حد تعبيره"أنه لن يكون هناك شاليط بدون دفع ثمن
  4/7/2010قدس برس، 

  
  مارسة ضغوط لوقف االستيطانحواتمة يدعو موسكو لعقد مؤتمر سالم دولي وم .10

قال بيان صدر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن أمين عام الجبهة نايف حواتمة : رام اهللا
اجتمع مع السفير الروسي لدى تل أبيب، حيث تناول االجتماع جولة وزير خارجية روسيا الفروف في 

قدس "وبحسب البيان، الذي تلقته  .ائيل ومصرالشرق األوسط، وزيارته لمناطق السلطة الفلسطينية وإسر
إلى مبادرة جديدة بالعمل على "، ولم يحدد فيه متى تم اللقاء، فقد دعا حواتمة موسكو )3/7(السبت " برس
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 اإلسرائيلي، عمالً بقرارات الشرعية - عقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي
/  آذار19(تطوير بيان الرباعية الدولية في موسكو "ني موسكو إلى كما دعا المسؤول الفلسطي ".الدولية
بوقف االستيطان بالكامل في القدس والضفة، وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة بدءاً ) 2010مارس 

رفض "وأضاف البيان، أن حواتمة طالب السلطة الفلسطينية  ".1967من الحدود التي تم احتاللها عام 
النتقال إلى المفاوضات المباشرة، ودعا لجنة المتابعة العربية إلى رفض أية ضغوط ضغوط نتنياهو با

أمريكية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة، وإجراء مراجعة عربية نحو رسم سياسة إستراتيجية عربية 
حلقة مفرغة جديدة تفتح الخيارات العربية المتعددة، وال تبقى أسيرة لخيار المفاوضات اليتيمة التي تدور ب

" عشرات السنين، بينما إسرائيل تواصل تهويد القدس وزحف غول االستيطان في الضفة الفلسطينية
  .بحسب البيان

  3/7/2010قدس برس، 
  

   "أيلول األسود"أحد مؤسسي ..  أبو داود القيادي الفتحاويوفاة .11
ود عودة المعروف  عاما، توفي في العاصمة السورية دمشق أمس محمد دا73عن عمر يناهز  :لندن

 بالوقوف وراء عملية ميونيخ التي "إسرائيل"باسم أبو داود أحد كبار قيادات حركة فتح، الذي اتهمته 
 رياضيا إسرائيليا خالل دورة األلعاب األولمبية في ألمانيا عام 11احتجز فيها فدائيون فلسطينيون 

ميع الرياضيين اإلسرائيليين؛ اثنان منهم وقتل في العملية خمسة من الفدائيين وشرطي ألماني وج. 1972
على أيدي الفدائيين، والباقي برصاص القوات الخاصة اإلسرائيلية التي جاءت لتحريرهم من الحجز 

  .والشرطة األلمانية أثناء تبادل إلطالق النار في مطار ألماني
ذي كان يعاني من فشل وقال علي بدوان أحد الشخصيات الوطنية الفلسطينية في دمشق، إن أبو داود ال

كلوي وارتفاع في ضغط الدم والسكري، توفي أمس في مستشفى األندلس في دمشق وووري جثمانه 
وأضاف بدوان في  .الثرى في مقبرة الشهداء القديمة في مخيم اليرموك على مقربة من قبر خليل الوزير

يها حركتا حماس والجهاد  أن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بما ف"الشرق األوسط"تصريح لـ
  .اإلسالمي، شاركت في تشييع جثمان أبو داود

. 1967 وعاش فيها إلى أن احتلتها إسرائيل عام 1937ولد أبو داود، في بلدة سلوان قرب القدس عام 
  .عمل مدرسا للفيزياء والرياضيات في إحدى مدارس مدينة أريحا، قبل أن ينتقل للعمل في الكويت

جلس الثوري لحركة فتح حتى المؤتمر السادس الذي انعقد في بيت لحم العام الماضي، كان عضوا في الم
  .وعضوا في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية

وآخرين ) أبو حسن سالمة(وأبو محمد العمري وعلي حسن سالمة ) أبو إياد(شارك صالح خلف 
تولى أبو . 1970 أحداث أيلول في األردن عام  التي شكلت بعد"أيلول األسود"غيرهم، في تأسيس منظمة 

داود قيادة الميليشيات الفلسطينية في األردن التي كانت تضم أربعة عشر ألف مسلح، وشارك في أحداث 
واعتقل في األردن التي عاد إليها الحقا، بهدف السيطرة على مجلس الوزراء األردني والسفارة . أيلول

ج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون األردن، إال أن العملية كُشفت، األميركية في عمان بهدف اإلفرا
وخفف الحكم وُأفرج عنه بعد عدة أشهر بعد زيارة قام بها العاهل . وحكم على أبو داود ومرافقيه باإلعدام

ا انتقل أبو داود بعد ذلك إلى بيروت، وعيّن قائدا عسكري. األردني الراحل الملك حسين إليه في سجنه
  . في لبنان1976 و1975لمنطقة بيروت الغربية وخاض حرب عامي 

وتعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة . ، ألسباب سياسية1978اختلف أبو داود مع ياسر عرفات عام 
، حيث ُأصيب بسبع رصاصات في أماكن مختلفة من جسده، إال أن هذه الرصاصات 1981البولندية عام 

حتى إن كثيرا من الحضور . شخص الذي حاول اغتياله في ردهات الفندقلم تمنعه من الركض وراء ال
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كانوا ينظرون إلى المشهد وكأنه فيلم سينمائي، وظل أبو داود ينزف طيلة ساعتين حتى وصلته سيارة 
  .اإلسعاف

كان الجاني عميال ": 2006 عام "أسوشييتد برس"وقال أبو داود في مقابلة صحافية أجرتها معه الـ
الذي كان يطارد المسؤولين عن ) الموساد(فلسطينيا جنده جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية مزدوجا 

وقال أبو . "واعتقل بعد عشر سنوات وحوكم من قبل منظمة التحرير ونفذ فيه حكم اإلعدام. عملية ميونيخ
 ولكن حفيدي سيتمكن من اليوم لم أعد أتمكن من مقارعتكم،": داود في تلك المقابلة مخاطبا اإلسرائيليين

  ."ذلك وكذلك سيفعل أحفاده من بعده
، الذي 1983لعب دور الوسيط في الخالف داخل حركة فتح بين العقيد أبو موسى وياسر عرفات عام 

  .84انتهى بخروج عرفات من طرابلس عام 
 حتى عام وظل يتنقل بين الضفة الغربية واألردن وسورية. 1993عاد إلى فلسطين بعد اتفاق أوسلو 

 الذي يتحدث فيه للصحافي الفرنسي جيل دو "فلسطين من القدس إلى ميونيخ" عندما نشر كتابه 1999
جونشية عن رحلته من مسقط رأسه في سلوان إلى تخطيطه لعملية ميونيخ، واعترافه بمسؤوليته المباشرة 

ية وظل يعيش في سورية إلى أن  بالعودة إلى األراضي الفلسطين"إسرائيل"بعدها لم تسمح له . عن العملية
  .وافته المنية أمس

  4/7/2010الشرق األوسط، 
  

    داوود أبو القياديحماس تنعى  .12
، الذي توفى ليل أمس )أبو داوود(حماس المناضل والقيادي الفلسطيني محمد داوود عودة  نعت: دمشق

  . في العاصمة السورية دمشق) 2/7(الجمعة 
نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم"ر عن مكتبها اإلعالمي تلقى وقالت الحركة في بيان نعي صاد

قضاها في )  عاما73ً(انتقل إلى رحمة اهللا تعالى المناضل محمد داوود عن عمر يناهز : "اليوم السبت
  ". العمل الوطني في إطار حركة فتح

فاق دربه بأحر التعازي، إن حركة حماس إذ تنعى الفقيد العزيز وتتقدم من أهله ور: "وأضاف البيان
لتؤكِّد أن طريق النضال والمقاومة هو الطريق الذي يتمسك به شعبنا لتحرير أرضه ومقدساته، والدفاع 

  ".عن حقوقه وثوابته الوطنية
  3/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ة لن يبخل على شعبنا في إقرار حقوقه المدنية واإلنسانيالشعب اللبناني: علي بركة .13

 خالل احتفال تكريم لرواد أسطول الحرية  علي بركة في لبنانحماسلأكد المسؤول السياسي : طرابلس
كيان العدو الصهيوني خسر في معركة حصار غزة، وانكشف زيفه في اللبنانيين في طرابلس أن 
ني الشقيق وأكد بركة أن الشعب اللبنا. الذين فضحوا العدو" أسطول الحرية"المعركة التي خاضها رواد 

فالذي يقدم الدماء الزكية التي روت تراب لبنان لم يبخل يوما " على إخوته الفلسطينيين؛ لم يبخل يوماً
بتقديم دمه فداء للقضية الفلسطينية، وهو من ثم لن يبخل على شعبنا في إقرار حقوقه المدنية واإلنسانية، 

 جميعا ذاهبون إلى معركة واحدة عنوانها وهذا لن يتعارض مع حقنا في العودة ورفض التوطين، ونحن
  )".تحرير القدس(

  3/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  لقادتها" تسيء"قيادة فتح في لبنان تشكو من بيانات من داخل الحركة  .14
، يصدرها أشخاص من داخل "أسماء مستعارة"حذّرت قيادة حركة فتح في لبنان من بيانات بـ: بيروت

: نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل  .وقادتها" فتح"اإلساءة إلى الحركة تهدف 
إنه في الفترة األخيرة، تخرج علينا فئة مأجورة ومعروفة بارتباطاتها بإصدار بيانات تحت أسماء "

مستعارة، يتم تعميمها على بعض المواقع االلكترونية وتُرسل عبر البريد االلكتروني إلى بعض 
شخاص، ويتم من خاللها فبركة معلومات تصل إلى حد التعدي على الكرامات الشخصية هدفها األ

هذه الهجمة الشرسة من هذه "وأضاف البيان أن  .، كما قال"األساسي اإلساءة إلى حركة فتح وكوادرها
لى عملية الفئة تأتي خاصةً بعد مراهنة البعض أن حركة فتح إلى زوال، وفشل كافة المؤامرات عليها وع

إعادة البناء لهذه الحركة والتي قدمت خيرة قيادتها شهداء وعلى رأسهم رمز النضال الفلسطيني الشهيد 
هم  مجموعة مشبوهة من داخل جسم "وأوضح البيان أن من يقف خلف البيانات  .القائد ياسر عرفات

ئ التي تربى عليها أبناء حركة فتح الحركة، أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة بعيداً عن القيم والمباد
الذين يمتلكون الجرأة والشجاعة لممارسة النقد والنقد الذاتي بالشكل الموضوعي، والبنَّاء، والذي يعالج 

  ".األخطاء من الداخل وليس عبر االنترنت
طبخاً نحن ندرك تماماً النيات المبيتة من وراء هذه البيانات، فهذه المجموعة التي شكلت م"وأضاف 

لإلساءة والتخريب داخل الحركة تتعمد اإلساءة الشخصية لقيادات وكوادر من حركة فتح لوضع صورة 
مشَّوهة عنهم أمام أعضاء المؤتمرات الحركية في لبنان، وضرب مصداقيتهم، ونسف جهودهم، ومن 

وية وشخصية أجل الحؤول دون نجاحهم في عملية االنتخابات أثناء المؤتمرات، فالهدف هو مصالح فئ
على حساب وحدة حركة فتح، ومن أجل تعطيل عملية اإلصالح الجارية التي يتضرر منها الكثيرون 

  .، على حد تعبير البيان"الذين ال تتحقق مصالحهم الشخصية أو الفئوية إالّ على أنقاض حركة فتح
  3/7/2010قدس برس، 

  
  ر من عناصرها في غزة خالل شه100فتح تتهم حماس باستدعاء  .15

اتهمت حركة فتح أجهزة األمن التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة باستدعاء نحو مائة : رام اهللا
وأكدت الحركة في  .من أبناء الحركة في إقليم شمال غزة، خالل الشهر الماضي، من أجل التحقيق معهم

عامل مع المستدعيين تت"إن األجهزة األمنية في غزة : نسخة منه" قدس برس"بيان صادر عنها، وصل 
السياسيين كأنهم مجرمين، حيث يتم ربط أعينهم وتضعهم في زنازين ال تصلح لتواجد شخص واحد، 

تطلب من "وأشارت إلى أن األجهزة األمنية في غزة  .، حسب قولها" سم وطول مترين80وهي بعرض 
نظيم محظور، وعدم المشاركة قيادة فتح التوقيع على تعهد يلزم بعدم العمل في حركة فتح، باعتبارها ت

  .، حسبما جاء في البيان"في أي فعالية جماهيرية تدعو لها الحركة أو هيئة العمل الوطني
  3/7/2010قدس برس، 

  
  على المساجد في الضفة" االعتداء"يتهم السلطة بـ" حزب التحرير" .16

على حرمة " االعتداء"بية بـ اإلسالمي السلطة الفلسطينية في الضفة الغر" حزب التحرير"اتهم : رام اهللا
إنه : نسخة منه" قدس برس"وقال الحزب في بيان مكتوب وصل  .المساجد وإغالقها ومنع الصالة فيها

