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الحرو

  31  :ريكاتير

1.
 الرئيس المصري حسني مبارك استقبل     ، أن  غزة  

ره االميركي باراك اوباما الذي أكد التزامه عمليـة الـسالم                 

كمـا صـرح    " ة المفاوضات المباشرة      

                

خالل اجتماعه مع نظيره المـصري          

علي االنتقال من مفاوضات          
ـ            ي نب اإلسرائيلي وقف كل أنواع االسـتيطان ف

حول الضمانات األمريكية للتحـول     ،  الغيط قال أبو و  
:  

   .  أي أال تكون مفاوضات غير نهائية،  أن يكون هناك إطار زمني محكم  
 إن البلـدين يريـدان       :  وقـال   ،الغيط ممارسة ضغوط أمريكية علي مصر بشأن عملية السالم         في أبو 

***  
  
   بتحرك يؤكد نياتها للسالم"إسرائيل"طالب ي وأبو الغيط ...مبارك يلتقي ميتشل وعباس ونتنياهو 

اشرف الهور عن،  19/7/2010بي،  القدس العر نشرت  
امس األحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو والمبعـوث               
األمريكي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل وكان موضوع العودة الـى المفاوضـات المباشـرة                

  . أن إحراز تقدم ما يزال بعيد المنالمطروحا لكن يبدو
كذلك تلقى الرئيس المصري رسالة من نظي

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واتصاالً من وزيرة خارجيته هيالري كلينتون هدفه ورسـالة أوبامـا               
ضات غير المباشرة الى مرحلاالسراع باالنتقال من مرحلة المفاو    "

  .وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط
وبحضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان استقبل مبارك كال مـن                

  .الزائرين على حدة واحدا بعد اآلخر ولم يلتق أي منهم باآلخرين
 رداً على ما اذا كانت رسالة الرئيس االميركي للرئيس مبارك تحمل ضـغوطا لحمـل،قال ابو الغيط  و

ان المـسألة ال تتعلـق بممارسـة اي شـكل مـن             " :الفلسطينيين على االنتقال الى المفاوضات المباشرة     
الضغوط، ولكن مصر تسعى لتحقيق السالم، والواليات المتحدة ترغب في تحقيق السالم، وبالتالي عندما              

  ".راسل القادة مع بعضهم البعض، فإن ذلك يكون بهدف مساعدة االطراف في تحقيق الهدف هو السالميت
ـ     الرئيس عباس توافق إن" القدس العربي "وقال مسؤول فلسطيني ل

ينية التي   على ضرورة تقديم إسرائيل ضمانات تتمثل في وقف االستيطان وبيان حدود الدولة الفلسط             أمس
سيجري عليها التفاوض في فترة محددة، قبل انطالق المفاوضات المباشرة، وذلك لمواجهـة المطالـب               

  . واإلسرائيلية التي تدعو لسرعة انطالق هذه المفاوضاتاألمريكية
 بـأن   صـرح الغيط    أحمد أبو   ، أن   محمد أمين المصري   عن،  19/7/2010،  األهرام، القاهرة وأضافت  

 يعمـق لـدي   ،  تحركـا اسـتراتيجيا قويـا   "إسـرائيل " يتركز في ضرورة أن تتحرك   الموقف المصري 
 وبالتالي نستطيع أن نشجع الفلسطينيين  ،"إسرائيل"الفلسطينيين الثقة في نيات     

 إن علي الجا :  وقال   ،غير مباشرة إلي مفاوضات مباشرة    
 .  وكل األراضي الفلسطينية المحتلة     , القدس الشرقية 

 في ثالث نقاط هي هذه الضمانات يجب أن تتركز: إلي المفاوضات المباشرة
  .1967 أن تقوم حدود الدولة الفلسطينية وفقا لحدود  - 

  .فاوضات أن يتوقف االستيطان تماما خالل الم -
-
ون

   .  وأي اتصاالت بين القادة تهدف إلي مساعدة األطراف علي تحقيقه، السالم
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2.

وهو يجمع بين دفتيه مجموعة من المعلومات . ينية

 

الحقائق األربعون في "شارة إلى أن هذا الكتيب هو طبعة حديثة من اإلصدار الذي حمل عنوان 
، ولقي رو2001، والذي صدر بطبعته األولى سنة "القضية الفلسطينية

ات آالف النسخ في مصر واإلمارات والكويت ولبنان وماليزيا، كما تُرجم ونُشر بعدد من اللغات 

   يدعو إلى منح الالجئين الفلسطينيين آافة الحقوق المدنية.3

في لبنان " حماس"سالمية 

  

ي والجماعي والثابت، وموقفنا في هذا الشأن ال يتغير وال 

جيا لتحرير 

ت له، وأنه بفضل هذه المقاومة 

  ".الجئين إلى أرض فلسطين المباركة
كم الفرحة والسعادة؛ فأنتم منا ونحنمن بعيد نشارك: "وأضاف

تمأل أيضا قلوبنا، وعما قريب إن شاء اهللا سنقيم أفراحنا على أرض فلسطين والقدس المحررة، وعلى

  للدكتور محسن صالح" رؤية إسالمية: حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية"مركز الزيتونة يصدر  
أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للثقافة في دمشق 

 .، للدكتور محسن محمد صالح"رؤية إسالمية: حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية"كتاباً بعنوان 
 صفحة من القطع الصغير، إلى تقديم قاعدة بيانات مكثفة مختصرة تصلح 39تيب، الواقع في ويسعى الك

أن تكون منطلقاً للفهم اإلسالمي للقضية الفلسط
. سطينيةوالحقائق والثوابت والمفاهيم التي يرى المؤلف أنه ال غنى عنها عند التعامل مع القضية الفل

ومع ذلك، فإن المعلومات . الذي ال تصلح معه التفصيالت والهوامش" المتن"وهي لذلك أقرب إلى 
.الواردة فيه تستند إلى المصادر العلمية الموثوقة

". دفتر أحوال قضية المسلمين األولى"ووفقاً لوصف األستاذ الدكتور محمد عمارة، فإن هذا الكتيب هو 
يجب أن تستظهره وتعيه وتفقهه ذاكرة كل عربي وكل مسلم، بل وكل "صفحاته، الذي تحمله " المتن"و

 ".إنسان شريف ينشد الحقيقة والعدل واإلنصاف
وتجدر اإل

اجاً واسعاً، وطُبعت منه الحقاً 
مئ

 .األخرى
  16/7/2010السبيل، األردن، 

  
 بلبنانجماعيهنية خالل حفل زفاف  

 طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية بضرورة منح أبناء الشعب الفلسطيني - غزة /صيدا 
كافة الحقوق المدنية في مخيماتهم على أرض لبنان، مؤكدا أنه ال تناقض بين تمتع الالجئين بحقوقهم 

  .المدنية والرفض المطلق للتوطين
ه حركة المقاومة اإلفي كلمة متلفزة خالل حفل زفاف جماعي نظمت-ودعا هنية 

 كل المرجعيات - عريسا وعروسا من المخيمات الفلسطينية في لبنان50، بمشاركة )7-18(مساء األحد 
السياسية والدينية في لبنان إلى تأييد التشريعات والقوانين التي تمنح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم 

.ة إلى أن يحين موعد العودة إلى أرض فلسطينالطبيعية في العيش بحياة كريم
ال تفريط في حق العودة، وما : "والحكومة المتمسك بحق العودة، وقال" حماس"وجدد هنية موقف حركة 

من أحد مخول بالتنازل عن هذا الحق الفرد
  ". هذا الحق، أو الحلول التي تلتف حولهيتبدل، ولن نقبل بالعروض التي تمس

وأكد التمسك بكل الحقوق والثوابت الوطنية، مشددا على أن المقاومة ستبقى خيارا إستراتي
  .أرض فلسطين وعودة الالجئين إلى أرضهم

وأشار إلى أن المقاومة في غزة صمدت وثبتت رغم كل ما تعرض
  .بلبنان وفي حربها األخيرة على قطاع غزة) يوليو(نهزمت قوات االحتالل في حرب تموز ا

أفراحنا مقدمة للفرح الكبير وسعادتنا : "وأبرق هنية بالتهاني إلى كل عروسين في حفل الزفاف، وقال
الكبيرة ستتحقق يوم عودة جميع ال

 منكم، والفرحة والسعادة التي تمأل قلوبكم 
 

  ".أعتاب المسجد األقصى المبارك
  19/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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4.

قوع في شرك      

على قطاع غزة وأهله،                

 العربية التـي           
تأبى إال أن تقوم بواجبها الشرعي والوطني تجاه فلسطين وشعب 

، الفتاً إلى"بهاهي رسالة مؤسسة القذافي ورسالة الشعب الليبي ورسالة القيادة الليبية والتي نعتز             : "وقال

5.
 تعديل وزاري واسع قبل نهاية 

ر بعض 

ء الذي يحمل حقيبتها وتعيين وزير جديد 

 يتجاوز خلق قاعدة شعبية األمر أن ثمة مؤشرات أنشعبية فتح، ناهيك عن 

  .قاهرة

المصادر بان المجلس 
، األمرالثوري الذي سيبدأ اجتماعاته غداً الثالثاء سيبحث في هذا 

 المؤتمر السادس لحركة فتح أقر تفرغ أن المشاركة في الحكومة المقبلة، رغم إلىمركزية يميلون 
   . المركزية لمهام الحركة ومنع مشاركتهم في مؤسسات السلطة ووزاراتهاضاء

  19/7/2010المستقبل، بيروت، 

  ويدعو القذافي لزيارة القطاع... ل لكسر حصار غزة من قوافبمزيدهنية يطالب  
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، رئيس الجماهيريـة الليبيـة العقيـد           : أدهم الشريف  -غزة

معمر القذافي والقيادة الليبية إلى زيارة قطاع غزة المحاصر، مؤكداً على أن تلك الزيارة ستكون بمثابـة                 
.  الشعب الفلسطيني وفي كسر الحصار السياسي واالقتصادي عن قطاع غزة          منعطف تاريخي في مسيرة   

وأوصى هنية خالل استقباله الوفد الليبي في مقر رئاسة الوزراء، بضرورة اسـتمرار القوافـل البريـة                 
، مطالباً بعدم الو"إسرائيل"والبحرية إلى أن يتم كسر الحصار المفروض على غزة من ِقبل            

وأشار هنية إلى أنه    . إلسرائيلية التي تحاول أن توهم العالم بأن األوضاع بدأت تتحسن في غزة           السياسة ا 
في غزة ترتسم صور المعاناة والبؤس نتيجة الحصار والعدوان من ِقبل االحتالل 

  .ساتهفيما أكد أن الشعب الفلسطيني ما زال صامداً بعزيمته أمام إجراءات االحتالل وممار
وشدد على أن زيارة الوفد الليبي ذات مغزى كبير وهدف عظيم، فيما عد أنها رسالة األمة

  .غزة المحاصر
   

  .أن ليبيا قيادة وشعباً دخلت بموقعها وتاريخها وثوابتها حالة تحد مع االحتالل اإلسرائيلي
  18/7/2010موقع فلسطين اون الين، 

 
   وزاري على حكومة فياض يكف يده عن المالية ويشمل الخارجية والعدلتعديل": المستقبل" 

إجراءعن " المستقبل"ـتوى لكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المس: رام اهللا
 وزارات أن المصادر  أضافت. التي يترأسها سالم فياضاألعمال الجاري في حكومة تسيير األسبوع

المالية والخارجية والتربية والتعليم والعدل والثقافة ستتصدر الئحة التعديل، كما سيجري تدوي
  .أخرى وزارة إلىائب ونقل وزراء من وزارة الوزراء لجهة استبدال حق

 اجتماعاً بحثت فيه صيغا عدة أمس اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت أن إلىشارت هذه المصادر أو
  .لبلورة موقفها واقتراحاتها باسماء الوزراء المقرر توزيرهم بدالً من الذين سيغادرون الحكومة

رئيس الوزراورجحت هذه المصادر سحب وزارة المالية من 
 مصدر قوة في يده ويتيح له أصبح ما تسميه قيادات فتح كف يد فياض عن المال الذي إطارللمالية، في 

بلورة قاعدة شعبية منافسة ل
  .لحركة فتح ورئيسها محمود عباس يشكل بديالً أن طموح إلى

 الخميس على ابعد تقدير وفور عودة أو األربعاء التعديل المرتقب قد يعلن أنوأوضحت المصادر 
الرئيس عباس من ال

 أول مرسوم رئاسي بتعيين عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتيه إصدارواعتبرت المصادر ذاتها 
 الترتيبات التي يجريها الرئيس عباس إطاراً لرفيق الحسيني يأتي في  رئيساً لديوان الرئاسة خلفأمس

  .لمؤسسات السلطة
 من اللجنة المركزية لفتح في الحكومة، أجابت أعضاء كان سيتم توزير إذاوعما 

 عضاءأن عدداً من أ إلىمشيرة 
ال
أع
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6.

 ضمانات تتمثل في وقف     "إسرائيل" على ضرورة تقديم     أمسظيره المصري حسني مبارك       

ن الرئيسين اللذين عقدا اجتماعـا قبـل        

طينيين تكون على شـكل تعهـدات لـدفع عجلـة             

  .ة حركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة
دة الفلـوبحسب ما علم فان الرئيس عباس ابلغ ميتشل برفض القيـا          

 المفاوضات المباشرة ما لم يتحقق حصول تقدم في ملف الحدود وتعهـد إسـرائيلي بوقـف     إلىباالنتقال  

7.

 التقريب مع االحتالل مضيعة للوقت وفرصة لتهويد 
وطالب . المقدسات واستكمال االستيطان تحت غطاء المفاوضات

 من الشهر الجاري عدم منح عباس غطاء للمفاوضات العبثية وأن تحزم أمرها ألن 29 فيتماعاً 

8.

كمة خالل جلسة عقدت، أمس، في مدينة رام اهللا، برئاسة القاضي محمـود حمـاد             
وعضوية القضاة هاني الناطور ومصطفى القاق، من مجلس الوزراء الفلسطين

  ات لالنتقال للمفاوضات المباشرةضمان" إسرائيل"عباس توافق مع مبارك على تقديم ": القدس العربي"  
ـ   : اشرف الهور  -غزة    الرئيس محمود عباس توافق خـالل       أن "القدس العربي "قال مسؤول فلسطيني ل

اجتماعه مع ن
 التفاوض في فترة محـددة، قبـل انطـالق          االستيطان وبيان حدود الدولة الفلسطينية التي سيجري عليها       

 واإلسرائيلية التي تدعو لسرعة انطـالق هـذه         األمريكيةالمفاوضات المباشرة، وذلك لمواجهة المطالب      
  .المفاوضات

أ أكدوبحسب المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه فقد          
 لعمليـة الـسالم     األمريكيراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث      لقاء مبارك مع كل من رئيس الوز      

جورج ميتشل، جددا التوافق على الشروط التي وضعتها لجنة المتابعة العربية والتـي تطالـب بتقـديم                 
  . تسهيالت وضمانات قبل انطالق المفاوضات المباشرة"إسرائيل"

وبحسب المسؤول الفلسطيني فقد    . اءه بنتنياهو وميتشل  وقال ان مبارك سينقل ما تم التوافق عليه خالل لق         
 قبل عقد اجتماع لجنة     أي مع حكومة نتنياهو ستتم قبل نهاية الشهر         األمريكيةتوقع جولة من المشاورات     

 ملموسة للفلسأشياء تقديم   إلىالمتابعة العربية، تهدف    
 مفاوضـات   إلجراء التوقيت الفعلي للحديث عن فكرة االنتقال        أنلفلسطيني   المسؤول ا   وأكد .المفاوضات
 سيكون عقب اجتماع لجنة المتابعة العربية نهايـة الـشهر الجـاري، واالجتمـاع               "إسرائيل"مباشرة مع   
المرتقب لقياد

 األمريكيـة  اإلدارةسطينية عـرض      

  .االستيطان
 19/7/2010القدس العربي، لندن، 

 
  مصر ال تملك أوراقاً للسالم: رزقة 

ة في قطاع غزة من نتائج اجتماع يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطيني.قلل د
إن " :وقال رزقة في تصريح صحفي. الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك بأطراف عملية التسوية

المفاوضات بين سلطة فتح واالحتالل لم تحقق أي نتائج إيجابية للشعب الفلسطيني خاصة في ظل ضعف 
إن مصر ال تملك أوراقاً "ضاف وأ ".فلسطيني وعربي وانحياز أمريكي فاضح لالحتالل الصهيوني

، موضحاً أن مصر تضغط على المفاوض الفلسطيني للذهاب إلى مفاوضات "ضاغطة في عملية السالم
وعد المستشار السياسي مفاوضات. مباشرة

نة المتابعة العربية التي تعقد  رزقة لج
اج

  .القدس تضيع أمام رؤية جامعة الدول العربية
  18/7/2010فلسطين اون الين، موقع

  
   تقبل دعوى ضد تأجيل االنتخابات المحليةالفلسطينية" العليا" 

أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام اهللا، قبول دعوى ضـد حكومـة              :  يوسف الشايب  -رام اهللا 
سالم فياض، من حيث الشكل والمضمون، وقدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقـوائم اليـسارية                

ي صدر الشهر   والديمقراطية والمستقلة، لنقض وإلغاء قرار الحكومة تأجيل انتخابات المجالس المحلية الذ          
وطلبت المح .الماضي

ي كجهة مدعى عليها، بيان              
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بر المقبـل بانتظـار رد       سـبتم  /باب تأجيل االنتخابات، وعينت المحكمة جلسة في العشرين من أيلول         

9.

