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  34  :كاريكاتير
***  

  
  لالستيالء على أمالك المقدسيين" قانون الغائبين"االحتالل يفعل  .1

 نادية سعد الدين، وبرهوم جرايسي، ويوسف نقالً عن مراسليها، 20/7/2010الغد، عمان،  نشرت 
أن المدعي العام اإلسرائيلي، يهودا فاينشتاين، أبلغ المحكمة العليا بإصرار حكومة االحتالل على الشايب، 

  .مصادرة أراض ومبان في القدس المحتلة، تعود ملكيتها لفلسطينيين في الضفة الغربية
يا وكان أربعة فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية المحتلة قد توجهوا بالتماس إلى المحكمة العل

اإلسرائيلية بطلب تحرير أمالك عقارية لهم في أنحاء مختلفة من القدس ومحيطها، صادرتها سلطات 
  . ماليين دوالر10، وتقدر قيمة األمالك بأكثر من "أمالك الغائبين"االحتالل بموجب قانون 

 وقال مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، إن تطبيق سلطات االحتالل
من أراضيها % 80في شرقي القدس المحتلة يهدد زهاء " قانون أمالك الغائبين"اإلسرائيلي لما يسمى 

تطبيق هذا القانون يدل على وجود برنامج "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف لـ. وعقاراتها
طيني سيواجهه على الجانب الفلس"، مؤكداً على أن "سياسي إسرائيلي لوضع اليد بالكامل على مدينة القدس

مذكرة قدمتها القيادة الفلسطينية إلى المبعوث األميركي لعملية السالم في "وأشار إلى ". كافة المستويات
الشرق األوسط جورج ميتشل خالل زيارته إلى رام اهللا يوم السبت الماضي تتضمن تفصيال عن 

  ".إجراءات التهويد اإلسرائيلية ضد المدينة المقدسة
، على الالجئين من 1950ق قانون أمالك الغائبين العنصري، الذي استصدره االحتالل العام ويسفر تطبي

 ألف 60، والمقدر عددهم حينها بأكثر من 1967أهالي المدينة المقدسة الذين تهجروا بفعل عدوان 
ألراضي مقدسي، إلى وضع اليد على جميع األموال المنقولة وغير المنقولة لممتلكاتهم من العقارات وا

  .من القسم اآلخر المحتل% 80المقدرة آنذاك بنحو 
اإلسرائيلية أمس، إن بعضا من األراضي التي يطالب بها أصحابها أقيمت عليها " هآرتس"وقالت صحيفة 

" هار حوما"مستوطنات في جنوب القدس، وحولها االحتالل إلحياء استيطانية في المدينة، مثل مستوطنة 
الجاثمة على " غيلو"غنيم وتحد مدينة بيت لحم شماال، والمستوطنة المجاورة، الجاثمة على جبل أبو 

  .أراضي مدينتي بيت جاال وبيت لحم
  .وقال محامي الفلسطينيين المعترضين، إن بعض األمالك العقارية سلمها االحتالل لمستوطنين يهود

ية، ألمحوا لممثلي حكومة وأوضحت هآرتس، أن قضاة المحكمة العليا السبعة الذين ينظرون في القض
االحتالل بأن هذه الخطوة تتناقض مع توجهات المستشار القضائيين السابقين للحكومة، باستثناء المستشار 

  .الحالي
رام اهللا، محمد يونس، ومـن الناصـرة، أن          نقالً عن مراسلها في      20/7/2010الحياة، لندن،   وأضافت  

ـ     خليل توفكجي، مسؤول الخرائط في جمعية الدر       " إسـرائيل "إن  " الحيـاة "اسات العربية في القدس قال ل
 40، إضافة إلـى     "قانون أمالك الغائبين  "من عقارات وأراضي شرقي القدس بموجب       % 8سيطرت على   

وحذر من أن استئناف القرار يهدد ما تبقى من أراض وعقـارات            . ألف دونم من أراضي الضفة الغربية     
  .فقط من مساحة المدينة% 13 التي تساوي بقيت في أيدي المواطنين الفلسطينيين

  
  طالب بموقف دولي واضح من مخططات إسرائيلية جديدة تدمر حل الدولتينت حكومة فياض .2

سالم فياض أمس، إلى تركيز الجهود الدبلوماسية الدوليـة         . دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة د     :رام اهللا 
 المتمثلة أساسا في إنهاء االحتالل، بدال من المغـاالة          حاليا على جوهر عملية السالم والقضايا السياسية،      

في التركيز على شكل المفاوضات الذي قالت إنه ينحرف بعملية السالم عن مسارها الـصحيح، ويـأتي                 
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على حساب جوهرها المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام                 
1967.  

الطروحات اإلسرائيلية األخيرة الهادفـة لتكـريس الفـصل الـسياسي           "ها  ورفضت الحكومة في بيان ل    
والجغرافي بين الضفة والقطاع، والتي تضع شعبنا أمام خياري االنفصال أو الحصار، وتكـشف سـعي                

، في إشارة إلى خطة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغـدور          "إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها كقوة احتالل     
هذه الطروحات تناقض بشكل صريح حقـوق       "واعتبرت الحكومة أن    . عن غزة وفصلها  ليبرمان بالتخلي   

الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية ورؤية المجتمع الدولي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حـدود        
  ."، وعاصمتها القدس الشرقية1967عام ) حزيران(الرابع من يونيو 

 مسكنا للرعاة والمـزارعين فـي منطقـة         40الحتالل بهدم أكثر من     واستنكرت الحكومة قيام جرافات ا    
الفارسية شمال منطقة األغوار في محافظة طوباس، وتسليم إخطارات لمـواطنين فـي المنطقـة بهـدم                 
منشآتهم، في خطوة خطيرة تدلل على إصرار الحكومة اإلسرائيلية على مواصلة حمالتهـا ضـد أبنـاء                 

 حذرت في الوقت ذاته، مما تردد عن نية إسرائيل تطبيق مـا يـسمى               كما. شعبنا لتهجيرهم من أرضهم   
يؤكـد تمامـا أن إسـرائيل       " في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقالت إن ذلك          "قانون أمالك الغائبين  «بـ

ماضية في سياساتها لضم المدينة، خالفا للقانون والمواثيق الدولية التي تعتبر القدس الـشرقية المحتلـة                
  ."1967يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام جزءا ال 

ضرورة التدخل السريع لوقف هذه الممارسات العدوانية ضد شعبنا،         "وطلبت الحكومة من اللجنة الرباعية      
كمـا طالبـت    . "والتي ستؤدي إلى رفع حدة التوتر، وتنسف كل الجهود المبذولة إلحياء عملية الـسالم             

ضايا مفتعلة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، ومـن بينهـا حـوادث          بإجراء تحقيقات فورية في ق    
  .دهس أطفال

  20/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حكومة هنية ترفض إدخال أي سيارات دون التنسيق معها .3
قالت وزارة المواصالت والنقل في الحكومة المقالة في غزة إنها لن تسمح بإدخال السيارات إلى : غزة
وأعلن مدير الشؤون الفنية في الوزارة حسن عكاشة أن وزارته  .طاع من دون التنسيق المسبق معهاالق

لن تتعامل مع أي طلبات إلدخال السيارات إلى القطاع يتم تقديمها عبر الوزارة في رام اهللا، في إشارة 
 اإلجراءاتا الستكمال  دعوة وزارة المواصالت والنقل في رام اهللا تجار القطاع لتقديم طلباتهم لهإلى

  . غزةإلىالمتعلقة بإدخال السيارات 
وطالب عكاشة في تصريحات صحافية أمس بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة في الضفة الغربية لتنسيق 

  .ومتابعة قضية إدخال السيارات إلى القطاع عبر المعابر اإلسرائيلية
  20/7/2010الحياة، لندن، 

  
  ت رغم سياسة القهر واالعتقالتجربة التشريعي نجح: دويك .4

 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني أن المجلـس اعتقـل داخـل الـسجون                 . أكد د  :غزة
 مشيراً إلى أن تجربة نواب كتلة التغيير        ، حيث عمد االحتالل إلى اعتقال نوابه لسنوات طوال        ،اإلسرائيلية

لك خالل كلمة له ألقاها عبر الفيـديو كـونفرس          جاء ذ  .واإلصالح في مجملها كانت تحت القهر والتسلط      
قراءة فـي   ": أمس اإلثنين خالل ندوة عقدها قسم االقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة اإلسالمية، بعنوان           

، بحضور عدد مـن النـواب والمهتمـين بالـشأن           "تجربة كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية الفلسطينية     
 الرئاسية خالفت الدستور ومبادئه، وال زلنـا نعـيش أجـواء مخالفـة              المراسيم":وقال دويك    .السياسي

للديمقراطية، وكبتا للحريات، وفصل كل من يعبر عن رأيه في االنتخابات السابقة، باإلضـافة إلـى أن                 
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وأشار إلى أنه رغم سياسة القتل والتشريد واإلبعاد         ."المحاوالت ال زالت مستمرة في إجهاض االنتخابات      
بحق نواب المجلس التشريعي إال أن تجربتهم كانت فريدة من نوعها، مثمنـاً جهـود نـواب                 واالعتقال  

  .التشريعي في غزة ودورهم في تغطية الفراغ الدستوري في غزة
 وأي كتلة   ،ومن جانبه اعتبر النائب فرج الغول كتلة التغيير واإلصالح رقما صعبا عصيا على االنكسار             

وأشـار إلـى أنهـا       .اإلسالمي لم تنجح مثلما نجحت التغيير واإلصالح      برلمانية على المستوى العربي و    
أضافت أرقاما قياسية على المستوى السياسي، وتواصلت مع المجتمع الدولي، وأثبتت حضورها، وأنقذت             

وأكد أن كتلته أفشلت جميع المحاوالت التي تريد القضاء على الحركـة             .القضية الفلسطينية من الضياع   
  .اإلسالمية

منذ اليوم األول لالنتخابـات     ": أحمد بحر قائال  . دوره تحدث النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د       وب
وأكد بحـر أن     ."أعلنت الرباعية وأمريكا وإسرائيل وسلطة فتح للعالم بعدم اعترافهم باالنتخابات النزيهة          

  . سيزول وينحدر"رائيلإس"منهاج المقاومة هو المنتصر، بينما الطريق األخر على مستوى أمريكا و
 20/7/2010السبيل، عمان، 

  
  على االستهتار بالقدس " إسرائيل" فياض تشجع حكومة :عبد القادر .5

 في  حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس أنبيت لحم من 20/7/2010وكالة معا اإلخبارية، نشرت 
 الخطير فيما يتعلق بالعمل اتهم حكومة سالم فياض بالتقصيرللحركة عضو المجلس الثوري و حركة فتح

 عبد القادر عدم وجود ميزانيات كافية وخطة واضحة من الحكومة بشان ملف  وأكد.في مدينة القدس
 هذا التقصير من قبل أن اإلذاعية عبر شبكة معا يأتيوقال خالل برنامج حديث الوطن الذي  .القدس

الحكومة مسؤولة عن كل التداعيات : ضافوأ . على االستئثار بالمدينة المقدسةإسرائيلالحكومة شجع 
 الدولة إقامة بالقدس وان ذالك ناجم عن عدم تضمين القدس بما يسمى بخطة األوضاعالناجمة عن 

  .المستقبلية للحكومة الفلسطينية الحالية
، رام اهللا وليد عوض نقال عن مراسلها من 20/7/2010القدس العربي، لندن، من جهة أخرى ذكرت 

 انجاز رغم مرور عام على انتخابها، أي لم تحقق أنهاد القادر هاجم اللجنة المركزية بحجة حاتم عبأن 
  عبد القادر واتهم . استمرار الصراع وعدم التجانس داخلها في ظل استمرار ظاهرة الشلليةإلىمشيرا 

ت والتوصيات  االثنين اللجنة المركزية بعدم تنفيذ معظم القرارا"القدس العربي" ه معأجرتهفي حوار 
 تقارير للجنة أيةالصادرة عن المجلس الثوري الذي سيمتنع بدوره اليوم الثالثاء في اجتماعه عن تقديم 

  .المركزية حتى معرفة مصير القرارات والتوصيات السابقة
 ما زالت موجودة لألسفالشللية :  قال عبد القادر داخل الحركة؟حول انتهاء الشللية، وردا على سؤال

لم تستطع اللجنة المركزية صياغة رؤية موحدة . ز القوة ما زالت موجودة والتنافر ما زال موجوداومراك
 هم أصبحوا اللجنة المركزية أعضاءلألطر التنظيمية داخل حركة فتح وبالتالي قد يكون جزء من 
 األصعدةعلى كافة  اللجنة المركزية أداءالمشكلة بالنسبة للجسم التنظيمي، لذلك هناك خيبة أمل كبيرة من 

  .والمستويات
  

   اليوم مساعي االنتقال إلى المفاوضات المباشرةتبحثقيادة فتح  .6
يبحث المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثالثاء في : ننادية سعد الدي - عمان

انب اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية المحتلة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة مع الج
وقال عضو حركة فتح اللواء  .، إضافة إلى أألوضاع الداخلية للحركة"المباشرة"ومساعي االنتقال بها إلى 

سيبحثان آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات " مركزية فتح"و" الثوري"اجتماعي "الحاج خالد مسمار إن 
البحث "إن " الغد"وأضاف لـ ".ها إلى المباشرةغير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، ومساعي االنتقال ب
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بحث "، الفتاً إلى أهمية "سيتناول أيضاً موضوع المصالحة، إضافة إلى األوضاع الداخلية للحركة
" األوضاع المالية الصعبة للحركة، وهي من أبرز القضايا التي تمت إحالتها من المؤتمر العام لحركة فتح

  .الماضي) أغسطس(في آب
  20/7/2010ان، الغد، عم

  
   غير قادرة على كسر الحصار عن غزةأوروبا: الجهاد .7

 اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن أوروبا غير قادرة على اتخاذ : عالء مشهراوي- ةغز
موقف حقيقي لكسر الحصار عن غزة، وأن غزةَ ليست بحاجة لتعاطف ودموع، ورأت الحركة، في 

ارجية االتحاد األوروبي كاترين أشتون، أن الحصار على قطاع غزة سياسي تعقيبها على زيارة وزيرة خ
  .ويجب على الحكومات أن تمتلك إرادة سياسية بمعاقبة االحتالل وإنهاء الحصار

وأكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد على ضرورة أن يكون دور االتحاد األوروبي أكثر 
 عن أمله أن تكون زيارة أشتون ايجابية ولصالح القضية الفلسطينية، ، معرباًاإلسرائيليمواجهة للصلف 