في سابقة خطيرة وجريمة منكرة، تحاكي فعل يهود بحرقهم للمساجد واعتدائهم على مقدسات األمة؛ "
ق مسجد الرحمن في بيت كاحل قضاء الخليل أقدمت سلطة اإلثم الفلسطينية وأجهزتها األمنية على إغال

لمنع محاضرة كانت ستعقد في المسجد إحياء للذكرى التاسعة والثمانين لهدم الخالفة، فمنعت األذان 
وإقامة صالة العصر في المسجد مما دعا جمهور المصلين الذين احتشدوا ألداء الفريضة ولحضور 
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 في صورة تعيد لألذهان مشهد المصلين في طرقات المحاضرة، أن يؤدوا صالة العصر أمام المسجد
  .، على حد تعبيره"القدس جراء منع يهود لهم من الوصول إلى المسجد األقصى ليصلوا فيه

  3/7/2010قدس برس، 
  

  حماس تدعو لنصرة نواب القدس المبعدين .17
الضفة دعت حركة حماس إلى هبة جماهيرية خاصة في : عبد الرؤوف أرناؤوط، بارعة ياغي: دمشق

واعتبرت حماس . الغربية لنصرة نواب القدس المهددين باإلبعاد وحماية المدينة المقدسة من خطر التهويد
في بيان وزعه المكتب اإلعالمي للحركة أمس في دمشق، أن اعتقال سلطات االحتالل النائب محمد 

يمةً جديدة ضد سكان القدس يعد جر, أبوطير كتوطئة إلبعاده، وإبعاد النواب الثالثة اآلخرين عن القدس
ودعت الحركة جامعة الدول . ورموزها السياسية، وحلقة من حلقات تهويد المدينة بتفريغها من أهلها

ولجم االحتالل عن , العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى التحرك العاجل لوقف إبعاد النواب األربعة
  .قدس من أهلهااالستمرار في مشاريعه التهويدية وتفريغه مدينة ال

  4/7/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  نتنياهو ينوي خالل لقائه أوباما بعد غد اقتراح استمرار البناء في الكتل االستيطانية .18
كشف مصدر سياسي مقرب من حزب الليكود الحاكم عن أن نتنياهو سيطرح :  نظير مجلي- تل أبيب

توطنات المعروفة بالكتل االستيطانية التي تخطط إسرائيل اقتراحا جديدا يقضي باستئناف البناء في المس
 "الشرق األوسط"وقال هذا المصدر لـ. لضمها في إطار تبادل األراضي، ويجمده في بقية المستوطنات

إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعترف برسالة الضمانات التي كان قد وجهها الرئيس السابق جورج 
ء اإلسرائيلي األسبق، أرييل شارون، وفيها يقول إن التسوية الشاملة  لرئيس الوزرا2004بوش، عام 

ستأخذ في االعتبار األمر الواقع على األرض في المستوطنات الحدودية، ألن إسرائيل ستعوض الدولة 
ولذلك، ينوي نتنياهو . 1967الفلسطينية عن هذه األراضي بأراض تقع في تخوم إسرائيل ما قبل عام 

العتراف ليستأنف البناء االستيطاني ويحل المشكلة مع رفاقه في معسكر اليمين استغالل هذا ا
  .والمستوطنات

ولكن مصدرا في حزب العمل، الشريك في الحكم، استبعد هذا التوجه، وقال إن أي حديث عن استئناف 
. "حبل مشدودالتي تسير أصال على "البناء االستيطاني سيفجر المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، 

وقال إن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات غير المباشرة وجهودا كبيرة تبذلها إدارة أوباما لالنتقال إلى 
  .المفاوضات المباشرة، واستئناف االستيطان سيدمر هذه اإلمكانية

 4/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  لى السلطة إؤولية المعابر مع غزة تستعد لنقل مساإلسرائيلية وزارة الدفاع ": جيروسالم بوست" .19
بدأت تستعد لنقل اإلسرائيلية ن وزارة الدفاع أ من أمس أولاإلسرائيلية " جيروسالم بوست"ذكرت صحيفة 

الميجر " منسق الشؤون الفلسطينية "أنلى إوأشارت . لى السلطة الوطنيةإمسؤولية المعابر مع غزة 
ضية مع مسؤول التنسيق المدني في السلطة حسين الشيخ، واتفق جنرال ايتان دانغوت التقى الليلة قبل الما

الطرفان على تشكيل فريق مشترك للعمل في هذا االتجاه وتجديد المنشآت في معبر كرم سالم والمشاريع 
وسيشمل عمل الفريق عمليات بناء منشآت الستخدام السلطة الوطنية في اليوم . الدولية في قطاع غزة
  .ولية المعابرالتالي لتسلمها مسؤ

  4/7/2010، المستقبل، بيروت
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  الوسيط األلماني يواصل عمله إلتمام صفقة تبادل األسرى: تل أبيب .20
الوسيط "السبت، عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي تأكيده بأن أمس نقلت وسائل إعالم عبرية، مساء 

ضحاً أن الوسيط األلماني ، مو"األلماني فقط مخول صالحية التوسط في قضية الجندي جلعاد شاليط
وأوضحت مصادر في مكتب نتنياهو أنها ال تنوي التعقيب على أنباء  .، على حد تعبيره"يواصل عمله"
 ".ال تستند إلى أي أساس تنشر في وسائل اإلعالم المختلفة"

  4/7/2010قدس برس، 
 

  تمرار الموافقة على تجميد االستيطانويهدد نتنياهو من اساليمين اإلسرائيلي ينظم مظاهرات  .21
 مساء أمس، مظاهرات في عدد من ،المستوطنون وقادة معسكر اليميننظّم :  نظير مجلي- تل أبيب

حملة شبيهة في اإلنترنت شارك باشروا بمفارق الطرق في إسرائيل والضفة الغربية شارك فيها المئات و
ة تهدد كرسيه إذا وافق على االستمرار في تجميد فيها اآلالف، يهددون فيها نتنياهو بمعركة طويل

واستخدموا في هذه الحملة التصريحات التي كان نتنياهو وكذلك وزراؤه قد أدلوا بها وتعهدوا . االستيطان
  . فيها باستئناف البناء االستيطاني بعد انتهاء مدة الشهور العشرة منذ إعالنها

  إلسرائيلي الرسمي، الليلة قبل الماضية، التعقيب على هذه ورفض نتنياهو، خالل مقابلة مع التلفزيون ا
 4/7/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   تسعى إلى السيطرة على غاز البحر المتوسط"سرائيلإ" .22

ذكر التلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس السبت أن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم سن قانون لفرض سيطرة 
 .اللبنانية تحت مياه البحر األبيض المتوسط المتنازع عليها مع لبنان على حقول الغاز الطبيعي "إسرائيل"

وقال إن مشروع القانون يحدد المياه اإلقليمية اإلسرائيلية بما يؤدي إلى سيطرة إسرائيل على حقول الغاز 
المكتشفة تحت المياه الدولية بين فلسطين المحتلة ولبنان وأن الحكومة تدرس تقيمه إلى البرلمان 

إن الحكومة تتعامل مع ملف "ونقل عن مصادر حكومية إسرائيلية قولها  . إلقراره"الكنيست"سرائيلي اإل
وأوضح المصادر  ."االكتشافات الغازية في البحر المتوسط على أنه كشف إلسرائيل ليس لغيرها حق فيه

مقترح، بحيث ال أن اللجنة التشريعية في الحكومة والكنيست تعكف اآلن على بلورة صيغة القانون ال
  . يترك ثغرة لحقوق لبنانية في هذا الخصوص

  4/7/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  اإلسرائيلي في قضية شاليطالعام نتنياهو يضلل الرأي : رئيس الشاباك السابق .23
هاجم رئيس جهاز الشاباك السابق عامي أيالون تصرفات رئيس :  عبد الجبار أبو غربية-عمان  

 . بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بملف الجندي األسير لدى حركة حماس جلعاد شاليطالوزراء اإلسرائيلي
 تصريحات أيالون إلذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي التي أوضح فيها، أن "معاريف"ونقلت صحيفة 

 سيؤدي إلى موجة من "معتقلين كبار"نتنياهو ضلل الرأي العام اإلسرائيلي بحديثه عن أن إطالق سراح 
وأضاف  ."ليات ضد إسرائيل ألن ال أحد يعلم هل سيعود هؤالء للقيام بعمليات ضد إسرائيل أم الالعم

أيالون، إن توقف حماس عن مهاجمة إسرائيل في هذه األوقات ال يرجع إلى كون كبار قادتها العسكريين 
 العمليات ضد في السجون؛ لذلك ال يجب االفتراض أن خروج قادتها سيؤدي حتما إلى القيام بموجة من

  ."إسرائيل"إسرائيل، وأن حديث نتنياهو عن ذلك هو تضليل للرأي العام في 
 وشدد أيالون على أن حماس تواصل تقوية نفسها حتى مع وجود قادتها في السجون ودون أن تقوم 
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بعمليات ضد إسرائيل، موضحا أن حماس توقف عملياتها في الوقت الحالي ألنها ترى في ذلك مصلحة 
  .ا، لكنها قد تستأنف العمليات حتى مع وجود كبار من قادتها في السجونله

  4/7/2010، عكاظ، جدة
  

  استبدلت السالم بالمفاوضات" إسرائيل": حنين الزعبي .24
إن إسرائيل استبدلت حاجتها للسالم بمفهوم "قالت حنين الزعبي النائب العربية في الكنيست : )أ ش أ(

  .المفاوضات بديال عن السالم واعتبرتها هدفا في حد ذاتهالحاجة للمفاوضات، أي اتخذت 
هذا الهدف يعطي إسرائيل : "وأوضحت الزعبي في حديث لموفد وكالة أنباء الشرق األوسط إلى رام اهللا

عدة نتائج كان عليها أن تأخذها فقط عبر السالم لكنها أخذتها عبر المفاوضات منها التنسيق األمني، كما 
ى نفسها الضغط الدولي ما جعلها تتمتع بمناخ من الهدوء واالستقرار بذريعة أنها في وفرت إسرائيل عل

وأشارت الزعبي، إلى أن الجانب اإلسرائيلي يرى في تلك المفاوضات تعميقا لالستيطان،  ".مفاوضات
وبحسب الدراسات فإن توسيع المستوطنات في ظل المفاوضات كان دائما أعلى وأكثر من توسيع 

  . ان في ظل عدم وجود مفاوضات وتلك إحصائيات إسرائيليةاالستيط
  4/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  في مجال تطوير القوة العاملة العلمية  في قائمة الدول الثالثين28 تحتل المرتبة الـ "إسرائيل" .25

أنه في مجال " المجلس الوطني للدراسات والتطوير المدني"أظهر تقرير سنوي إسرائيلي صادر عن 
 في قائمة الدول الثالثين األعضاء في منظمة 28طوير القوة العاملة العلمية تحتل إسرائيل المرتبة ت

  .التعاون االقتصادي والتنمية
، عرض رئيس المجلس الوطني "إعادة األدمغة"وبعد يوم واحد من مناقشة الحكومة اإلسرائيلية خطة 
ت على لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست، للدراسات والتطوير المدني، روني ديان، هذه المعطيا
، وأن المجلس هو الهيئة الوحيدة التي تراقب %4وقال إن الحكومة خفضت ميزانية تمويل المجلس بـ

  .توزيع الميزانيات للعلوم
وعقب عضو الكنيست مئير شطريت بالقول إن تقليص تعليم العلوم في المدارس الثانوية يشكل إنذارا 

يأخذ " المشروع"وقال إن الدولة تستثمر الماليين في التطوير العلمي، إال أن ". إسرائيل العلمي"ل لمستقب
  .المعلومات لإلنتاج خارج البالد بدون أن تحصل الدولة على أي مقابل

  4/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  سرائيلي قريباً سالح الجو اإلإلىميركية ستنضم األ" V22"طائرة  .26
 جديدة تجمع بين أميركية انه حصل على مالمح طائرة أمسسرائيلي اإل" واي نت" موقع ذكر: رام اهللا

  .قدرات طائرة عادية وطائرة مروحية
 التي استخدمها الطيارون االميركيون في العراق وافغانستان والتي هي "v22" من طراز هي والطائرة

هذه  و. طائرات العالم الحربية تقدمارأكثولكنهم ظلوا يمتدحون ما يعتبر من . من انتاج شركة بوينغ
 وشكلها الخارجي يبدو غريباً على غير ما ، جنديا22ً تحمل على متنها أقل من بأنهاالطائرة تتميز 

  .أميركي مليون دوالر 40وتبلغ تكلفة هذه الطائرة  .يتوقعه احدهم فيما يتعلق بقدراتها
 مليون دوالر دون األخذ 40 حيث تبلغ "إسرائيل"لـ وتساءل كاتب التقرير عن تكلفة هذه الطائرة بالنسبة

  . في هذه الطائرةاإلسرائيلية األنظمةبعين االعتبار تكاليف دمج 
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 للقيام بمهامها، اإلسرائيلية هذه الطائرة ستساعد القوات الجوية إنوقال مسؤول كبير في شركة بوينغ 
  . هذه الطائرة هو مسألة وقت"إسرائيل"وان جلب 

  4/7/2010، لجديدة، رام اهللالحياة ا
  

   رومانية مهمةآثاراً التهويدي يهدد "متحف المبكى"مشروع  .27
 الذي تبنيه سلطات االحتالل )المبكى(  البراق يهدد مشروع متحف حائط:أسامة العيسة - القدس المحتلة