لة عليه بمبالغ تصل إلـى             
وقال السعدي إن المحكمة تف )". ألف دوالر  92الي  حو( ألف شيكل    350

طيـر لكن هذا التخوف غير مبـرر، ألن أبـو        "نابع من الخوف من هروبه لتجنب المثول أمام المحكمة          

10.

نب 

 مطمئناً الذين يخافون من سيطرة ،ي وحق التملك ومساواتهم بأشقائهم العرب

مولجين على أمن المخيمات لديهم أوامر 

س محمود عباس مسؤوالً عن ملف 
 معتبراً الخالف ا،ن إقامته داخل فلسطين لم تنته بعد وأ،الالجئين

 عندما انسحبت "إسرائيل"وقال إن . رض الفلسطينيين لالنتقاد من قبل األصدقاء واألعداء على السواء
    . كان هدفها فصلها عن الضفة الغربية،2005ن غزة في العام 

  19/7/2010السياسة، الكويت، 

أس
  .الحكومة الفلسطينية

  19/7/2010، الغد، عّمان
  
  طير المتمسك بأرضه خشية هربه للخارج  تمدد حبس أبوإسرائيليةمحكمة  
 مددت محكمة إسرائيلية، أمس، حبس النائب المقدسي في المجلس التـشريعي محمـد أبـو              : )آي.بي.يو(

ونقلت وسائل   .ه أمر المحكمة بشأن طرده من القدس المحتلة       طير، بعد رفضه دفع كفالة مالية مقابل تنفيذ       
طير قوله إن المحكمة رفضت أقواله، مضيفاً        إعالم إسرائيلية عن المحامي أسامة السعدي الذي يمثل أبو        

طير الموافقة على طرده من بيته، وفرض كفا ليس معقوالً أن يطلبوا من أبو     "
سر قرارها بحبس موكله، بأنـه          
  

  ".يحارب على حقه بالبقاء في القدس، وال توجد أية نية لديه في مغادرة البالد
  19/7/2010الخليج، الشارقة، 

 
  نعده مساعد لنا ولقضيتنا يؤكد أن كل من يقف ضد التوطين اهللا اهللا عبد عبد 

 أن فزاعة التوطين ليست ،اهللا اهللا عبد رأى سفير فلسطين في لبنان عبد : صبحي الدبيسي-بيروت 
لكن هذا الموضوع غير مطروح عندنا ونرفضه ونقاومه  "،جديدة على الفلسطينيين المقيمين في لبنان

 واصفاً الحقوق اإلنسانية التي يطالب بها الجا،" نعتبره مساعداً لنا ولقضيتنا،شخص يقف ضدهوكل 
 وفي ميثاق ، بأنها ليست بدعة جديدة وهي واردة في اإلعالن العالمي لشرعة حقوق اإلنسان،الفلسطيني

 من لبنان سبعة  معتبراً أن عدد الالجئين تضاعف، وكل المواثيق التي تخص اإلنسان،األمم المتحدة
  . وأن المخيمات أصبحت شبيهة بمراكز االعتقال على طريقة الهنود الحمر،أضعاف منذ تاريخ النكبة

 عدد مطالب الالجئين الفلسطينيين من الدولة اللبنانية وهي حق ،معه" السياسة"عبداهللا وفي حوار أجرته 
العمل والضمان الصح
 بأن هذه الفكرة لم تكن واردة بالنسبة إليهم حتى قبل صدور قرار المنع في ،الفلسطينيين على لبنان

 ما ن كاشفاً بأن هناك عدداً من الفلسطينيين ال يملكون أوراقاً ثبوتية،2010 فكيف والحال هذه في ،2001
  .يحتم تسوية أوضاعهم
اهللا على معالجة السالح   شدد عبد، السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيماتوفي موضوع معالجة

 مؤكداً بأن ال،الفلسطيني خارج المخيمات ومع تنظيمه داخلها
راج  متمنياً على القيادات اللبنانية إخ،مشددة بمنع أي خارج عن القانون من االحتماء داخل هذه المخيمات

 مطالباً بإعادة بناء الثقة ، ألن الالجئين ليسوا امتداداً لمذهب أو لطائفة،الموضوع الفلسطيني من التداول
  . بعد أن غابت عن الساحة أكثر من ربع قرن،بين لبنان وفتح

عبداهللا كشف أن سلطان أبو العينين جرى تعيينه من قبل الرئي
الفلسطيني نقطة ضعف  -لفلسطيني

ع
م
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11.

حتالل برفع الحصار عن غزة بشكل كامل هذه الزيارة في استمرار الضغوط الدولية إللزام اال
 عدم االكتفاء بسياإلى األوروبي زهري االتحاد أبوودعا  ."وحقيقي

ملية تلزم االحتالل برفع الحصار بشكل شامل ونهائي وضمان فتح جميع المعابر وتسهيل حركة 

12.
 اجتماعاً، أمس، مع السفير الفرنسي في 

ات عبثية 
من دون الوقف الكامل لالستيطان وفك الحصار عن غزة، ووقف أعم

 عاصمتها القدس المحتلة، 1967االعتراف بدولة فلسطين على حدود "دعا االتحاد األوروبي إلى 
  ".ضايا الصراع

13.

ى ما تناقلته وسائل إعالم عبرية عن حضور رئيس ما يسمى نه، إل

ثمارها في أكثر من مدينة وعاصمة 
السؤال الذ"وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية أن  ".على المستوى العالمي

سلطة الفلسطينية هو لمصلحة من يستقبل مجرمو الحرب الصهاينة مثل هذه االستقباالت، في الوقت 

   تدمير السالم.14

 

   ترحب بزيارة اشتون لغزةحماس 
لقدس ا" زهري، الناطق باسم حماس في تصريح صحافي تلقت أبوقال سامي :  اشرف الهور-غزة 
 كاثرين اشتون وتأمل األوروبيترحب حركة حماس بزيارة وزيرة خارجية االتحاد " نسخة منه "العربي

 تسهم أن
 سياسة إلىواالنتقال "سة التصريحات 

ع
  ."األفراد

  19/7/2010القدس العربي، لندن، 
  
  المفاوضات غير المباشرة فشلت تماماً: حواتمة 

عقد األمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة،: دمشق
وحسب مصدر مسؤول في الجبهة دعا حواتمة فرنسا واالتحاد األوروبي إلى الضغط على  .دمشق

وقف الكامل لالستيطان في القدس والضفة الغربية، وإلى إلغاء حكومة نتنياهو ليبرمان اليمينية من أجل ال
  .الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة

، ألن نتنياهو يرفض البحث في قضايا الحدود، "المفاوضات غير المباشرة انتهت إلى الفشل التام"وأكد أن 
وأكد أن المفاوض. ألردن والضفةويحصر األمور بطلباته األمنية التوسعية في القدس وغور ا

 .ال القتل واالعتقاالت اإلسرائيلية
و

قف زمني، ورقابة دولية لحل قوالتمسك بمرجعية قرارات الشرعية الدولية وس
  19/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  "مجرمي الحرب الصهاينة"مع " لقاءات العار"تطالب عباس بوقف " الشعبية" 

أشار جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح : رام اهللا
نسخة م" قدس برس"مكتوب وصل 

في الجيش اإلسرائيلي آفي " المنطقة الوسطى"في جيش االحتالل يوئاف مردخاي وقائد " اإلدارة المدنية"
يوفال ديسكين " الشابك"مزراحي مناورةً أجراها الحرس الرئاسي الفلسطيني، وقبل أيام قيام رئيس جهاز 

  .ي رام اهللا وجنينبزيارة إلى مدينت
، أن أوقفوا هذه المهزلة، أوقفوا "أبو مازن"إنني أتوجه إلى الجميع وبخاصة إلى الرئيس "وقال المجدالوي 

لقاءات العار هذه، التي تقدم خدمةً مجانيةً للعدو وقادة حربه وعدوانه مجرمي الحرب، الذين يدعو ويعمل 
 قد بدأت تؤتي شعبنا من أجل مالحقتهم خاصةً وأن هذه الدعوات

ي يصفع كل المسؤولين في 
ال

  !".حقتهم في أربع أرجاء هذه الدنيا؟الذي تتعالى وتتسع الدعوات لمال
  18/7/2010قدس برس، 

  
ويمارس سياسة" فن المماطلة والتسويف"نتنياهو ُيتقن : فتح 

حذّرت حركة فتح من السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة : رام اهللا
عندما كشف نتنياهو عن وجهه الحقيقي أمام مستوطني عوفرا "يلي إلى الفيلم الذي بثه التلفزيون اإلسرائ

  ". وتفاخر بأنه دمر اتفاق أوسلو بيديه وأفعاله2001في عام 

  

            9 ص                                     1854:         العدد       19/7/2010اإلثنين  :التاريخ



  

  

 
 

رس بحق 
إن نت: "وأضاف عساف ".أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة
ة العالقات العامة التي يقوم بها بشكل مستمر، والتي عام العالمي وتحديدا األمريكي في إطار حمل

فعاالً على األرض جوهرها وهدفها تدمير عملية 

15.

صلحة السجون 

العزل االنفرادي سنة ونصف السنة تقريباً فيما ال تزال تصر الدوائر 
 السجون التابعة لها على اعتباره خطراألمنية اإلسرائيلية ومصلحة

  ".ستمرار عزله بعيدا عن األسرى وإخضاعه للعديد من اإلجراءات والعقوبات االستثنائية
 أال يتحملون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعه، 

  19/7/2010رقة، 
  

   بالضفة من أنصارهاثمانيةحماس تتهم السلطة باعتقال  .16
 من أنصارها في 

  
17.

رمان بسبب 

  .إلى التصويت ضد الميزانية في الكنيست

إن نتنياهو : "نسخة منه" قدس برس"وقال أحمد عساف، المحدث باسم الحركة في تصريح مكتوب وصل 
دمرة ألي جهد قد يوصلنا إلى سالم حقيقي، الذي يتقن فن المماطلة والتسويف، ما زال يمارس سياسته الم

من خالل تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية واالستمرار في ارتكاب الجرائم التي تما
نياهو يواصل خداعه للرأي 

ال
يتحدث من خاللها عن السالم وفي نفس الوقت يمارس أ

  ".السالم وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الخالص من االحتالل و إقامة دولته المستقلة
  18/7/2010قدس برس، 

  
  ذر من مخطط لتصفية سعدات داخل العزلتح" الشعبية" 

حذرت الجبهة الشعبية من مخطط إسرائيلي لتصفية أمينها العام أحمد سعدات القابع : رائد الفي - غزة
إن "وقالت الجبهة في بيان صحافي، أمس،  .في بئر السبع" أوهالي كيدار"في زنازين العزل في معتقل 

قتل البطيء في زنازين العزل، خاصة أن متخطط ألن يكون سعدات هدفًا لل" إسرائيل"
وأوضحت أن  ".تشرين األول المقبل بهدف تمديد فترة عزله/ستعقد جلسة استماع خاصة منتصف أكتوبر

سعدات سيكون بذلك قد أمضى في "
اً أمنياً على الكيان ما يستوجب 

ا
أين دور السلطة الفلسطينية في قضية سعدات،"وتساءلت 

  ".خلهم ودورهم؟كفى تلكؤاً، أين تد
الخليج، الشا

ثمانية، أمس، أجهزة أمن السلطة، باعتقال  في بياناتهمت حركة حماس.): آي.بي.يو(
  .يةاإلسرائيل  الفتة إلى أن بين المعتقلين أسرى محررين من السجون،الضفة الغربية

  19/7/2010الخليج، الشارقة، 

  ولقاء الحتواء الخالفات اليوم..  بين ليبرمان ونتنياهو بسبب الموازنةالتوترتصاعد  
توترت  العالقات عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، أن 19/7/2010، لشرق األوسط، لندنانشرت 

ر خارجيته أفيغدور ليببشكل أكبر بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزي
  .مشروع الموازنة الجديد

واندلعت األزمة عقب مصادقة الحكومة على مشروع ميزانية يوم الجمعة يضر، حسب ليبرمان، 
 الخمسة ضد "إسرائيل بيتنا"وصوت جميع وزراء . بالوزارات الخمس التي يتوالها حزبه، إسرائيل بيتنا

  .ذي أعده وزير المال يوفال شتاينيتس العضو في الليكودمشروع الميزانية نصف السنوي ال
واتصل نتنياهو بليبرمان بهدف تخفيف أجواء الغضب داخل حزب إسرائيل بيتنا في محاولة منه الحتواء 
شرخ قد يطال االئتالف الحكومي خاصة بعد تهديد بعض وزراء حزب إسرائيل بيتنا بالتصويت ضد 

 من إلذاعة اإلسرائيلية إن نتنياهو سيلتقي ليبرمان اليوم فور عودتهوقالت ا. الميزانية في الكنيست
، ويخشى نتنياهو أن يعمد أعضاء إسرائيل بيتنا كازاخستان

وزير شتاينيتس بعدم الوفاء باالتفاقات التي تم الواتهمت مصادر كبيرة في إسرائيل بيتنا رئيس الوزراء و
ل إليها مع هذا الحزب، وقالت هذه المصادر إن المفاوضات التي جرت مع الحزب حول مطالبه التوص
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 ،
وقال لإلذاعة العبرية إن تجاوب نتنياهو مع هذين الشرطين، إضافة إلى تغيير . "ن تسير نحو السالم

 نائباً من 68(ديما والعمل ا الثالثة، ليكود وك

18.
ري 

 أطولحسني مبارك يتمتع بوضع صحي جيد وسيبقى في منصبه فترة 
 إلذاعةن اليعازر في تصريح  ب وأضاف.متعددة من تكهنات حول صحته ومستقبل الحكم في مصر

 يشغل أنوهو متأكد من انه قادر على . األخيرة مبارك في الفترة 

19.
باراك للواليات 

اإلسرائيلية عن مكتب باراك قوله إن زيارة وز"ونقلت اإلذاعة .المتحدة
  يارة يرجع إلى ارتباطات بعض وقال المكتب إن تأجيل الز .قيام بها غداً الثالثاء، قد تأجلت لبضعة أيام 

وتأتي زيارة باراك بعد  .ذه الزيارة 

20.