كما تمنى أن تكون الزيارة مختلفة عن الزيارة السابقة آلشتون لغزة، وتحقق خيراً للشعب الفلسطيني، 
وحول رفض أشتون لقاء الفصائل الوطنية بغزة،  .وتشكل عالقات متينة أكثر إنصافاً مع مظلومية غزة

، مؤكداً أن أشتون إذا كانت إسرائيلخ حبيب أن ذلك يدل على االنحياز األوروبي لسياسة اعتبر الشي
  .معنية بالوقوف على حجم المعاناة فعليها أن تلتقي بالفصائل الوطنية

  20/7/2010القدس، األراضي المحتلة، 
  

  لقوة إسرائيلية جنوب قطاع غزةتتصدى " القدسسرايا " .8
لجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن استهداف قوة ا" سرايا القدس"أعلنت : غزة

وقالت السرايا في بيان لها إن وحدة المدفعية  .جنوبي قطاع غزة" القرارة"عسكرية إسرائيلية شرق بلدة 
في إطار "تجاه قوة عسكرية إسرائيلية " هاون"التابعة لها تمكنت الليلة الماضية من إطالق خمس قذائف 

  ".قاومة في التصدي ألي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبناحق الم
في المقابل، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي االثنين أن نشطاء فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية صاروخا 

  .مضادا للدروع باتجاه دورية من الجيش اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة
 19/7/2010قدس برس، 

  
  "اإلقصاء الوظيفي" وتصعيد  في الحركةدي السلطة باعتقال قياتتهمحماس  .9

اتهمت حركة حماس أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال أحد قادة الحركة في الضفة : الخليل
الغربية وأحد أنصارها في كل من طولكرم ونابلس، مشيرة إلى أن الحكومة في رام اهللا مازالت تواصل 

  .في الخليل" اإلقصاء الوظيفي"
أعادت أجهزة عباس القيادي في : "نسخة منه" قدس برس"لت الحركة في خبر صحفي مكتوب وصل وقا

، مشيرة إلى أن ياسين كان "واألسير المحرر الشيخ عبد اهللا ياسين بعد اقتحام منزله) في طولكرم(حماس 
  .التقد اعتقل سابقاً على يد أجهزة أمن السلطة فور اإلفراج عنه من سجون االحتالل، كما ق

وأشارت إلى أن أجهزة األمن اعتقلت أيضاً الطالب بجامعة النجاح الوطنية مصعب أبو صالحة من 
  . المدينة، موضحة أن أبو صالحة معتقل سابق لدى األجهزة ذاتها

" اإلقصاء الوظيفي"حماس االنتباه إلى أن حكومة سالم فياض في الضفة مازالت تمارس سياسية "ولفتت
عمدت الهيئة اإلدارية للجمعية اإلسالمية لرعاية األيتام، والتي تم تعيينها من " وقالت في مدينة الخليل،

قبل أجهزة عباس في المدينة، إلى فصل األسير سمير بحيص نائب مدير الجمعية اإلسالمية في بلدة يطا، 
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، حيث قامت كما أقدمت أجهزة فتح على سلسلة إجراءات تعسفية ضد الموظفين في الجمعية الخيرية بيطا
بفصل الشيخ زياد الجمل مشرف دار القران الكريم والسنة في الجمعية، كما قامت بفصل الموظف الشيح 
نعيم نعمان شناران، وفصلت مديرة مدرسة األنصار اإلسالمية للبنات هيفاء النواجعة، وأحالت الشيخ 

  ."ماً عنهمحمود شحادة مدير مدرسة ذكور األنصار اإلسالمية للتقاعد قسراً ورغ
  19/7/2010قدس برس، 

  
   من السفر إلى رام اهللا"ثوري فتح"منع أعضاء ب فتح تتهم الحكومة في غزة .10

منعت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من : غزة
  .ده اليوم رام اهللا للمشاركة في الدورة الثانية ألعمال المجلس المقرر عقإلىالسفر 

 إنها تلقت اتصاالً قبل منتصف الليل من شخص "الحياة"وقالت نائب أمين سر المجلس آمال حمد لـ
 في القطاع ممنوعين "الثوري"عرف نفسه بأنه من وزارة الداخلية في غزة أبلغها أنها وكل زمالءها في 

 تقدموا قبل "الثوري"أعضاء وأوضحت حمد أن  ."بقرار سياسي"من السفر والمشاركة في أعمال المؤتمر 
بطلب الى هيئة العمل الوطني للتدخل لدى حركة حماس وأجهزتها المعنية للسماح لهم بالسفر "أيام عدة 

ولفتت إلى أنها تمنع للمرة الثانية من السفر إلى رام اهللا، وأن وزارة . "لحضور الجلسة المقررة اليوم
 سفرها، وكذلك جوازات سفر كل أعضاء المجلس الداخلية في غزة سحبت هويتها الشخصية وجواز

  .الثوري
  20/7/2010الحياة، لندن، 

  
   منفذي هجوم جبل الخليل أواخر الشهر الماضياعتقال تعلن "إسرائيل" .11

النقاب عن اعتقال أعضاء مجموعة " الشين بيت"كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي :  وائل بنات- غزة
العسكري لحركة حماس، كانت قد أطلقت النار على دورية للشرطة قرب تابعة لكتائب القسام، الجناح 

مستوطنة عوتنيئيل جنوب جبل الخليل أواخر الشهر الماضي وأدت إلى مقتل أحد رجال الشرطة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن أعضاء المجموعة  .اإلسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين بجروح

شرين من الشهر الماضي في قرية دير سامت قضاء الخليل وسبق لبعضهم أن اعتقلوا في الثاني والع
وحسب المصدر فإن أفراد  .كانوا معتقلين في السجون اإلسرائيلية بسبب نشاطهم في حركة حماس
  .بالخليل" غوش عتسيون"المجموعة خططوا لشن هجمات أخرى كأسر جندي أو مستوطن في منطقة 

  20/7/2010 ،)السعودية(الوطن اون الين،
  

  عدم نيته االنسحاب من الحكومةب نتنياهو يطمئنليبرمان  .12
 المتطرف "إسرائيل بيتنا"طمأن وزير الخارجية اإلسرائيلي زعيم حزب :  اسعد تلحمي–الناصرة 

أفيغدور ليبرمان رئيس حكومته بنيامين نتنياهو إلى أنه ليس بصدد االنسحاب وحزبه من االئتالف 
 مع نتنياهو تدور أساساً حول مطالب وزراء "خالفات حادة في الرأي"ف وجود الحكومي، لكنه لم ين

حزبه لموازنات خاصة ضمن الموازنة العامة، وحول مشاريع قوانين تعهد ليبرمان لجمهور ناخبيه سنّها، 
  . بعدم ايالئها اهتماماً"ليكود"لكنه يتهم رئيس الحكومة وحزبه 

في كل ما يتعلق "أمس إن ثمة مشكلة بين حزبه ورئيس الحكومة وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي عقده 
باالتفاق االئتالفي بيننا وليس فقط في قضية الموازنة إنما أيضاً في مسائل أخرى، ويجب حل كل منها 

، )مع نتنياهو(ال أزمة ":  درجة أزمة في العالقاتإلى الخالفات لم ترتق إنوتابع . "من دون الربط بينها
، مضيفاً أن االئتالف الحكومي "در إلى أي أزمة وليست لدينا النية لالنسحاب من االئتالفنحن لم نبا

ولمح ليبرمان إلى أن هناك من نصب  .الحالي سيصمد حتى نهاية واليته القانونية، بعد ثالث سنوات
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لى مكمناً لحزبه خالل تصويت الحكومة على مشروع الموازنة العامة، الجمعة الماضي، في إشارة إ
 مليون 400وزارة المال التي رفضت قبول مطالب وزراء الحزب لموازنات إضافية تصل إلى نحو 

  .وقال إن تجاهل هذه المطالب يهدد بانهيار خدمات وزارتي استيعاب المهاجرين واألمن الداخلي. دوالر
 يكون حزبنا أول ألرفع في الحكومة، وال يعقل أناالجهة " هو "إسرائيل بيتنا" حزب أنوأضاف مشتكياً 

حزب من أحزاب االئتالف الذي يهب لدعم سياسة رئيس الحكومة وحزبه ليكود لكنه آخر حزب ينصت 
ال نية لدينا للتنازل عن مطالبنا لكن ليست لدينا أيضاً أي نية لالنسحاب . لطلباته المتعلقة بالموازنة العامة

قال إن خطته لالنفصال التام عن قطاع غزة لقيت وتطرق ليبرمان إلى أجندته السياسية، و ."من الحكومة
وأضاف أن تعليق البناء في .  كازخستانإلىالتأييد من عدد من نظرائه في العالم خالل زيارته األخيرة 

  . سبتمبر المقبل/المستوطنات سينتهي مع انتهاء فترة التعليق أواخر أيلول
سينجح في احتواء األزمة مع ليبرمان، وأنه من من جهتها أعربت أوساط نتنياهو عن ثقتها بأن األخير 

ونقلت عن مكتب رئيس . "إسرائيل بيتنا"الممكن حل اإلشكال في مختلف المسائل التي أثارها حزب 
 شريك مهم ومركزي وأن رئيس الحكومة واثق من انه يمكن "إسرائيل بيتنا" حزب أنالحكومة تأكيده 

  ."التفاهمبالتحاور و"حل اإلشكال الناشئ مع الحزب 
  20/7/2010، الحياة، لندن

  
   نتنياهو ال تملك أي أفق سياسي ولن نكون قطع غيار لهاحكومة: ليفني .13

.  يرفض قانون التهويد"كاديما"ن حزبها أ أمس تسيفي ليفني اإلسرائيلية أكدت رئيسة المعارضة :القدس
دون الموافقة على أي إجراء ن هذه فرصة لكي نثبت للجميع أن إسرائيل دولة يهودية وطنية إ"وقالت 

يجب أوالً وقبل كل شيء تغيير "ضافت ليفني أو ."قانوني من شأنه أن يضع شرخاً في أواسط الجمهور
السياسة القائمة من خالل قرارات حاسمة وتشكيل حكومة أخرى وليس االنضمام لحكومة قائمة بسياسة 

ن ينتج عنه حسم في األمور السياسية، فإننا ال أن الجمود السياسي الحاصل اآلن، يجب أ"وتابعت . "قاتمة
  ." بل يزداد سوءاًسيءنرى أي تغيير في واقع السياسة اإلسرائيلية وال يكفي أن نقول بان الوضع 

 حكومة نتنياهو الحالية ال تملك أي أفق سياسي وان حزب كاديما هو البديل عن هذه إنوقالت ليفني 
ن سياسة كاديما واضحة، أ": وأضافت . لها"قطع غيار" لن يكون ن حزبهاأ إلىالحكومة السيئة مشيرة 

ونحن لسنا قطع غيار ألية حكومة فارغة المضمون وعليه يتوجب على الحكومة انتهاج سياسة واضحة 
ندما نتحدث في موضوع ما ويأتي رئيس الحكومة لكي يغير موقفه فان هذا ع "وقالت ."يقبل بها الجميع

  ."يدلل على ضعفه السياسي
  20/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  نتنياهو عرض على مبارك خريطة تبين حدود الدولة الفلسطينية: إسرائيليمصدر  .14

، أمس، أن رئيس الوزراء، بنيامين "إسرائيل"كشف مصدر سياسي رفيع في :  نظير مجلي- تل أبيب
، أول من أمس، خريطة تبين نتنياهو، عرض خالل لقائه بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة

حسب (وقد بدا منها . تصوره للتسوية الدائمة وحدود الدولة الفلسطينية التي ستقام في إطار هذه التسوية
أنه غير الكثير من مفاهيمه تجاه هذه الدولة بشكل إيجابي، لكنه ما زال بعيدا عن المطلب ) المصدر

وقال المصدر إن الرئيس مبارك لم . ع تعديالت طفيفة م1967الفلسطيني والعربي بإقامة دولة في حدود 
وأشار المصدر إلى  .يقبل هذه الخريطة كما هي ونصح بأن يتم تعديلها بما يتجاوب مع المطلب العربي

أن الرئيس مبارك حاول خالل ثالث ساعات من اللقاء مع نتنياهو الغوص في عمق أفكار نتنياهو ومدى 
  .ات المباشرة، وأنه امتدح التغييرات التي بدت في مواقف نتنياهوجديته في التوجه إلى المفاوض

  20/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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  نوفمبر/ في تشرين الثاني"  الحديديةالقبة"الكيان ينشر  .15
 نوفمبر /ستنشر في تشرين الثاني" إسرائيل"أمس أن " اإلسرائيلية" وزارة الحرب أعلنت: )ب.ف.أ(

لحمايتها من الصواريخ التي يمكن إطالقها من غزة " القبة الفوالذية"واريخ نظامها الجديد المضاد للص
نظام القبة الفوالذية االعتراضي الذي يعمل بالتضافر بين سالح الجو "وقالت الوزارة في بيان إن  .ولبنان

أول  منصتي "وأضاف أن  ".والمضادات األرضية، تمكن من ردع عدد كبير من التهديدات لدى تشغيله
 وستطلب وزارة الدفاع قريباً المزيد ،2010 نوفمبر /طالق ستوضعان في العمل في تشرين الثانيإ

  .    وسينشر النظام في المرحلة األولى على مشارف قطاع غزة ".منها
  20/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  تدهورت إلى حضيض خطير" إسرائيل"مكانة  : المتحدةاألممسفيرة الكيان في  .16

في " إسرائيل"قالت السفيرة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة غابريئيال شاليف إن مكانة  :)آي.بي.يو(
وقالت في مقابلة . المنظمة الدولية تدهورت بشكل كبير ووصلت في هذه الفترة إلى حضيض خطير

كنت أتطلع إلى ) قبل سنتين(عندما توليت المنصب "ونشرتها، أمس، " هآرتس"أجرتها معها صحيفة 
وإلى عالم " إسرائيل"في األمم المتحدة ورعايتها، لكن مع عودتي إلى " إسرائيل"اظ على صورة الحف

وضع "وأضافت إن ". تدهورت إلى حضيض خطير" إسرائيل"األكاديميا الذي جئت منه، فإن مكانة 
 وجود في األمم المتحدة كان دائماً معقداً ومركباً وحتى صعباً، والسبب األساسي لذلك هو" إسرائيل"

  .، حسب تعبيرها"والتي تنضم إليها دول جديدة وغير ديمقراطية) للدول العربية(األغلبية اآللية 
الصعوبة نابعة من النفاق والكالم المزدوج الذي يسيطر على األمم المتحدة، فاألمور التي "واعتبرت أن 

لك الخوف المشترك من إيران تقال لنا وراء الكواليس تختلف تماماً عما يقال في العلن، ومثال على ذ
  " .نووية ليس بين الدول الغربية فقط وإنما بين الدول العربية أيضاً، واألمر نفسه ينطبق على حماس