لماء اآلثار وأبدى عدد من ع . عامألفي فلسطينية مهمة، تعود لنحو آثارافي حارة المغاربة المدمرة، 
  .اإلسرائيليين، معارضتهم للمشروع، ألنه سيدمر مباني قديمة في غاية األهمية في الموقع

 سيقام في مكان تصفه المصادر اإلسرائيلية األكثر ألنهوتولي سلطات االحتالل أهمية لمشروع المتحف 
  . المبكىقدسية لليهود، والمقصود حائط البراق، الذي تطلق عليه سلطات االحتالل حائط

وتقدمت مجموعة من علماء اآلثار اإلسرائيليين بطلبات للسلطات المختصة، يطالبون بوقف مشروع 
مبنى المتحف الذي صممه المعماري آدا الكرمي، ألنه سيلحق الضرر بالطريق الرومانية القديمة في 

معترضون لمجلس وكتب ال .الموقع ويهدد مجموعة من األعمدة الرومانية النادرة وغيرها من اثار
من الصعب أن نصف األضرار الثقافية والضرر الذي سيلحق باآلثار، بسبب : "التخطيط في القدس
من الصعب الهروب من حقيقة أن اآلثار المكتشفة في الموقع ال تنتمي إلى : "وأضافوا ".مشروع المتحف

  .، مطالبين بوقف المشروع"العصور الذهبية لليهودية
ري للمشروع فيقول أنه خطط للحفاظ على اآلثار الرومانية، وان الجمهور سيكون أما المهندس المعما

بمقدوره مشاهدتها في الطابق السفلي من البناء الجديد، ولكن العلماء المعترضين، يردون بان المهندس 
، من وكتبوا في عريضتهم بان إقامة مبنى المتحف الجديد .الكرمي يتجاهل حقيقة الموقع التاريخي الفريد

م، يمكن أن يشكل حجر األساس للطالب والباحثين في شؤون 200شأنه تدمير الفرصة لخلق مسار من 
  .القدس، لدراسة اآلثار في الموقع، وكذلك للسياح والجمهور العام

جل رفض عريضة علماء اآلثار، وقال شموئيل أوتدخل الحاخامات للضغط على لجنة التخطيط من 
 المبكى، بان المبنى الجديد سيكون أساسيا في تقديم الخدمات للعدد المتزايد من رابينوفيتش، حاخام حائط

  .مضيفا، بان المشروع سيحافظ على اآلثار، بدال من وضعها المهمل الحالي. الزوار إلى الموقع
  4/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "أوسلو" مرات منذ ثالثاالستيطان تضاعف : "بتسيلم" .28

ما زالت تشجع المستوطنين بقوة، وأنها " إسرائيل"تؤكد منظمة حقوقية إسرائيلية أن : لةالقدس المحت
من مساحة % 42زادت عددهم منذ اتفاقية أوسلو بثالث مرات وكشفت عن سيطرة المستوطنات على 

  .الضفة الغربية ما يمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية 
لم توقف االستيطان يوماً رغم " إسرائيل"هرت تباعاً أن أظ" السالم اآلن"يشار إلى أن تقارير لحركة 

  .التصريحات العلنية بذلك حتى اليوم
لخرائط ومعطيات رسمية مصدرها جيش " الغاية تبرر الوسيلة"وهو بعنوان " بتسيلم"ويستند تقرير 

ا نصف مليون ، ويؤكد أن المستوطنات والبؤر االستيطانية التي يقطنه"مراقب الدولة"االحتالل وما يسمى 
وأكد  %.42من مساحة الضفة لكنها تسيطر على مناطق نفوذ في محيطها تبلغ % 1مستوطن، تقوم على 

التقرير أن المشروع االستيطاني قام على الجريمة وانتهاك القانون الدولي وحتى قوانين االحتالل نفسه 
وأوضح أن الوسيلة . فلسطينيأحياناً بهدف سلب األرض ونهبها، ووسط انتهاك فظ لحقوق اإلنسان ال

، مشيراً إلى أنه سلب بهذه "أراضي دولة"المركزية المستخدمة من االحتالل لنهب األرض بإعالنها 
ويتهم التقرير النيابة العامة  .1992 حتى 1979من ) من أراضي الضفة% 16( ألف دونم 900الطريقة 
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وفي . ابية الخاصة باألرض بهدف االستيالء عليهااإلسرائيلية بتزوير القوانين والنظم العثمانية واالنتد
تعبير واضح عن العنصرية، أكد أن االحتالل قام ببناء نظامين قضائيين في األراضي المحتلة واحد 

 فقد زاد من وقتها حتى 2004وأكد أن االحتالل، رغم ادعائه االلتزام بخارطة الطريق عام . للعرب
أن وزارة القضاء رفضت التعقيب على تقريرها " بتسيلم "وأوضحت %.28 عدد المستوطنين ب 2010

في الضفة " إسرائيل"، وأكدت أن التغييرات الجغرافية المفرطة التي تقوم بها "السياسي"بسبب طابعه 
  . عاما18ًتنخر أسس مفاوضات تديرها مع الفلسطينيين منذ 

  4/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   ويفرض منع التجول على بلدة جيوساالحتالل يقتحم عدة مناطق في الضفة .29
مجموعة من ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/7/2010 الغد، عّمان، نشرت

المستوطنين، اعتدت فجر أمس، على مواطنين فلسطينيين في األراضي الزراعية بين بلدتي ياسوف 
وبعد المواجهات توجه  .ن األعيرة الناريةواسكاكا بمحافظة سلفيت، تلتها مواجهات استخدم فيها المعتدو

المحاذية لبلدة ياسوف، حيث حضرت إلى " تفوح"المستوطنون إلى منطقة الجناين القريبة من مستوطنة 
  .الموقع قوة من جيش االحتالل وقامت بسحب المستوطنين باتجاه المستوطنة

 الخليل، حيث دهمت منزال وقامت  اقتحمت قوات االحتالل منطقة حنينه والطبقة ببلدة دورا، قربكما
 بلدة الظاهرية واعتقلت محمود شاكر أخرىواقتحمت قوة . بتكسير مركبة، وانسحبت من دون اعتقاالت

  . جنود االحتالل حاجزاً عسكرياً على جسر حلول من دون اعتقاالتأقامقيسية، فيما 
شمالية، كما اقتحمت بلدة عقربا  قوات االحتالل حاجزاً على طريق عصيرة الأقامت في نابلس فقد أما

  . حركة مرور الفلسطينيينأمام حاجز حوارة ومعبر عورتا وحاجز بيت فوريك، وأغلقت
 أما. وفي بيت لحم اقتحمت قوات االحتالل بلدة العبيدية ودهمت منزال وانسحبت الحقا من دون اعتقاالت

  .لشمالي في منطقة عين الديوك قوات االحتالل حاجزا على مدخل المدينة اأقامت فقد أريحافي 
قوات ن، أن  أحمد رمضا،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/7/2010، بيروت، المستقبلوأضافت 
 على متضامنين وأصابت مصوراً صحافياً خالل المسيرة أمس وا والمستوطنون اعتداإلسرائيلياالحتالل 

قتحمت قوات االحتالل قريتي الزبيدات األسبوعية ضد االستيطان في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وا
  .وعين السلطان وفرضت منع التجول على جيوس

  
   تعسفية بحق األسيرات وتدريبات طبية على األسرى المرضىإجراءات: األسرىوزارة  .30

اقتحمت غرف األسيرات ) جوالن( أفاد تقرير صادر عن وزارة األسرى أن قوات خاصة تدعى :رام اهللا
 وإجبارهن تفتيش استفزازي واعتداء على األسيرات بإجراء الصباح الباكر وقامت في سجن الدامون منذ

على التعري بحجة التفتيش والجلوس بشكل قرفصاء وبشكل مهين جدا، حيث استمر ذلك لمدة أربع 
  .ساعات متواصلة

 ءبإجرا يقومون إسرائيليينومن جهة أخرى أفاد تقرير صادر عن وزارة األسرى أن طلبة جامعيين 
جاء ذلك على لسان  .إسرائيليينتدريبات طبية على األسرى المرضى خالل عالجهم وبمشاركة أطباء 

األسير حمدي قرعان سكان البيرة المحكوم مؤبد ومائة عام والمعتقل في سجن رامون والذي التقاه 
  .محامي الوزارة رامي العلمي في السجن

  4/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  الثامن السبت المقبل" طفل األقصى" تطلق مهرجان 48ة اإلسالمية في فلسطيني الحرك .31
، في العاشر من 1948 تطلق الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلّة عام :القدس المحتلّة

الذي يعنى بإعمار وإحياء المسجد " صندوق طفل األقصى"الشهر الحالي، الدورة الثامنة من مهرجان 
وكانت الحركة اإلسالمية قد باشرت  .صى وتعزيز دور األطفال للمساهمة في تحقيق هذه الغايةاألق

، بمبادرة من مؤسسة 10/7بإجراء استعداداتها التحضيرية للمهرجان الذي سيقام يوم السبت المقبل 
دم تعميق صلة الجيل الفلسطيني القا"، بهدف "صندوق طفل األقصى"التي أطلقت مشروع " البيارق"

يضع فيها الطفل الفلسطيني بعضاً " حصالة نقود"، حيث يقوم المشروع على مبدأ إيجاد "بالمسجد األقصى
  .من مدخراته المالية، يشارك من خاللها في صيانة المسجد وإعماره

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المهرجان، الذي سيعقد قبالة الجامع القبلي المسقوف في المسجد 
الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر، حيث يعتزم إطالق األقصى، 

 خطر التقسيم والتهويد يتهدده فلنعمره بالمصلين -نحن لألقصى حماة"حملة إعالمية متنوعة تحت عنوان 
مدار عام وسيتم اإلعالن خالل فعاليات المهرجان عن حجم األموال التي تم جمعها على  ".والمرابطين

، في حين سيتم توزيع أكثر 48كامل من قبل األطفال الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلّة وأراضي الـ 
  .من عشرين ألف حصالة جديدة عوضاً عن تلك التي تم جمعها

  3/7/2010قدس برس، 
  

   منشأة في قطاع غزة توقفت عن العمل3900": إخباريتقرير " .32
. ن ركام مجموعته الصناعية شرق قطاع غزة، وقف رجل األعمال د بالقرب م: حسن دوحان-غزة 

ياسر الوادية يتأمل بقايا مصانعه وعالمات الحزن واأللم الممزوجة بالغضب والسخط بادية على مالمح 
وجهه نتيجة تراخي الجهات المسؤولة عن تعويضه مع أصحاب المنشآت الصناعية األخرى التي 

 مجموعة شركات إدارةويشير رئيس مجلس  .2008 في أواخر عام يلياإلسرائتضررت خالل العدوان 
 انه تم تدمير واستهداف جميع فروع مجموعة شركات ومصانع الوادية الواقعة شرق غزة إلىالوادية 

 من اإلسرائيليبالشجاعية أثناء الحرب األخيرة، وبعد تشكيل لجنة حصر الخسائر جراء العدوان 
 سيارة نقل مبردة والمنشآت 26 واإلنتاجمعظم المعدات والماكينات وخطوط مهندسين مختصين، تبين أن 

  .غير صالحة لالستعمال
 منشأة صناعية في قطاع غزة من الشلل شبه التام وتوقفها عن العمل منذ 3900وتعاني أكثر من 

طاقة فعلية  أن عدداً من تلك المصانع بدأ يعمل مجدداً بما توفر من مواد خام بإالم، 2007منتصف عام 
 ألف عامل في هذا 140 انضمام أكثر من إلى، وأدى تعطل تلك المنشات عن العمل %10ال تتجاوز 

 أعداد العاطلين عن العمل، في حين أن عدد العاملين في القطاع الصناعي حالياً ال يتجاوز إلىالقطاع 
ي في قطاع غزة ينقسم  أن القطاع الصناعي الفلسطينإلى اإلحصاءاتوأشارت .  عامل1500أكثر من 

الى أربعة أقسام رئيسية، وهي مصانع األثاث ومصانع المواد الغذائية، ومصانع النسيج، ومصانع مواد 
  .البناء

 احتجاجها على تواصل الحصار إطار في "مقبرة المصانع"وكانت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار دشنت 
ي لضحايا الحصار الذي أقيم في ساحة الكتيبة المفروض على قطاع غزة وذلك بجوار النصب التذكار

، وعدد العمال الذين إغالقهبحي الرمال بغزة، وكتب على شاهد قبر من هذه القبور اسم المصنع الذي تم 
  .فقدوا مناصبهم جراء ذلك

ن المأساة التي تعرض لها القطاع أ إلىويشير رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري 
 وإذاوأضاف .  ألف عامل عاطلين عن العمل140  ارتفاع معدالت البطالة، فقد اصبحإلى أدت الصناعي

 ألف مواطن 700 ستة أفراد، فان هذا يعني أن إلىافترضنا أن متوسط عدد أفراد األسرة يبلغ خمسة 
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 الخام، وذكر أن المشكلة ال تكمن فقط في عدم توفر المواد . هذه المصانعإغالقفلسطيني تضرروا بفعل 
 أن األمور تزداد صعوبة لعدم قدرة أصحاب المصانع على إلىوأشار . بل في انقطاع التيار الكهربائي