خالل العام الحالي، من الضباط والجنود اإلسرائيليين الذين ينوون االنخراط في صفوف الوحدات 
، إن ما نسبته واحد وسب18/7برية، يوم األحد وقالت اإلذاعة الع .الحربية

بناءاً "إلسرائيليين المؤهلين ألداء الخدمة العسكرية القتالية، سيتّم تجنيدهم في صفوف الوحدات الحربية 
 الماضي بنسبة واحد ونصف في 2009، ليرتفع بذلك حجم هذه الفئة عن عام "ى طلبهم الشخصي

  .المائة
7/2010  

إن رئيس الوزراء ووزير المالية أعطيا ": وأضافت المصادر. المتعلقة بميزانية الدولة لم تتسم بالنزاهة
األفضلية إلنهاء المفاوضات مع حزب العمل وليس مع

يتهم رئيس  ليبرمان، أن أسعد تلحمي عن مراسلها من الناصرة 19/7/2010 ، الحياة، لندنوأضافت 
ولعل أكثر ما يخشاه ليبرمان هو أن تتكلل . حكومته بتفضيل حزب العمل وحزب شاس على حزبه

ديما إلى الحكومة، ويرى في موافقة نتنياهو صفعة له ابالنجاح جهود باراك بإقناع نتنياهو بضم حزب ك
  .اء عنهما في ائتالفه الحكوميولحزبه، وعملياً استغن

شرط تغيير تركيبتها"ديما مئير شيتريت انضمام الحزب إلى حكومة نتنياهو اولم يستبعد القطب في ك
وأ

حزابسيتيح تشكيل حكومة من األ"طريقة االنتخابات، 
وأضاف . "، قادرة على الذهاب بعيداً في عملية السالم وإخراج إسرائيل من عزلتها الدولية)120مجموع 

  . مع تغييرات حدودية طفيفة1967أن حل الصراع سيتحقق فقط عبر انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 
  
   في منصبه لفترة طويلةمبارك بخير وباق: اليعازربن  

 الرئيس المصأن بنيامين بن اليعازر اإلسرائيلياعتبر وزير التجارة والصناعة :  وكاالت-القاهرة 
 إعالمخالفا لما يثار في وسائل 

 انه تحدث معاإلسرائيليالجيش 
  ".الحظت انه صلب وغاضب جدا من كل التدابير المتعلقة بصحته"وقال . أطولالساحة السياسية فترة 

  19/7/2010، الدستور، عّمان
 
  طن باراك إلى واشنزيارةتأجيل  
أعلن مكتب وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس عن تأجيل زيارة : ).أ.ب.د(

ير الحرب التي كان من المقرر 
ال

المسؤولين األمريكيين الذين كان الوزير باراك سيلتقي بهم خالل ه
  . بنيامين نتنياهو للواليات المتحدة" اإلسرائيلي"مرور أسبوع على زيارة رئيس الوزراء 

  19/7/2010، الخليج، الشارقة
  
   تجنيد أكبر دفعة قتالية خالل العام الحاليالجيش اإلسرائيلي ُيعلن 

لجيش االحتالل اإلسرائيلي عملية تجنيد الدفعة " قاعدة االستيعاب"تُجري اليوم، ما تسمى بـ: الناصرة
األكبر 

عون في المائة من الجنود 
ا
عل

/18قدس برس، 
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21.

 لكسر الحصار المفروض على ة مرمره شكلت رمزاً

نها ال أ إلىي 
 هذه المبادرة المجرمة، خاصة بعد مكوثها أمامتستطيع الصمت 

  . بها الجيش اإلسرائيلي التي قاماإلجراميةعملية 
 يزيد من هذه أولن يقلل "ب واليهود في 

22.

 سياساتها مع أن إال. والجريئة

 كل الحكومات اإلسرائيلية أن هذه الفكرة هي أمامى 

 أن 
  ".يجاد حل عادل لمشكلة الالجئينإ "إلىتدعو فقط 

 كان يؤمن بان التحالفاتلألركان رئاسته أيام براك، فهو منذ إيهودهذا يضع المسؤولية على عاتق ولعل 
ن إول الصحيفة اإلسرائيلية 

   فندق سياحي وقاحة ال نظير لهاإلى "مرمرة"المطالبة بتحويل السفينة التركية : النائبة زعبي 
انتقدت النائبة العربية في الكنيست اإلسرائيلي عن حزب التجمع الوطني  : زهير اندراوس-الناصرة 

 إلى، مشيرة األمن في رسالته لوزير الديمقراطي، حنين زعبي طلب رئيس بلدية حيفا مصادرة السفينة
 عن بالدة إال يصدر أن ال يمكن واألمل رمزا للتعايش والتسامح أبرياء اعتبار ساحة شهدت قتل أن

ن سفينإوقالت زعبي  . ووقاحة ال نظير لهاإنسانية
 لذلك باإلضافة بعد االستيالء عليها فتحولت أما ضافتوأغزة، وكسر الحصار على عقلية اإلسرائيليين، 

 زعبوأشارت.  رمز النضال ضد االحتالل والقمع والتمييز العنصري في العالم كلهإلى
 وعايشت رأتعلى متن السفينة وبعدما 

ال
 بين العر"للتعايش" االستخدام التهكمي إن القول إلىوخلصت 
  ."األبرياء لن يشاركوا في مبادرة سياحية بنيت على دماء -عربا ويهودا- ألنهمالمبادرة، 

  19/7/2010، القدس العربي، لندن
  
   للتعامل مع حماسإستراتيجية ىإل تفتقر "إسرائيل": "هآرتس" 

، كما يقول الصحافي كارلو "إسرائيل"ـمر عقالني بالنسبة لأحماس حركة  التحاور مع أنيبدو : أبيبتل 
 كانت هناك أسباب مقنعة بان المنظمة ستسير على المدى إذااإلسرائيلية، " هآرتس"سترينغر في صحيفة 

 والجيش الجمهوري االيرلندي وتنتقل من التكتيكات اإلفريقيالطويل على هدي حزب المؤتمر الوطني 
  .، حسب وصف الصحيفة اإلسرائيلية، لتصبح العبا مشروعا على الساحة السياسيةاإلرهابية
 العسكرية الخالقة باألفكار مفعم "إسرائيل" تاريخ إن" هآرتس"وتقول 

فكار الخالقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة كيفية راتيجية واألسف تتصف بنقص واسع في الرؤيا االستاأل
 صحة هذه أثبتت "إسرائيل" إنوتقول الصحيفة  .ن فشلت في ذلك العام الماضيأالتعامل مع حماس، بعد 

النقطة عندما بدأت الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل سنوات من تغيير المنظمة لمواقفها التي 
  ."إسرائيل"ـوهي اليوم تمثل الشريك المفضل ل. "إسرائيل" إزالة إلىتدعو 

خالد مشعل شعرا   خالل لقائهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإنهما أيضاوقال اتان واكسيلرود 
 عقالني أمر "إسرائيل"ووالتحاور بين حماس  ."إسرائيل"فحسب مع " هدنة"باحتمال قيام سالم وليس 

وفي رأيي انه .  مقنعة بتغيير حماس لمواقفها على المدى البعيدأسبابهناك  كانت إذا لألخيرةبالنسبة 
 تؤثر أن "إسرائيل" تستطيع إذ. ن يحصل هذا التغييرأ إلى تنتظر بمشاعر سلبية أاليجب على إسرائيل 

 حدود إلىعلى الوضع بان تنخرط في مبادرة الجامعة العربية التي تعرض االعتراف مقابل الرجوع 
 مصلحة واسعة "إسرائيل"ـ تشمل سوريا، ولأنية يمكن لومثل هذه العم .سيس دولة فلسطين وتأ1967

 المشكلة الكبرأن إال. في التحول نحو هذا االتجاه
 الساحقة من لبيةاألغونتيجة لذلك فان .  اختارت عدم التعامل مع المبادرة العربية للسالم2002منذ العام 

. نها حصلت على معلومات خاطئةأ أو بشأن المبادرة، اإلطالقنها ال تعرف شيئا على أ إمااإلسرائيليين 
 المبادرة تحتوي على حق عودة الالجئين الفلسطينيين، بينما الحقيقة هيأنفالكثيرون مثال يعتقدون 

 
وعليه كما تق. "إسرائيل"ـ الشامل لاألمن تحقق أناالستراتيجية يمكنها 

  .سرائيل بيتنا بكاديما نتنياهو على استبدال إبإجبار يكتفي وأاليتعاون مع زعيمة كاديما تسيبي ليفني 
  18/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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الوالء".23
في افتتاحيتها أن القرارات في موضوع قسم الوالء والدخول " 

كدولة يهودية " إسرائيل"دولة 
  ".حترام قوانينهاوديمقراطية، والتعهد با

 بشكل أساسي، وحمل 48إن التعديل يقصد إثارة مشكلة، ويستهدف فلسطينيي ال" هآرتس"الت 
وأكدت أن من يقف وراءه هو حزب . 

24.

  . مليار شيكل.4

إضافة 

، حيث أعلن عن 2009ماضي في ميزانية العام 

وبحسبه فإن وزير األمن يتوجه إلى رئيس الحكومة بطلب زيادة في الم
أمن إلى جانبه، ويتم االتفاق على الزيادة في داخل غرف مغلقة، خاصة وأنه ال اجة األخير إلى وزير 

ويقر المحاسب 

25.
فتها، إنها 

   عنصري وليبرمان يقف وراءه"قسم  والدخول والهجرة": هآرتس" 
هآرتس"رأت صحيفة : فلسطين المحتلة

، "تواصل االعتماد على الكذبة ذات االعتبار األمني"، والهجرة، التي تعتزم الحكومة اإلسرائيلية إقرارها
أما حسب ". إسرائيل"الوالء لدولة "ـوتأخذ طابعاً عنصرياً، ألن قسم الوالء للمتوطنين، الحالي يفيد ب

بقسم الوالء ل"االقتراح الجديد فإن المتوطنين سيكونون مطالبين 

وق
وطالبت برفضه. العالقات بينهم وبين الكيان إلى أزمة عنيفة

  .فيغدور ليبرمانأالمتطرف بزعامة العنصري المتطرف " إسرائيل بيتنا"
  19/7/2010،  الشارقةالخليج،

  
   في ارتفاع مستمر اإلسرائيلية وزارة األمنميزانية": هارتس" 

 أن ميزانية وزارة األمن في ارتفاع مستمر، 18/7 األحد يتضح من مقالة نشرت في صحيفة هآرتس يوم
وأن ما يشاع عن تقليصات في الميزانيات ما هو إال تقليص مؤقت في . خاصة في السنوات األخيرة

  .يادة التي تطلبها وزارة األمن يتم استعادتها الحقاالز
. 2012 – 2011تناول الكاتب نحميا شتراسلر ما قيل عن تقليصات في ميزانية األمن للسنتين القادمتين 

وبين أن الحديث ليس عن تقليصات في الميزانية، وإنما عن تقليصات في الزيادة التي طلبتها وزارة 
 مليار 6.8بين أن األجهزة األمنية كانت قد طلبت زيادة على الميزانية السابقة بـوت. األمن على الميزانية

1المدعى ستحصل على " التقليص"شيكل للسنتين القادمتين، وفي أعقاب 
لن ينفذ، حيث أنه تجري بلورة تفاهم داخلي " التقليص في الزيادة"ويشير في هذا السياق إلى أنه حتى هذا 

، من "تمثيلية"ويعتبر الكاتب أن الحديث هو عن  .نياهو وباراك على إعادة المبلغ إلى ميزانية األمنبين نت
، وأظهرت أن المجتمع والرفاه عزيزين على قلب باراك،  صارماًجهة أنها أظهرت نتنياهو قائداً

  .إلى تجميل صورة شطاينتس وإظهاره كمن تمكن من لي ذراع باراك
مكررة من العام ال" التمثيلية"لى أن هذه ولفت الكاتب إ
، ولكنه 2011 مليار شيكل في ميزانية األمن، وتعهد نتنياهو بإعادة المبلغ في العام 1.5تقليص بقيمة 

  .عكس، وإنما ال2009سارع وأعاده خالل العام الحالي، وبالنتيجة لم يحصل أي تقليص في ميزانية 
 مليار شيكل سنويا 3- 2كما يشير الكاتب إلى أنه خالل السنوات األخيرة تم رفع ميزانية األمن بـ

  .بالمقارنة مع التخطيط األولى بدون اإلعالن عن ذلك
يزانية بذرائع مختلفة، مستغال 

ح
. يوجد رقابة فعالة على الجهاز األمني من قبل الحكومة أو الكنيست أو وزارة المالية

  .العام في وزارة المالية بأنه من الصعب مراقبة ميزانية األمن
  18/7/2010، 48موقع عرب

  
  مجندات إسرائيليات يتفاخرن بإذالل الفلسطينيين: يبثه التلفزيون اإلسرائيليفي برنامج  

 إشارة اإلصبع في الضفة الغربية لها قيمة، فال أحد يستطيع مخال: عبد الحميد مصطفى-قلقيلية
  . قراهمتتحكم بمئات الفلسطينيين الذين يضطرون إلى المرور عبر الحواجز العسكرية للتنقل بين مدنهم و
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األفاعيل برجال أشداء 

  طيعون الحراك من مكانهم، وكنت اصرخ عليهم بدون سبب  
كنت أرصد من خالل الكاميرا في  "أخرىوتضيف المجندة 

يرشقون الحجارة على الجيش، وكنت أوجه حركة الجنود باتجاه األطفال والذين بفعل توجيهاتي عبر
هاز الالسلكي بمقتل هذا الطفل الذي 

26.
، روبين ريفلين عن أ"الكنيست"ن اإلسرائيلي أعرب رئيس البرلما: الناصرة

ضد إقرار قانون تجريد عضو الكنيست العربية، حنين الزعبي من بعض حقوقها البرلمانية، على إثر 
على "، 18/7، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية يوم األحد 

27.