مندوبي دول تهاجمنا على العمليات العسكرية ضد حماس يقولون أموراً مغايرة خالل "وقالت شاليف إن 
في األمم المتحدة حول عملية الرصاص المسكوب بعد المداوالت "وتابعت أنه ". المحادثات الشخصية

: وقالوا لي" إسرائيل"، حضر إلي سفراء دول معينة من الذين ألقوا خطابات نددوا فيها ب)محرقة غزة(
" إسرائيل"الحكومة والتحالف الحاليين في "وأشارت إلى أن ". توجه ضربة قاسمة لحماس" إسرائيل"ليت 

اً صدامياً وأن عالقات جيدة مع األمم المتحدة ليست على رأس سلم يعتبران في األمم المتحدة نظام
وأضافت أن تبدل اإلدارة األمريكية، وقيام الرئيس باراك أوباما بإرسال سوزان رايس سفيرة  ".أولياته

تحويل األمم المتحدة إلى حلبة مركزية لتطبيق سياسة المصالحة "في األمم المتحدة كان يهدف إلى 
  ".ي يؤيدها أوباما حتى تجاه دول ممانعةوالتقارب الت

في األمم المتحدة هو الرفض المتواصل " إسرائيل"ما أدى إلى تعاظم الصعوبات في تمثيل "واعتبرت أن 
جزءاً "وادعت أن  ".مع السلطة" إسرائيل"للفلسطينيين باستئناف المفاوضات والجمود المستمر في عالقات 

لكنها أشارت إلى ". عبير عن عداء للسامية وإمكان التنديد بها قائم دائماًمن العداء في األمم المتحدة هو ت
صعد "أن محرقة وتقرير غولدستون، إلى جانب الوضع اإلنساني في غزة ومجزرة األسطول التركي، 

هذا الوضع، وكل ما نسمعه في العالم في أعقاب هذه األحداث تتضاعف في األمم المتحدة ومن جانب 
أحد أصدقائي هو "وتحدثت شاليف عن صداقتها في مقر األمم المتحدة وقالت إن  ".ضاًدول صديقة أي

سفير مصر مجيد عبدالعزيز، وذلك على الرغم من أن زوجي األول قتل في الجبهة المصرية في حرب 
، ولدي صداقة مع سفير عمان فؤاد الهنائي الذي زوجته هي سفيرة عمان في واشنطن وكنت )1973(

 جيدة مع سفير السعودية خالد النفيس وسفير تركيا افكان وسفير قطر عبر مؤخراً عن أسفه على عالقة
  ". لمغادرتي وأنا فخورة بالصداقة المتميزة مع السفيرة األمريكية رايس

  20/7/2010، الخليج، الشارقة
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   اإلسرائيلي يعيد بناء وحدة لالغتياالت للعمل في قطاع غزةالجيش": معاريف" .17

 وبقيت موضع خالف  عاماًأربعين شكلها ارئيل شارون بوصفه قائدا للمنطقة الجنوبية قبل :تل أبيب
المعروفة في " ريمون" وحدة أنها من تشكيلها والمهام التي نفذتها واألهدافواختالف حول طبيعتها 

  . بوحدة االغتياالت والتصفياتاإلسرائيليةالصحافة 
 الوحدة على طراز وحدات وإحياء بناء إعادةقوات االحتالل قررت قيادة المنطقة الجنوبية التابعة ل

اغوزي والدفدوفان وذلك للعمل في قطاع غزة بوصفه منطقة معادية تحتاج جنودا ذوي خبرة وقلوبا 
 الصحيفة في وصفها  وأضافت. النبأأوردتالتي ) معاريف(غليظة ال تعرف الخوف وفقا لصحيفة 

 ما تحتويه الترسانة بأفضلت من الجنود المدربين جيدا والمسلحين عدة عشرا"للوحدة الجديدة القديمة 
 ويتمتعون بقلوب قاسية ال تعرف الخوف ويتصرفون بعنف شديد خالل توغلهم في عمق اإلسرائيلية
  .الفلسطيني" اإلرهاب" العدو متخفين في صورة مارة عاديين كي يتمكنوا من تصفية قادة وربابنة أراضي

 الماضية خيرة ضباط لواء غفعاتي ومن مختلف الرتب األيامقة الجنوبية خالل وجمعت قيادة المنط
النخبوية التابعة للواء المذكور " غيدسر"والمستويات وعلى وجه الخصوص ممن يخدمون في وحدة 

وستقام في البداية وحدة من هذه القوات سيخضع عناصرها للتدريبات الخاصة والمكثفة وفي حال سارت 
  . كتيبة مستقلة تعمل تحت شعار غفعاتيإلىهو مخطط لها ستتحول هذه الوحدة  كما األمور

  20/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   تدرس إلغاء الحظر على دخول اليهود لمدن الضفة"إسرائيل" .18
 الحظر المفروض على دخول اليهود بإلغاء الجيش اإلسرائيلي يفكر إنقالت مصادر إسرائيلية : القدس
 انه يجري النظر في تغيير إلى الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مشيرة  مدنإلى

 األمن أجهزة في مناطق السلطة وفي التنسيق بين األمنيالسياسة في ضوء التحسن الكبير في الوضع 
ه قائد  أن الحظر على دخول اليهود جاء في أمر عسكري أصدرإلىشارت أو ."إسرائيل"الفلسطينية و

فقد سمح ) أ( مناطق إلى دخول العرب من مواطني إسرائيل أماالمنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي، 
 جميعها، منوهة إليهابه قبل نحو ثالث سنوات بالتدريج في بعض من المدن واليوم يسمح لهم بالدخول 

لك الن استئناف السياحة  وذ"إسرائيل" للسلطة الفلسطينية مصلحة كبيرة في دخول كل مواطني أن إلى
  . في الوضع االقتصادي في الضفةإضافي تحسن إلىوالتجارة بهذه الحجم سيؤدي 

 سنة 15 عن مصدر أمني إسرائيلي قريب من العالقات مع الفلسطينيين في الـ "هآرتس"ونقلت صحيفة 
 ألول، أوسلوقات  من نوعه منذ اتفااألفضل بين الطرفين هو األمنيإن وضع التنسيق "، قوله األخيرة

  ". متساو، وليس من موقف الرئيس والمرؤوس، مثلما كان قبل سنواتأساسمرة، يعمل الطرفان على 
 مرة منذ نحو عقد من الزمان، بدخول ألول أنه قبل نحو شهر سمح الجيش اإلسرائيلي، إلىونوهت 

 بدخول أوسع إذن منح ويجري النظر اآلن في" بيت لحم وقالت إلىباصات سياح ومرشدين إسرائيليين 
، فهناك باإليجاب أوصى وإذا. اإلسرائيليين لكل مدن الضفة من قائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي

  ".األركاناحتمالية عالية بأن يصادق على القرار من وزير الدفاع ورئيس 
  20/7/2010، األيام، رام اهللا

  
   عن جندي قتل ناشط سالم بريطانياًيفرجاالحتالل  .19

قررت لجنة عسكرية إسرائيلية، أمس، تقصير فترة سجن الجندي الذي أدين بقتل ناشط : )آي.بي.يو(
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية  . أعوام7السالم البريطاني توم هوراندل في رفح جنوب قطاع غزة قبل 
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الة أن اللجنة العسكرية قررت تقصير فترة سجن الجندي تيسير الهيب الذي كان يخدم في وحدة الجو
  . وسيتم إطالق سراحه بعد شهر2003نيسان ،/ البدوية في جيش االحتالل وقتل هوراندل في إبريل

 أعوام بإطالق النار على الناشط البريطاني 5وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد أدانت الهيب قبل 
  . أعوام 8خالفاً للتعليمات، وفرضت عليه السجن مدة 

اإلسرائيلي اللواء أفيحاي مندلبليت اإلفراج عن الهيب قبل انتهاء فترة وعارض المدعي العام العسكري 
  .وبريطانيا" إسرائيل"عقوبة السجن، وأن إطالق سراحه سيسبب توتراً في العالقات بين 

  20/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  يطعن في قرار تسليمه إلى ألمانيا" الموساد"عميل  .20
في قرار تسليمه إلى ألمانيا بعد اعتقاله في وارسو بناء على طعن عميل مخابرات إسرائيلي : )ب.ف.أ(

طلب من النيابة الفيدرالية األلمانية، في إطار قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في 
إن كالً من محامي " فرانس برس"ـوقال كريستوف ستبينسكي ل. دبي، كما أعلن أحد محاميه، أمس

  ".استأنفوا قرار محكمة وارسو اإلقليمية ترحيله من بولندا إلى ألمانيا"ة العامة أوري برودسكي والنياب
 ،"ال تصدر حكماً بإدانة برودسكي" يوليو أنها / تموز7وكانت المحكمة أكدت لدى إصدار قرارها في 

 فعالً التحقق مما إذا كان طلب تسليمه سليماً على الصعيد الرسمي، ومما إذا كان المتهم هو"وإنما فقط 
، وأن التشريع البولندي يستبعد التسليم في "تحرك بدوافع سياسية"أضاف، إن موكله  ".الشخص المعني
وأكد أن النيابة طعنت أيضاً في القرار كون محكمة وارسو استبعدت تهمة التجسس . مثل هذه الحاالت

وأوضح المحامي أن القضاء . التي ساقها القضاء األلماني، ولم تأخذ سوى بتهمة تزوير مستندات رسمية
  .  أغسطس المقبل/ آب5البولندي سيبحث هذه الطعون في االستئناف المقرر في 

  20/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  بحق مؤسسات التعليم في شرقي القدس" تمييز ملحوظ"مسؤول إسرائيلي يقر بوجود  .21
حافيليو أن المؤسسات التعليمية في مدينة أكّد المستشار القانوني لبلدية القدس االحتاللية يوسي : الناصرة
غربي القدس ذات  مقارنة بغيرها من مدارس ومعاهد وجامعات" تمييز ملحوظ"القدس تعاني من  شرقي

، إلى عضو المجلس البلدي 19/7وقال حافيليو، في سياق رسالة بعث بها اإلثنين  .األغلبية اليهودية
زانيات المخصصة لرياض األطفال والمدارس الثانوية في شرقي إن الفرق بين المي"للمدينة، بيبه االلو، 

القدس، ولتلك الكائنة في غربيها يبلغ أكثر من ثالثة أضعاف، بينما تبلغ ميزانيات المدارس االبتدائية في 
  .، حسب تأكيده"غربي المدينة ضعفي الميزانيات التي تتلقاها المدارس في شرقيها

  19/7/2010قدس برس، 
  

   منزالً وحظيرة مواشٍ في األغوار65تدمر " إسرائيل" .22
 منزالً وحظيرة 65شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس حملة هدم طالت : عبدالرحيم حسين، وكاالت

مواشٍ لرعاة ومزارعين فلسطينيين بقرية بردلة في منطقة الفارسية بمحافظة طوباس شمال األغوار 
وذكرت مصادر فلسطينية أن الجرافات اإلسرائيلية . صبالضفة الغربية بزعم بنائها بشكل غير مرخ

هدمت المساكن والحظائر وأتلفت أعالف المواشي ودمرت خزانات المياه بعد أقل من يوم على تسليمها 
إن ما جرى تدمير للمنطقة بالكامل استهدف المباني والمنشآت "وقالت . إنذارات إلى األهالي بهذا الشأن

 عائلة على األقل تسكن المنطقة 23م تبق أي شيء محله، إلى جانب تشريد واألشجار في عملية هدم ل
  ".منذ عشرات السنين
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وأشارت المصادر إلى أن الجيش اإلسرائيلي أبلغ وجهاء التجمعات البدوية في عين العوجا بمنطقة 
ات هدم األغوار الوسطى بهدم المسجد الوحيد في المنطقة، كما أصدر تعليمات بتكثيف ومواصلة إجراء

  .حسب اتفاق أوسلو) ج(المنازل والمباني والمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة 
إن إسرائيل تريد : "وقال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بمدينة القدس

األردن تحت إفراغ األغوار من الفلسطينيين وفق سياسة ممنهجة إلبقاء المنطقة خالية وإبقاء غور 
أن الجانب : "وأضاف". سيطرتها بما يمنع التواصل الجغرافي ما بين األردن والدولة الفلسطينية المرتقبة

اإلسرائيلي يرسم حدوده الشرقية في غور األردن عن طريق التطهير العرقي وتشريد الفلسطينيين 
  ".وفرض المزيد من الوقائع على األرض فيما يخص االستيطان

  20/7/2010أبو ظبي، االتحاد، 
  

  مهددة بالهدم" ج"أربعة آالف منزل في المنطقة : الضفة الغربية .23
" هآرتس"رام اهللا، امجد سمحان، أن صحيفة  نقالً عن مراسلها في 20/7/2010السفير، بيروت، نشرت 

اإلسرائيلية ذكرت أن القضاء اإلسرائيلي طالب جيش االحتالل بتكثيف هدم البيوت الفلسطينية في 
الواقعة تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية بحجة البناء غير المرخص، مشيرة إلى أن جمعية " ج"المناطق 

يمينية يهودية طالبت المحكمة اإلسرائيلية بإرغام الجيش على هدم منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة 
  .نات لمدة عشرة أشهركخطوة توازي في األساس قرار حكومة بنيامين نتنياهو تجميد بناء المستوط

وكان تقرير صادر عن وكالة األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية قد أوضح في وقت سابق أن 
" ج"مهددة بالهدم، علماً بأن مساحة المنطقة " ج"قرابة أربعة آالف من منازل الفلسطينيين في المنطقة 

  .من مساحة الضفة الغربية% 60تشكل نسبة 
" هآرتس"رام اهللا، محمد يونس، أن صحيفة  نقالً عن مراسلها في 20/7/2010، لندن، الحياةوأضافت 

. ذكرت أن قرار هدم البيوت الفلسطينية يستهدف ست مناطق في الضفة الغربية قريبة من المستوطنات
 من ونقلت الصحيفة عن موظفين في اإلدارة المدنية والجيش اإلسرائيلي القول أنهم تلقوا تعليمات واضحة

وأشارت الصحيفة إلى انه جرى أخيرا تسليم إخطارات عديدة . المستوى السياسي بالهدم في هذه المناطق
. لهدم بيوت فلسطينية في مناطق األغوار بعد هدم بيتين في منطقة الخليل أخيراً تطبيقاً لهذا القرار

ينة رام اهللا، لقربها من وذكرت أن الجيش اإلسرائيلي يسعى لهدم منازل في مدينة البيرة، توأم مد
سيتم هدم بيوت كثيرة في الضفة الغربية، "وأعلن ممثل النيابة اإلسرائيلية انه ". بيت ايل"مستوطنة 