جلب ماكنات وآالت جديدة للعمل أو صيانة الماكنات الموجودة، مؤكدا أن خسائر القطاع الصناعي تقدر 
ر ناجمة عن عدم قدرة  مليون دوال150 خسائر تقدر بـ إلى باإلضافةبمئات ماليين الدوالرات، 

أصحاب المصانع على جلب البضائع التي سبق أن قاموا باستيرادها ووصل معظمها تالف بعد ثالثة 
  . بفعل الحصاراإلسرائيليةأعوام من االحتجاز في الموانئ 

 قيمة "DAI"ورغم اعتراض عدد من التجار ورجال األعمال على تقييم شركة البدائل التطويرية 
  .تعويضات حتى اآلنال أنهم لم يتلقوا شيئاً من إال لحقت بمؤسساتهم منذ نحو عام األضرار التي

  4/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الجاري13بتمرير الحقوق الفلسطينية في  تلقيت وعداً من بري والحريري: جنبالط .33
 وعد تلقاه من رئيس مجلس  وليد جنبالط عن اللبنانيالنائب" اللقاء الديموقراطي"كشف رئيس : المختارة
محاولة تمرير مشروع الحقوق الفلسطينية "سعد الحريري بـ  نبيه بري ومجلس الوزراءاللبنانيالنواب 

، " واالجتماعيةاإلنسانية الالجئ الفلسطيني حقوقه المشروعة إعطاء"وشدد على ".  الجاري13في جلسة 
، "لألخوة العرب"طينيين، في حين ثمة حق تملك االعتراضات على تملك ولو شقة واحدة للفلس"مستغرباً 
  ".في هذا الخصوص" القوات اللبنانية"و "المستقبل"بين " التاريخي"نتائج من اللقاء "وآمل في 

ضم قيادات من كل مخيمات " اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني"، وفداً من أمساستقبل جنبالط و
وج من حالة االزدراء والتمييز العنصري للشعب الفلسطيني في ّل ما نقصده الخرج: وقال جنبالط. لبنان
بانهما سيحاوالن ) سعد الحريري(والحكومة ) نبيه بري(فشلنا، لقد وعد رئيسا المجلس النيابي ... لبنان

تمرير المشروع في الجلسة المقبلة، اعود واؤكد على موقفي حق العمل، الضمان االجتماعي، وحق 
 أن سيأتي الحق الفلسطيني في التملك والضمان والعمل ال نمانعه بل المهم أين فمن" :ضافوأ. التملك

  ".يأتي ويحصل هذا الشعب على حقوقه
  4/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  تدرس وفق خلفية سياسية ال عقائدية ورقة الحقوق المدنية الفلسطينية :"تكتل القوات اللبنانية" .34

 ورقة حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان هي في أن"طوان زهرا ان" القوات اللبنانية"أكد عضو تكتل 
 آذار 14السنيورة ومنسبق األمانة العامة لقوى  )فؤاد(ومع الرئيس " المستقبل"اطار تشاور مع نواب 

لدراسة ما يمكن التقدم به بشكل موحد ومن خلفية واضحة سياسياً وليس عقائديا، وتقوم " الكتائب"وحزب 
 الفلسطينيين وفي الوقت نفسه التمسك برفض التوطين والعمل على حق العودة اإلخوة حقوق على احترام

 تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية يعني إسرائيلوعي محاولة  "إلىودعا  ".وعدم التخلي عنه
سم اللبناني  تتسلل منها لدمج الفلسطينيين في صلب الجأن تحاول إنسانية مسألة إلىبها المجتمع الدولي 

  ". من شروط المواجهة السياسيةإسرائيلوالتذويب الوطني للفلسطينيين خارج المخيمات يحرر 
 الورقة التي تخضع للمناقشة تعكس توافقاً في الخلفية أن"أمس " الشرق "إذاعة إلىوأوضح في حديث 

 اإلخوان أن من ساسيأولكن الصياغة تختلف وتنطلق من حرص " اللقاء الديموقراطي"الفكرية مع ورقة 
وأكد  ". يتخذ الحقاًإجراءالفلسطينيين هم ضيوف مؤقتون في لبنان ويجب الحفاظ على هذه الصفة في أي 

 المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري لتقديم الورقة التشريعية لن تطول، االتصاالت قائمة أن"
  ".ار آذ14 العامة لقوى واألمانة" الكتائب"معه ومع حزب 

  4/7/2010المستقبل، بيروت، 
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   والدول العربية لتأمين ضمان الفلسطيني األونروا تمولّهصندوق مستقل للجميل يقترح إنشاء سامي  .35
النائب سامي الجميل ألن يكون موضوع الحقوق المدنية " الكتائب"أسف منسق اللجنة المركزية في حزب 

موضوع  "أن، مؤكداً " نتحدث عن شعب مضطهدأنناطرح بهذا الشكل السيما "لالجئين الفلسطينيين 
 األونرواهناك سعياً لشد الخناق على  "أنلى إ  وأشار". والى الفلسطينيإليناالالجئ يشكّل قلقاً بالنسبة 

 إنشاء"، مقترحاً "والحد من ميزانيتها بهدف رمي المسؤولية على الدولة اللبنانية في موضوع الالجئين
 لبنان عاجز أن والدول العربية لتأمين ضمان الالجئ الفلسطيني بما األونرواصندوق مستقل ممول من 

  ".األمرعن 
 يقف المسيحيون معاً، وكنا نتمنى لو كانت الجلسة التشريعية منقولة مباشرة أنكم هو جميل : "أضاف

قط هل نحن ف"وسأل ". ليرى اللبنانيون التوافق المسيحي الذي حصل في موضوع حقوق الفلسطينيين
  ".ممنوع علينا التوحد فيما اآلخرون يقومون باألحالف؟

 طرح موضوع حقوق إمكان يكذّب الكالم الذي نُقل عنه عن أن"وتمنى الجميل على النائب سمير الجسر 
 هناك شريحة من اللبنانيين وهي المسيحيون ترفض الموضوع أنالالجئين على التصويت والسيما 

الكالم عن التصويت أكبر من الجسر ويجب أال يقال، وإذا كان يعتبر " أن ، معتبراً"بالشكل الذي طرح به
 فهذه ليست واألقليةأنه يمكنه أن يغض النظر عن شريحة أساسية من اللبنانيين ويسير بمنطق األكثرية 

  ".من عاداته
  4/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  هل حياة الالجئين الفلسطينيينيس "األونروا"تفعيل عمل :  الفلسطيني-لجنة الحوار اللبناني  .36

الجهود التي بذلت على مدى السنوات " الفلسطيني مايا المجذوب -نوهت رئيسة لجنة الحوار اللبناني 
 تحديد األولويات والعمل عليها، حيث حضرت اللجنة الخطوط العريضة إلىاألربع الماضية وأوصلت 

زارات المعنية لتسهيل حياة األخوة الفلسطينيين السيما لجهة تفعيل اللجنة الوزارية والتنسيق مع الو
أمس عن " الشرق "إذاعة إلىوكشفت في حديث  ".المقيمين في لبنان كما هو ملحوظ في البيان الوزاري

 بعض الوزارات غير الممثلة سابقاً وإدخال مرتقبة لتفعيل عمل اللجنة الوزارية وإجراءاتآليات عمل "
 تفعيل آلية التنسيق مع األونروا ودعمها والعمل على إلىشغال العامة، ألهميتها كوزارة التربية واأل

توفير األموال الالزمة لها وحض الدول المانحة على ذلك للتأكيد على طابع المسؤولية الدولية والسياسية 
  ". األخالقيةاإلنسانية جانب المشكلة إلىعن حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين 

بارد يأتي في أولوية عمل اللجنة على الصعيد األمني والقانوني والتواصل مع  مخيم نهر الأن"وأكدت 
 مع نهاية العام، كما تحضير األطر القانونية والتنسيق مع إليهأهل المخيم وعودة األهالي تدريجياً 

ة صعوبات قانونية لجهة البقعة المتبقية المحيط"إلى وأشارت  ".األونروا ووحدة النهوض واعمار المخيم
 مجلس إلىووجود سيناريوات أمكن وضعها لحلول ممكنة، تمهيداً لرفعها ) الملكيات الفلسطينية(بالمخيم 

 - استمرار الحوار والتواصل اللبنانيأهمية"، مشددة على "اإلعمارالوزراء عبر اللجنة وعبر لجنة 
دأت مع وجود تحديات  باإلعمار إعادة "أنوأوضحت  ".الفلسطيني في المخيمات أي مسألة بناء الثقة

 اللجنة أهاليقانونية في البقعة المحيطة بالمخيم، وملكيات غير مسجلة من الدوائر العقارية وبسبب عودة 
  ". جديدةإجراءاتاألول للمخيم ما يستدعي 

  4/7/2010المستقبل، بيروت، 
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  "إسرائيل"في ملعب " العالقات"تركيا تضع كرة  .37
 في محادثات االنضمام لالتحاد األتراكالتركي وكبير المفاوضين قال وزير الدولة : )آي.بي.يو(

متوقف على الخطوات التي " اإلسرائيلية" مستقبل العالقات التركية إناألوروبي، ايغمن باغيس، أمس 
أن " إسرائيل"ونقلت وكالة أنباء األناضول عن باغيس قوله في منتدى أمس، على  ".إسرائيل"ستقوم بها 

وأشار إلى  ".إسرائيل"ذا كانت تريد أن تخسر تركيا أم ال، مؤكداً أن بالده ال تريد أن تخسر تفكّر في ما إ
 .أن ال أحد يريد أن تقع هجمات على مجموعات تعمل في مجال حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسانية

  .حقاً تريد السالم أم ال" إسرائيل"وقال باغيس إنه أحياناً يتساءل ما إذا كانت 
 عائالت إن، قال باغيس "إذالل الناس"شار إلى أن الدول ال يمكنها أن تحقق السالم من خالل وإذ أ

 تركيا تريد أن أنوأكد  ".إسرائيل"األتراك التسعة الذين قتلوا في الهجوم اإلسرائيلي يتوقعون اعتذاراً من 
لى قطاع غزة غير وقال إن الحصار ع. تضمن عدم تعرض السفن المدنية للهجوم في المياه الدولية

  .قانوني، مضيفاً أنه ال يوجد قرار أممي بهذا الشأن
  4/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  رفحمعبر مصر تنفي اعتزامها إعادة إغالق ": الخليج" .38

نفت مصادر مصرية ما رددته بعض وسائل اإلعالم بشأن اعتزام القاهرة إغالق معبر :  القاهرة-رفح 
ياسة فتحه دورياً على فترات أمام الحاالت اإلنسانية، بدعوى أن الفتح رفح والعودة مرة أخرى إلى س

الدائم للمعبر يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، ويعطيه ذريعة للتهرب من مسؤوليته بفتح بقية المعابر 
وقالت المصادر إن فتح معبر رفح سيكون إلى أجل غير مسمى طبقاً لقرار الرئيس  .مع قطاع غزة
  .وذلك بهدف تخفيف الحصارحسني مبارك 

 /أن إجمالي عدد العابرين لبوابات المعبر منذ بداية فتحه أول حزيران" الخليج"ـوأوضحت مصادر ل
 مسافراً من المرضى والعالقين والطالب وحاملي اإلقامات 54 ألفاً 20يونيو الماضي حتى يوم أمس بلغ 

 269 آالف و10لمصرية قادماً من غزة الخارجية والحاالت اإلنسانية، حيث وصل إلى األراضي ا
 775 آالف و9مسافراً من المرضى وحاملي اإلقامات، والحاالت اإلنسانية، وغادرها إلى قطاع غزة 

وأضافت . مسافراً من المرضى العائدين بعد الشفاء والعاملين والمقيمين في الخارج والحاالت اإلنسانية
ء التأشيرات، أو لوجود تحويالت مزورة من المستشفيات  فلسطيني النتها3400أنه تمت إعادة حوالي 

  .الفلسطينية إلى المستشفيات المصرية والعربية واألجنبية
  4/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
   حياة ال تطاق: غزةوفد مصري يزور قطاع .39

أكد الوفد المصري، الذي يزور قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، أن الوضع في القطاع : غزة
وقال  ".إنها حياه ال تطاق، ولقد جئناكم لنؤكد لكم أننا معكم قلباً وقالباً: "، وقال"صعب جداً"لمحاصر ا

ورئيس الوفد المصري محمد الشردي، خالل زيارته لبعض األماكن التي دمرها " الوفد"النائب عن حزب 
اريخية المصرية في فلسطين االحتالل، أنه جاء لغزة حامالً مساعدات إنسانية وليزور بعض المعالم الت

المحتلة، التي ربطت الشعبين كشعب واحد، ومنها النصب التذكاري للجندي المجهول في محافظة خان 
نحن مستعدون لجلب مواد البناء : "وقال الشردي خالل تفقده للنصب التذكاري .يونس جنوب القطاع

ور وورود لزراعة ذلك المكان، ونحن والمستلزمات التي تلزم إلعادة ترميم هذا الجندي من مصر وزه
  ".على استعداد تام للمساعدة في إظهار هذا المكان بشكل جيد وممتاز يليق بدماء الشهداء
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وأوضح أنهم جاءوا برسومات وخرائط تثبت مكانه األساسي، وأنهم اكتشفوا أثناء زيارتهم التفقدية أن 
  ".ظهاره بشكل يليق بشهدائنا وشهدائكمإل"بلدية خان يونس تنوي إعادة ترميمه وليس نقله، 