آالف متسلل أي 
وفي مؤتمر صحافي أطلقت البلدية حملة دعائي .من مجمل سكانها% 10

واإلهمال وانتقدت عدم اتهمت خالله الحكومة بالضعف " المتسللون تجاوزوا كل الحدود"حت عنوان 
  .مع مصر)  كيلومتر300(طبيق قرارها السابق ببناء جدار على طول الحدود 

اعتبر فيها رئيس بلديتها ظاهرة " إيالت تحترق"األولى تقريراً موسعاً بعنوان " اإلسرائيلية"ثت القناة 
ائيليين يقيمون في إيالت قبل إسر

  

هكذا بدأت إحدى المجندات اإلسرائيليات التي تخدم في االحتياط حديثها لبرنامج تبثه القناة اإلسرائيلية 
لم أكن أصدق أن حركة إصبع تفعل " :وتقول". مجندات وراء الكواليس"بعنوان 

  ". رسلهم إلى العالم اآلخروشباب أقوياء، فهم يستجيبون بسرعة ودقة متناهية خوفا من عقاب ي
ولة عن الحاجز المعروف بحاجز شافيه شمرون بين نابلس وجنين، وقد ؤكنت مس" :مجندة أخرى قالت

".  ساعات10-8قررت احتجاز عشرات الفلسطينيين في ورديتي على الحاجز والتي تستغرق ما بين 
ذا احتجزتهم والسبب هو أنني أردت احتجزت ثمانين فلسطينياً تحت لهيب الشمس الحارقة، ولم أعرف لما

ذلك وقد شجعني على ذلك جنود الحاجز الذين كانوا تحت قيادتي، وكنت انظر إليهم وهم يتألمون من 
شدة الحر، وال يست

ت أطفال من الفلسطينيين وحدة القيادة تحركا
 

تلقيت التهاني عبر ج" وتتابع ". جهاز الالسلكي قتلوا طفال فلسطينيا
أنني كنت سببا مباشرا في عملية القتل مع أن كان بتوجيهات مني، وقد صعقت من هذا الخبر وشعرت ب

الطفل لم يكن يشكل خطراً على قوات الجيش المدججين بالسالح، وفي داخل جيبات عسكرية محصنة 
  ".ضد الرصاص

  18/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "قانون الزعبي"على امتناعه التصويت ضد " نادم "الكنيسترئيس  
سفه المتناعه عن التصويت 

وقال ريفلين ".أسطول الحرية"مشاركتها في 
رضتي لما قامت به الزعبي، إال أنّني أعتقد بأن حرمانها من حقوقها لم يكن عمالً سليماً الرغم من معا
ورأى أن إقدام أعضاء الكنيست على إصدار القرارات واألحكام بحق  .، وفق تصريحاته"وال ديمقراطياً

  ".قد يؤدي إلى حالة تحرم فيها أغلبية من النواب األقلية من حقوقها"زمالئهم اآلخرين، 
  18/7/2010قدس برس، 

  
   الحرب على المتسللين األفارقةتعلن" إيالت" 

أطلقت بلدية االحتالل في إيالت حملة دعائية ضد المتسللين األفارقة تحذر فيها من أنهم يبلغون  :القدس
ويقول رئيس البلدية مئير يتسحاق هليفي  ".قنبلة موقوتة" من سكانها ويهددون مستقبلها باعتبارهم % 10
البلدية قررت إنقاذ المدينة من المتسللين األفارقة الفتاً إلى أن عددهم يبلغ اليوم سبعة إن 

ة ضد ظاهرة المتسللين األفارقة 
ت
ت
وب

واستحضرت القناة ردود فعل غاضبة من  ".قنبلة موقوتة" المتسللين 
  .اعتبروا المتسللين خطراً داهماً وذهب بعضهم للتحريض عليهم لكونهم ذوي بشرة سوداء
  19/7/2010، الخليج، الشارقة
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28.
، النقاب عن مخطّط "مقدساتوال

في المسجد" البراق"إسرائيلي شامل يهدف إلى تهويد وتغيير كافّة معالم ساحة 
، أن 18/7، يوم األحد "قدس برس"وقد أكّدت الهيئة، في بيان صحفي تلقته . يرة من سور القدس للهدم

 لبناء 

29.  

  .ان

ير مما كان عليه قبل قرار التجميد المزعوم وان االستيطان ازداد في القدس 
ضفة عبر استمرار البناء في كل الوحدات التي كانت قيد اإلنوال

  .وحدات االستيطانية في القدس واستمرار البناء في كل المرافق المسماة بالحكومية والعامة
ن من و تمارس الخداع واألضاليل بحديثها عن تجميد االستيطان وا

30.
 

األساس لمركز استيطاني جديد تستفيد منه مستوطنات في جنوب ال
وأعلن . سبتمبر المقبل/  أيلول26 أشهر، التي من المفترض أن تنتهي في 10جميد االستيطان لمدة 

المنطقة الصناعية في ساس ستُجرى، الخميس المقبل، في 

31.
 ثال18/7/2010مثل مساء األحد :  محمد القيق-القدس المحتلة 

ألقصى المبارك بتهمة رشق الحجارة تجاه سيارات للمستوطنين، فيما أعادت الشرطة اإلسرائيلية 
في 

  "البراق"هيئة مقدسية تكشف عن مخطّط تهويدي لتغيير معالم ساحة  
الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس "كشفت : القدس المحتلّة

 ض أجزاءاألقصى، ويعر 
كب

، ذلك أنه يتضمن اقتراحات"البراق"قة ساحة هذا المخطّط  ينطوي على تغييرات جذرية في منط
سيؤدي إلى هدم أجزاء "تحت أسوار القدس، األمر الذي " النبي داوود"موقف سيارات عند مدخل باب 

  .، إضافةً إلى تشييد أبنية استيطانية جديدة في ذات الساحة"كبيرة منها
  18/7/2010 قدس برس،

  
 وحدة استيطانية في بيت جاال والولجة100ببناء " ائيلإسر"البرغوثي يكشف النقاب عن شروع  

مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية النقاب عن أن . كشف النائب د: رام اهللا
وقال إن . شرعت قبل أيام ببناء مئة وحدة استيطانية جديدة على أراضي بيت جاال والولجة" إسرائيل"

أساسات تلك الوحدات االستيطانية بعد أن جرفت أراضي المواطنين سلطات االحتالل بدأت ببناء 
وأضاف البرغوثي أن عملية البناء . ووضعت أسالكاً شائكة للحيلولة دون وصول احد إلى تلك األراضي

تتم بعيداً عن األنظار بشكل يفضح ادعاءات حكومة نتنياهو وقرارها المزعوم بتجميد االستيط
 وحدة استيطانية في تقوع ببيت لحم بالتوازي مع 32أن االحتالل مستمر في بناء وأشار البرغوثي إلى 

وأضاف البرغوثي أن حجم التوسع . عمليات توسيع البناء في باقي المستوطنات في الضفة والقدس
االستيطاني اليوم اكبر بكث

شاء إلى جانب إصدار تراخيص آلالف 
ال

وأكد البرغوثي أن حكومة نتنياه
تساوره الشكوك بإمكانه التجول في الضفة والقدس ليشاهد بأم عينيه كيف يتواصل ويستفحل االستيطان 

  ".إسرائيل"خالفا لمزاعم 
  19/7/2010 الحياة الجديدة، رام اهللا،

  
  مركز استيطاني جديد في الخليل 
الخميس المقبل، حجريضع وزير الداخلية اإلسرائيلي ونائب رئيس الحكومة إيلي يشائي، .): ب.ف.أ(

ضفة الغربية المحتلة، رغم كذبة 
ت

مكتب يشائي أن مراسم وضع حجر األ
مستوطنة ميتاريم جنوبي الخليل، التي من المفترض أن  تستضيف المبنى االستيطاني الجديد لما يسمى 

  .  مستوطن4500 مستوطنة تضم 15المجلس اإلقليمي هار هيبرون في منطقة جبل الخليل، الذي يدير 
  19/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  االحتاللأطفال سلوان يمثلون أمام محاكم  

ثة أطفال من بلدة سلوان جنوب المسجد 
ا

الحتالل أجلت النظر وقال مركز معلومات وادي حلوة إن محكمة ا. استدعاء طفٍل رابع للتحقيق معه
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32.

لين عن العمل، وارتفاع معدالت الفقر، 

  .احتالل اعتراض هذه السفن
 إن السلطات 

الفلسطينية في موانئها، وقال إن هذه الحاويات " حاويات البضائع"إلسرائيلية، ال تزال تحتجز مئات 
واد خام استوردها 

33.

 أن يصر من 
على غزة وليس تخفيفه فقط، إذا كاأجل الرفع الكامل للحظر المفروض 

ودعت االتحاد إلى الضغط على ". ي غزة على النهوض وإفساح المجال أمام السكان إلعادة بناء حياتهم
صادرات من غزة، السماح بتنقل الناس 

34.
استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أمس، اقتحام األجهزة األمنية في رام اهللا مقر ): آي.يب.يو(

وقالت النقابة في بيان، إن اقتحام . على خلفية تصوير مشاهد من تظاهرة لحزب التحرير" وطن"تلفزيون 

وبين المركز بأن شرطة . قضية ثالثة أطفال من حي وادي الربابة في سلوان إلى أجل غير مسمى
  .  من منازلهم، ومنعت ذويهم من التواجد معهم15/7االحتالل اعتقلت الفتية فجر يوم الخميس 

  19/7/2010موقع فلسطين أون الين، 
  
  ال تزال تحتجز مئات الحاويات" إسرائيل"و... ذبة إسرائيليةتخفيف الحصار ك": آشتون"الخضري لـ 

من غزة، أن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة  19/7/2010، السبيل، عّمان نشرت 
" إسرائيل"أبلغها فيها أن " كاثرين آشتون"الحصار وجه رسالة للممثلة العليا للسياسة الخارجية األوروبية 

وأبدى قلقه من بدء اقتناع البعض في العالم بالرواية . ي لتخفيف حصار غزةلم تقم بأي إجراء جد
  .اإلسرائيلية الكاذبة حول تخفيف الحصار، وذلك من خالل تصريحات بعض المسؤولين المرحبة بذلك

نسخة عنه إن االحتالل يعمل إليهام العالم بإجرائه تغييرات على " السبيل"وقال الخضري في بيان وصل 
حصار، لكنه ما زال يغلق معابر غزة التجارية بشكل شبه كامل، ويمنع دخول المواد الخام، واقع ال

وأشار إلى أنه ال يمكن الحديث عن تسهيالت دون فتح كافة . ومستلزمات تشغيل أي مصنع أو عامل
كيف يمكن الحديث عن تخفيف الحصار في ظل : "المعابر دون استثناء وتدفق كافة السلع، متسائال

 ألف عامل معط140بطالة المستشرية، والمصانع المغلقة، وال
كيف : "ومضى يقول". من المياه، وضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر؟% 90وتلوث 

ر يمكن الحديث عن تخفيف الحصار، والشوارع والبنى التحتية مدمرة، والمدارس والمستشفيات تنتظ
وشدد الخضري على ضرورة استمرار الفعاليات ". اإلعمار والتوسع، وأدوات الزراعة ال يسمح بدخولها

السلمية المناهضة للحصار، بما فيها انتفاضة السفن كحق مشروع ال ينتهي إال بانتهاء الحصار، مشيراً 
كقوة " إسرائيل"إلى أنه ال يحق لـ

من غزة، أن النائب جمال الخضري قال19/7/2010، الشارقة، الخليجوأضافت 
ا

محتجزة منذ أربعة أعوام وتعود لتجار ورجال أعمال فلسطينيين، وفيها بضائع وم
إال أن االحتالل ما يزال يمنعها من الدخول، ويجبر أصحابها على دفع "كل قانوني ورسمي التجار بش

  ".غرامات ما يكبدهم خسائر فادحة
  .وطالب الخضري كاثرين أشتون بوضع تصريحاتها حول فتح معابر غزة موضع التنفيذ

  
  صارمنظمات غير حكومية تطالب االتحاد األوروبي باإلصرار على الرفع الكامل للح 

اإلصرار من أجل " منظمة غير حكومية، االتحاد األوروبي بـ20طالبت : ، وكاالت"الخليج "-غزة 
على االتحاد األوروبي"وقالت المنظمات في بيان . عن قطاع غزة" الرفع الكامل للحصار

ن يريد فعال أن يساعد االقتصاد 
ف

وضع حد لحظر ال" أساسية 5الجهات المعنية لتعمل على نقاط 
ان القدرة الكافية والفاعلية الالزمة لنقاط العبور، السماح بدخول مواد البناء من اجل من وإلى غزة، ضم

  ".القطاع الخاص وتأمين الوصول إلى األراضي الزراعية وأماكن صيد األسماك في غزة
  19/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  نقابة الصحافيين تندد باقتحام السلطة تلفزيوناً محلياً في رام اهللا 
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  ".والمساعي التي تبذلها الحكومة لبناء وتوطيد سلطة القانون والمؤسسات
وذكر البيان أنه وفور االقتحام، وصل وفد من أعضاء األمانة العامة لل

ع الزمالء، وأكدوا أنهم سيدرسون الخطوات االحتجاجية في وقت الحق لوقف أي انتهاكات للحريات 

  مستوطن يدهس طفالً في الخليل ويصيبه بجروح خطيرة .35
 طفل فلسطيني في مدينة الخليل، ومن ، على دهس18/7أقدم مستوطن يهودي، مساء يوم األحد : خليل

36.
 18/7حد اء يوم األ

ن يونس قامت بأعمال 
تمشيط وتجريف ألراضي المواطنين في المنطقة  دون أن يبلغ عن وقوع إصا

ة أخرى؛ أصيب ثالثة مواطنين فلسطينيين جراء انهيار نفق يربط طرفي الحدود بين قطاع غزة ن جه
  ).قطاع غزة

37.

ؤكدين على 
وطالب المعلمون المعتصموم ا. ي مشروع للمعلمينأن اإلضراب حق نقاب

معلمين الذين استنكفوا بالعودة إلى مدارسهم، ومناشدين مؤسسات حقوق اإلنسان بالتحرك العاجل 
  .وض على الشعب الفلسطيني

38.

ن رجال دين 

طمينات التي حصلت يعد انتهاكاً واضحاً للحريات اإلعالمية، ويناقض التصريحات والت"مقر التلفزيون 
يتناقض "أضافت أن هذا االنتهاك ". عليها النقابة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض

مع الجهود 
إلى مقر التلفزيون وتضامنوا نقابة 

م
  .اإلعالمية

  19/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

ال
  .ثم الذ بالفرار بعد أن أصيب الطفل بجروح وصفت بأنها خطيرة

  18/7/2010قدس برس، 
  
  توغل إسرائيلي شرق خان يونس وإصابة ثالثة فلسطينيين في انهيار نفق 

توغلت قوات حربية إسرائيلية، ترافقها جرافات مدرعة، مس: فلسطين/ خان يونس
وذكر راصد . ، وسط قصف عشوائي لمنازل المواطنين)جنوب قطاع غزة(شرق مدنية خان يونس 

ميداني أن اآلليات الحربية اإلسرائيلية المتوغلة شرق القرارة إلى الشرق من خا
  .بات

م
جنوب (واألراضي المصرية، مقابل بوابة صالح الدين جنوب رفح 

  18/7/2010قدس برس، 
  
  اعتصام للمعلمين المقطوعة رواتبهم من قبل حكومة فياض: غزة 

راطيين بقطاع غزة بالتعاون مع لجنة المعلمين المقطوعة رواتبهم، نظمت لجان المعلمين الديمق: غزة
 في ساحة الجندي المجهول بغزة، وسط حضور 18/7اعتصاماً رمزياً للمعلمين، صباح يوم األحد 

  .  لممثلي اتحادات ولجان المعلمين في القطاع، وعدد كبير من المعلمين المقطوعة رواتبهم
تعيينات أعوام (عارات منددة باستمرار قطع رواتب المعلمين الجدد ورفع المشاركون في االعتصام ش

بإنصافهم واسترجاع رواتبهم "، من قبل حكومة سالم فياض في الضفة، مطالبين )2006-2007-2008
، م"أسوة بزمالئهم المعلمين والعمل على تثبيتهم وإعطائهم أرقام وظيفية وصرف مستحقاتهم

لحكومة في غزة بالسماح 
لل

والدفاع عن المعلمين المقطوعة رواتبهم في ظل الحصار المفر
  18/7/2010قدس برس، 

  
  48مؤتمر لدروز العالم بمشاركة وفد من أراضي الـ : نانلب 

وصل ليل أمس، الى بيروت عن طريق دمشق، نحو خمسين رجل دين درزياً من : أسامة القادري
 للمشاركة في مؤتمر االغتراب الدرزي األول، ويترأس وفد 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
بي( شخصاً 250إن أكثر من " األخبار"مصادر لـوقالت . دروز الداخل الشيخ عوني خنيفس
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إذا استمررنا في خطوتنا، وطلبوا «رض لتهديد السلطات اإلسرائيلية، 
المجيء، إال أننا أصررنا على فك العزلة والحصار عن أهلنا ومنا عدم 

اك إجراءات قاسية ضدنا عند العودة، ولكن جدار العزلة ال بد أن يخرق وهذا حق أساسي وإنساني 

39.
مشاركة في مهرجان تنظمه 

 رفح 

مهرجان الرياضي في باحة مطار غزة الدولي الذي قصفته المقاتالت 

خالل 
األونروا تحاول أن تحطم: "ويقول.  التنسيق مع السلطات المحلية في القطاع

ورفض أبو حسنة". فذ الجوي الذي دمرته إسرائيلللعالم مفادها أن األطفال سيتواجدون في المن
  ".هدف سياسي"ر غزة إلقامة االحتفال أي 

40.