  ".خصوصاً التي أقيمت على أماكن إستراتيجية
  

  اإلسالمية التاريخية" مأمن اهللا"فوق مقبرة " مجمع محاكم"مخطط إسرائيلي لبناء  .24
النقاب عن مخطط بناء إسرائيلي جديد، ينتهك حرمة مقبرة " قف والتراثمؤسسة األقصى للو"كشفت 

اإلسالمية التاريخية في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مخطط لبناء " مأمن اهللا"
فلسطين "وقالت المؤسسة في بيان مكتوب، وصل . مجمع للمحاكم اإلسرائيلية على جزء آخر من المقبرة

مجمع "في هذه األيام يدور حديث عن مخطط وقرار لبناء : "19/7/2010نسخة منه، االثنين " نأون الي
يشمل بناء كبير لمحكمة الصلح وأخرى للمركزية على جزء آخر من مقبرة مأمن " المحاكم اإلسرائيلية

اهللا، وحينها ، والتي بنيت باألساس على جزء من مقبرة مأمن "المدرسة التجريبية"اهللا، مكان ما يسمى بـ
  . وباعتراف مصادر إسرائيلية تم نبش وانتهاك حرمة مئات القبور

قامت قبل نحو سنتين " سلطة اآلثار اإلسرائيلية"وبحسب مصادر إسرائيلية أيضاً، فإن ما يسمى بـ
وبالتحديد في ساحة " مجمع المحاكم اإلسرائيلية"في الموقع الذي سيتم به بناء " تجريبية"بحفريات 

  ". سة، وكشف في حينه عن وجود قبور إسالمية كثيرة ورفات كاملة ألموات المسلمينالمدر
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وهذا المخطط بحق مقبرة مأمن اهللا، حيث مأوى صحابة "هذا االعتداء " مؤسسة األقصى"واعتبرت 
رسول اهللا، صلى هللا عليه وسلم، والعلماء والفقهاء واألعيان وعموم المسلمين، هو بمثابة إعالن حرب 

  ".ية على كل مسلم في العالم، لما لألموات من حرمة، ولما لمقبرة مأمن اهللا من قداسة أبديةدين
  20/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  تشرع بتحويل ساحة البراق إلى أكبر مركز ديني يهودي في العالم" إسرائيل: "هيئة مقدسية .25

ة القدس والمقدسات، أمس، عن تفاصيل كشفت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصر:  نائل موسى–البيرة 
قالت إن مكتب نتنياهو يدعمه . مخطط إسرائيلي وصفته بأنه شامل وكبير لتغيير معالم ساحة البراق
  .ويحركه بالتعاون مع بلدية االحتالل في القدس والمنظمات االستيطانية

ة وعواقب المخطط على وحذرت الهيئة في مؤتمر صحفي نظمته، أمس، بمقرها بمدينة البيرة من خطور
طابع البلدة القديمة والمقدسات اإلسالمية المسيحية، وعلى وجه القدس العربي، الفتة أن المخطط يرمي 

  .إلى طمس وتغيير معالم ساحة البراق وتحويلها إلى اكبر مقدس ديني يهودي في العالم
ة أبنية كبيرة ذات طابع ديني ويرمي المخطط الذي كشف عنه بالصور وبالخرائط إلى توسيع وإقامة أربع

يهودي تطغى على المعالم اإلسالمية، إضافة إلى مرافق بضمنها مواقف سيارات تحت أسوار القدس 
  .تتطلب إقامتها وفق المخطط إلى هدم وإزالة أجزاء كبيرة من السور

د حسين، وتحدث في المؤتمر مفتي القدس والديار الفلسطينية عضو مجلس الرؤساء الهيئة الشيخ محم
عطا اهللا حنا، واألمين .ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس والرئيس المسيحي للهيئة المطران د

  .حسن خاطر، والمحامي المهتم بشؤون وقضايا القدس قيس ناصر. العام للهيئة د
والعالم وأطلق المتحدثون مجددا صرخة مدوية أخرى من القدس ناشدوا خاللها األمة العربية واإلسالمية 

المسيحي التحرك الفوري والجاد لدعم أبناء المدينة إلنقاذ القدس والمقدسات قبل فوان األوان، وطالبوا 
العالم برمته وفي نطاق واجباته ومسؤولياته القانونية واألخالقية بالتدخل لوضع حد لالعتداءات 

 وليس إلى مجرد الخطابات الجميلة واالنتهاكات االحتاللية، مؤكدين أن القدس تحتاج اليوم إلى األفعال
  .عن عروبة المدينة والتمسك اللفظي بها

ورأى قادة الهيئة أن تزايد الهجمة الشرسة على القدس وعلى األرض ومجمل الحقوق الفلسطينية تتطلب 
من الفصائل العمل فورا على إنهاء حالة االنقسام المدمر واستعادة الوحدة باعتبارها السبيل إلى العمل 
المؤثر والنصر والتمترس معا في الخندق األول دفاعا عن عروبة مدينة السالم والتمسك بها عاصمة 

  .أبدية للدولة العتيدة
  20/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  إبعاد النواب المقدسيين تطاول على القدس بمختلف مكوناتها :المطران عطا اهللا حنا .26

أكد المطران عطا اهللا حنا، أن التهديد بإبعاد النواب المقدسيين :  حمدان منتصر-القدس المحتلة، رام اهللا 
ليس تطاوالً على فصيل فلسطيني فحسب، إنما تطاول على الشعب الفلسطيني وإرادته، وعلى القدس 

  ".بمختلف مكوناتها، في ظل وجود معلومات عن احتمال إبعاد شخصيات أخرى
يب وعار علينا أن تكون القدس بهذه الحالة، وغزة محاصرة، ع"ودعا الفلسطينيين إلى الوحدة وقال 

  ".والشعب الفلسطيني مستهدف ونحن في حالة من التشرذم واالنقسام
  20/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  شخصيات مقدسية تطالب اشتون بالعمل على حماية مواطني القدس من الممارسات اإلسرائيلية .27
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ات مقدسية من كاثرين اشتون، المسؤولة العليا للسياسة طلبت شخصي: كتب عبد الرؤوف أرناؤوط
الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، أن يعمل االتحاد من أجل توفير الحماية للمواطنين المقدسيين 
الفلسطينيين من الممارسات اإلسرائيلية، وأن يعمل االتحاد على وقف هذه الممارسات مع اتخاذ خطوات 

  .للقدس في االتحاد األوروبيمثل تعيين مفوض خاص 
وكشف مازن سنقرط، رجل األعمال ووزير االقتصاد األسبق، أن وفداً من الشخصيات الفلسطينية في 

الوفد سلم رسالة خاصة "القدس سلم اشتون رسالة موجهة من النواب المهددين باإلبعاد من القدس، وقال 
ة القانونية لإلبعاد والقضايا القانونية التي قاموا من المبعدين إلى اشتون يتحدث النواب فيها عن الخطور

  ، "بها ووجهة نظرهم في وجوب تدخل االتحاد األوروبي فوراً إللغاء قرار اإلبعاد وإعادة هوياتهم لهم
 صفحات تتحدث عن كافة الممارسات اإلسرائيلية المتمثلة 5كما سلمها الوفد وثيقة من "وأضاف 

  ". والحقوق المدنية وعزل مدينة القدسبالمخططات الهيكلية واإلغالق
  20/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  وفاة عامل فلسطيني بصعقة كهربائية داخل نفق بين غزة ومصر .28

أفاد مصدر طبي فلسطيني أن شاباً فلسطينياً توفي، أمس، صعقاً بالكهرباء داخل نفق على الحدود : غزة
عن  الطبيب معاوية حسنين مدير " فرانس برس"قلت ون. الفلسطينية المصرية في رفح جنوب قطاع غزة

عماد عساف وهو من سكان جباليا توفي بصعقة "عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قوله إن 
  ".كهربائية داخل نفق على الحدود مع مصر

  20/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حررمركز حقوقي يحمل سلطات االحتالل مسؤولية استشهاد أسير أردني م .29
في األراضي الفلسطينية، سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية " األسرى للدراسات"حمل مركز : رام اهللا

استشهاد أسير أردني محرر على خلفية معاناته من مضاعفات إصابات كان قد تعرض لها أثناء سنوات 
نسخة عنه يوم اإلثنين " سقدس بر"وّأكد المركز في بيان وصل . أسره العشر في السجون اإلسرائيلية

، أن األسير األردني المحرر، فؤاد الشرع قد استشهد صباح يوم اإلثنين إثر تدهور حالته الصحية 19/7
 1999التي ازدادت سوءاً جراء اإلهمال الطبي الذي كان يشهده أثناء فترة اعتقاله، قبل اإلفراج عنه عام 

  ".لدوريات العربا"المتعلّقة بأسرى " أوسلو"ضمن اتفاقية 
  19/7/2010قدس برس، 

  
  "األقصى في خطر... بادر"تطلق حملة " مؤسسة القدس الدولية" .30

عن رؤيتها تجاه االعتداء اإلسرائيلي على المسجد األقصى " مؤسسة القدس الدولية"تعبر : زينة برجاوي
دس، إذ أن مشروع تهويد إن المسجد األقصى يمثل مركز األطماع الصهيونية في الق: "على الشكل التالي

المدينة ال يكتمل بنظر أصحابه إال بتحقيق نوع من السيطرة الدينية عليه، واستبدال هويته االسالمية 
، "مؤسسة القدس الدولية"وفي وجه هذه المخاطر، كانت المبادرة التي أطلقتها أمس ". بهوية يهودية

، خالل مؤتمر صحافي " الخيرية في الكويتلجنة فلسطين"و" التحالف من أجل فلسطين"باالشتراك مع 
 إلحراقه، تحت 41، على شكل حملة عالمية لنصرة األقصى لمناسبة الذكرى الـ"السفير"عقد في فندق 

  ". األقصى في خطر... بادر: "عنوان
  .وتزامن إطالق الحملة في لبنان مع إطالقها في كل من سوريا والسودان

وسيتخللها، وفق بيان . سبتمبر المقبل/  لتستمر حتى التاسع من أيلولإذاً، انطلقت الحملة رسمياً أمس،
الذي " عين على األقصى"، نشاطات وفعاليات متعددة، أبرزها إطالق حملة تقرير "مؤسسة القدس الدولية"
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، حيث ستنطلق وفود من "شد الرحال"وستشهد الحملة تنظيم مسيرات . يرصد االعتداءات بشكل موثق
ية باتجاه أقرب نقاط حدودية لفلسطين المحتلّة، باإلضافة إلى جمع التبرعات لمناسبة شهر عدة بالد عرب

إيجاد حالة تعبوية قيمية لدى الجمهور "وتهدف الحملة إلى . رمضان المبارك وإرسالها للفلسطينيين
". دافهاالعربي واإلسالمي تستبق ذروة العدوان تجاه المسجد األقصى، وتسهم في منعها من بلوغ أه

تسليط الضوء على األخطار المحدقة بالمسجد األقصى، والتي تتزايد في كل يوم ومع "كذلك، تهدف إلى 
  ". مرور عام جديد في ظل صمت وتجاهل عربي وإسالمي غير مسبوق

الحملة ستركز على فتح آفاق المبادرة لكل شرائح األمة، ونشر ثقافة المبادرة "ولفت البيان إلى أن 
 لذلك، ستحرص على تحفيز الجمهور العربي واإلسالمي لترجمة تعاطفه مع القدس والمسجد بالممكن،

  ". األقصى، من خالل المساهمة المعنوية والمادية في دعم المدينة وأهلها
مؤسسة "شارك في المؤتمر كل من رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص، نائب رئيس مجلس أمناء 

الوزير اللبناني السابق بشارة مرهج، عضو مجلس إدارة المؤسسة أسعد هرموش، عضو " القدس الدولية
المركز اإلقليمي للدراسات االجتماعية "محمد أكرم العدلوني، مدير . مجلس إدارة المنتدب للمؤسسة د

كذلك، شارك عبر األقمار االصطناعية وزير التوجيه واألوقاف في . طالل عتريسي. د" والسياسية
قطبي المهدي، األمين . د" مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية"طوم عثمان البشير الكباشي، رئيس الخر

مضوي الترابي، عضو مجلس النواب الكويتي وليد الطبطبائي، . العام لمجلس األحزاب السودانية د
  . السوداني واألمين العام التحاد الفنانين العرب السابق علي مهدي" المريخ"ورئيس نادي 

اللقاء يجمع أحرار األمة في أكثر من مكان إلطالق الفرحة "ترأس الجلسة أسعد هرموش الذي اعتبر أن 
  ".من أجل القدس

وأضاف ". الحفريات التي لم يكشف عنها حتى اآلن تحت المسجد األقصى"من جهته، لفت العدلوني إلى 
ين مسلمين ويهود، وأمام مخطط في وجه المخاطر التي تهدد المسجد األقصى وتقسيمه ب: "العدلوني

، وفي ظل صمت عربي ودولي يترك القدس 2020يسعى لحصر مصير القدس كمدينة يهودية في العام 
فريسة للعدوان اإلسرائيلي، فإننا التقينا هنا لنطلق هذه الصرخة المبادرة إلى حماية المقدسات اإلسالمية 

  ". والمسيحية وان مجال المبادرة مفتوح للجميع
قضية فلسطين ما كانت يوماً قضية الفلسطينيين وحدهم، ولو كانت "سليم الحص أن .  جهته، اعتبر دمن

، مذكراً "1948كذلك لكانت تبددت عند تشريد الشعب الفلسطيني على امتداد المنطقة العربية عام 
وحدة صمود الفلسطينيين األسطوري عبر عقود من التشرد والحرمان، حيث بقيت القدس رمزا ل"بـ

لم يستطع ابتالع القدس وصرف أنظار العرب عنها، فأخذ "ورأى الحص أن العدو الصهيوني ". القضية
فإذا باالحتالل يرسي قواعد سكانية في ما بات يسمى القدس الغربية، بالتمايز عن القدس . في قضمها

ة األخيرة، أي خالل في اآلون"وأشار إلى أنه ". الشرقية، علما بأن القدس ما كانت يوما إال عربية
السنوات المنصرمة، أخذ العدو الصهيوني يعد لالنقضاض على القطاع العربي من القدس في عملية 

إنها تكتنز معامل تاريخية لها : له أكثر من معنى"واعتبر الحص أن استهداف القدس ". تهويد صارخة
يونية كانت وال تزال منذ بدايتها والحملة الصه. قدسية عند المسلمين والمسيحيين، وكذلك عند اليهود

ترتدي عند اليهود طابعا دينيا، أو هكذا صور رواد الحركة الصهيونية إلثارة مشاعر بني جلدتهم وشد 
  ". عزيمتهم وتوحيد إرادتهم