  3/7/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل" مع األسد يحض على دعم الدور التركي في المفاوضات .40
 بشار األسد تمسك سورية باستعادة كامل الجوالن  السوريلرئيسا أكد:  حميديإبراهيم -بوينس ايرس 

 وآخر، وان إسرائيليهناك فرق بين مسؤول  سورية، ليس إلىبالنسبة "المحتل، وقال ردا على سؤال انه 
 إلى  وأشار". توقيع اتفاق السالمإلىلسورية أرضاً محتلة ومتطلبات للسالم، وانه ما لم تتحقق لن تذهب 

عبروا " الجنوبية - الالتينية أميركا ألربع دول من "الزيارة التاريخية" المغتربين الذي التقاهم خالل أن
وحض قادة هذه الدول على دعم الوسيط التركي في المفاوضات .  سورية ولبنان بين"عن الحالة الطبيعية
  ."إسرائيل"غير المباشرة مع 

  4/7/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"دعوة موريتانية لقطع العالقات العربية واإلسالمية مع  .41
تحذوا حذو الحكومة دعا رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير الدول العربية واإلسالمية إلى أن : نواكشوط

وأكد ولد بلخير في تصريح أدلى به للوكالة  ".إسرائيل"والموريتانيين في قطعه العالقات المشينة مع 
الموريتانية لألنباء أن غياب الوعي الديمقراطي وعدم مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات هو السبب 

  .ة الفلسطينية أولوية األولوياتفي ما آلت إليه األوضاع الفلسطينية مما يجعل من المصالح
  4/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  عودة االتصاالت التركية اإلسرائيلية في مصلحة المنطقة : واشنطن .42

 وتركيا بعد األزمة "إسرائيل"رحبت الواليات المتحدة باستئناف االتصاالت بين : حسين األمير-واشنطن 
وقال المتحدث باسم . مايو الماضي/ في أيار" الحريةأسطول "التي تسبب بها الهجوم اإلسرائيلي على 

الخارجية األميركية فيليب كراولي إن العالقة بين البلدين ليست فقط لمصلحة المنطقة، بل هي أيضا 
  ". من أجل مصالحنا"إيجابية 

 "إسرائيل"عبر وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس عن قلقه من تردي العالقات بين تركيا ومن جهته 
واآلثار المترتبة عليه السيما لجهة االستقرار اإلقليمي في الشرق األوسط، كما حمل االتحاد األوروبي 

وأعرب غيتس في تصريحات . عن التغير الذي شهدته سياسة أنقرة الخارجية" جزئيا"المسؤولية 
العالقة بين " وتركيا بمرور الوقت مؤكدا أن "إسرائيل"للصحافيين عن أمله في تحسن العالقات بين 
التردد األوروبي لجهة تعزيز الصالت "مشيرا إلى أن ". البلدين كانت بناءة وأسهمت في استقرار المنطقة
معارضة العواصم األوروبية لمساعي "وأضاف أن ". مع تركيا لعب دورا في دفع أنقرة صوب الشرق

  ".تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ساهم في إبعادها عن الغرب
  4/7/2010الغد، عمان، 

  
  "الرباعية"و" لجنة المتابعة العربية"الفروف اقترح على عباس عقد اجتماع مشترك لـ": المستقبل" .43

باإلضافة الى طلب كل من "، انه "المستقبل"قالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ:  أحمد رمضان-رام اهللا 
 االنتقال الى مفاوضات مباشرة، فقد السيناتور األميركي جون كيرى وميتشل من الرئيس محمد عباس

اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف هو االخر اثناء زيارته الى رام اهللا يوم االربعاء 
اللجنة الرباعية الدولية والماضي، واجتماعه بالرئيس عباس، عقد اجتماع مشترك للجنة المتابعة العربية 
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ة العمومية لالمم المتحدة بهدف اقناع لجنة المتابعة العربية في نيويورك على هامش اجتماع دورة الجمعي
بحسب قرار سابق ) سبتمبر(تمديد فترة السماح للمفاوضات غير المباشرة المقرر ان تنتهي في ايلول 

للجنة ربط بين السقفين الزمنيين للمفاوضات غير المباشرة وقرار الحكومة اإلسرائيلية تجميد االستيطان 
  ".وبحث إمكانية انتقالها الى مفاوضات مباشرة. العشرين من ذات الشهر إياهحتى السادس و

وأوضحت المصادر ان الرئيس عباس رد على اقتراح الفروف بضرورة العودة الى العرب وبحث االمر 
في اطار لجنة المتابعة المكونة من وزراء خارجية ثماني دول عربية قبل البت في أي صيغة او اجتماع 

واشارت الى ان الحركة السياسية والنشاط السياسي الراهن ينصب باتجاه المفاوضات . لنوعمن هذا ا
" 2باريس "المباشرة، والى ان نتائج اجتماع باريس الذي عقد قبل يومين لم يحدد أي تاريخ لعقد مؤتمر 
ت المباشرة، للدول المانحة، وربط عقده بتحقيق تقدم في عملية السالم، وهو االسم المستعار للمفاوضا

  .وكذا االمر بالنسبة لبعض الدول العربية التي ربطت هي االخرى مساعداتها بتحقيق الهدف المذكور
  4/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  طالب بتخفيف الحصار عن غزةتالجمعية البرلمانية االورومتوسطية  .44

 اللجنة إن، أمسيل، سحر القواسمي بالخل.  قال مصدر في مكتب النائب د: وسام الشويكي-الخليل
 الحرية في أسطولالسياسية في الجمعية البرلمانية االورومتوسطية أدانت هجوم قوات االحتالل على 

 بتطبيق ما "إسرائيل"وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق وفقا للمعايير الدولية ومطالبة  .المياه الدولية
  .رورة رفع الحصار بشكل دائم وفاعلتعهدت به لتخفيف الحصار عن القطاع مع التأكيد على ض

كما شددت اللجنة في بيان لها بهذا الخصوص على ضرورة دعم الجهد المصري في تحقيق المصالحة 
  . في المنطقة لدعم الدور المصري في ذلكاألطرافالفلسطينية ودعت جميع 

  4/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "إسرائيل"تدهور المناخ السياسي في أوروبا ضد ر من يحذ" إسرائيل"جل أ من األوروبياللوبي  .45
الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، " efi" من اجل إسرائيل األوروبيحذر رؤساء اللوبي : إسماعيلعلي 

من تفاقم ظاهرة مقاطعة إسرائيل في أوروبا بوتيرة متسارعة غير مسبوقة، كما حذروا من تدهور المناخ 
  .ئيلالسياسي في أوروبا ضد إسرا

 الماضي في زيارة وصفوها بأنها األسبوع "إسرائيل"وكان رؤساء اللوبي األوروبي قد وصلوا إلى 
 .يزطارئة، والتقوا عدداً من كبار المسؤولين اإلسرائيليين وفي مقدمتهم الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير

 اإلسرائيلي وأوضحت صحيفة معاريف أن رئيس اللوبي األوروبي روني بروكنر طلب من الرئيس
 في "إسرائيل"وزيادة النشاطات التي تبذلها , استغالل مكانته الدولية والظهور أمام البرلمان األوروبي

 .مؤسسات االتحاد األوربي، واالستثمار في دول أوروبا التي انضمت حديثا إلى االتحاد األوروبي
ي الدول األوروبية، تتحالف جهات إنه بسبب االزدياد الكبير في عدد السكان العرب ف"وأضاف بروكنر 

وحذر  ".معادية إلسرائيل مع مجموعات متطرفة بهدف مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في الدول األوروبية
رؤساء اللوبي خالل لقاءاتهم بيرس من االنعكاسات االقتصادية والسياسية الخطيرة التي قد تترتب على 

  .وجه السلبي ضدها في أوروباعدم قيام إسرائيل بخطوات ملموسة لوقف الت
  4/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  "أسطول الحرية"في الهجوم على اإلسرائيلي أسرة راشيل كوري ال تثق بالتحقيق  .46

اإلسرائيلية أمس أن أسرة الضحية األميركية راشيل كوري أرسلت " هآرتس"ذكرت صحيفة : ).أ.ش.أ(
 في اإلسرائيليقت سابق، مؤكدة عدم ثقتها في التحقيق رسالة لمبعوثة األمم المتحدة سوزان رايس في و
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 كانت قد "إسرائيل"وأضافت األسرة أن  . غزةإلىللمساعدات المتجه " أسطول الحرية"الهجوم على 
امتنعت عن إجراء تحقيق شامل وموثوق به وشفاف في مقتل ابنتها وذلك بعد محاوالت متكررة على 

  .دةأعلى مستوى من جانب الواليات المتح
  4/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
   سنة50الدول العربية دفعت تريليون دوالر رشاوى في  .47

أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية رفعت الفاعوري أمس إلى أن :  محمد عويس–القاهرة 
ات التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا اتفقت مع خيار"

الحكومات العربية في أعمال مكافحة الفساد، إال أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن 
  ."بمتطلبات وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد

ولفت في كلمته ضمن المؤتمر السنوي الحادي عشر لإلدارة العامة العربية الذي يعقد في القاهرة تحت 
 أشار األمين العام " نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد–جديد في اإلدارة العربية اإلبداع والت"عنوان 

ن بعض إ ، وقالللمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط إلى أن حجم الفساد في األقطار العربية
 في هذه  تشير إلى أن مجموع اإليرادات للدول العربية2000 - 1950األرقام عن الدخل القومي للفترة 

الفترة بلغت ثالثة تريليونات دوالر، وتم إنفاقها بواقع تريليون دوالر على التسليح، وتريليون دوالر على 
مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دوالر على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه 

  .المشاريع
  4/7/2010الحياة، لندن، 

  
   ألف400حصة أوباما منها ..  مليون دوالر سنويا40ً :اتب عامليهالبيت األبيض يكشف رو .48

رغم أن الرئيس األميركي باراك أوباما أصدر في بداية السنة الحالية أمرا :  محمد علي صالح- واشنطن
بتجميد زيادة رواتب العاملين في البيت األبيض، فإن رواتبهم تظل من أحسن الرواتب الحكومية، بدءا 

 ألف دوالر سنويا، ثم نائبه، جوزيف بايدن، الذي يبلغ راتبه نحو 400س نفسه، الذي يبلغ براتب الرئي
وكشف البيت األبيض في تقرير سنوي أرسله إلى الكونغرس عن رواتب  . ماليين دوالر سنويا204

 وأشار البيت. ووظائف كل العاملين فيه، بمن في ذلك المتعاونون الذين يعدون في أسفل سلم الرواتب
األبيض إلى أن هذه أول مرة ينشر فيها التقرير على اإلنترنت في نفس وقت إرساله إلى الكونغرس، 

ويأتي بعد الرئيس ونائبه،  ."كدليل آخر على التزام الرئيس أوباما بالشفافية في العمل الحكومي"وذلك 
  . ألف دوالر في السنة180كبار المساعدين، وعددهم نحو عشرين شخصا، براتب 

  . مليون دوالر40 شخصا، وتبلغ جملة رواتبهم السنوية 460سب التقرير، يعمل في البيت األبيض وح
  4/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  مطلوب رفع الحصار اإلسرائيلي عن الضفة الغربية .49

  بالل الحسن
لفلسطينيين انتدبت الواليات المتحدة األميركية نفسها، لتكون القائدة لعملية التسوية السياسية بين ا

وهي باإلضافة إلى صفتها هذه، الدولة العظمى األكبر في العالم، حيث يفترض أن تكون . وإسرائيل
ولكن ما . كلمتها هي النافذة في كل أمر، وبخاصة مع حلفائها، وبشكل أخص مع حليفتها المدللة إسرائيل

غرار أي مندوب مغلوب على نشهده يوميا وبأم العين، كيف أن الدولة العظمى القائدة تتصرف على 
أمره، بحيث بات مستحيال علينا أن نرى في هذا المندوب ممثال لتلك الدولة العظمى، حيث يستطيع أي 

  .قف عند حدك، ال تتجاوز ما نقوله لك: موظف إسرائيلي صغير مثال، أن يقول لهذا المندوب الكبير
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ضات التسوية مع اإلسرائيليين، هو نموذج جورج ميتشل، مندوب الرئيس األميركي أوباما إلدارة مفاو
يأتي مندوب الدولة العظمى بكل هيبته، ويبلغنا سلفا أنه محبط من عدم . حي لهذه الصورة الكاريكاتورية
وحين يصاب هذا المندوب المهيب باإلحباط، تنتهي اللعبة، وال يعود . تجاوب بنيامين نتنياهو مع طلباته
ومع أن ميتشل رجل طاعن في السن، فإننا شهدناه مع بدء . يفعل شيئابمقدور أحد من المتفاوضين أن 

مهمته حيويا ونشطا، أما في جوالته األخيرة، فقد شاهدناه يتحرك ببطء، وبتؤدة، محني الظهر، يقول 
إنه يستمع إلى شروط من نتنياهو . مظهره قبل تصريحاته، إنه مندوب محبط وال يستطيع أن يعد بشيء