عدم             
وقال مدير عام ال". ا كان مقرراً سابقاً   االلتزام بمنح حجوزات للتذاكر كم    

إلى محطة الركاب في ميناء العقبة وصعود البـاخرة إذا) االثنين(ممثلي القافلة على الذهاب صباح اليوم       
  ".من دون ذلك ستكون القافلة ملزمة بالعودة"، وأضاف "سمحت السلطات المصرية بذهابهم إلى نويبع

  18/7/2010، ج، الشارقةالخلي

 شخصاً أو 50قدموا طلباً للمشاركة، إال أنه في النهاية جرى التوصل إلى إدخال ما يقارب ) ومدنيين
وقد سافر الوفد من معبر األردن، وتابع طريقه إلى سوريا، ومنها إلى لبنان من دون اإلقامة في . أقل

  .الوفد اآلتي من األراضي المحتلة مساعدة من عضو الكنيست سعيد نفاعوقد تلقى . سوريا
أجل كسر العزلة "وأكد الشيخ عوني خنيفس لدى وصوله إلى الحدود اللبنانية أن هذه الزيارة هي من 

، موضحاً أنه تع"على عرب الداخل
أحبائنا، مع أننا نتوقع أن تكون 

هن
  ".الحق يؤخذ وال يعطى. ومذهبي

  19/7/2010األخبار، بيروت، 
  
  حون في تمثيل بلدهم في المحافل الدولية الرياضيةستة أالف طفل فلسطيني يطم 

وكثر من أقرانه الذي يستعدون لل) عاما11ً(يأمل الطفل بالل كمال : رفح
األمم المتحدة على أنقاض مطار غزة الدولي أن يلعبوا كرة القدم وأن يمثلوا دولة فلسطين عند إقامتها في 

الء األطفال يتم تأهيلهم على يد منشطين محليين للمشاركة في المهرجان وهؤ. المناسبات الدولية
  . الرياضي الذي تنظمه وكالة األونروا في الثاني والعشرين من هذا الشهر

وكان الطفل بالل يلعب كرة القدم على أرضية رملية داخل موقعاً أقامته األونروا على شاطئ بحر
وهذا الموقع الذي يحتضن ". ألعاب الصيف"ستمتاع لطالبها خالل بهدف توفير أفضل سبل الراحة واال

 موقعا مدرسيا أقامتها األونروا مطلع 86 موقعا بحريا و38عشرات األطفال الفلسطينيين، واحد من بين 
  .هذا الصيف واستوعبت أالف األطفال الفلسطينيين من الجنسين في ما يعرف باسم ألعاب الصيف

اء إقامة الوتطمح األونروا من ور
، إلى تسجيل هذا الحدث في موسوعة األرقام القياسية 2001ديسمبر / الحربية اإلسرائيلية في كانون أول

تطبيب كرة "وتدرب األونروا نحو ستة آالف طفل فلسطيني من كال الجنسين على ". غينيس"العالمية 
  .خالل المهرجان الرياضي" لةالس

في غزة عدنان أبو حسنة، أن إجراءات التحضير للمهرجان تتم من " أونروا"ويوضح الناطق باسم 
 رقماً قياسياً، وتوجه رسالة 
 

االدعاءات التي قالت إن وراء اتخاذ األونروا أرضية مطا
  18/7/2010قدس برس، 

  
  األردنية تبحر صوب نويبع" 1أنصار " المساعدات قافلة 

الجـسر  "الفتاح الكيالني، أمس، أن شـركة        بدع" 1أنصار  "ذكر رئيس قافلة المساعدات األردنية      : عمان
وافقت على نقل القافلة إلى ميناء نويبع، على أمل ولوجها معبر رفح ووصولها قطـاع               " العربي للمالحة 

طلبت منا إدارة الشركة سحب إنذار عدلي وجهناه لها بسبب رفضها التحرك، و"وقال الكيالني    .غزة
اتفقنا مع  "شركة حسين الصعوب       
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41.
 اإلنـسانية ساعدات      

 في لبنانلألونرواوأكد، خالل استقباله المدير العام      . لالجئين الفلسطينيين 
للسعي مع الدول المعنية ومع األمم المتحدة من أجل زيادة حجم المساعدات كي تـتمكن مـن مواصـلة                   

42.

ميتشل يرى أن الطـرق كلهـا       "ق األوسط إن            

الـى  "  اوتوماتيكـا  
 إنه إذا لم يكن هناك أي نجاح وال إن وأضاف .المفاوضات المباشرة 

 آب المقبل، فإن    /المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، التي ستنتهي المهلة المقررة لها نهاية أغسطس          
  .برمتهاألمن الدولي لطرح القضية 

43.

 تباعا من معبر رفح، ومعبـر       إدخالها يتم   أن وليبيا عبر وسطاء على      

اروا مجمع الـوزارات الحكوميـة        
 منطقة عزبةإلى إضافة خالل الحرب    الذي تعرض لقصف إسرائيلي   

 قوات االحتالل اإلسـرائيلية خـالل       أحدثتهواطلع الوفد على آثار الدمار الذي        .تدمير ومجزرة إسرائيلية  

44.

ريا التـي اعتبرهـا مفتـاح                

   لزيادة ميزانية األونرواىعيس ليمانالرئيس س 
 في استمرار تقديم الماألونرواشدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أهمية دور         

ده  سلفاتوري لومباردو، استعدا     

  .تقديماتها، انطالقا من الهدف الذي من أجله ُأنشئت وهو غوث الالجئين الفلسطينيين
 18/7/2010، السفير، بيروت

 
  " مكتوبةضمانات"نرفض االنتقال إلى المفاوضات المباشرة من دون : موسىعمرو  

رفض األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مـا          : صالح جمعة ،   سوسن أبو حسين   - القاهرة
بدا أنه محاولة دؤوبة من الجانب األميركي إلقناع العرب باالنتقال من المفاوضات غير المباشـرة بـين                 

وقال في معرض   ". ات حقيقية من دون ضمان  "الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات المباشرة       
تعقيبه على لقائه أمس المبعوث األميركي للسالم في الشر

لكن موسى أعرب في المقابل عن رفض الجامعة لهـذه الخطـوة            ". تضيق لتؤدي إلى مفاوضات مباشرة    
 واتصاالت نشطة انتهت كلهـا إلـى ال    هذا الكالم سمعناه من قبل، وكانت هناك مفاوضات مباشرة        "قائال  
  ".نحن ال نريد أن نقع في الخطأ نفسه مرة أخرى.. شيء
شـعرت ان الـرئيس      ":جمعته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس     " جلسة طويلة جدا   "بعد موسى   قالو

االنتقال"بشأن عدم   " الرئيس الفلسطيني ملتزم بقرارت مجلس وزراء الخارجية العرب       
جاز فـي نهايـة المحادثـات غيـر                  

التوجه العربي المطروح هو الذهاب إلى مجلس ا
 19/7/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   قطاع غزةإلى  الليبي يصل براًالتضامنيالوفد  

 من خالل معبر رفح البري وفد المتضامنين الذين         أمس قطاع غزة يوم     إلىوصل  :  اشرف الهور  -غزة  
 علـى   "يلإسرائ" وأجبرتهاالليبية التي تقل مساعدات للسكان المحاصرين،       " األمل"كانوا على متن سفينة     

ودخل وفد المتضامنين دون المساعدات التي كانت تقلهـا الـسفينة،            . ميناء العريش المصري   إلىالتوجه  
"إسرائيل"والتي جرى االتفاق بين     

ليبيون ومغربي وشخص مـن      ستة   أشخاص وفد المتضامنين وهو ثمانية       وأجرى . سالم التجاري  أبوكرم  
 من قبل البحريـة     إجبارهم غزة جولة شملت مرفأ مدينة غزة، الذي قصدوه قبل           إلىالنيجر فور دخولهم    
   . العريشإلىاإلسرائيلية للتوجه 
ومن ثم ز .في غزة  هنية رئيس الحكومة     إسماعيلكما التقى الوفد مع     

 عبد ربه التـي تعرضـت لعمليـة           

  . معاناة السكان المشردين الذين هدمت بيوتهمإلىالحرب، واستمعوا 
 19/7/2010، القدس العربي، لندن

 
  "إسرائيل"ننتظر من بريطانيا الضغط على : المملكة المتحدة  فيسوريالالسفير  
دعا السفير السوري في المملكة المتحدة سامي الخيمي بريطانيـا إلـى الـضغط علـى                : )آي.بي  .يو  (
التي وصفها بمفتاح الحرب في المنطقة، واالنخراط أكثر مع سو" إسرائيل"
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 لعب بريطانيا دور وساطة بين بالده يةي حول إمكان  وقال الخيم . السالم
، ألنهـا الجهـة     "إسـرائيل " أوروبا، وباألخص بريطانيا، يجب أن تلعب دوراً فاعالً في الضغط على             

45.

 في  ألقيت انتزعت من الجنود اإلسرائيليين       
لم يقتلوا الناشطين الذين " الجنود اإلسرائيليين    أنوتابع البيان    ".البحر

وذكـرت  ". ر الذي كان يلتقط صورا وكذلك فرقان دوغان الذي كان يصور الوقـائع            وا جودة كيليكال  

46.
ت أحرونوت اإلسرائيلية أنه من المقـرر أن تقلـع أول           و   

السابق على الطائرات بدون طيار من الصناعات الجوية                

لها قدرات ال تقل جـودة عـن        " أنكا"ندسة في الشركة التركية أن الطائرة التركية           

 بتحسين طائرات تركية مقاتلة ودبابات، ووضـعت فيهـا أجهـزة            الماضيإسرائيل قامت في    
إسرائيل"وأنظمة إلكترونية متقدمة جدا، والسؤال الكبير المطروح اليوم في          

ـ        ألنظمة التي اكتسبتها تركيا داخ     ؟ مثل إيران   "إسرائيل"ل تركيا، أم أنها ستصدرها لدول تُعتَبر معادية ل
  ".سوريا

201 

أصبح من البـديهي     ":"إسرائيل"و       
أن

  .الوحيدة في المنطقة التي ال تطبق القرارات الدولية وتصعد باتجاه الحرب
 19/7/2010، الخليج، الشارقة

 
  "أسطول الحرية"لتحقيق اإلسرائيلي بـ نتائج اسلة النفايات المكان المناسب ل: منظمة تركية 

 التركية غير الحكومية أمـس نتـائج        اإلسالمية" .اتش.اتش.آي"رفضت منظمة   .): ب.ف.ا( –اسطنبول  
وقالت  ".النفاياتيجب رميها في سلة     " الحرية، معتبرة انه     أسطولالتحقيق حول الهجوم اإلسرائيلي على      

 المساعدات الذي حـاول     أسطول الجهات التي نظمت     إحدى،  ).اتش.اتش.آي (اإلنسانيةجمعية المساعدة   
 من الجنود الذين قتلـوا      أياال تتهم   " هذه النتائج    إن في بيان،    أيار 31كسر الحصار على قطاع غزة في       

ليس فقط لم يكن    ..  فتحوا النار على الجنود     الركاب أنالنتائج تؤكد    "أن البيان   وأضاف". الناشطين التسعة 
 التياألسلحة على متن سفينة مافي مرمرة ، لكن         أسلحةهناك  

 فحسب، بل أنفسهمقاموا بالدفاع عن        
قتل

  ".نعتقد انه يجب وضع هذه النتائج في سلة النفايات"المنظمة 
 19/7/2010، الدستور، عّمان

  
   إسرائيلية بعد تطوير تركيا طائرة عسكرية بدون طيارصدمة: يديعوت 

 ذكرت صحيفة يديع:وكاالت – القدس المحتلة 
 األجواء التركية األسبوع الجاري، وهو مـا يعـد إنجـازا            في" أنكا"طائرة تركية بدون طيار تحمل اسم       

تكنولوجياً هاما جدا لتركيا التي كانت تعتمد في 
  ".إسرائيل"الخاصة بـاإلسرائيلية والشركات 
، مشيرا إلى أن العديد من الدول       "إن هذه الطائرة ستحمل أسلحة قريبا     ": "أزكان أرتم "وقال مدير المشروع    

  .تريد شراء الطائرة التركية، من بينها باكستان
وأوضح مدير قسم اله

مناسب " أنكا"وأشار إلى أن محرك الديزل لطائرة        ".هارون"طائرات اإلسرائيلية بدون طيار من طراز       ال
 ساعة متواصـلة، وعلـى      24أكثر لتركيا، وأن الطائرة التركية تستطيع أن تحلق وتمكث في الجو لمدة             

  . ألف قدم30ارتفاع 
الصدمة من هذا اإلنجاز التركي الذي      وأشارت يديعوت إلى أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية شعرت ب        

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على اطالع واسع         .في هذا المجال  " إسرائيل"يخطف األضواء من    
إذا نجحت تركيا بالفعل في إنتاج طائرة كهذه بنفسها، فإن هذا األمر ممكـن أن يـضر                 : "في هذا المجال  

". باشر، ليس فقط في مجال الطائرات بـدون طيـار فقـط           الصناعات األمنية اإلسرائيلية بشكل كبير وم     
: "وأضاف

هو هل تبقى هـذه الخبـرة       " 
وا
و

19/7/0، السبيل، عّمان
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47.

وفق خطة وزير الحركية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، وطالبـت         " كيان مستقل  "بإقامةفة الغربية    

 دور محـدد    األوروبـي  يكون لالتحـاد     أن شرط   ،المعابر  
غير مطروحـة   "ن هذه القضية    أ إلىولفتت   ".ضوح لممارسته، وطبعا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية      

ـة تعزيـز االقتـصاد         

48.

لـى جانـب    إسطينية     
      التي بدأت ال)نقاشات السالم  ( مواصلة نقاشاتنا  إلىنتطلع  "وقال   ."إسرائيل"

 يبـدأ باتفاقيـة بـين الفلـسطينيين         أن للسالم الشامل في الشرق األوسط، هذا السالم الذي ينبغي           باما
  ".زدهار

49.