دعم صمود أهل فلسطين وبخاصة القدس ودعم المقاومة الفلسطينية خارج "قطبي المهدي إلى . ودعا د
كل مسلم بدفع دوالرين في السنة "مطالبا " المعالجة الفلسطينية"، مشددا على "طروحةإطار التسويات الم

  ". لدعم صمود الفلسطينيين
المبادرة لحماية القدس ومقدساتها هي ملك أيدينا، وباستطاعة كل منا أن يبادر "بدوره، اعتبر مرهج أن 

ما "، مؤكداً على أنه "وحة أمام الجميعمن موقعه وفي مجال عمله لحماية المدينة فمجاالت المبادرة مفت
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زال باإلمكان حماية المدينة مما يدبره االحتالل لها، فنحن حملنا قضيتها وعشنا تحريرها هاجسا، كما 
  ". يعيش المحتل هاجس تهويدها وحسم مصيرها لصالحه إلى األبد

  ".  القدسإنشاء وقفية في الخرطوم لدعم المسجد األقصى وأهالي"ثم أعلن الكباشي عن 
وأشار إلى أن ". معركة األقصى هي معركة القدس وال يمكننا بالتالي الفصل بينهما"ورأى عتريسي أن 

استراتيجية إسرائيل ليست فقط لتهويد المدينة وإنما تطال الصراع ككل، في حين أن االستراتيجية "
كيف يمكننا في ظل : "وسأل". العربية غائبة، وتراجعت الرهانات العربية نزوال إلى أقصى المطالب

إعادة النظر في كل ما حصل لنصل إلى نتيجة "وطالب بـ". هاتين االستراتيجيتين أن نتصرف ونبادر
سبب األزمة التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي ليس "وأكد عتريسي على أن ". نحمي فيها فلسطين

  ". لمقاومة في لبنان وفلسطينالمبادرات العربية وإنما صمود الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وا
  20/7/2010السفير، بيروت، 

  
  سيارة فلسطينية بالطاقة الشمسية .31

تمكن فريق من طلبة الهندسة في جامعة البوليتيكنيك الفلسطينية بالخليل من صنع سيارة كهربائية تعمل 
طانية إن الزائرين وقالت صحيفة الغارديان البري. بالطاقة الشمسية وتسير بسرعة ثالثين كلم في الساعة

لمدينة الخليل هذا الصيف ربما يفاجأون بعربة بيضاء كهربائية تجوب شوارع المدينة، وهي المرة 
األولى التي يتم فيها إنتاج سيارة على الطاقة الشمسية في فلسطين بتكلفة ال تزيد على أربعة آالف 

إن المشروع "ؤلفا من ثالثة طلبة قوله ونقلت عن الدكتور زهدي سلهب الذي يدير فريقا هندسيا م. دوالر
  ".معقد جدا، وقد صمم طالبنا هذه السيارة من الصفر

  20/7/2010المستقبل، بيروت، 
  

  منع االحتالل دخول منتجات الضفة إلى شرقي القدس يسبب ضرراً لالقتصاد الفلسطيني .32
ف األهلي للدفاع عن يوم أمس باسمه وباسم االئتال) عدالة(توجه مركز :  زهير اندراوس-الناصرة 

حقوق الفلسطينيين في القدس، إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي 
للحكومة اإلسرائيلية، المحامي يهودا فاينشتاين، مطالبا بإبطال الحظر المفروض على إدخال المنتجات 

  .القدسالغذائية واألدوية المصنعة في الضفة الغربية إلى شرقي 
في الرسالة انه يستدل من التوجهات العديدة التي ) عدالة(وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز 

/ قررت منذ بداية شهر حزيران" إسرائيل"وصلت الى المركز وكذلك من التقارير الصحافية أن حكومة 
ربية إلى شرقي يونيو الماضي حظر إدخال منتجات الحليب واللحوم واألدوية المصنعة في الضفة الغ

  .القدس وذلك بحجة أن هذه المنتجات ال تتناسب مع المواصفات اإلسرائيلية
وجاء في الرسالة أن الدافع من وراء القرار هو دافع سياسي وليس صحيا كما تدعي السلطات 
اإلسرائيلية، خصوصا وانه يتزامن مع إقرار المجلس التشريعي في السلطة الفلسطينية لقانون حظر 

وأضافت الرسالة، أن القرار ال يمس بأصحاب المحالت التجارية فقط . طعة منتجات المستوطناتومقا
إنما أيضا بجميع سكان شرقي القدس الذين اعتادوا منذ سنوات على شراء هذه المنتجات، علما أنها تباع 

  ".إسرائيل"بأسعار اقل من المنتجات المصنعة داخل 
من % 60ة لالقتصاد الفلسطيني، حيث تستوعب شرقي القدس قرابة كما يسبب هذا القرار أضرارا فادح

 حظيرة أبقار 58وسيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على . إنتاج مصانع مشتقات الحليب في الضفة الغربية
وتقدر قيمة هذا الضرر لالقتصاد الفلسطيني .  عائلة في الضفة الغربية4500 مصنعاً تعتال منها 11و 

  .دوالر شهريا مليون 48بمبلغ 
  20/7/2010القدس العربي، لندن، 
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   ألف شتلة جديدة18بلدية غزة تحيي المدينة بـ  .33

 ألف شتلة خالل النصف األول 18أكدت إدارة الحدائق في بلدية غزة تمكنها من زراعة أكثر من : غزة
ميادين العامة  شجرة مثمرة في الحدائق والشوارع والمرافق وال600من العام الجاري، بينها أكثر من 

  .بالمدينة، بمساعدة العديد من المؤسسات التي وفرت األيدي العاملة
  20/7/2010، السبيل، عمان

  
   من تطبيق قانون ممتلكات الغائبين في القدس المحتلة"إسرائيل" يحذراألردن  .34

التـي   حذر األردن إسرائيل امس من تنفيذ مخطط يرمي الى وضع يدها على ممتلكات الغـائبين                 :عمان
  .1967تركها أصحابها في القدس الشرقية عقب إحتاللها في العام 

وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واإلتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنيـة نبيـل الـشريف           
إن األردن يرفض هذا اإلجراء وغيره من اإلجراءات اإلسرائيلية األحاديـة           ) ليونايتد برس إنترناشونال  (

ـ                   ن المـسلمين  التي تستهدف تغيير معالم مدينة القدس أو التي تعمل علـى تهجيـر سـكانها العـرب م
وتابع المسؤول األردني إن اإلجراء اإلسرائيلي يعاكس تماماً االجواء المطلـوب توفيرهـا              .والمسيحيين

  .حالياً بخاصة وان المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مستمرة
  20/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

 
   تعود ادراجها إلى عمان"1أنصار"قافلة  .35

عبـر االراضـي    , بعد تعثر جهود مرورهـا    ,  العودة الى عمان   1قررت قافلة انصار    : مر الصمادي ع
  .حيث كانت وجهتها النهائية, الى قطاع غزة, المصرية

واتخذت قيادة القافلة قرارا بالعودة بعد رفض السلطات المصرية صباح امس  دخولهم اراضـيها عبـر                 
  .وتحت اي مبرر, ميناء نويبع

 20/7/2010، م، عمانالعرب اليو
 

   إجازة العمل وتبقي على الفلسطينيين الالجئينستكمل نقاش حقوقت " والعدلاإلدارة: "لبنان .36
عقدت  اللجنة جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، في حضور وزير العمل بطرس حـرب والنـواب      

 االقتراحات المقدمـة مـن   واستكملت درس. االعضاء والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور 
 معدلة والتي تتحدث    59والحزب السوري القومي االجتماعي، وأقرت المادة       " اللقاء الديموقراطي " نواب  

 حتى ال تسقط صفة     ،عن إجازة العمل ورسوم اإلجازة والمعاملة بالمثل بين األجنبي والالجئ الفلسطيني          
  .الالجئ

يتمتع اُألجراء األجانب عنـد صـرفهم مـن         : "نص على اآلتي  ي" اللقاء الديموقراطي "وكان اقتراح نواب    
  .الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل

بعد المناقشة واالستماع الى آراء النواب، تبين أن هناك ضرورة إلبقاء إجازة العمل، ألن              "وقال غانم انه    
نانيين عن غيرهم، وبالتالي هناك ايضا خوف إذا أزلنا اإلجازة ان           هذه اإلجازة هي الوحيدة التي تميز اللب      

وإذا . تسقط صفة الالجئ الفلسطيني، ألنه يعتبر عندها مثل اللبنانيين، وهذا يضر بمـصلحة الفلـسطيني              
أبقينا اإلجازة نكون قد حصرنا موضوع من يستفيد من العمل في لبنان بالمسجلين في مديرية الـشؤون                 

جئين في وزارة الداخلية، والذي ينص على أنه ال يطبق على أي شخص فلسطيني دخـل                السياسية والال 
  ".لبنان أو هو مقيم في لبنان وغير مسجل في وزارة الداخلية

  20/7/2010، النهار، بيروت
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  حتى تحقيق الغاية المنشودةباقتراحات حقوق الالجئين الفلسطينيين  تمسكنا نؤكد: جنبالط .37

الناطقة باسم  " االنباء"النائب وليد جنبالط  في مقاله االسبوعي في جريدة          " لديموقراطياللقاء ا "قال رئيس   
 اال يؤجل انتظار االجماع المطلوب القرار الحقوق المدنيـة لالجئـين            نأمل" :الحزب التقدمي االشتراكي  

ـ              ا، ونـرفض   الفلسطينيين الى اجهاض المشروع برمته، فاننا نؤكد تمسكنا باالقتراحات التي تقـدمنا به
التراجع عنها حتى تحقيق الغاية المنشودة، وهي تقديم الحد االدنى من الحقوق للشعب العربي الفلسطيني               

واتوجه الى الرئيس نبيه بري الذي يحرص دائماً علـى          .  سنة 62الالجئ وقد تأخر اقرارها ما يزيد عن        
  .الوحدة الوطنية حرصه على القضية الفلسطينية

اسرائيل ال تحتاج الى ذريعة تفجر حربا ضد لبنان ، فهي سبق ان تـذرعت عـام                 حذر جنبالط من ان     و
فهـل  .  بمحاولة اغتيال سفيرها في لندن لتشن اوسع اجتياح للبنان وصل الـى احـتالل بيـروت      1982

  .ستتوانى اليوم عن شن حرب جديدة وفق ظروف ومعطيات وتوقيت تختارها بنفسها؟
  20/7/2010، النهار، بيروت

  
  سبتمبر/ أيلول 16 سنحدد موقفنا من مفاوضات السالم في :  العربيةالدول جامعة .38

ـ     : أحمد علي  -القاهرة    لمجلـس  134 أعلنت جامعة الدول العربية أن موعد اجتماع الدورة العاديـة الـ
 سبتمبر القادم، وأنه سيكون الموعد الذي يحدد فيه العرب موقفهم           16وزراء الخارجية العرب سيكون في      

اإلسرائيلية، وذلك بناء على التوصية التي سترفعها       -ي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات الفلسطينية     النهائ
  . من الشهر الجاري29لجنة مبادرة السالم التي تجتمع في 

واعتبر السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة في تصريحات للصحافيين أمـس أن مـصداقية                 
 على المحك، مكررا طلب األمين العام للجامعة العربية بأنه إذا لم تكن هنـاك               الواليات المتحدة األميركية  

أشياء عملية في المفاوضات المباشرة على األقل ال بد من وجود التزام كتابي أميركي حـول المرحلـة                  
  .القادمة

وأكد في الوقت ذاته أن الموقف العربي سيتوقف على ما سيطرحه الجانب الفلـسطيني بـشكل عملـي                  
واضح في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم، وإلى أين وصلت هذه المفاوضات، وهل هناك فعال أشياء                و

  .عملية يمكن البناء عليها للدخول في مفاوضات مباشرة
إن كافة المؤشرات التي وصلت إلينا من خالل لقاء األمين العام للجامعة العربية عمـرو موسـى                 : وقال

المبعوث األميركي لعملية السالم ومن خـالل المـشاورات واالتـصاالت           ميتشل   أمس األول مع جورج   
 ..الجارية تفيد بعدم حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة، يدفع للدخول في المفاوضـات المباشـرة               

  وتساءل إذا لم تكن هناك نتائج للمفاوضات غير المباشرة، فلماذا االنتقال لمفاوضات مباشرة؟
  20/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

 
  األراضي الفلسطينية واعتماد مرجعية لبدء المفاوضات ب على وقف االستيطان عربيإجماع  .39

ذكرت مصادر إعالمية مقربة من السلطة الفلسطينية أمس، أن موقفاً عربياً موحـداً             : الوكاالت -رام اهللا   
 اعتماد مرجعية محددة   تبلور بخصوص المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يتلخص في تحقيق شرطين هما          

 أغسطس  5للمحادثات ووقف كامل األنشطة االستيطانية، في وقت يعقد المجلس المركزي الفلسطيني في             
  .اجتماعاً لبحث الموقف من المفاوضات المباشرة

من غير الممكن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة       "وأوضحت أن فحوى الرسالة العربية تتلخص في أنه         
اعتماد مرجعية محددة للمفاوضات وعملية     : األول"، مبينة أن المطلبين هما      " متطلبين لنجاحها  إال بتحقيق 

  .1967السالم تؤكد على االلتزام بالتوصل إلى حل الدولتين على حدود 
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  ".الوقف الشامل لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس: والثاني
  20/7/2010، البيان، دبي

 
   يدعوان إلى رفع حصار غزةأوغلواألسد وداود  .40

شدد الرئيس السوري بشار األسد ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في دمشق أمس، علـى أن                 
  . الحلول لمشكالت المنطقة يجب ان تأتي من دولها وليس من الخارج

اوغلو، رغبة البلدين فـي اسـتثمار هـذه         أن األسد بحث مع داود      ) سانا(وذكرت وكالة األنباء السورية     
العالقة المتميزة إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية أن تأتي الحلول لمشكالت               

  ". المنطقة من دولها وليس من الخارج
ضرورة تكثيف الجهود من أجل كسر الحصار غير اإلنساني المفـروض  "وشدد األسد وداود أوغلو على   

لى قطاع غزة، وأهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية التي تمثل ضمانة لدعم نضال الشعب الفلـسطيني               ع
  ". السترجاع حقوقه المغتصبة

األوضاع في الشرق األوسط وعملية السالم المتوقفـة جـراء الممارسـات العدوانيـة              "كما جرى بحث    
ن قبل بعـض القـوى فـوق األعـراف          للحكومة المتطرفة في إسرائيل بسبب اعتبارها إلى حد اآلن م         