بل أن يأذن بتطوير المفاوضات، ثم يستمع إلى طلبات من الرئيس محمود عباس حتى يجب أن تتحقق ق
يتمكن من الموافقة على االنتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة، وال يملك إزاء 

هي تعارض المطالب إال أن يضرب كفا بكف، ثم يعلن أنه سيعود إلى واشنطن إلبالغ رئيسه بفشله، وتنت
وقد اعتدنا على وصف . وهكذا.. بذلك جولة من جوالت المفاوضات، تليها بعد أسبوعين جولة أخرى

المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل بالعبثية، ولكن العبثية الحقيقية هي طريقة الدولة األعظم، في إدارة 
  .وساطاتها

وهنا تم اإلعالن أن . ض اإلسرائيليثمة مظهر عبثي آخر، يدور مباشرة بين المفاوض الفلسطيني والمفاو
وحين ندقق في جدول . إيهود باراك وزير دفاع إسرائيل سيلتقي مع سالم فياض رئيس وزراء رام اهللا

فهناك بند أساسي في جدول األعمال يصر سالم فياض على طرحه، . األعمال بين الرجلين نرى عجبا
وهذه نقطة إيجابية تسجل لسالم فياض، وإن . وهو ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة بالكامل

وهذا يعني ثالثة أمور تثير .  حول المعابر2005كانت مشروطة برفع الحصار على قاعدة اتفاقية عام 
لضمان إبعاد (أن يكون حرس الرئاسة الفلسطينية هو المسيطر على المعابر : جدال صاخبا، األمر األول

أن تكون إسرائيل موجودة في إدارة المعابر : األمر الثاني. )حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة
وإذا تغاضينا عن . أن تكون المعابر كلها تحت إشراف أوروبي: األمر الثالث. عبر كاميرات المراقبة

أمام ) مشكورا(هذه المسائل كلها، فسنجد أنفسنا أمام مجموعة أخرى من المطالب، يضعها سالم فياض 
  : وهي كما يليالمفاوض اإلسرائيلي،

  .وقف االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمدن الضفة الغربية) 1
إلى » ألف«أي أن ينتقل من المنطقة . السماح لألمن الفلسطيني بالوجود خارج المدن الفلسطينية) 2

، وهو أمر ترفضه إسرائيل، رغم أن الصحف اإلسرائيلية أصبحت مليئة بالمقاالت التي »ب«المنطقة 
. الفلسطيني» اإلرهاب« األمن الفلسطيني لدوره البارز، كما يقولون بكلمات إسرائيلية، في مواجهة تمتدح

  .وهو ما يعني بكلمات فلسطينية، مواجهة العمل المقاوم لالحتالل وضربه في مهده
هدم البيوت، طرد (وقف االستيطان، وبخاصة في القدس، ووقف مخطط تفريغ القدس من ساكنيها ) 3

  ).، طرد أهالي غزةالسكان
 حاجز، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تمد 400رفع الحواجز اإلسرائيلية التي تقارب الـ) 4

  .مؤسساتها إلى خارج المدن، حسب تعبير فياض
تبرز هذه النقاط مطالب سالم فياض من إيهود باراك، ولكنها تبرز أكثر حقيقة فاقعة اللون، ال يتحدث 

إنه، وكما يظهر من هذه النقاط، حصار . ر إسرائيل المفروض على الضفة الغربيةعنها أحد، وهي حصا
ال يقل قسوة عن حصار غزة، والغريب أن الكل أصبح يطالب برفع الحصار عن غزة، ولكن ال أحد 

ويفعل سالم فياض حسنا، إذا هو قال إن جدول أعماله مع . يطالب برفع الحصار عن الضفة الغربية
ن يتناول النقاط األربع المذكورة، بل سيتناول نقطة واحدة فقط، هي رفع الحصار إيهود باراك ل

  .اإلسرائيلي عن الضفة الغربية
ولكن المعضلة هنا، أن رفع هذا الشعار، قد يستدرج قوافل تضامن عالمي مع الضفة الغربية، وبما أن 

ساطيل البحرية، بل هو يحتاج إلى الضفة الغربية ال سواحل لها، فإن التضامن معها لن يكون بواسطة األ
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أساطيل برية، تمر عبر الدول حيث ال وجود لمياه دولية، وهو أمر يثير كثيرا من اإلشكاالت، ويجعل 
  .معركة إنقاذ الضفة الغربية من الحصار أكبر بكثير من معركة إنقاذ غزة

راك، نجد إسرائيل نشطة  با-وبينما تكاد تتالشى فرص النجاح في مهمة ميتشل، وفي مفاوضات فياض 
فنحن نستطيع أن نسجل ثالثة قرارات . على صعد أخرى، تتجاوز الحكومة إلى اإلدارات واألحزاب

  .إسرائيلية صدرت مؤخرا، ولها دالالتها الخطيرة
، الذي أعلن عن العمل على طرد أي مواطن من قطاع غزة يقيم في 1650األمر العسكري رقم : أوال

  .اشر إسرائيل اآلن تنفيذ هذا القرار، حيث بلغ عدد المبعدين أكثر من ألف شخصوتب. الضفة الغربية
، وهو الحزب الحاكم في إسرائيل، بضرورة )أو ما يسمى مركز الليكود(قرار حزب الليكود : ثانيا

المقبل، أي في موعد انتهاء التجميد المؤقت ) أيلول(استئناف العمليات االستيطانية في شهر سبتمبر 
  .مع أوباما» سرا«تيطان، الذي اتفق عليه نتنياهو لالس
تشكل . إقدام بلدية القدس على وضع أوسع خارطة هيكلية للمدينة، وهو أمر لم يتم منذ خمسين عاما: ثالثا

هذه القرارات الثالثة نوعا من البنية التحتية للقرارات السياسية التي نشهد تطبيقها بين ميتشل ونتنياهو، 
وهي ترجمة عملية لتحدي مندوب الدولة . حمود عباس، وبين سالم فياض وإيهود باراكوبين ميتشل وم

ومطلوب منا أن نصدق، كفلسطينيين وكعرب، أن الدولة العظمى ال . الصغرى، لموفد الدولة العظمى
  .تملك إال أن ترضخ لمطالب الدولة الصغرى

 كاملة، ومن دون أي ضغط على أي أو مطلوب منا أن نصدق، أن واشنطن تدير وساطتها بديمقراطية
  .طرف

ولكن الديمقراطية األميركية، ال تمانع في فرض شروط الرباعية، أو في فرض شروط المصالحة 
  .الفلسطينية، على أي طرف آخر

  4/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   ومظالت الهبوط اآلمن"إسرائيل"ترويض  .50
  إبراهيم عجوة

ق األوسط وشكل التعاطي الدولي معها يستطيع أن يلمس بوضوح المراقب لمجريات األحداث في الشر
أن العالم يتجه إلى تجميد المشكالت أو حلها أو تسكينها، بما يعطيه فرصة التقاط األنفاس بعد أن أصيب 

  .النظام الدولي بنكسات إستراتيجية استثنائية على الصعيد االقتصادي والسياسي والجيوبوليتيكي
ريالي استنفدت بوحشيتها أغلب المخزونات اإلستراتيجية القابلة للنهب، وأغرقت فدورة النهب اإلمب

األسواق بمنتجاتها بحيث أصبحت فوائض اإلنتاج غير قابلة لالستهالك سواء لجهة ضعف المستهلك 
  .المستهدف والمستنزف، أو لجهة التنافس وفيض المنتج الذي أدى إلى كساده

مبريالية قادرة على ترويج منتجها السياسي سواء بشكل مباشر أم عبر وعلى الصعيد السياسي لم تعد اإل
وكالئها نتيجة ارتفاع منسوب المشاركة السياسية والوعي السياسي لدى الشعوب الناتج عن ثورة 
المعلومات، فقد أنتجت هذه الثورة قدرة عالية على التمييز لدى الجمهور، مما أفقد النخب الوكيلة قدرتها 

  . أصحاب األجندات المباشرين أيضا قدرتهم على صياغة وعي الجماهيركما أفقد
فهذه الثورة التقنية باتت مفتوحة للجميع، على الرغم من كل المحاوالت الجارية لتطويعها، فقد خرجت 

أما على المستوى . عن الطوق ولم تعد حكرا على أحد، ولم يعد بمقدور أحد أن يروضها لصالحه فقط
 فقد بدأت لدى نخب العالم المعاصرة مراجعات التاريخ المزور والجغرافية المزورة الجيوبوليتيكي

والحدود المفتعلة في الحروب العالمية، مما جعل اللعب الجيوبوليتيكي أكثر صعوبة منه في السابق، كما 
منه أن العبث بالحدود والديمغرافية والتاريخ قد وصل حد اإلشباع وما عاد ممكنا ممارسة المزيد 

  .موضوعيا، كما لم يعد ممكنا تسويقه في المراجعات الجارية
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بوصفها أحد منتجات هذا النظام تجري عليها ذات عملية المراجعة، فقد ولد فيها مؤرخون جدد " إسرائيل"
يراجعون مدى صدقية الرواية الصهيونية للتأسيس وللنكبة الفلسطينية، وولد فيها كتاب ومفكرون ما بعد 

، كما ولّدت متغيرات الواقع عقالنيين سياسيين باتوا يقرون باستحالة استمرار الحركة الصهيونية
  .الصهيونية في السير على نفس اإليقاع ونفس األهداف الكبرى الموهومة لدى اآلباء المؤسسين

ية طبعا هذه المراجعات العالمية والمراجعات الصهيونية ليست وليدة صحوة أخالقية إمبريالية أو صهيون
ولكنها وليدة مآزق موضوعية بنيوية سيتحدد عمقها وتحولها النوعي بقدرة األطراف المتناقضة 

  .والمتصارعة حولها على االستفادة من المأزق وتجميع القوة لتغيير قواعد اللعبة
هي في الحقيقة منتج أيديولوجي لكنها سعت دون نجاح لتتطور إلى دولة طبيعية من خالل " إسرائيل"

تعاد المستحيل عن منطق الحركة المؤسس، مما أدخلها في تناقضات صارخة كانت محور الحوار االب
  .الدائر بين نخبها منذ بداية الستينيات وحتى يومنا هذا

بخطوات حاسمة نحو منطق " إسرائيل"وقد تركز هذا الحوار العقيم موضوعيا حول إمكانيات تطور 
أما المربك للمراجعين . تماعيا لحركة في طور التشكل والنشوءالدولة وفكرتها وليس بقائها تكوينا اج

، والذي لن يتغير إال "إسرائيل"والمؤرخين الجدد، والعقالنيين السياسيين والمراكز الدولية الداعمة لـ
نتيجة لصراع حقيقي، فهو أن الخيارات الموضوعية للدولة ال تزال محمولة على رؤى وتصورات 

  .رؤية عقالنية للدولة الحديثةأيديولوجية وليس على 
فال تزال إسرائيل بهذا المعنى بعيدة عن القيم المعيارية واألخالقية لعقالنية الدولة الحديثة، مما يدفع العالم 

  .نحو محاولة إنقاذها من خالل ترويضها لحمايتها وحل مآزقها البنيوية
 إلى استحالة قدرتها على العيش التاريخي لم يتنبه منشئوها أو مؤسسوها" إسرائيل: "المأزق الديمغرافي

في بيئة معادية واسعة وعلى حساب هذه البيئة، فإذا عجزت إمبراطوريات عبر التاريخ عن العيش في 
لقد أعمتهم . بيئة معادية فكيف بكيان هش وظيفي أن يملك القدرة على ذلك، مهما امتلك من مقومات القوة

كما يرغب الصهاينة " على حد السيف"ات بالقوة مرحليا والعيش معادلة القوة عن الفرق بين فرض الذ
  .بتسميته، وبين العيش التاريخي بمعنى االستمرار كظاهرة طبيعية تاريخية في المنطقة

المأزق الديمغرافي كان أحد أجهزة اإلنذار المبكر للكيان وصنّاعه عندما أفاقوا على خمسة ماليين 
لنهر، ويعيشون بين القهر والقهر، وعلى استحالة ديمومة هذا الوضع، فلسطيني يعيشون من البحر إلى ا

وبدأت ظواهر االنتفاضات والمقاومة بكل أشكالها مما يكفي لتغطية المشهد اإلعالمي والسياسي برمته 
  .بشقيه الرسمي والشعبي، وباتت تفرض أجندتها على كل المحافل

 للتوازن للشعب الفلسطيني، وباالستيراد الديمغرافي غير فكان الحل بالقمع البشع وغير العقالني والفاقد
الكافي والملغم بمتفجرات التناقض الثقافي والعرقي والديني، مما جعل المشهد غير قابل للتصديق بل 

  .وفارض للمراجعة حتى ال يكون االنفجار الموضوعي واحتمال التدمير الكلي للمشروع الصهيوني
لومات وتقنياتها لم تعد تسمح بالستر والمعالجات والجراحة البشعة والبتر ثورة المع: المأزق اإلعالمي

تحت الطاوالت وفي السراديب كما كان يحصل في بدايات ومنتصف القرن المنصرم عندما تم تأسيس 
فقد ظهرت بشاعة المعالجات الصهيونية لمآزقه، ولم تعد مقنعة لجمهوره وغير قابلة . الكيان الصهيوني

مام الرأي العام العالمي رغم التطور النوعي في تقنيات صناعة الرأي العام التي أبدعتها آالت للتبرير أ
  .الدعاية اإلمبريالية والصهيونية