 هذه المفاوضات لن تكون عملية غيـر        أن على   التأكيدثقة الفلسطينيين بها من خالل        

   وتطالب برفع الحصار عن الضفةغزةفصل بوروبي لخطة ليبرمان شتون تعلن رفض االتحاد األآ 
كاثرين اشتون  ، أن   شرف الهور نقالً عن مراسلها أ   غزة  ، من   19/7/2010،  القدس العربي، لندن   نشرت

مس من قطاع غزة رفض االتحاد لخطة فصل قطاع غزة          أعلنت يوم   األوروبي أ وزيرة خارجية االتحاد    
عن الض

ن االتحاد يدعم اتفاقا سياسيا بـين       أ إلىالفتة  .  حياتهم إدارةبرفع الحصار بشكل كامل لتمكين السكان من        
 هذا الموقف الذي يتخذه االتحاد لـن        أنالفلسطينيين واإلسرائيليين يقوم على أساس حل الدولتين، مؤكدة         

  .يتغير
  وأضـافت  ".إليه البضائع   بإدخال يتم تصدير البضائع من القطاع وليس االكتفاء         أنيجب  "قالت اشتون   و
 ومصانعهم وبناء حيـاتهم     أعمالهم إدارة كاملة لتمكين سكان القطاع من       المطلوب رفع الحصار بصورة   "

  ". حتى يعيش السكان حياة عاديةأبنائهمومستقبل 
 عن  األونروا برفقة جون جينغ مدير عمليات       األونروا مدارس وكالة    إحدى اشتون خالل زيارتها     وأعلنت

 زيارتهـا هـذه     إنوقالـت    ،األونروات   مليون يورو لصالح مؤسسا    2 بقيمة   األوروبيتبرع من االتحاد    
  . واألسر في غزةلألطفال بتقديم الدعم األوروبي تأكيد التزام االتحاد إلىتهدف 

دعت   آشتون ، أن  د ب أ   نقالً عن وكالة  رام اهللا   ، من   19/7/2010،  ) المحتلة األراضي(القدس   وأضافت
 األوروبيـين  أنوكـررت    . فلـسطينية   الخالفات الفلسطينية الداخلية لبناء دولة      حل إلى أهمية ضرورة  

 عند باآلليات يكونوا معنيين    أنيرغبون في   "
بو

لسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطوأكدت اشتون استمرار الدعم األوروبي ل      ".اآلنحتى  
  .الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

  
   الشاملوباما للسالمأ مواصلة نقاشاتنا لتحقيق رؤية الرئيس إلىنتطلع : ميتشل 

أن ميتشل استمع، أمس، وسيستمع خـالل األيـام القليلـة           " األيام"علمت  : .)ب.ف.أ( –رام اهللا، القاهرة    
  .دمة إلى رسالة واحدة في العواصم العربية التي زارها أو اتصل بها أو يعتزم االتصال بهاالقا
 دولة فلـبإقامة أوباما باراك   إدارةكد ميتشل، كما خالل زياراته السابقة، التزام        أو

قيـق رؤيـة الـرئيسيوم لتح    
أو

 في اأيضا دولتين تعيشان بأمن وسالم، كما نأمل إقامةواإلسرائيليين على 
19/7/2010، األيام، رام اهللا  

  
  اوضات ليست غير منتهيةن المفأعطاء ضمانات دولية بإباإلمكان : بلير 

 مجموع التحركـات والجهـود      أن مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم، توني بلير، عن          أعلن :رام اهللا 
 الوصول تحقيق المصداقية المطلوبة تساعد في دفع عملية المفاوضـات           إلىالسياسة المبذولة حاليا ترمي     

 محادثات ليست مـن     أنها المفاوضات والتأكيد على     ، وبما يساهم في تعزيز ثقة الفلسطينيين بجدية       لألمام
 تـوفير المـصداقية     أهميـة ، علـى    )معـا  ( وكالة  بلير في مقابلة خاصة مع      وأكد .اجل المحادثات فقط  

للمفاوضات وتعزيز 
 أن لهذه المفاوضـات، موضـحا       األرضدولي لمشاهدة نتائج على     منتهية، مشددا على حاجة المجتمع ال     

)  الفلـسطيني  -اإلسـرائيلي ( ما ذهب الطرفـان    إذا يعطي ضمانات حقيقية للمفاوضات      أنالمجتمع يمكن   
  .لمفاوضات مباشرة
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      بلير بالجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراوأشاد
 دولة فلسطينية واحـدة  إلقامةي الضفة الغربية، مشددا في الوقت ذاته على الموقف الدولي الداعم          ف ألمن

 ذلـك الممـر   

19/7/2010، وكالة معاً اإلخبارية  
  

  الوقف الكامل لالستيطان بواالتحاد األوروبي دمشق يؤكد تمسك بالدهسفير الفرنسي ب .50
ل لالستيطان، ومرجعية         

51.

 الهجوم  "يدينون بشدة "ي الجتماعهم السنوي،             
  غزة،   إلى للمساعدات   "سطول الحرية أ" مايو على    /أيار 31اإلسرائيلي في   

 الشعب الفلسطيني في غزة بغية التخفيـف        إلىيل   من دون عراق   اإلنسانية المساعدات   إيصال إلىعوتنا  
تسوية نهائيـة   " من اجل    األوسطضات في الشرق      

52.

كما أشار  . منظمات و األفراد  شاركين من ال           
ماضي إلى أن أسطول الحرية ماض لتحقيق هدفه في الوصول إلـى غ                    
اإلسرائيلية في منعه و أضاف بأنه و رغم ما قامت به إسرائيل من تخفيف للحصار فإن هذا ليس كافيا                     

ه البرلمان األوربي بأن يكون هنـاك       ألسطول ما قرر          
  . بحري إلى غزة و بذلك نكون قد حققنا الهدف–ممر مائي 

53.

ماء تحت جسر الملف الفلسطيني سـواء فـي    

سالم فياض على مستوى تحقيق.ء د          
ا

 بما في2005 اتفاقية المعابر عام إلى العودة مجددا وأهميةفي الضفة الغربية وقطاع غزة    
  .اآلمن بين الضفة والقطاع

ال
 تمسك بالده واالتحاد األوروبي بالوقف الكام بدمشق أكد السفير الفرنسي   :دمشق

  .قرارات األمم المتحدة 
19/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
  "من دون عراقيل"  غزةإلىرابطة جنوب شرق آسيا تطالب بدخول المساعدات  

 إلـى  اإلنسانيةلى دخول المساعدات    إ) آسيان(دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا       .): ب.ف.أ( –هانوي  
، وذلك في مسودة بيان لوزراء      األوسطقطاع غزة من دون عقبات واستئناف محادثات السالم في الشرق           

 وزراء  أننـسخة منـه،      علـى    "فرانس برس "وجاء في مشروع البيان الذي حصلت وكالة         .خارجيتها
خارجية آسيان الذين يلتقون اعتباراً من مساء اليوم في هانو

نكرر":  وثيقة آسيان  وأضافت
د

يضاً باستئناف المفاوأويطالب الوزراء   . "من صعوباته 
  ."دولتين، إسرائيل وفلسطين" تنص على قيام "عادلة وكاملة

19/7/2010، الحياة، لندن  
  
  ان إلى ما بعد رمض" 2أسطول الحرية "تأجيل انطالق  

قرر ائتالف أسطول الحرية المكون من الحملة األوربية لكسر الحصار عن غزة            : مؤيد إسكيف  - الدوحة
 باتجاه غـزة  2و حركة غزة الحرة و غيرها من منظمات المجتمع المدني تأجيل انطالق أسطول الحرية      

 عرفات ماضـي    . د وقال .و الذي كان مقررا له نهاية الشهر الجاري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك             
 يعـود لإلقبـال الالفـت و    2رئيس الحملة األوربية لكسر الحصار بأن تأجيل انطالق أسطول الحريـة      

المشاركة الكبيرة لمختلف الجهات و مؤسسات المجتمع المدني فتقرر أن يكون التحـرك أواخـر شـهر                 
 سبتمبر القادم إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الم/أيلول

ـزة بـالرغم مـن المحـاوالت
و

المطلوب الكسر الكلي لهذا الحصار و من أهداف ا

19/7/2010، الشرق، الدوحة  
 

  ما هو المطلوب؟...  الثانيةللمرةأشتون في غزة  
  باسم نعيم. د

ين غزة كانت امس على موعد من جديد مع قمة الهرم في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، يفصل ب                
الزيارة األولى والثانية عدة شهور جرى خاللها كثير من ال
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ال يرغـب                 

ما يدفع من أموال أوروبية للسلطة في رام اهللا، هـل                  

ب عنها أن الحـصار المفـروض           

محاوالت تنفيـذ إرادة     

والرات                 

ضد اإلنسانية فـي عـرض البحـر        ' اإلسرائيلية'الضفة أو في غزة فبعد الزيارة األولى وقعت الجريمة          
ريـة و حقـوق     باالعتداء اآلثم على أسطول الحرية أوقع تسعة قتلى وعشرات الجرحى من نـشطاء الح             

اإلنسان، ذنبهم الوحيد محاولتهم كسر الحصار الظالم المفروض على القطاع والذي اقر الجميع بما فـيهم         
  .االتحاد األوروبي أنه غير قانوني وجريمة ضد اإلنسانية

بعد الزيارة األولى استمرت الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلـة              
التي كان آخرها هدم بيوت المقدسيين وسحب هويات النواب وطردهم من أرضهم في مخالفة صـريحة                و

لكل القوانين الدولية ورسالة جديدة تؤكد عبثية المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع طرف 
قة األرض  بأي سالم أو استقرار في المنطقة بل يستفيد من هذه المفاوضات غطاء لتمرير مخططاته بسر              

و تهويد المقدسات وشطب أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعد الزيارة األولى صوت االتحاد                
علـى  )  عـضواً 56 صوتاً وامتناع 56 صوتاً ومعارضة 470بأغلبية (األوروبي بأرقام تقارب اإلجماع     

  .هاء المأساة اإلنسانيةإعتبار الحصار غير قانوني و جريمة ضد اإلنسانية وضرورة رفعه وإن
هذه بعض المحطات المهمة بعد زيارة كاثرين اشتون األولى، فما الهدف من العودة مـرة أخـرى إلـى       
القطاع؟ هل تأتي أشتون لإلطالع عن كثب على اآلثار المدمرة للحصار؟ ال أعتقد فالزيارة األولى كانت                

ات العاملة في األراضي الفلسطينية والتي ترفع       أكثر من كافية، ثم أن اإلتحاد األوروبي لديه من المؤسس         
تقارير دورية حول أدق التفاصيل، فهل يعقل أن الزيارة تأتي في إطار ما يشاع حول محاولـة بعـض                   

وتجميل صورة االحتالل وااللتفاف على اإلرادة      ' إسرائيل' الجهات االوروبية تنفيس الضغط الدولي على       
ل القبول باالدعاءات اإلسرائيلية األخيرة حول إجراءات لتخفيـف         الدولية بضرورة فك الحصار من خال     

الحصار ووضع قوائم جديدة للمسموح والممنوع والتي لم تغير في واقع الشعب الفلسطيني شـيئا ، فـال                  
زالت مواد البناء وقطع الغيار ممنوعة من الدخول حتى للمشاريع اإلنسانية كالمستـشفيات والمـدارس               

 ساعة في ظالم دامس     12-8هل يعقل الحديث عن فك الحصار وغزة تعيش يوميا من           واألجهزة الطبية،   
وحياة مئات المرضى معرضة لخطر الموت رغم 

يوليو / حتى تموز ' 10يعقل أن نتحدث عن فك الحصار ولم يصلنا من حصة وزارة الصحة في غزة إال                
الذي قال ان مشكلة الشعب الفلسطيني مع الحصار هي نقص بعض الكاتشب والمـايونيز              ، ثم من    2010

 شهيدا قضوا   160وإبر الخياطة، فلقد استطاع الفلسطينيون تحدي الحصار الكوني بدماء وأشالء أكثر من             
  .في األنفاق حتى يوفروا لشعبهم لقمة عيش كريمة

ت وتحتله من موقع يغيال أعتقد أن السيدة أشتون بما تملكه من معلوما        
علينا أصله سياسي وال يجوز تجميله بأية إجراءات أو تصريحات ولذلك كان مستهجنا ما سمعناه علـى                 

فهل ! لسان السيدة آشتون من أن استمرار وصول القوافل هو استفزاز غير مبرر           
استمرار هذه الجريمة ضد اإلنسانية هـو االسـتفزاز ؟ إال إذا كنـا              دولية لفك الحصارهو االستفزاز أم      

  نتعاطى مع حالة نفاق سياسي من الطراز األول أو دولة فوق القانون؟
ثم من الذي قرر إبقاء مفتاح الحصار في يد الجالد وما هي قانونية مثل هذه التصريحات؟ وهل تتوقـع                   

  مرار هذه األوضاع إلى ماال نهاية؟السيدة آشتون أن الشعب الفلسطيني سيقبل باست
صحيح أن الحكومة الفلسطينية تصرفت بكل مسؤولية على مدار السنوات الثالث الماضية تجاه الـداخل               
الفلسطيني وكذلك اإلقليم والمجتمع الدولي ، فبالرغم من كل محاوالت تجاهلها السياسي، إال أنها وفـرت                

يقرون بشرعيتها وكذلك االستقرار في المنطقة حرصاً علـى         األمن في الشارع بما فيه لزوارها ممن ال         
مصالح الشعب الفلسطيني العليا، وقضت على الفساد الذي كان سببا في إهـدار مليـارات الـد

األوروبية على مدار سنوات السلطة السابقة، وقدمت نموذجا مميزا فـي اإلدارة المؤسـساتية بـشهادة                
 اإلمكانيات وحداثة التجربة، قدمت مثاال راقيا في الحكم الرشيد وانصهار           األعداء قبل األصدقاء رغم قلة    
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  . وجه مؤامرة كونية إلسقاطها شارك فيها القريب و البعيد بما فيه االتحاد األوروبي

بمـا  ت كثيرة ووازنة في الغرب تنـادي                

السيدة آشتون ال يغرنك هدوء و صبر الشعب الفلسطيني ونبيل طباع
نتوقع أن يكـون الموقـف بعـد        ... رأس في التراب و إغفال حقائق ساطعة كالشمس في وضح النهار          

  .يارة األولى
  " في حكومة اسماعيل هنيةر فلسطينيوزي"

54.

حيث تقدم إلينا أخواننـا فـي       .  األمل     

مع هـذه االنطالقـة بـدأت       . ها سيواجهون الناطور       

  .هة ونحن ال قبل لنا بها

 الخاص بإعادة اإلعمار،            

ي بـدأت فيـه                    

رشون األرض منـذ حـرب       الذين يلتحفون السماء و يفت            
 و بناء مئات المساكن لهم ودخول مواد البناء ألول مرة أهم ألف مـرة مـن مواجهـة خاسـرة                     2008

  .محسومة سلفا بين سفينة شحن وسالح البحرية اإلسرائيلي يبقى الناس بعدها في العراء

القيادة بالقاعدة، ليس هذا فحسب بل أبدعت في إدارة أزمة الحصار على كل المستويات مما مكنها مـن                  
الصمود في

ومة ومن ورائها كل الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من رفع فوري و كلي للحصار والتكفيـر                 هذه الحك 
عن الخطيئة االستراتيجية التي إرتكبها المجتمع الدولي برفض نتائج االنتخابـات وبالتـالي االعتـراف               

بشرعية هذه الحكومة والحركة التي تمثلها، خاصة وأن أصوا
  .ذهبنا إليه

ه، وال يجوز االستمرار فـي دفـن                  
ال

الزيارة الثانية مختلفا جذرياً عما كان عليه بعد الز

  19/7/2010، القدس العربي، لندن
  
  بين جني العنب وقتال الناطور... "األملسفينة " 

  سيف االسالم القذافي
هل نريد العنب أو قتال الناطور؟ لذلك ولعقود طويلة فـشلنا           : للعرب قصة طويلة مع الحكمة المثل القائل      

من هنا تبدأ حكاية سفينة. ورفي جني العنب ولم نستطع قتل الناط      
  .فلسطين طالبين منا عدة نقاط نحاول من خاللها دعم أهلنا في غزة ورفع المعاناة عنهم وهزيمة الحصار

كان الطلب يستند على البناء على المبادرة التركية وحملة الحرية التي انتهت بفاجعة وضحايا ولكن أيضا                
من لفت أنظار العالم إلى مأساة اكبـر سـجن          : ريخ عملت أول شرخ في جدار الحصار اإلسرائيلي       وللتا

  .مفتوح في العالم، إلى بدء إسرائيل في تخفيض قائمة الممنوعات
لماذا ال نبني على هذا العمل ونوسع في شرخ جدار الحصار؟ هكذا انطلقت سفينة              : من هنا جاءت الفكرة   