  ". والقوانين الدولية
 20/7/2010، السفير، بيروت

  
   تقول انها انهت ترميم وتجهيز عيادات طبية في القدس" القدسمالبيت  "وكالة .41

ترميم وتجهيز العيادات الخارجية لكلية طب      ] في المغرب [' بيت مال القدس الشريف   'أنهت وكالة   : الرباط
 ألف دوالر أمريكـي تـشمل تأهيـل         775المقاصد الخيرية في القدس الشريف بقيمة       األسنان بمستشفى   

  ). ألف دوالر490(واقتناء التجهيزات )  ألف دوالر285(البنايات القائمة وبناء وحدات جديدة 
ـ     امس اإلثنين أن هذا المشروع، الذي تمت برمجته ضمن         ' القدس العربي 'وأوضح بالغ للوكالة، ارسل ل

، يتوج الجهود التي تبذلها الوكالة لتأهيـل القطـاع الـصحي بالمدينـة        2010لوكالة لسنة   مخطط عمل ا  
المقدسة والرفع من جاهزية المستشفيات الكبرى، عبر مشاريع يجري تنفيذها فـي مستـشفى المقاصـد                
ومستشفى المطلع ومستشفى الهالل، ودعم المركز الصحي العربي، فضال عن المشروع الكبير لتأهيـل              

  .ات المسجد األقصىعياد
 20/7/2010، القدس العربي، لندن

 
  "لإسرائي"محمد بن زايد يؤكد ضرورة إزالة العقبات أمام المحادثات بين الفلسطينيين و .42

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق                : وام
 سموه في صورة نتائج المحادثات التي أجراها مع الـرئيس           األوسط السناتور جورج ميتشل الذي وضع     

المصري حسني مبارك والجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في إطار الجهود التي يبذلها مـن أجـل دفـع                 
  .المفاوضات السلمية إلى اإلمام

 وميتشل التطورات األخيرة في ملف عملية السالم وجهـود التقريـب بـين الجـانبين                ولي العهد وبحث  
الفلسطيني واإلسرائيلي والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق تقدم ملمـوس فـي المفاوضـات                

وأكـد سـموه خـالل    .  اإلسرائيلية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة   -الفلسطينية  
ات الـشرعية الدوليـة،     اللقاء، أهمية الجهود األميركية والدولية المبذولة لحل الصراع على أساس قرار          

 إلى ضرورة إزالة العقبات التـي تعيـق         الشيخولفت   .ووفق االتفاقات الموقعة والمبادرة العربية للسالم     
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حدوث تقدم في المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل كخطوة نحو الحل السلمي وتحقيـق الـسالم فـي                 
  .نها أن تقوض الثقة بين الجانبينالمنطقة، ومنها وقف اإلجراءات والممارسات كافة التي من شأ

 20/7/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

   لحماس"المقاطعة السخيفة"مفوض االتحاد األوروبي األسبق يدعو أوروبا إلى إنهاء  .43
دعا المفوض األوروبي األسبق للعالقات الخارجية كريس باتن وزراء خارجيـة           :  صالح النعامي  - غزة

  .عن حركة حماس» المقاطعة السخيفة«ه بـاالتحاد األوروبي إلى رفع ما وصف
شمال قطاع غـزة بفـتح      » العودة«وطالب باتن الذي كان يتحدث خالل مؤتمر صحافي عقده بمستشفى           

ال «قنوات الحوار مع حماس، محذرا من أن حصار غزة يسهم في دفع الفلسطينيين نحو التطرف وأنـه                  
واعتبر باتن أن وزراء الخارجية األوروبيين الذين       . »ينتج اعتداال في المواقف، بل ينتج مزيدا من التوتر        

. المقبل مطالبون بإعادة تقييم الموقف من مقاطعة حركة حماس        ) أيلول(سيزورون قطاع غزة في سبتمبر      
وشدد باتن على أنه في إمكان االتحاد األوروبي القيام بدور أكبر في الشرق األوسط، باعتباره أكبر داعم                 

  .كبر شريك اقتصادي مع الكيان اإلسرائيليللشعب الفلسطيني وأ
عندما دخلت غزة شعرت وكـأنني      «: وقال المفوض األوروبي رئيس حزب المحافظين البريطاني سابقا       

وطالب بإنهاء المقاطعة السياسية لحركة حمـاس فـورا،         . »أدخل إلى سجن بريطاني ذي حراسة مشددة      
: وأضاف. »م في المنطقة، فعليه إنهاء مقاطعة حماس      إذا كان العالم يرغب فعال في تحقيق السال       «: قائال

) األونـروا (، مشيرا إلى أنه على الرغم من عنايـة          »أصبح من السخف االستمرار في مقاطعة حماس      «
وقال بـاتن، الـذي     . بقطاع غزة، فإنه والسيدة آشتون يدركون دور حماس هنا على الرغم من المقاطعة            

ة، إن حصار غزة يجب أن يرفع بصورة نهائية ألنه مـدمر لكـل              عمل حاكما لهونغ كونغ في فترة سابق      
حياة الناس الصحية والنفسية، موضحا أن التاريخ أثبت أن الحصار والمقاطعة لم ينتجا أناسا معتدلين، بل                

نقدم مشروعات كثيرة في قطاع غزة، ولدينا كثير من المشاريع          «: وأضاف. تطرفا وعنفا، على حد قوله    
، وتقريبا نصف ميزانية المؤسسة تذهب إلـى قطـاع          )العودة(وفي رفح ومستشفى    ) اءالشف(مع مستشفى   

  .»غزة
زرت غزة ثالث مرات قبل ذلك ووقعت اتفاقية مطار غزة الـدولي نيابـة عـن االتحـاد                  «: وقال باتن 

األوروبي الذي سحقته إسرائيل تماما، ومرة أخرى مع وزيرة الخارجية السويدية التي اغتيلت بعد وقـت              
آمل في المرة القادمة أن أرى غزة وقد تحررت من سجنها وعادت المـصانع لتعمـل                «: وتابع. »صيرق

، منوها بأنه سيعمل ويضغط على دول االتحاد األوروبي من أجل ممارسة ضـغوط علـى                »مرة أخرى 
وانتقـد بـاتن الـدور األميركـي والـدور      . إسرائيل لفتح المعابر وإنهاء الحصار وعدم مقاطعة حماس   

هناك من يقول إن علينا االنتظار حتى نرى ماذا سـيفعل األميركيـون ثـم               «: وروبي التابع له قائال   األ
ولكن السيدة آشتون ترفض هذه النظرة، لذلك جاءت إلى غزة بعيدا عن الدور األميركـي وأنـا                 . نتحرك

الرغم من أن   وطالب باتن برفع الحصار المفروض على القطاع، منوها بأنه على           . »أشاركها هذا الرأي  
فإن الحل األفضل هو رفع الحـصار وتحقيـق الوحـدة           «هناك تحسنا ملحوظا في مجال الصحة األولية        

وأوضح أن المشكالت الصحية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع سـببها منـع إدخـال          . »الفلسطينية
 برفقـة مـدير عمليـات       وتفقـد بـاتن   . المواد الطبية، ومنع الحاالت المرضية من التنقل لتلقي العالج        

في غزة جون جينج ووفد طبي عدة مشاريع في مستشفيات القطاع واطلع علـى األوضـاع                » األونروا«
، 2005يذكر أن باتن زار غزة أكثر من مرة قبل ذلك، حيث كانت زيارته األولـى عـام                  . الصحية فيها 

ستيطان فـي الـضفة الغربيـة       وشدد باتن على ضرورة إنهاء اال     . ووقع حينها اتفاقية مطار غزة الدولي     
  .»1860«والضغط بقوة من أجل إنهاء حصار القطاع، وتطبيق القرار األممي 

 20/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  1967راضي المحتلة عام القدس جزء من األ: اشتون .44

 كاثرين اشتون، المسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمـن فـي االتحـاد            أكدت: عبد الرؤوف أرناؤوط  
شخصيات مقدسية على الموقف االوروبي بأن القدس جزء من االراضي المحتلة           خالل لقائها    ،األوروبي

 وان االتحاد االوروبي هو ضد الممارسات التي تتنافى مع الحقوق الطبيعية لالنـسان تحـت                1967عام  
 واحدة، طبقـا    االحتالل، وشددت على ان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي وحدة جغرافية            

المهندس مازن سنقرط، رجل االعمال ووزير االقتصاد االسبق، الذي شارك في اللقاء            " األيام"لما قال لـ    
السيدة اشتون اكدت على اهمية انهاء الحـصار        "مضيفاً  ،  الذي عقد في مقر االتحاد االوروبي في القدس       

  ".تكرر الزيارات في الفترات القادمةعلى غزة وتوفير سبل العيش الكريم للقدس واهلها ووعدت بأن ت
  20/7/2010األيام، رام اهللا، 

  
  اشتون تلتقي والدي شاليط وتدعو لإلفراج الفوري عنه .45

دعت كاثرين اشتون، المسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحـاد            :أ ف ب    - لقدس المحتلة ا
ئيلي غلعاد شاليت الذي تعتقله حركة حمـاس        عن الجندي االسرا  » الفوري«أمس الى اإلفراج    األوروبي  

وأكدت اشتون بعد اللقاء مع عائلة شاليت الـذي          .منذ اكثر من اربع سنوات، وذلك خالل لقاء مع والديه         
مسألة اإلفراج عن شاليت جزء من كل ما نطلبـه فـي تـصريحاتنا              «يحمل ايضاً الجنسية الفرنسية ان      

، موضحة  »انهاء معاناة سكان غزة   «ندي االسرائيلي ذكّرت بأهمية     وخالل لقائها مع عائلة الج    . »ولقاءاتنا
  .، كما قالت»احدى وسائل تسريع اإلفراج عن شاليت«انها 

  20/7/2010الحياة، لندن، 
  

   سيؤدي إلى كارثةالمفاوضات غير المباشرة فشل : بلير .46
 بلير، بتصريحات، أمس،    أدلى مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط، توني       : نظير مجلي : تل أبيب 
وقـال إن   . اإلسرائيلية حذر فيها من فشل المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليـا          » معاريف«لصحيفة  

وحذر من محاوالت االلتفاف على التسوية المعترف بها دوليا، على          . فشال كهذا سيؤدي إلى مشكلة كبرى     
ئيلي أفيغدور ليبرمان، حول جعل قطاع غـزة        أساس دولتين للشعبين، مثل مبادرة وزير الخارجية اإلسرا       

الحل الوحيد للصراع هو إقامة دولة فلسطينية واحدة تضم قطـاع غـزة             : سلطة فلسطينية مستقلة، فقال   
وأعرب بلير عن استغرابه، كيف تقف إسرائيل ضـد حمـاس،           . والضفة الغربية معا تحت سلطة واحدة     

بعد انسحابكم من هنـاك     «وذكر بلير إسرائيل بقوله     . وفي الوقت نفسه تقترح سلطة مستقلة بقيادة حماس       
لكن حماس ال يمكن أن تكون شريكا في تسوية من دون           . وإزالتكم المستوطنات، تلقيتم الصواريخ   ) غزة(

  .»أن تغير مواقفها السياسية وتنسجم مع اإلرادة الدولية
ى المفاوضات المباشرة، وأن هذا     وأكد بلير أنه شريك في جهود االنتقال من المفاوضات غير المباشرة إل           

الموضوع تربع على رأس جدول المباحثات في اللقاءات بينه وبين نتنياهو وعباس، وكذلك في لقـاءات                
القاهرة بين الرئيس مبارك مع كل من عباس ونتنياهو، وفي لقاءات وزيرة الشؤون الخارجية في االتحاد                

لكنه . ميركي، جورج ميتشل، في المنطقة هذا األسبوع      األوروبي، كاثرين أشتون، والمبعوث الرئاسي األ     
أبدى تفهما للموقف الفلسطيني المطالب بخطوات إسرائيلية تدل على جدية في التوجه إلـى مفاوضـات                

وكشف أن أحد هذه المطالب العادلة هو توسيع نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة               . سالم ناجحة 
التي تقع حاليا تحت سيادة السلطة الفلسطينية إداريا وتحت سـيادة           (» بي«ليشتمل على مناطق جديدة من      

من % 60الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي حتى اآلن، وتشكل مساحة         (» سي«والمناطق  ) إسرائيل أمنيا 
  ).الضفة الغربية
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ديدة إلى  لقد أثبتت السلطة قدرتها على فرض األمن، وأنا لمست ذلك بنفسي خالل زياراتي الع             «: وأضاف
. جنين ونابلس وقلقيلية وغيرها، وهي التي لم يكن بمقدوري زيارتها في بداية مهمتي كمبعوث للرباعيـة               

والسلطة الفلسطينية تثبت أنها قادرة علـى بنـاء   . ولم يعد هناك مبرر لمواصلة االحتالل اإلسرائيلي فيها  
  .»جهاز قضائي ذي مصداقية، وهذا ليس بالشيء القليل

20/7/2010، سط، لندنالشرق األو  
  

   أمريكية35 طائرة اف 19سرائيلي وشيك لشراء إاتفاق أمريكي  .47
- طـائرة اف   19 الى اتفاق بشأن بيع      "سرائيلإ" أيام قليلة وتتوصل الواليات المتحدة و      : انجلترا ،فارنبارا

الواليات  التي تصنعها شركة شركة لوكهيد مارتن لتكون أول صفقة لبيع هذه الطائرة الحربية خارج                35
  .المتحدة

لرويترز في  ) البنتاجون(وقال جيفري ويرينجا مدير وكالة تعاون االمن الدفاعي بوزارة الدفاع االمريكية            
انني فـي انتظـار ان يتخـذوا قـرارا فـي أي             . الكرة في ملعبهم  "مقابلة في معرض فارنبارا للطيران      

 "سرائيلإ" أن   "رويترز"ـ ل 35-الطائرة اف وقال ستيف أوبرايان نائب رئيس لوكهيد لتطوير أعمال         ."يوم
  .تواجه تحديات عسكرية هائلة

  20/7/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  "إسرائيل"يهود الواليات المتحدة يهددون بقطع التبرعات عن  .48
هددت مجموعة من التنظيمات اليهودية األميركية بقطع أموال التبرعات التي تغدق بها علـى              : تل أبيب 

  . ، بسبب المبادرة إلى تغيير قانون القبول لليهودية وتشديد الشروط فيه"وياإسرائيل سن"
والقانون المذكور هو موضوع خالف قديم بين اليهود عموما ولدى اليهود األميركيين بشكل خاص، فهو               

. الحق في تحديد يهودية كل يهودي يصل إلى إسـرائيل         ) األرثوذكسية(يعطي المؤسسة الدينية المتزمتة     
 غالبية اليهود األميركيين ينتمون إلى التيار اإلصالحي في اليهودية، الذي يقبل من يريـد أن يكـون                  لكن