وقد جاء تقرير غولدستون األخير حول الحرب على غزة تعبيرا صارخا عن عدم إمكانية االستمرار في 
الدولة بما يمكّن من محاسبتها ومحاسبة لمنطق " إسرائيل"لعبة الستر، بل طرح ضرورة إخضاع 

مسؤوليها، ولم يعد ممكنا سترها كما حصل في مجازر دير ياسين وكفر قاسم والدوايمة وغيرها من 
  .المجازر التي ال تحصى ومارستها الحركة الصهيونية دون حسيب أو رقيب
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لة بدءا بالسالح النووي، وليس تميز الكيان الصهيوني بامتالكه وسائل الردع الهائ: المأزق اإلستراتيجي
انتهاء بالتفوق الجوي، والقدرة على نقل المعركة من خالله إلى أرض الغير، والقدرة على تجريف قوة 

فهذا الكيان ورغم عجزه التاريخي عن القدرة على تغطية التوسع الجغرافي . الخصوم في زمن قياسي
  . خالل ردع الخصوم عن استعادة األرض بالقوةديمغرافيا، فقد كان قادرا على االحتفاظ باألرض من

التطور الهائل في منظومات الصواريخ أبطل عمليا القدرات الصهيونية أعاله، فلم يعد ممكنا نقل المعركة 
خارج المعركة، ولم يعد قادراً على حسم المعارك في زمن قياسي نتيجة " أرضه"إلى أرض الغير وإبقاء 

وقد تبدى هذا األمر . ردع الديناميكي وليس من خالل الحروب التقليديةتبني الخصوم إستراتيجيات ال
تموز في لبنان، وبشكل نسبي في حربه على غزة والصمود الهائل الذي /بوضوح من خالل حرب يوليو

  .أبداه الشعب الفلسطيني في المواجهة
يف الديمغرافي بالقمع نقل الحدود وتصحيحها على إيقاع حركة القوة، والتجر: المأزق الجيوبوليتيكي

والتضييق، وقضم األراضي باالستيطان والمصادرة، وشل إرادة الخصوم من خالل الترهيب بالقوة، 
والتضليل وصناعة الرأي العام من خالل الدعاية واأليديولوجيا، كلها وسائل استنفدت ممكناتها القصوى 

ولم تعد تساعده كل المستويات األخرى وبات الكيان قاب قوسين أو أدنى من اإلفالس على كل الصعد، 
المستنقدة أصال وبات يعبر طور الكهولة السياسية والهشاشة اإلستراتيجية رغم كل المنشطات والعقاقير 

  .التي تمنح له من قبل الراعي اإلمبريالي
هذا لهذا نشأت الرغبة الدولية في إيجاد إما مظلة هبوط آمنة ل: الرغبة العالمية في ترويض إسرائيل
لكن هذا ال يعني على اإلطالق التسليم بالفشل النهائي للمشروع . الكيان، أو ميتة شريفة إذا صح التعبير

  .وال التسليم بلحظة الموت، ولكن التسليم باستحالة الحياة ضمن هذا النسق
نها تشكل من هنا بدأت الدعوات إلى التسويات مع الفلسطينيين التي رغم بؤسها في المستوى الفلسطيني فإ

ومن هنا بدأت . بالنسبة للكيان تراجعا إستراتيجيا عن أهدافه وطموحاته التي ترسمت غداة إنشائه
الدعوات األميركية القائلة بأن التسوية مصلحة عليا أميركية، وبأن أميركا ترغب في حماية الكيان 

ات عن الرغبة األميركية طبعا دون فصل هذه التوجه. الصهيوني من نفسه، وتعني بذلك مأزقه البنيوي
في بناء نظام إقليمي على مقاساتها، يستحيل مع بقاء المأزق الصهيوني في شكله الراهن داخل هذا 

  .النظام
الرغبة األميركية وتجلياتها ما زالت في بداياتها وتبدو خجولة ومترددة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا في 

 بأقل الخسائر على كيانها المصطنع وأداتها مستوى تعبيرها بقدرتها على إيجاد حلول للمآزق
اإلستراتيجية، لذلك نراها في كل تصريحات مسؤوليها وفي كل ممارساتها اإلستراتيجية والتكتيكية معنية 
باستمرار التقليل من الهلع الصهيوني من هذا التحول بتأكيد حرصها على بقاء هذا الكيان وإستراتيجية 

والتعبير عن تناغم مصالحها ومصالحه، وهي حقيقة موضوعية وليست . معهالعالقة التحالفية األبدية 
  .مناورة

الرغبة األوروبية وتجلياتها ال تقل عن الرغبة األميركية وإن كانت تختلف في عمقها بدافع الرغبة في 
تحقيق اختراق في نظام األمن اإلقليمي قيد التشكل، وترسيم حصتها فيه التي وقفت أميركا وشريكها 
الكيان الصهيوني عائقا في طريقها سواء في عمليات التسوية ونتائجها أو في الحروب ونتائجها باستثناء 

  .دور شاهد الزور
تتجلى الرغبة األوروبية في االستفادة من هذا المأزق اإلستراتيجي في القيام بدورها سواء ما يتعلق 

على صعيد ترويض الكيان بات واضحا أن ف. بترويض الكيان الصهيوني أو ترويض الممانعات العربية
الدور األوروبي يسعى ألخذ دوره في معادلة الترويض بما يوفر له مكتسبات على الصعيد العربي، 
ومكتسبات في عملية الترويض اآلمنة التي يسعى لها للتخفيف من صدمة مأزق الكيان الصهيوني، فها 

اإلسرائيلي واالستيطان والمجازر، كما تستنفر نخبها هي أوروبا تستنفر رأيها العام في مواجهة الصلف 
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السياسية واألكاديمية والشعبية في حركات تضامنية تحت سقف إستراتيجيتها المذكورة أعاله بما يحقق 
  .لها هذا الخرق في نظام األمن اإلقليمي

 في الوصول إلى روسيا بدورها تسعى إلى أن تحقق اختراقاً طالما سعت إليه منذ العهد القيصري يتمثل
وتسعى من خالل المأزق التاريخي المشترك لإلمبريالية والصهيونية في مؤازرة بعض . المياه الدافئة

دول اإلقليم للنفاذ نحو المياه الدافئة، وتعمل جاهدة لتشكيل مظلة هبوط ومدرج لكل من إيران وتركيا 
األمنية والتسليحية والتجارية واالقتصادية وسوريا من خالل جملة من التحركات الدبلوماسية واالتفاقيات 

  .مما يؤهلها لتحقيق اختراقها اإلستراتيجي
أما على المستوى اإلقليمي فقد بات واضحا للقوتين المركزيتين إيران وتركيا أن البيئة اإلستراتيجية 

ا الطرف الذي ، وأنها لم تعد بفعل مأزقها ومأزق رعاته"إسرائيل"الدولية باتت تتيح لهما فرصة ترويض 
ال يمكن االقتراب منه، أو الطرف الوحيد المحدد لإلستراتيجيات في المنطقة، وأن الدول المركزية في 

  .اإلقليم هي محدد وشريك في أي نظام إقليمي يمكن تشكيله
 ومن هنا باتت الهجمة التركية المركزة على الكيان مستفيدة من البيئة اإلستراتيجية الدولية تحقق نجاحات

واضحة سواء في كسب الرأي العام العربي، أو في النجاح على صعيد تأكيد دورها على حساب الدور 
طبعاً ليس خافياً التغاضي الغربي عن . اإلسرائيلي المتعنت والمتفرد والعنجهي طوال الحقبات السابقة

  .الممارسة السياسية التركية بل هو يرى أنه باإلمكان التفاهم معها وتفهمها
 إيران التي ما زال خطابها ال يحظى بنفس مستوى جاذبية الخطاب التركي لدى الغرب وأميركا بحكم أما

التناقضات في رؤى معادالت القوة التي يمكن احتمالها وفي رؤى قواعد اللعبة التي يمكن للغرب أن 
ل تحالفاتها، وإلى قد رفعت من خطابها الترويضي إلى حد االشتباك المسلح من خال) إيران(يقبلها، فإنها 

  .حد التلويح باستثمار المأزق الصهيوني والغربي في إزالة إسرائيل من خريطة الشرق األوسط
الرغبة العربية وتجلياتها ما زالت معاقة بفعل غياب مركز القرار الواحد في المنظومة العربية، التي ما 

بب كونها هي المجال الحيوي المتاح زالت تعيش تناقضاتها المترتبة على نهايات القرن الماضي وبس
  .للقوى الدولية واإلقليمية

لذلك اقتصر تعاطيها مع البيئة اإلستراتيجية الدولية والتوجه الدولي لبناء نظام األمن اإلقليمي وترويض 
الكيان الصهيوني ليتحول إلى دولة طبيعية في المنطقة على ما سميت بالمبادرة العربية، التي ولدت ميتة 

ج غياب عنصر القوة الحامل لمثل هذه المبادرة رغم هشاشة مكوناتها وانخفاض سقفها على صعيد نتا
  .الحقوق العربية والفلسطينية

ليس خافياً أن أي ترويض للكيان الصهيوني يجب أن يرافقه ترويض لكل قوى الممانعة والمقاومة 
ه البيئة اإلستراتيجية؟ ومن يملك إرادة العربية والفلسطينية، ويبقى السؤال من يمكن أن يستفيد من هذ

الصراع ويستطيع تجميع قواه الكامنة التي تمكنه من االستفادة من هذه البيئة بما يتيح له تغيير قواعد 
اللعبة إستراتيجيا لصالحه، مؤمنا بنظرية أال أحد يمكن أن يخوض معركتك، بل أنت من يجب أن 

  يخوضها؟
  .عليه األطراف، مدركين أن إرادة الصراع هي الحكم األخيرويبقى هذا السؤال معلقا لتجيب 

  3/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  استثمار أم دمار؟: "السالم" الراهنة و"إسرائيل" .51
  أسعد عبد الرحمن. د

هذه مقولة يعتقد كثيرون في إسرائيل ! »تكلفة الحفاظ على األمر الواقع أرخص كثيرا من تكلفة السالم«
فهذه الحكومة تؤكد، ! اليمينية المتطرفة ترسخها) بنيامين نتنياهو(أن سياسات حكومة وخارجها 

العميق بالمقولة إياها، األمر الذي جعلها، حكومة معنية بإدارة الصراع دون تقديم » إيمانها«بالممارسة، 
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 زاد - هو متوقع  كما–وهذا الحال . تكتيكية أحيانا» تنازالت«استراتيجية رغم إمكانية طرح » تنازالت«
فها هو، على سبيل المثال ال الحصر، البروفيسور . »السالم»من تشاؤم كل المعنيين بالتسوية و

يعلن، في كتاب جديد سيصدر قريبا، تشاؤمه محذرا من أنه لم يعد هناك أي ) مناحيم كالين(اإلسرائيلي 
) نتنياهو(تضاح مناورات حكومة حل آخر يمكن تطبيقه سوى قيام الدولة ثنائية القومية، خاصة بعد ا

، الحدود، الالجئين، »المستوطنات«/ القدس، االستعمار(الهادفة إلى تجنب حل أي من القضايا الرئيسية 
 تشاؤمي وربما محبط خصوصا مع تصاعد اآلمال - حقا –والحال كذلك، فإن الجو السائد ). والسيادة

. سرائيلي اليوم وكأنه مقتنع بعدم وجود ضرورة للحلومن ثم تالشيها، وبالذات عندما يبدو الحاكم اإل
االستيطان »، و»يحل كافة المشاكل «– في منظور ذلك الحاكم –فالعيش وراء جدار الفصل العنصري 

السيناريو يعكس قصورا في العقلية / غير أن هذا الطرح!!  »القدس عاصمتنا األبدية»، و»مستمر
لألشياء والتصورات ) الخرافي النزعة(غى عليها التأسيس الديني اإلسرائيلية المتطرفة الحاكمة حيث يط

إذن، رغم كون النظام السياسي . فيقع التخبط في األحكام وفي فهم الواقع, ومدركات فهم ما يجري
فإنه متفق بشأن ما يخص ) ايديولوجية واثنية واقتصادية(اإلسرائيلي مثقال بانقسامات داخلية عميقة 

وموجة . أما الفلسطينيون فمنقسمون في كيانين مجزأين أو أكثر. ي مع الفلسطينيينالتعامل االستعمار
التفاؤل في ظل الجهود العربية األخيرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي تالشت، وبات التساؤل 
ضروريا بشأن ربطها بحقيقة النوايا العميقة لدى حركتي فتح وحماس للدخول في حوار جدي ينهي 

وفي هذا السياق، تستنفد سياسات إسرائيل اليمينية المتطرفة جزءا مهما من . ة الفلسطينية الراهنةالحال
رصيدها الدولي ومن رصيد الواليات المتحدة التي أعلنت غضبها وانزعاجها من سياسات الدولة 

بأن الواليات االعتقاد «عن كون ) ديفيد بتريوس(وتأكيدا لكل هذا، يبرز تصريح الجنرال .   الصهيونية
رفع إلى ) بترايوس(بل إن . »المتحدة تميل إلى إسرائيل يفرخ العداء ألميركا ويعزز من نفوذ القاعدة