 بربهم وبالقضية التي من اجلاألمل برفقة فتية امنوا   
األول منع السفينة من التقدم ، والثاني العمل عبر وسطاء على إقنـاع             : إسرائيل في العمل على مسارين    

إن إسرائيل ليست في حاجة لمواجهة اخـرى ومرمـره أخـري            : مؤسسة القذافي بالعدول عن خطتها      
من هنا بدأ التفاوض عبر الوسطاء، وكأننا نفاوض على جني العنب مع الناطور نفسه              . ديدوإحراج من ج  

فهو غير راغب في المواج
نحن علي استعداد للمساعدة فـي تنفيـذ        : إسرائيل تقول . كان التفاوض، وكان الوسطاء، وكانت النتيجة     
إن هدفنا نحن هـدم     .  تعديل وجهة السفينة ووقف المواجهة     برامج إعادة اإلعمار ونقل المساعدات مقابل     

جدار الحصار وليس مقارعة البحرية اإلسرائيلية بسفينة شحن مهترئة فتلك المهمة، والحمد هللا، تركناهـا               
  .للجيوش العربية المظفرة

ل تمكنا من الحصول على تنازالت تشمل فيمـا تـشم         . في اللحظات األخيرة اكتملت الصفقة بالضمانات     
 مليون دوالر كانت تبرعت بها في مؤتمر الدوحة50السماح لليبيا بصرف مبلغ     

هذا ما تم التوصل إليه في الوقت الذي لم يصرف          . مع الموافقة علي إدخال مواد البناء والمباني الجاهزة       
  .ا بإعادة تنفيذ برامجهافيه دوالر واحد لغزة ولم يصل كيس اسمنت أو سيخ حديد ولم يسمح لالونرو

هكذا جاء قرار تعديل وجهة السفينة للعريش لتنقل حمولتها إلي غزة في ذات الوقت الـذ
  .مؤسسة القذافي العمل مع االونروا و الحكومة المصرية للبدء في تنفيذ الصفقة

بالنسبة لنا يبقى العمل على حل مشكلة الغزيين

  

            24 ص                                     1854:         العدد       19/7/2010اإلثنين  :التاريخ



  

  

 
 

ي             

  .لة وسببا في المعاناة وعليكم التوحد وليس الفرقة
التوحد اكبر من كل الحسابات واألجندات السياسية التي لم 

  ."نحن شعب له حق يأبى النسيان:اطور فنقول له 
  18/7/2010 ،)االراضي المحتلة(القدس 

  
55.

حراك نتائجه حاسمة لجهة االنتقـال      . ركي للشرق األوسط جورج ميتشل       

مـن  «كذلك فإن على إسرائيل أن توافق    . 19

على المطالـب الفلـسطينية،        

الورقة سلّمها أبو مازن إلـى أوبامـا        .  أوباما        

ة لألمن والحدود قبل االنتقـال               
ويمكن تقسيم الورقة   . المباشرة، فإن الورقة تغوص في تفاصيل ما هو مقبول ومرفوض           

نص يعني أن ال عودة إلى حدود الرابع من حزيران، بحسب           . »1967ران في عام       

لخمسين مليـون دوالر  اليوم نستطيع أن نقول إن الشرخ زاد في جدار الحصار وان إعادة اإلعمار تبدأ با           
  .الليبية وعلى باقي العرب أن يكملوا المشوار

الكوبي الذي قبل المغامرة والمواجهة والتحيـة لفريـق مؤسـسة القـذاف" األمل"التحية لقبطان السفينة    
أما اإلخوان في فتح وحماس     . المرافق للسفينة األمل فهم األبطال    " الجزيرة"والناشطين العرب وفريق قناة     

كفاكم فرقة فأنها أصبحت جزءا من المشك: ل لهمفنقو
أمـا  . تأت إال بالويل على شعبنا في فلسطين                

الن

  سقف متدنٍّ خاضع للمساومة:  التفاوضّيةعّباسورقة  
  حسام كنفاني

حراك المفاوضات غير المباشرة ينتظر نتائج اتصاالت الساعات القليلة المقبلة في ما يخص االنتقال إلى               
لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة، ومعه رئيس الوزراء اإلسرائي          . التفاوض المباشر 

بنيامين نتنياهو، والمبعوث األمي
إلى المفاوضات المباشرة أو عدمه، رغم أن أبو مازن حدد شروطه، وهو تلقّى ردوداً من إسرائيل في ما                  

  .خص قضيتي األمن والحدود
األردنية حين أشار إلى أنه يريد من إسـرائيل         » الغد«يفة  كان أبو مازن أكثر تحديداً في مقابلته مع صح        

على فكرة أن يقوم طرف ثالث بدور أمني في أي دولة فلسطينية تقـام فـي     » من حيث المبدأ  «أن توافق   
67المستقبل على األراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب         

لتعويض الفلسطينيين عـن أراضـي الـضفة        » ة لألراضي في القيمة والمثل    التبادلي«على  » حيث المبدأ 
  .الغربية المقام عليها مستوطنات يهودية في أي اتفاق سالم

إلى اآلن، بحسب ما تشي التصريحات الفلسطينية، وخصوصاً بعد لقاء الساعات الثالث الذي جمع عباس               
أي ردود إسرائيلية وميتشل أول من أمس، فإن المبعوث األميركي لم يقدم          

وليس هناك وضوح في الموقف من عدد من القضايا المتعلقة باالنتقال إلى المفاوضات بشأن الوضـع                «
  .، بحسب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه»النهائي

 لعبة التفاوض، التي تحـوي أيـضاً        التصريحات والمطالب الفلسطينية الحالية هي الجزء المكشوف من       
ورقة مستورة موجودة في حوزة الرئيس األميركي باراك

خالل زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة، وفيها يحدد الرئيس الفلسطيني المعايير التي يقبل بها في مـا   
  .اق سالم مرتقبيخص قضايا الوضع النهائي في أي اتف

وإذا كان أبو مازن والمسؤولون الفلسطينيون يتحدثون عن عناوين عريض
إلى المفاوضات 

  .الجئونالحدود، القدس، المياه، األمن، وال: التفاوضية إلى خمسة عناوين
  67ال : الحدود

ـ         دولة فلسطينية على ذات المساحة التي احتلت       «الورقة الفلسطينية تبدأ في حديثها عن الحدود بالمطالبة ب
في الخامس من حزي

األراضي الذي كان يدور الحديث عنه منذ ما قبـل  ما كانت المطالب العربية السابقة، ويكرس مبدأ تبادل    
  .كامب ديفيد الثانية
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كان سبق للسلطات العبرية أن كشفت عن مخطـط لـضمها                  

ق           

وبحـسب مـصادر    . راً كيلـومت  139في الضفة الغربية، والتي تبلغ           

ة بسبب الموقع االستراتيجي لهذه المنطقة، التـي              
. فالقرى تتحكم في الطرق الرئيسية بين الساحل الفلسطيني ومدينـة القـدس           . ميت تيمناً بدير اللطرون   

، الذي  97رار اإلسرائيلي بتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة بموجب القرار              

ضعها في عهـدة أوبامـا، إذ إن الـرئيس                     

المالصق ) المبكى(طة توافق على إعطاء إسرائيل الحي اليهودي وحائط البراق             

فإن المناطق العربية ستؤول إلى فلسطين والمنـاطق اليهوديـة          «وبحسب ما قال كلينتون في ذلك الحين        

ورقة أبو مازن تزيد في الحديث عن التبادل، الذي بات يحظى بقبول عربي، لتشير إلى النسبة التي مـن                   
ورغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة كان قد أشار في الـسابق               . الممكن القبول بها  

  . في المئة1,6 في المئة، إال أن الورقة تؤكّد أن نسبة التبادل هي 2,3أن نسبة التبادل ال تتجاوز إلى 
وبحسب المصادر الفلسطينية المطلعة على الورقة، فإن النسبة التي يتحدث عنها أبو مازن مستندة إلـى                

إلى أن هذه النسبة من     وثائق رئيس قسم الخرائط في مركز القدس للدراسات، خليل التفكجي، الذي يشير             
والحـديث  . الضفة الغربية تمثّل الكتل االستيطانية الكبرى التي تنوي إسرائيل ضمها بعد االتفاق النهائي            

هنا يجري عن أربع كتل استيطانية كبرى، 
معاليـه  «م، ومجمـع مـستوطنات      بنحو أحادي الجانب، وهي مستوطنات غوش عتصيون قرب بيت لح         

جفعـات  «قرب نابلس ومجمـع مـستوطنات       » ارئييل«في القدس المحتلة، ومجمع مستوطنات      » أدوميم
  .المقام في ضواحي القدس المحتلة» زئيف

أبو مازن ال يشير في ورقته إلى مكان األراضي التي ستخضع للمبادلة، إال أن وثائق سابقة تتحدث عـن    
لتداول فيهما خالل الجوالت التفاوضية في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابخيارين كان قد جرى ا    

إيهود أولمرت، الذي كان قد اقترح توسيع قطاع غزة باتجاه الشرق والشمال ليشمل مساحة من صحراء                
ـ            . النقب سيبي أما االقتراح الثاني فهو الذي تفضله الحكومة اإلسرائيلية الحالية، وحتى رئيسة المعارضة ت

  .1948ليفني، وهو يشير إلى ضم القرى العربية الواقعة في غالف الضفة الغربية، والمحتلة منذ عام 
بالعودة إلى ورقة أبو مازن بالنسبة إلى الحدود، فإن الرئيس الفلسطيني يشترط الحـصول علـى كامـل                  

مساحة شاطئ البحر الميت الواقعة 
فلسطينية مقربة من منظمة التحرير، فإن رغبة السلطة نابعة من المشاريع السياحية المنوي إقامتها على               
شاطئ البحر الميت، وخصوصاً بعد تنفيذ قناة البحرين، إضافة إلى مشاريع استخراج الفوسفات، الـذي               

  .من شأنه دعم االقتصاد الفلسطيني
رط أن تكون قرى اللطرون الثالث، عمواس ويالو وبيت نوبا، ضـمن أراضـي       كذلك فإن أبو مازن يشت    

السلطة الفلسطينية، وهو ما ترفضه السلطات اإلسرائيلي
س

 هذا األساس، كان القوعلى
  .1967اتخذته قوات االحتالل في أعقاب عدوان عام 

  
  مقترحات كلينتون: القدس

لعل موضوع القدس هو أخطر ما في ورقة أبو مازن التي و
في ) أبو عمار (ى استعداده للموافقة على ما سبق أن رفضه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات             الفلسطيني أبد 

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن عباس أعلن استعداده لحل قضية القـدس           . 2000كامب ديفيد في عام     
  .»بناء على مقترحات الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون«

 70دث فقط عن الشق الشرقي من القدس المحتلة الذي تبلغ مـساحته             وبحسب هذه المقترحات، التي تتح    
كيلومتراً مربعاً، فإن السل

ومن . للمسجد األقصى، إضافة إلى المساحة الممتدة أمام حائط البراق التي يستعملها اليهود في صلواتهم             
م أن هذه المساحة كانت تحوي الحي المغاربي الذي جرفته القوات اإلسرائيلية بعد احتاللها للقدس               المعلو

  .1967الشرقية في عام 
في المقابل، فإن السلطة الفلسطينية تتمتع بالسيادة على الحوض المقدس، الذي يضم المسجد األقصى وقبة               

. ة، حيث وسـعت مـساحة القـدس لتـضمهما         الصخرة، والقدس القديمة، إضافة إلى أبو ديس والعيزري       
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 فـي   65 حياً بمساحة إجمالية تمثّل      25 الفلسطيني سيسيطر على     يمة، فإن هذا يعني أن الجانب      

 المقترح، الذي يشير أيضاً إلى خضوع المقدسات المسيحية للتدويل، فإنه ال عـودة إلـى                  

أب نتنيـاهو علـى إعـالن                 

فبعدما كان الحديث يدور عن قـوات أطلـسية،         . تحدد شكل القوات الدولية المفترضة      

ويـشير إلـى أن     .  الضفة الغربية          
ي أطلقتها إسرائيل ذات قدرة فائقة على رصد أي تحرك في األراضي الفلـسطينية،                

كذلك فإن الحديث يجري عن عودة إلى أراضـي         . على الحق، من دون تطبيقه بالضرورة       

ـ      1948مولودين في أراضي عام            لة رحـم فـي     ، وأن تكون لهـم ص

 قد ال   1948 ألف فلسطيني، نسبة إلى أن األحياء من مواليد عام           50هذا قد ال يشتمل على        

ملـك  «عليهـا عبـاس سـراً، باعتبـاره                   
سقف حده األقصى، الذي ال شك      «أبو مازن في ورقته هذه قد رسم        وتشير إلى أن    . »السرية 

ولدى تطبيق هذا المبدأ على األراضي واألحياء في مدينة القدس والتي تقع خارج             . »ستؤول إلى إسرائيل  
البلدة القد

 في المئة مـن مـساحة       35 حياً استيطانياً تمثّل     15المئة من مساحة المدينة، في المقابل ستضم إسرائيل         
  .المدينة

وبناء على هذا
  .، بل إن التوجه هو إلعادة تقسيمها على أسس جديدة1967لقدس الشرقية المحتلة في عام ا

  تدويل: األمن
أبو مازن في تصريحاته األخيرة أشار إلى شرط قبول إسرائيل طرفاً ثالثاً لالنتقـال إلـى المفاوضـات                  

 القـوات الدوليـة التـي       الورقة التفاوضية الجديدة تدخل في تفصيالت هذا الطرف الثالث، أو         . المباشرة
ستكون منتشرة بين الدولتين، إذ إن أبو مازن، بعدما سبق أن وافق على دولة منزوعة الـسالح خـالل                   
مفاوضاته مع إيهود أولمرت، يطرح اليوم مسألة انتشار القوات الدولية على الحدود والمعابر بين دولـة                

كذلك فإن  . عن السيادة المفترضة للدولة الموعودة    انتشار يشير إلى التنازل     . فلسطين المستقبلية وإسرائيل  
الرئيس الفلسطيني يطرح انتشار القوات الدولية في منطقة األغوار، التي يد

، فيما تشير المصادر الفلسطينية إلى أن الغايات اقتصادية، علـى           »لغايات أمنية «رفضه االنسحاب منها    
 بسبب نسبة األراضي الزراعية فيها»  غذائيةسلة«اعتبار أن المنطقة تعد.  

الورقة الفلسطينية 
، مشيراً إلى خيارات    »أطلسية أو عربية أو إسالمية    «أعلن أبو مازن في ورقته رفضه ألن تكون القوات          

  .أفريقية وآسيوية
  اس الحديث عن نشر نقاط إنذار مبكر على مرتفعاتكذلك يرفض عب

األقمار الصناعية الت
  .وفي أي مكان آخر في العالم، من دون الحاجة إلى نقاط إنذار مبكّر

  ال عودة: الالجئون
يشير بـالحرف إلـى     . تطرق في ورقته إلى وضع الالجئين، لكن من دون منطلق حق العودة           أبو مازن ي  

جملـة  . »الحق السيادي المطلق للدولة الفلسطينية في أن تستقبل من تشاء من الجئيها من أي جهة أتوا               «
تعني الحرص 

التوافـق علـى عـودة أعـداد مـن          «، فتتحدث الورقة عن     1948أما العودة إلى أراضي     . 1967 عام
  .»الفلسطينيين

عبارة أيضاً خاضعة للمساومة والتأويل، بعدما كان قد اتُّفق في كامب ديفيد على العدد واآلليـات لعـودة                
 ألف الجئ، شرط أن يكونوا 50

األراضي المحتلة، وأن تكون العودة للشخص نفسه من دون ذريته، وتجري على دفعات تمتد إلى عـشر                 
  . آالف كل عام5سنوات بمعدل 
مشروع مثل 

  . سنوات لتطبيق حقّه10قد ال يصمد ومن بقي منهم حياً، . يصلون إلى هذه العدد
  ورقة مخّبأة

ترى المصادر الفلسطينية أن تسريب مثل هذه الورقة ونشرها بين القيادات الفلسطينية لمناقشتها يـشيران               
إلى احتمال أن تكون هناك ورقة أخرى أسوأ مخبأة يفاوض 

المفاوضات 
  .»في أنه سيكون خاضعاً للتنازل والمساومة في المفاوضات

سخاء مائي  
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. جزء من المياه الجوفيـة فـي الـضفة الغربيـة            

العلم بأن الدولة العبرية تحصل      
 في 25 في المئة من احتياجاتها المائية من الضفة الغربية و         25على  

  .، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر1948ن األراضي المحتلة عام 
  19/7/2010، األخبار، بيروت

  
56.