  .يهوديا بشروط أسهل
20/7/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
   إلقامة محطة طاقة نووية في النقب"إسرائيل"أمريكي بحث تطلع   طاقم":يديعوت" .49

 "إسـرائيل " أحرونوت العبرية، أن طاقما أمريكيا زار        كشفت صحيفة يديعوت  :  عبد القادر فارس   -  غزة
. خالل األيام األخيرة الماضية، وبحث تطلع الحكومة اإلسرائيلية إلقامة محطة طاقة نووية فـي النقـب               

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو تلقى خالل زيارته األخيـرة لواشـنطن وثيقـة                
. "إسـرائيل "عن استعدادهم لدعم مبادرة إقامة محطة طاقة نووية أولى في           سرية أعرب فيها األمريكيون     

وتحولت هذه المبادرة إلى عملية بعد أسبوعين من زيارة واشنطن، إثر وصول طاقم من البيت األبـيض                 
 وعقده لقاء مع طاقم خاص من وزارة البنى التحتية ولجنة الطاقة النووية استهدف دعم هذا                "إسرائيل"إلى  
  ." وعاد إلى الواليات المتحدة"إسرائيل"ط، وقضى الطاقم عدة أيام في المخط

20/7/2010، عكاظ، جدة  
  
  

   الفلسطيني الشعبالحروب على  .50
  عبد الستار قاسم.د
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يظن المرء أحيانا أن شعب فلسطين يواجه حربا واحدة فقط وهي تتعلق باحتالل الضفة الغربية وحصار                
لحصار على قطاع غزة على اعتبار أن الضفة الغربيـة موضـوع            قطاع غزة، وربما يحصرها أحيانا با     

يلعب اإلعالم دورا رئيسيا في صـناعة       .  مفاوضات، وتقوم فيها سلطة حكم ذاتي تحت العلم اإلسرائيلي        
هذا الظن بسبب تركيزه على الضفة الغربية والقطاع، وإهمال فئات الشعب األخرى فـي كافـة أمـاكن                  

ن أنفسهم، أو بعضهم، دورا بارزا في هذا المجال في أن قبلوا حصر الجـدل               ويلعب الفلسطينيو . تواجدها
، وأصـبحوا يـرددون عبـارة       1967الدولي واإلعالمي حول القضية الفلسطينية بمسألة االحتالل لعام         

األراضي الفلسطينية لتعني الضفة الغربية والقطاع، أو أجزاء منهما، ومتناسين بـذلك بـاقي فلـسطين                
الـشعب الفلـسطيني ال     .  مختلف فئات الشعب إال من لغو سياسي أحيانا يتعلق بحق العـودة           االنتدابية و 

يتعرض لحرب واحدة وإنما لعدة حروب وفي أغلب أماكن تواجده الكثيف، وذلـك مـن أجـل تـوازن                   
المتكالبون على الشعب والقضية الفلسطينية حريصون على إضـعاف الـشعب ككـل، ولـيس               . اإلنهاك

إنهـم  .   كي ال يبقى هناك من يحمل القضية ويصر على انتزاع الحقـوق الفلـسطينية             إضعافه جزئيا ل  
من خالل تذويب الشعب الفلسطيني إلى مجرد أفراد        ) وليس حلها (يعملون على تذويب القضية الفلسطينية      

يبحثون عن مصالحهم ولقم خبزهم، وهذا ال يتأتى إال إذا كانت الحرب متشعبة إلى عدة أنـواع، وذلـك                   
إنهم ال يخططون إلنهاك جزء من الشعب الفلسطيني، ومن ثم االنتقال إلى            . فق مكان التواجد الفلسطيني   و

جزء آخر، وإنما يعملون على إنهاكه كله في آن واحد وبصورة متوازنة حتى ال يشكل جـزء عنـصر                   
خوضـها فـي    هذه حرب يـتم     : حرب الرواتب والمراتب  :  وفيما يلي أبرز هذه األنواع    .   تغذية للبقاء 

الضفة الغربية من أجل إلهاء الناس بالوظائف المرتبطة رواتبها بالدول المانحة، والتي يتحكم بصرفها في               
إنها حرب إغرائية من أجل أن تتحول فلسطين إلى نعم ومتع ذاتيـة،             . النهاية إسرائيل والواليات المتحدة   

:  هذه الحرب بالمالمح الرئيسة التاليـة     وتتميز  . ويتحول أصحاب القضية إلى حراس على مملكة إسرائيل       
 زيادة عدد الموظفين في السلطة الفلسطينية ألن ذلك يعني المزيد من العائالت الفلسطينية المعتمدة في                - أ

على الفلسطيني الموظـف وذلـك      . دخلها على الرواتب ما يكبح الرغبة الفلسطينية بالمقاومة والمواجهة        
 قبل أن يعرب عن موقف لفظي أو أن يتخذ موقفا عمليـا ال يعجـب                الذي يعيله موظف أن يفكر مرارا     

والـدول المانحـة واضـحة    . إسرائيل ومن واالها ألن في ذلك مجازفة قد تؤدي إلى الطرد من الوظيفة            
كوضوح إسرائيل وأمريكا، غير مستعدة لصرف رواتب لمن ال يؤيـدون االتفاقيـات الفلـسطينية مـع                 

لفلسطيني حتى ال يقوى الفلسطينيون على االعتماد على الذات اقتـصاديا            ضرب اإلنتاج ا   - إسرائيل؛  ب  
لقد تم ضرب الزراعة    . تعطلت منذ أوسلو مراكز إنتاج فلسطينية كثيرة على رأسها الزراعة         . ولو جزئيا 

الفلسطينية التي تمتزج مع مختلف القيم والمعايير الوطنية بقوة بحيث اضطر اآلالف مـن الفلـسطينيين                
ن سبل أخرى لتدبير تكاليف المعيشة المتزايدة وعلـى رأسـها االنـضمام لألجهـزة األمنيـة                 للبحث ع 

لقد تعطلت معامل الخياطة في طولكرم، ومصانع ومعامل فـي          . الفلسطينية التي تنسق أمنيا مع إسرائيل     
حثـت  لقد ب . نابلس والخليل وباألخص مصانع األحذية التي كانت تنتج أجود األنواع على مستوى عالمي            

هذا العام عن مزارع بطيخ في مرج ابن عامر فلم أجد ألن بطيخ اليهود يمأل األسـواق، وبحثـت عـن       
ونالت هـذه المأسـاة مـن       . معامل الخياطة فوجدت قلة قليلة ألن االستيراد قد حل محل العمل الداخلي           

م والمتـع مثـل      رشوة كبار رجال السلطة بالكثير مـن الـنع         - الحرفيين مثل الحدادين والنجارين؛  ت     
السيارات الفارهة وتسهيالت السفر والتنقل، والحصول على نفقات يومية مثل البنزين وبطاقات الهـاتف              

إنهم يغرقون العديد من رجاالت السلطة بخاصة في األجهزة األمنية بـالكثير       . VIPالخلوي وبطاقات ال    
لقـد تحولـت    . ائرة االتفاقيـات  من وسائل العيش الرغد لكي يكونوا ساهرين على بقاء الشعب ضمن د           

 نزع الثقة ما بين الناس وذلك من خالل انتشار أجهزة األمن            - ث.  فلسطين ولو جزئيا إلى متع شخصية     
. الفلسطينية ومراقبتها المستمرة للناس، وعقابها لمن يشذ سواء في مواجهة إسرائيل أو في انتقاده للسلطة              

يشك في معارضتهم للسلطة أو انتمائهم لفصائل معارضـة؛   واألمر يصل إلى حد الطرد من الوظيفة لمن  
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 الهجوم على الوعي الفلسطيني من خالل عملية اإللهاء بقضايا ثانوية مثل حفالت العـشاء والغـداء                 - ج
والغناء، والمهرجانات التسوقية وأرقام غينيس للمسخن والتبولة، ومن خالل الدنو بالعملية التعليمية سواء             

هناك عملية تشتيت للوعي الوطني والقومي وذلـك لتحويـل النـاس إلـى              .  الجامعات في المدارس أو  
هذه حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين فـي        : حرب األسرلة .  مستهلكين منشغلين ببطونهم وفروجهم   

، وبغرض تحويلهم إلى إسرائيليين يخـدمون الـصهاينة الـذين ينكلـون بهـم               1948/األرض المحتلة 
أحد أبرز  " عرب إسرائيل "يعتبر تعبير   . م ويحرمونهم من حقوقهم اإلنسانية والوطنية     ويصادرون أرضيه 

التعبيرات المستعملة اآلن على نطاق شعبي وعلى مستوى وسائل اإلعالم التي تجسد مسألة األسـرلة، إذ                
 ال  ومن المالحظ أيضا أن العـرب     . ينفي التعبير أصالة الشعب الفلسطيني ويجير وجوده لصالح إسرائيل        

يستطيعون حصاد مقاعد في الكنيست الصهيونية بقدر وزن أصواتهم الحقيقية ذلك ألن العديد منهم ينتخب            
على الرغم من نجاح إسرائيل الجزئي في عمليـة األسـرلة، وخـذالن التنظيمـات               .  أحزابا صهيونية 

ي عنوانا بـارزا لـدى    إال أن الصمود بق48/الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلخوتهم في األرض المحتلة     
العديد من الناس، وهؤالء قادرون على المحافظة على الهوية الفلسطينية العربيـة واإلسـالمية، ونحـن                

.  نشاهد المعارك اإلعالمية والسياسية والدينية التي يخوضها هؤالء دفاعا عن الهوية والحقوق والمقدسات            
ها الضفة الغربية لغاية شهر حزيـران       تعرض قطاع غزة لذات الحرب التي تعرضت ل       : حرب الحصار 

اجتمعت األمم  .  حيث بدأ ضد القطاع أبشع وأوسع وأشد حصار عرفه التاريخ ضد شعب            2007)/ يونية(
لحصار قطـاع غـزة اقتـصاديا وماليـا         ) ومن فلسطينيين (من الشرق والغرب، ومن الفرنجة والعرب       

ة الفلسطينية، وما زال هذا الحصار مضروبا       وعسكريا في البر والبحر والجو من أجل إعادته إلى السلط         
بدأ الحصار ببعض الثغرات لمرور المواد الغذائية والتزويد بالكهربـاء مـع            .   بمشاركة عالمية واسعة  

هجمات جوية صهيونية متفرقة، لكنه فشل في كسر إرادة الناس؛ ثم ارتفى ليكون حصارا مطبقـا، لكـن       
لفلسطينية المصرية االفتراضية، وصنعوا حدثا عالميـا تاريخيـا؛         النتيجة كانت أن اجتاح الناس الحدود ا      

فشن األعداء حربا على غزة استمرت ثالثة وعشرين يوما، وفشلوا على الرغم مما أعملـوه مـن قتـل                   
ارتفاع مستوى اإلبداع لدى الناس في القطاع مـن أجـل تـدبير             : أدى صمود غزة إلى أمرين    .  وتدمير

. جية، وتصاعد مستوى التضامن الشعبي والرسمي العالمي مع أهـل القطـاع           أمورهم اليومية واالستراتي  
استطاعت غزة أن تهرب المواد الغذائية واألموال والسالح، وأدت حمالت التضامن إلى استنفار وسـائل               

وصحيح أن غزة تعاني كثيرا من الحـصار، لكنهـا نجحـت    . اإلعالمية العالمية لشرح الوضع في غزة     
 يحاصرونها، وصمد الناس وأبقوا على الراية مرفوعة رافضة لكـل اإلغـراءات             كثيرا في حصار من   

هذه حرب تـشنها األنظمـة      : حرب المالحقة واإلذالل والتذويب   .  ومحاوالت تذويب القضية الفلسطينية   
إنه متهم بالبحث عن    . العربية ضد الشعب الفلسطيني على اعتبار أن الفلسطيني متهم إلى أن تثبت براءته            

ووسائل تساعده على تحرير وطنه واسترجاع حقوقه، وبما أن مثل هـذه التهمـة تعنـي التنظـيم                  سبل  
وممارسة أعمال مقاومة ضد إسرائيل فإن األنظمة العربية تقع تحت طائلة المـسؤولية أمـام إسـرائيل                 

زجهـم  تتفرغ أجهزة األمن العربية كثيرا لمالحقة الفلسطينيين ومتابعتهم والتحقيـق معهـم و             . وأمريكا
ال يستطيع الفلسطيني المرور    . بالسجون وإذاللهم من أجل ان يستكينوا ويقبلوا بما يطرح عليهم من حلول           

عبر المطارات العربية بهدوء واطمئنان، ودائما تعترضه أجهزة المخابرات وتحقـق معـه وتحتجـزه،               
ـ  . وتوجه إليه التهم على الرغم من تأكدها من أنه ال يعمل ضد أمنها             لو، انـضم الفلـسطينيون   وبعد أوس

أغلب األنظمة العربية متحالفة مع أمريكـا،       .  أنفسهم إلى قائمة األنظمة العربية التي تالحق الفلسطينيين       
وهي متحالفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وهي تعي تماما عصا إسرائيل الغليظة فيمـا                 

هذا فضال عن دور إسـرائيل  . يات لتحرير وطنهمإذا تهاونت مع الفلسطينيين وتركتهم يبحثون عن تضح      
المهم في المحافظة على بقاء بعض األنظمة واستمرارها من خالل كشف محاوالت االنقالب والثورة، أو               
توظيف القوى األمنية والعسكرية اإلسرائيلية في مواجهة حركات تمرد عربية، أو تهديد أنظمة عربيـة               
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تختلف األنظمة فيما بينها في كيفية شن هذه الحرب وذلـك وفـق          .  غير أمريكية ألنظمة عربية أمريكية    
فمثال تضغط لبنـان كثيـرا      . المعطيات الموضوعية القائمة، ووفق كيفية صناعة النظام من قبل األجانب         

على الفلسطينيين في حياتهم المعيشية على الرغم من أنهم يكررون ليل نهار بأنهم ال يريدون التوطن في                 
و أن الهدف هو إجبار الفلسطينيين بخاصة من فئة الشباب على البحث عـن سـبل للهجـرة                  لبنان، ويبد 

أما في األردن، فكان واضحا منذ البدء أن النظام عمل على إقامـة الـوطن               . ونسيان القضية الفلسطينية  
مـل  يتحدث النظام اآلن ضد الوطن البديل ويرفضه، لكنه ع        . البديل من خالل التجنيس والتمليك الواسع     