يأمر الرئيس بوضع القطاع والضفة تحت حماية الجيش «تقريرا تمنى فيه أن ) أوباما(الرئيس 
تتحول «: جاز فيقولالمسألة خير إي) مائير داجان(كما يوجز تصريح رئيس الموساد . »األميركي

عدم تحقيق تقدم لدفع العملية «: ويحذر. »إسرائيل بالتدريج من سند للواليات المتحدة إلى عبء عليها
نحو سالم شامل بين إسرائيل والعالم العربي سيؤدي الى ضرر كبير في موقف وسمعة الواليات المتحدة 

في صحيفة ) كريستوف. نيكوالس د(يكتب » إنقاذ إسرائيل من نفسها«وفي مقال بعنوان . »في المنطقة
على الرئيس أوباما أن يضغط بقوة إلنهاء الحصار على قطاع غزة، وإقناع إسرائيل «: »نيويورك تايمز«

وتشجيعها على التخلي عن خططها باعتراض أساطيل المساعدات األخرى المتجهة إلى غزة وإال حلت 
 القول بإن هذا كله أرخص من االستثمار في السالم إنما إذن،.   الكارثة بإسرائيل وأميركا على السواء

يمكن للمرء أو : وهنا يمكن لنا أن نستعير ونقولب عبارة شهيرة فنقول. يكشف عن جهل وخطر كبيرين
ولكنها ال تستطيع أن تقرر سلفا مصير هذه ) وهذا ما تفعله إسرائيل(» حربا ضد السالم«للدولة أن تشن 

: قد اشتهرت حين قال) كارل فون كالوزفيتس(مؤرخ البروسي العسكري وكانت عبارة ال! الحرب
فتوجهات من نوع توجهات . »يمكن لك أن تبدأ الحرب ولكن ليس بالضرورة أنك تتحكم بنتائجها«
وحكومته ستؤدي إلى تردي األمور ومزيد من المغاالة بحيث يتفاقم الصراع بشكل حاد نحو ) نتنياهو(

مية آنفة الذكر، وعندها ستكون األوضاع مرشحة لالنفجار وربما الدمار، وبالتالي فإن القو/ األبعاد الدينية
  !ستكون تكلفته باهظة» اإلبقاء على الوضع الراهن وعدم تحقيق تسوية«سيناريو 

  4/7/2010الرأي، عّمان، 
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  سياسة أكثر حذراً: تركيا والشرق األوسط .52
  محمد نور الدين

بنيامين بن اليعازر " اإلسرائيلي"تركي أحمد داود أوغلو مع وزير الصناعة عكس لقاء وزير الخارجية ال
  .على أسطول الحرية" اإلسرائيلي"جانباً من التروي والصبر التركي الذي ظهر بعد االعتداء 

فاالعتداء الذي استهدف الدور التركي في المنطقة والعالم ما كان ليحدث لوال موافقة، بل تخطيط 
دة والقوى الكبرى األخرى، بما فيها روسيا والصين التي عبرت عن انزعاجها من تعاظم الواليات المتح

ولقد . الدور التركي العالمي، وال سيما بعد إنجاز االتفاق النووي مع طهران بالشراكة مع البرازيل
  .أدركت تركيا ضمناً حجم الهجوم المضاد الذي تعرضت له ولم ينته بعد

امتنعت الحكومة التركية عن اتخاذ " اإلسرائيليين"ق للمرة األولى على يد الجنود ورغم الدم التركي المرا
، واكتفت بسحب السفير التركي من تل أبيب، حيث كانت حكومات "إسرائيل"خطوات فورية مؤثرة ضد 

، وفي "إسرائيل" ضد 1980 و1956علمانية متشددة وعسكرية اتخذت خطوات أكثر جذرية عامي 
  ".اإلسرائيليين"ر مما حصل اآلن ولم تسفك فيها نقطة دم تركية واحدة على يد قضايا أقل بكثي

فتلبية ". تحصيل حاصل"لمعاودة العالقات الطبيعية معها تعتبر " إسرائيل"لقد وضعت أنقرة شروطاً على 
ضع لشروط االعتذار والتعويض وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالحادثة ال يفضي إال إلعادة الو" إسرائيل"

وإذا اكتُفي بذلك فهذا يعني أنه لم يحصل اعتداء ولم يرق دم تركي ولم . إلى مربعه األول قبل االعتداء
وبالطبع تزداد . على عدوانها السافر غير المسبوق على تركيا" إسرائيل"تصل األمور إلى درجة معاقبة 

تعتدي على بلد كان حليفاً لها على وضرورة مضاعفة العقوبة عليها إذا ذكّرنا أنها " إسرائيل"مسؤولية 
ومع ذلك لم تتردد في إراقة . امتداد ستين عاماً، وكان مساهماً في تثبيت وجودها االستعماري في المنطقة

  .دم تسعة من مواطني هذا البلد الذي اسمه تركيا
ي بعقالنية ، بل دعوة لننظر إلى الموقف الترك"إسرائيل"هذه ليست دعوة إلى إعالن تركيا الحرب على 

  .وموضوعية، وعدم المبالغة في الرهان على أن التغيير في المنطقة يعتمد فقط على تركيا
، وأكثر منها "إسرائيل"فتركيا بعد االعتداء على أسطول الحرية بدت حذرة جداً في طريقة التعاطي مع 

  .الواليات المتحدة األمريكية
الهجوم المضاد " دولية"لى أسطول الحرية بان واضحاً وفي تتبع لمجمل التطورات التي تلت االعتداء ع

  .على تركيا
وحزب العدالة والتنمية تحديداً رغم أنه جاء بإرادة شعبية كاسحة مرتين إلى السلطة، لكن الجميع يعرف 
جيداً أن االستمرار في السلطة أو توفير عوامل النجاح له لم يكن ممكناً من دون مساعدة االتحاد 

الً الذي شجع على اإلصالح في الداخل، وكان سبباً في مزيد من تمكين سلطة الحزب األوروبي مث
  .الداخلية في مواجهة خصومه من العلمانيين والعسكر

كذلك األمر يسري على عالقة تركيا بالواليات المتحدة وتشجيع النموذج الذي يجمع بين اإلسالم 
 بل لنزع الشبهات عن عداء واشنطن لإلسالم ودعمها والعلمانية، ليس حباً باإلسالم وال بالعلمانية،

  ".اإلسرائيلي"المطلق للكيان 
وفي غياب أي مشروع تركي لالقتداء بالنموذج اإليراني لجهة اتخاذ موقف راديكالي ضد الغرب 

فإن تركيا بكل الجيوبوليتيك المعقد الذي تقع فيه، وفي ظل تعددية الخريطة الداخلية وفي ظل " إسرائيل"و
التوترات المزمنة والمستجدة في ما يتصل بحزب العمال الكردستاني، ال تستطيع االبتعاد عن المحور 

  .الغربي بدرجات يرى الغرب فيها خطراً على مصالحه
والغرب، خصوصاً أن " إسرائيل"وربما أدركت تركيا أيضاً أنها بدت شبه وحيدة في الصراع الحالي مع 

 متحمساً لطريقة األتراك في الدفاع عن غزة، ألنها ببساطة تحرجهم غالبية النظام العربي لم يكن
وتكشفهم، وهو ما دفع لبنان مثالً لالمتناع عن التصويت على قرار فرض العقوبات على إيران في 
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مجلس األمن، خصوصاً أن الوزراء الذين صوتوا داخل مجلس الوزراء اللبناني على موقف االمتناع عن 
، في وقت كانت فيه تركيا تصوت ضد "االعتدال العربي"بالكامل على دول التصويت محسوبون 

  .العقوبات وتعتبرها عقوبات أيضاً عليها بسبب إنجازها اتفاق طهران النووي
وال للقوى الكبرى وال لمعظم العرب تنامي الدور التركي باتجاهاته " إسرائيل"لم يرق للغرب وال ل 

  . لم تتوقع لحظة أن تكون رسالة هؤالء إليها مغمسة بالدملكن تركيا. السياسية المعروفة
لقاء أحمد داود أوغلو وبنيامين بن اليعازر في بروكسل يوم األربعاء الماضي عنوان لمرحلة جديدة من 
المقاربة التركية لقضايا الشرق األوسط، قد ال تتغير فيها العناوين األساسية التقليدية للسياسة الخارجية 

  .الة والتنمية، لكنها ستكون بالتأكيد أكثر حذراً وروية في كل خطوة مستقبليةلحزب العد
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  اليكس فيشمان
 واشنطن في محاولة لشرح موقف حكومة األخيرة األياموفد من رؤساء حزب السلطة التركية زار في 

وبحسب تعليمات .  اإليرانية ومن قضية االسطول، واجه هناك معاملة باردة ومهينةاردوغان من المسألة
. البيت االبيض حظر على الموظفين الرفيعي المستوى في االدارة االميركية اللقاء مع الوفد التركي
، وعندما نجحت في نهاية المطاف السفارة التركية في واشنطن بتنظيم عدة لقاءات لحزب السلطة التركية

  . كان المشاركون موظفين صغاراً في االدارة االميركية
وليس صدفة ارسال رئيس الوزراء التركي اردوغان رؤساء حزبه الى واشنطن في محاولة للمصالحة، 

فتركيا تخرج عن طورها كي تثبت لالميركيين بأنه ال يقف . وتلطيف حدة النبرة حيال الواليات المتحدة
تركيا تسعى لاليضاح بانها . ب اسالمي متطرف بل حزب سياسي مدنيعلى رأس النظام التركي حز

 عن اوروبا وعن الغرب - وليس لها النية لالنقطاع -ليست فرعا من االخوان المسلمين وانها لم تنقطع 
  . غير أن المحاولة التركية القت في واشنطن ابوابا موصدة". الناتو"او عن الحلف االطلسي 

ان مساهمة الحكومة التركية في االسطول " يديعوت احرونوت" قال لمراسل موظف كبير في واشنطن
وانعدام . االستفزازي الى غزة تصب المزيد من الوقود على الشعلة المناهضة الردوغان في واشنطن

في . استجابة االتراك لتوجهات الواليات المتحدة لمنع انطالق االسطول اثار غضبا شديدا في واشنطن
على حد تعبيرهم، شددا الجبهة " غير الحكيم"يركية، فان االستفزاز التركي والرد اإلسرائيلي النظرة االم

  . المتطرفة في الشرق االوسط والحق ضررا شديدا بالسياسة الخارجية االميركية
ليشرحوا لهم بأن توجه " العقوبات الديبلوماسية"وعليه فإن االميركيين يوجهون الى االتراك سلسلة من 

بل . ما الى العالم االسالمي على االراضي التركية، فور تسلمه مهمات منصبه لم يكن مؤشر ضعفاوبا
وكي يفهم االتراك ذلك، الغت االدارة االميركية مشاركتها في المؤتمر الكبير الذي عقد هذا . العكس

 ان يكون وقد حرص االميركيون على. الشهر في تركيا في موضوع االمن االقليمي ومكافحة االرهاب
  .  ساعة فقط أبلغ االميركيون المنظمين بانهم لن يشاركوا12قبل : ذلك بالطريقة االكثر اهانة

االهانة التالية تلقاها رئيس الوزراء التركي اردوغان من الرئيس اوباما اثناء لقاء دول مجموعة العشرين 
  .انا ال اطيقك: ح للضيفوتضمن اللقاء كل المؤشرات الالزمة لاليضا. في كندا قبل نحو اسبوع

الكرسي الصغير الذي أعده داني ايالون للسفير التركي في إسرائيل هو روضة اطفال مقابل المعاملة التي 
فقد تأخر اوباما في الوصول الى اللقاء، لم يكن هناك مؤتمر صحافي بعده بل لم يصدر . تلقاها اردوغان
 في البيت االبيض يروي بأنه عشية اللقاء تلقى موظف كبير. ولكن هذا ليس شيئا بعد. بيان مشترك

اردوغان بالغا من البيت االبيض بأنه اذا ما واصل مهاجمة العقوبات على إيران واالدارة االميركية، 
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أغلق فمه وتلقى الجائزة أي اللقاء " اردوغان ذا الفم الكبير"وعندها فان . فلن يكون ثمة لقاء مع الرئيس
  .المخجل مع اوباما

بل أعلنت تركيا بانها ستنفذ قرار االمم المتحدة في موضوع العقوبات على . دغان لم يغلق فقط فمهارو
إيران وان لم تتخذ ما يتجاوز قرارات االمم المتحدة مثلما فعلت دول اوروبية اخرى اعلنت عن خطوات 

  . اضافية، اشد، حيال إيران
ت على إيران داخل واشنطن ولتنسيق العقوبات مع دول وقد عينت االدارة االميركية مراقبا لتنفيذ العقوبا

وسيعمل المراقب ايضا على تبادل المعلومات بين الدول المختلفة لزيادة . العالم، وال سيما مع اوروبا
 حيال - العضو في االطلسي -ضمن امور اخرى سيفحص المراقب سلوك تركيا . نجاعة العقوبات

  . إيران
البالغ الذي نشره المسؤول عن دائرة اوروبا في وزارة الخارجية، فيليب الى سلسلة التوبيخات ينضم 

، أوضح "الناتو"كعضو في . غوردون، وجاء فيه ان الواليات المتحدة قلقة جدا من السلوك التركي
  . المسؤول االميركي، إن على تركيا ان تقرر في أي جانب تقف

  "يديعوت احرونوت"
   رام اهللا–" المصدر"ترجمة 
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