 الفلسطينية ويابسها، ووقف سياستها الرامية إللقاء الفلسطينيين في بئر اليـأس والقبـول               

" إسـرائيلياً "ين وكل األسس التي قامت عليها المفاوضات لم تحقق إقراراً              

جغرافيـاً، ألن   " المتصلة"و" القابلة للحياة " "ذات السيادة "و" ة

لكن على هـذه القيـادة أالّ تنـسى أن أصـعب            . بة على قوة الحقيقة المولودة من رحم التجر       

تالل في وجوههم على نحو مبيت، ثـم                 

وبحـسب  . ورقة أبو مازن تبدي سخاء في الموضوع المائي، الذي يعد إحدى أهم قضايا الوضع النهائي              
 لتقاسم المصادر الفلسطينية، فإن عباس أبدى استعداده     

الحـوض  : وبحسب الدراسات المائية، فإن المياه الجوفية في الضفة تقسم إلى ثالثة أحـواض رئيـسية              
  .الغربي، الحوض الشرقي والحوض الشمالي الشرقي

ين األحواض، إذ تقدر    أبو مازن أبدى في ورقته االستعداد لتقاسم مياه الحوض الغربي، الذي يعد األكبر ب             
 مليون متر مكعب، فيما يكون الحوضان الشرقي والـشمال الـشرقي،            362كميات التغذية السنوية له بِـ    

ـ       كذلك .  مليون متر مكعب على التوالي، فلسطينيين      145 و 172اللذان تقدر كميات التغذية السنوية لهما ب
مع .  الضفة الغربية  األمر بالنسبة إلى المياه السطحية، رغم أنها قليلة في        

المئة أخرى من الجوالن، والبـاقي        
م

   ميتشلسداسية 
  أمجد عرار

هي الجولة السادسة للمبعوث األمريكي جورج ميتشل في المنطقة التي يحاول فيها مشاغلة الفلـسطينيين               
هل أكمل الرأس السادس لنجمة داوود؟ يبدو أنه        . وإبقاءهم يدورون في حلقة مفرغة اسمها عملية السالم       

غير المباشرة إلى طاولة    كذلك، وإال لما كان عنوان مهمته نقل السلطة الفلسطينية من غرف المفاوضات             
مع حكومة لم تبد استعداداً لتقديم بادرة واحدة تشير إلى نيتها تخفيف زحفها المحمـوم فـوق                 " المباشرة"

أخضر األرض
، أيضاً، لما جاء بأسطوانة التطبيع العربي الشامل والمجاني         بتأبيد االحتالل كقَدر ال ِقبل لهم بتغييره، وإال       

  .مع االحتالل
المتـاح بـشأن    " اإلسـرائيلي "القيادة الفلسطينية المفاوضة فرشت أمام ميتشل سجادة األسئلة عن السقف           

د إذا كان المقصود حـدو . االستيطان والقدس وملفي الحدود واألمن، ولم يقل لنا أحد حدود ماذا وأمن من    
الدولة الفلسطينية، فإن المفاوض

 وهو خط التوافق الرسمي العربي منـذ بـدأ          67حزيران ، /بدولة فلسطينية وفق خطوط الرابع من يونيو      
  .التعاطي مع مشاريع التسوية

الدولـة  "فمن يريـد التـسوية فحـدها األدنـى          . مثابة نقصان وكما يقول أجدادنا، تكون الزيادة أحياناً ب      
المستقل"، وال داعي ألوصاف مثل      "الفلسطينية

كلها إضافات خبيثة، وال ينبغي لنا أن نواصل الوقوع في األفخاخ اللغوية التي دخلنا فيها منـذ تجريـد                   
  .242 من أل التعريف في قرار "األراضي"

إذا كانت القيادة الفلسطينية مصرة على سلوك الطريق الدبلوماسي في ظل االختالل المدمر في مـوازين                
القوى، ال يستطيع أحد أن يمنعها، إنما يستطيع أن يواصل رفضه الديمقراطي لـسلوك هـذا الطريـق،                  

والمراهنة
القرارات ما ينبغي اتخاذه من جملة خيارات وليس فقط من خيارين، وفي هذه الحالة التفاوض البائس أو                 

  .الحرب
لنقل إن هناك بوابة وحيدة ممكنة تحفظ للفلسطينيين قضيتهم وتحميها من التبدد في حال كان الحل بعيداً،                 

البوابـة الوحيـدة أن يـستعيد       . إن لم يكن مستحيالً في ظل هكذا معطيات وظـروف         وهو فعالً كذلك،    
. الفلسطينيون وحدتهم عبر مصالحة فورية تقوم أساساً على أنه ال توجد سلطة حقيقية تستحق االخـتالف               

ساعتئذ يمكن االتفاق على إدارة موحدة لشؤون خدمية قذفها االح
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ذا العنوان إلى سؤال يوجهه أي طرف يدس أنفه فـي            
تنتقل المف" إسرائيل"من  " نعم"، وعندما يحصل على     "إسرائيل"التسوية ل   

  .ير ذلك سنستمر في طحن الهواء وأحالمنا معاً
   19/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
57.

 إذا استمرت السياسة الفلسطينية الحالية التي يسيطر      . دائمة      

ببقية " المنفصل"لمراقبة وتفتيش البوابة البحرية التي ستصل القطاع        " الناتو"ا أو      

لحة ألن إعادة اللحمـة إلـى الجغرافيـا والـسياسة                 

برون لصياغة استراتيجية نضالية موحدة تقوم على ثنائية العمل الدبلوماسي المتفـق علـى أساسـاته،                ين
  .والعمل المقاوم الذي تقره شرائع األرض والسماء لشعب محتل

وفي الشق الدبلوماسي، لن ينجح العمل إال إذا كان عنوانه ومعيار الحكم بموجبه على موقـف عواصـم                  
ل تماماً بجيشه ومستوطنيه وسيطرته على المعابر والبحر والجو، وتوفير مقومـات            إنهاء االحتال "العالم  

وليتحول ه". الدولة الفلسطينية وعودة كل الالجئين    
يذ، أما  اوضات إلى تفاصيل التنف    

بغ

  !انفصال غزة النهائي: ليبرمانمكيدة  
  خالد الحروب.د

إن خطة وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان بفصل قطاع غزة كلياً عن بقية األراضي الفلسطينية، وإنهاء               
. ية اإلسرائيلية عنه هي إعادة إنتاج لرغبة ومخططـات إسـرائيلية قديمـة            المسؤولية القانونية واالحتالل  

وهو ظرف يوفر   . والجديد في خطة ليبرمان أنها تقوم على، وتحاول أن تستغل ظرف االنقسام الفلسطيني            
شروطاً فريدة لتحقيق هذه الرغبة اإلسرائيلية ال

.  الحمساوي والمناكفة الحزبية فإن الخطة اإلسرائيلية سيكتب لها النجاح هذه المرة           -عليها العناد الفتحاوي  
  :وهذا السيناريو المظلم تدعمه العناصر التالية

في الصورة الكلية يبدو أن االنفصال يحقق رغبات وأهدافاً معلنة أو مكبوتة عند األطراف الرئيسية               : أوالً
فإسرائيل تعلن رغبتها هذه مرة أخرى عبـر خطـة ليبرمـان            .  والبداية مع إسرائيل نفسها    ذات العالقة، 

فبعد أن تطمئن على أن قطاع غزة أصبح منطقة آمنة عسكرياً، ال تنطلق منه صـواريخ ألن                 . المذكورة
تريد أن تحافظ على وضعها هناك، فإن المقايضة تصبح مقبولة علـى مـستوى اسـتراتيجي،                " حماس"

 مع إقحام أوروبوخاصة
وبفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فإن إسرائيل تنفض مسؤوليتها االحتاللية وتلقي بغزة وكل              . العالم

  .ما يستتبعها إلى العالم
يد مهتمة بمصير قطاع غزة أو إعادة اللحمة بينـه وبـين            ال تبدو الواليات المتحدة على وجه التحد      : ثانياً

. الضفة الغربية، وليس من المستبعد أن تؤيد الخطة اإلسرائيلية في حال شُرع في تجسيدها على األرض               
وأهم مؤشر يدعم هذا االدعاء هو أن الجهد األميركي على جبهة المفاوضات غير المباشرة، والمباشرة،               

وتتم هذه المفاوضات وكأن قطاع غزة غير موجود على الخريطة، بما يشير            . ةيركز على الضفة الغربي   
إلى وجود فرضية مضمرة مفادها أن الحديث والتفاوض يتم عملياً حول مصير ومسار الضفة الغربيـة                

ولكن كيف يمكن أن تقود هذه المفاوضات سواء بشكلها غير المباشر، أو المباشر، إلـى نتـائج                 . وحدها
وبمعنى آخر، كيف سيتم تطبيق     . دون إدخال قطاع غزة في جوهرها نظرياً وتطبيقياً ومستقبلياً        حقيقية من   

، ومن دون موافقتها على مـا يجـري اآلن، ومـا            "حماس"أية نتائج على قطاع غزة وهو تحت سيطرة         
.  وجـوده  سيجري مستقبال؟ الحال أن هذا السؤال يعيه الجميع، ولكن الجميع أيضاً يتفاداه ويفترض عدم             

وفي الوقت نفسه، لو كان قطاع غزة يقع حقاً في قلب وعي المفاوضـين األميـركيين، والفلـسطينيين،                  
واإلسرائيليين، لكان هناك دعم واضح لجهود المصا

 هو العكس، إذ هناك عدم      ولكن ما نراه على األرض    . الفلسطينية ستكون شرطاً أساسياً لتطبيق أي اتفاق      
  .اكتراث، بل إعاقة أميركية، للمصالحة الفلسطينية

ال تعي عمق الكارثة الوطنيـة      " حماس"يبدو أن هناك أصواتاً وقناعات متزايدة وتتسع داخل دوائر          : ثالثاً
 فعلى رغم أن الموقف الرسمي الذي تـم       . في مسألة فصل قطاع غزة نهائياً عن بقية األرض الفلسطينية         
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قع بروز أصوات أكثر فأكثر تصور ذلـك          

وق بإنهـاء                   

وفي أي األحوال فإنها    . إقليمي من أي كان              

قيـه   عن قطاع غـزة ولكـن يب                  
التواصل بين قطاع. متواصال مع بقية الوطن الفلسطيني وليس بعيداً عنه       

  .رة من التواصل بين قطاع غزة والعالم وإدارة الظهر للضفة الغربية
 19/7/2010، االتحاد، أبو ظبي

. التعبير عنه إزاء خطة ليبرمان كان الرفض القاطع، إال أن مؤشرات وممارسات عديدة تشي بـالعكس               
التي تدغدغ عقول بعض القادة الحمساويين وتـنعكس فـي          " تحرير قطاع غزة   "-أو وهم -وأولها فكرة   
إلسرائيلي من االحتالل ا  " تحرر قطاع غزة  "فخالل السنوات الثالث الماضية تصاعد خطاب       . تصريحاتهم

مقابل استمرار وقوع الضفة الغربية تحت ذلك االحتالل، وهو خطاب تطور في خضم المناكفة الحزبيـة                
وقطاع غزة ما زال خاضعاً لالحتالل اإلسرائيلي بـراً         . وتسجيل النقاط وال عالقة له بالواقع الموضوعي      

ال لقمة خبزهم من دون أن يسمح بهـا         وبحراً وجواً، وال يستطيع الفلسطينيون أن يتحكموا بشربة مائهم و         
ولكن الخطر هنا أن خطة ليبرمان ستسمح لقطاع غزة بالتواصل مع العالم مـن دون تحكـم                 . االحتالل

ولنا أن نتو". تحرر غزة "إسرائيلي مباشر، بما سيعزز خطاب      
ـ   األرض الفلسطينية، وأن هذا الجـزء سيـستخدم        ، وأنها حررت جزءاً من      "حماس"االنفصال انتصاراً ل

  .كقاعدة لتحرير األجزاء األخرى، وسوى ذلك من طروحات
في المقابل يبدو أن هناك رغبة مكبوتة عند فتحاويين وغير فتحاويين في الضفة الغربية بأن تؤول                : رابعاً

ـ                 فيـه  " حمـاس "شر  األمور في نهايتها إلى مثل هذا السيناريو، أي نحو التخلص من قطـاع غـزة وح
وجزء من هذه الرغبة قد يكون مدفوعاً بالظن بأن ذلك سيفـشل            . واالستفراد بالضفة الغربية والتفرغ لها    

ويضعها في مواجهة العالم بأسره من دون االختباء جزئياً أو كلياً خلف نظام السلطة الفلسطينية،               " حماس"
ونهاية ذلك، كما يأمـل     .  يمكن أن يجره هذا عليها     ويضعها أيضاً في مواجهة الفلسطينيين في القطاع وما       

وجزء مـن ذلـك     . وتقزيمها، بما يقود الحقاً إلى عودة القطاع      " حماس"هذا الفريق، ستكون في إضعاف      
التفكير يأتي ربما من قناعة ال ترى مشكلة كبيرة في توصيف أي انفصال لقطاع غزة مرفـ

بأنه تحرير جزء من األراضي الفلسطينية، وأن المعركة الحقيقية هي في           المسؤولية اإلسرائيلية االحتاللية    
  .الضفة الغربية، وأن النهاية الطبيعية ستكون في لم األجزاء المتحررة في إطار وطني شامل

وبناء على ذلك فليس من المستبعد أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ تدريجي لمسألة االنفصال ورفـع يـدها عـن                   
وإذا ما اقتنعت بأن مصالحها األهم تتحقق من وراء هـذه           . مسؤولية على المجتمع الدولي   القطاع وإلقاء ال  

الخطوة فإنه لن يعنيها أي رفض دولي أو اعتراض أممي أو 
تـي  ستطبق االنفصال تدريجياً، وتستغل دعوات رفع الحصار عن غزة وتغلف خطوتها واستراتيجيتها ال            

  .تفصل بها قطاع غزة بكونها استجابة لدعوات رفع الحصار
بأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية       " فتح"و" حماس"وإذا كانت هناك قناعة متبقية ومخلصة عند قادة         

معناه توجيه ضربة قاصمة ألي كيانية فلسطينية مستقبلية، وتكريس للبعثرة والتشتت الفلسطيني، فإن الرد              
األول هو تحقيق المصالحة الفلسطينية اآلن وفوراً وتقديم المـصلحة الوطنيـة            :  في أمرين  الحقيقي يتمثل 

والثاني تكريس الجهد لفتح معبر آمن بين الضفة الغربيـة          . على الحزبية عكس ما شهدنا وال نزال نشهد       
وقطاع غزة باعتبار أن ذلك المعبر هو شريان الحياة الذي يفك الحصار

 غزة والضفة الغربية أهم ألـف         
م
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:كاريكاتير 58.   
  

  
  19/7/2010، جزيرة نت، الدوحة

  
    

موقع ال
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