على إقامته من ناحية األمر الواقع، وهناك فلسطينيون كثر اآلن في األردن قـد نزعـوا عـن أنفـسهم                    
هذا علما أن الكاتب ال يميز بين عربي وآخر، لكن التوضـيح            . (فلسطينيتهم ويعرفون أنفسهم باألردنيين   
ني الجيد هو شـبه الميـت       لدى أغلب األنظمة العربية، الفلسطي    ).  يدفعه إلى استخدام التعبيرات القطرية    

يـؤدي  : حـرب التهجيـر   .  الذي يكتفي باألكل والشرب والنوم، وال يتدخل بفلسطين إال بغرض الخيانة          
التضييق الذي يعاني منه الفلسطينيون في فلسطين وفي البلدان العربية إلى التفكير بالرحيل عن األوطان،               

ن مثل النرويج والسويد وكندا وأستراليا والواليات       هناك دول اآل  . وبالعدو للتفكير في سبل تسهيل الرحيل     
كانت هذه تتطلب معايير مهنيـة      . المتحدة تفتح أبوابها لهجرة فلسطينيين، وتسهل لهم العمليات اإلجرائية        

واحترافية عالية من أجل المصادقة على الهجرة، أما اآلن فأصبحت األمور سـهلة بحيـث يـستطيع أن                  
لمحترفين، إنما بعد الفحص األمني للتأكد من أن الشخص عبارة عن مهاجر            يهاجر غير المؤهلين وغير ا    

حروب فاشلة هذه الحروب ليست جديـدة فـي         .  عن القضية الفلسطينية وليس مجرد مهاجر عن وطن       
أغلبها، وهي قديمة بقدم القضية الفلسطينية، لكن أغلبها فشل في تحقيق الهدف وهـو تـشتيت الـشعب                  

لقد عملت أمريكا على التوطين منذ سنوت طويلة، وتـآمرت          .  ذويب الحقوق معه  الفلسطيني وتذويبه وت  
كمـا  . معها األمم المتحدة ظنا منها أن الفلسطينيين سينسون وطنهم بعد مرور ثالثين سنة على تهجيرهم              

نجحت هذه  . أن األنظمة العربية لم تكن تتهاون مع الفلسطينيين أبدا، وعملت باستمرار على كبح جماحهم             
لم تعد الشعوب العربية دهماء تماما كما كانـت         .  األنظمة في بعض األمور لكنها فشلت في أمور أخرى        

في السابق، وأصبح لديها من الوعي ما يكفي إما لتقديم الدعم للفلسطينيين، أو تبرير ما يقومون به فـي                   
 الوعي بحيـث أصـبح      وقد تحسنت الظروف في العديد من البلدان العربية من زاوية         . مواجهة إسرائيل 

. للقوى اإلسالمية والقومية حضور يساعد الفلسطينيين على تجاوز بعض األزمات، أو التخفيف من حدتها             
فمثال لم يعد لبنان مسرحا للماسونيين من القوى المسيحية والسنية، بل ظهرت فئات مسيحية وإسـالمية                

أن القوى اإلسالمية والقوميـة فـي األردن        كما  . متنوعة تؤمن بعروبة لبنان وعروبة القضية الفلسطينية      
يبدو أن  .  آخذة بالنهوض واكتساب القوة، وهي قادرة على تحدي بعض اإلجراءات والسياسات الحكومية           

المشكلة األكبر التي تواجه الفلسطينيين في الحروب التي يواجهونها موجودة في الضفة الغربيـة التـي                
تعيش الضفة الغربية وضعا بائسا مـن الناحيـة         .  ين وإذاللهم تشهد نجاحا ملحوظا في تطويع الفلسطيني     

الوطنية إلى درجة أن اناسا كانوا متهمين بالعمل مع إسرائيل قد أصـبحوا قـادة ويقـررون للـشعب،                   
وقد بينت أعاله الخطوط العريضة التي تأخـذها الحـرب فـي            . وينسقون مع إسرائيل في مجاالت عدة     

الحـرب المـضادة يتمتـع      .  ع سيستمر، ولن تكـون نهايتـه بعيـدة        لكن ال أظن أن هذا الوض     . الضفة
الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم اآلن بوعي عميق بقضيتهم وبقياداتهم وفصائلهم ويعرفون الغث من              

إنهم يتسلحون بوعي   . السمين، ويعون تماما التحركات الدولية والمواقف العربية والمخططات الصهيونية        
أكثر صالبة على الصمود والتحدي وشن الهجمات اإلعالمية والثقافيـة واالجتماعيـة            متصاعد، وبإرادة   

صحيح أن فلـسطينيين مـا      .  المضادة من أجل أن يبقى الشعب موحدا ضمن عمقيه العربي واإلسالمي          
زالوا يعانون من مشاكل التمني والظن الحسن ببعض القيادات وبعض السياسات والتـصريحات، لكـن               

في موقع القيادة، وال في موقع التصدي، وهم في الغالب يميلون نحو معتقـداتهم الوطنيـة                هؤالء ليسوا   
وحدة الشعب الفلسطيني اآلن علـى  .  والتي في النهاية لن تكون ضمن الحروب التي يتعرض لها الشعب 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1855:         العدد       20/7/2010الثالثاء  :التاريخ

فـضل  المستويين اإلقليمي والعالمي جيدة ومعززة، وهي تنمو باستمرار ويزداد عودها صالبة، ويعود ال            
لعدد من العوامل على رأسها اإلصرار الفلسطيني وبعض وسائل اإلعالم العربية مثل الجزيرة والمنـار               

وإذا كان الشقاق ظاهرا في الضفة الغربية وغزة فذلك ألن الشعب ال يمكـن أن يتوحـد علـى                   . والرأي
تستقيم األمـور وتعـود     وفي النهاية ال يمكن إال أن       . أرضية االعتراف بإسرائيل والتنسيق األمني معها     

    . الضفة الغربية جزءا فاعال في تحقيق الصمود والسير في المشوار حتى التحرير
 19/7/2010، 48موقع عرب
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  نقوال نصر
ألف دوالر، وهذه ثروة في حينـه، لبنـاء         ) 60(منذ تبرع األمريكي اليهودي الثري، يهودا تورو، بمبلغ         

النيويـورك  " وحتى نشر تقريـر      1860ة استيطانية يهودية خارج أسوار القدس القديمة عام         أول مستعمر 
هيئة أمريكية جمعت أكثـر     ) 40(في الخامس من الشهر الجاري الذي كشف عن وجود أكثر من            " تايمز
 مليون دوالر من التبرعات الخاصة التي أعفتها الخزينة الفيدرالية األمريكية من الـضرائب            ) 200(من  

خالل السنوات العشر الماضية لتمويل االستيطان في القدس بخاصة والضفة الغربية المحتلتين، تـدفقت              
لتجعـل منهـا    " اإلسـرائيلي "األموال األمريكية الحكومية والخاصة على حد سواء على دولة االحتالل           

ب األخـضر للوكالـة     المستفيد األول في العالم من المساعدات الخارجية للواليات المتحدة، طبقا للكتـا           
  ).USAID(األمريكية للتنمية الدولية 

 مثيالتها لروسـيا والهنـد ومـصر        2008 حتى نهاية عام     1946لقد تجاوزت هذه المساعدات منذ عام       
إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانيـة، ممـا ال        " مشروع مارشال "والعراق بل تجاوزت حتى     

يقة أن تهويد القدس الجاري على قدم وساق حالياً إنما يتم عمليـاً بـأموال   يثير الكثير من الجدل حول حق   
  .أمريكية

األمريكي لالستعمار االستيطاني   " الخاص"الذي سلط األضواء على التمويل      " النيويورك تايمز "إن تقرير   
ويـل   بالرغم من أهميته في إبراز دور الخزانة الحكومية األمريكية فـي تـسهيل هـذا التم                -اليهودي  

بإعفائه من الضرائب مع أنه يتعارض مع السياسة المعلنة لإلدارات األمريكية تجاه االسـتيطان        " الخاص"
 ينبغي أال يغطي علـى حقيقـة أن         - ومنها القدس    1967اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ،      

 الـصهيوني فـي فلـسطين       األمريكي هو الرافعة المالية األساسية لدولة المـشروع       " الحكومي"التمويل  
 على سبيل المثال،    2011فالميزانية الفيدرالية للسنة المالية ،    . والحتاللها االستيطاني وبخاصة في القدس    
من إجمالي المساعدات األمريكية لكل منطقة ما تسميه        %) 42(خصصت لها ثالثة مليارات دوالر، تمثل       

  ".الشرق األدنى"الخارجية األمريكية 
، وهي األداة المالية األساسية التي تستخدمها وزارة الخارجية         )USAID(ظر أن وكالة ال     ومما يلفت الن  

لخدمة أهدافها السياسية، تستثني القدس عملياً من برامج مساعداتها للشعب الفلسطيني سواء المباشـرة أو               
ج مـساعداتها   تلك التي تمر عبر سلطة الحكم الذاتي، لكنها في الوقت نفسه ال تستثني القدس من بـرام                

  ".اإلسرائيلي"لدولة االحتالل 
أم في غيره من تقاريرهـا والتقـارير عـن نـشاطاتها            " كتابها األخضر "ومع أن هذه الوكالة سواء في       

فإن اإلشارة  " الضفة الغربية وغزة  "طباعة أو الكترونياً تتحدث كثيراً عن مشاريعها في         " رسمياً"المنشورة  
في هذه التقارير ال تشمل أية مشاريع أو برامج مهمة للوكالة فيها، وكأنمـا              " القدس الشرقية "النادرة إلى   

القدس ليست جزءاً ال يتجزأ من األراضي المحتلة من منظور وزارة الخارجية األمريكية التـي تـأتمر                 
الوكالة بأوامرها، بالرغم من االعتراف الرسمي لإلدارات األمريكية بأنها بند رئيسي من بنـود قـضايا                

بـين مفـاوض منظمـة التحريـر        " وسيط"ضع النهائي على أجندة التفاوض التي ترعاها واشنطن ك        الو
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الفلسطينية وبين دولة االحتالل، مما ال يجعل من الصعب اتهام الوكالة بالتضليل اإلعالمـي المـدروس                
  .تسمية وبرامجاً" الشرقية"وتستثني القدس " الضفة الغربية وغزة"عندما تشير في إعالمها إلى 

التي وجهتها كالعادة لالستهالك المحلـي      " رفع العتب "وسلطة الحكم الذاتي في رام اهللا، بالرغم من دعوة          
لوقف اإلعفاءات الضريبية   " النيويورك تايمز "أكثر مما وجهتها للرئيس األمريكي باراك أوباما بعد تقرير          

ال " جميـل "ليهودي، ليـست نـاكرة ل     األمريكية التي تمول االستعمار االستيطاني ا     " الخاصة"للتبرعات  
USAIDفإشادة الرئاسة وحكومتها ووزرائها ال تتوقف بجهود الوكالة وحكومتها ،.  

فالواليات المتحدة هي المزود الرئيسي للمساعدات الثنائية االقتصادية والتنموية للفلسطينيين، إذ قـدمت             "
  ".1994مليار دوالر منذ عام ) 9.2(أكثر من 

الفلسطيني فإنها بحاجـة إلـى إضـاءة        " تسهيل حركة الشعب  "ى دور هذه المساعدات في      أما اإلشارة إل  
األمريكي في تثبيت االحتالل، وترسيخ االسـتيطان، وتهويـد القـدس           " التسهيل"خاصة، بسبب دور هذا     

  .بخاصة
ى فـي   فاإلدارات األمريكية المتعاقبة التي فشلت زيارات وجوالت كبار مسؤوليها التي ال تعد وال تحص             

فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية لالحتالل في الضفة الغربية، وبخاصة حول القـدس، وفـي فـتح                 
بين الضفة وبين قطاع غزة، وفي فتح معابر القطاع حتى مع اسـتمرار حـصاره أمـام                 " الممر اآلمن "

لمؤسـسات  ، ناهيك عن مهمة من المفترض أن تكون أسهل كثيراً مثل إعـادة فـتح ا               "اإلنسانية"الحركة  
" االلتفافية"الفلسطينية المغلقة في المدينة، قد نجحت كما يبدو في فتح وتعبيد طرق بديلة هي نفسها الطرق                 

دونماً تمثـل   ) 2،399،824(التي خططها االحتالل نفسه حول مستعمراته االستيطانية التي تسيطر على           
ة الفلسطينية المحاصرة فيها، باستثناء     من مساحة الضفة الغربية للوصل بين جزر الكثافة السكاني        %) 42(

  .أوائل الشهر الجاري"" اإلسرائيلية"بتسيلم "القدس طبعا، حسب تقرير منظمة 
من شـبكة الطـرق     %) 23( قد مولت بناء     USAIDإن  ): أريج(يقول معهد األبحاث التطبيقية  القدس       

 وهي في معظمها تقع في المنطقتين       2004التي أعدتها حكومة دولة االحتالل في سنة ،       " البديلة"االلتفافية  
من مساحة الضفة الخاضعة للسيطرة األمنية لالحـتالل الـذي          %) 80(اللتين تمثالن أكثر من     " ج"و" ب"

  .يشرف على كل مشاريع الطرق فيها
كاألفاعي في عمق وديان الضفة الغربيـة وتنزلـق فـوق منحـدرات             " ملتفة"وهذه الطرق التي تتسلل     

التي تعتز بها حكومـة سـالم فيـاض فـي رام اهللا             " التنمية"الوعرة هي من مفاخر     ومتعرجات تاللها   
مـشاريع  " ج"و" ب"، ال بل إن فياض نفسه يفتخر باختراق هذه الطرق لمنطقتي            "إنجازاتها"باعتبارها من   

  .التقسيم األمني للضفة بموجب اتفاقيات أوسلو" تتحدى"فلسطينية 
األمريكي لحركة الفلسطينيين   " التسهيل"ها باعتبارها من أهم منجزات      وبدورها تروج الوكالة األمريكية ل    

تحت االحتالل، بينما هي في الواقع من أهم منجزات دولة االحتالل في مخططها لتثبيـت المـستعمرات                 
  .وتهويد القدس بأموال أمريكية

لطة الفلـسطينية   من المحزن أن الـس    : "في بيت لحم  " بديل"وقالت أينجريد جرادات غاسنر مديرة مركز       
  .بينما يسيطر المستوطنون على الطرق الرئيسية" تساعد في بناء معازلها

في الشهر الماضي نفى فياض في بيان أن تكون السلطة أسهمت في بناء شبكة طـرق اقترحتهـا دولـة                   
 وبأن السلطة تفعـل   " خطيرة جداً "غسان الخطيب بأن القضية     . االحتالل، ليضيف الناطق باسم حكومته د     

في الضفة الغربية، غير أن الحقائق المادية علـى  " نظام فصل عنصري  "كل ما هو ممكن لمقاومة ظهور       
  .األرض تدحض كل بيانات النفي والتسويغ

  20/7/2010، الخليج، الشارقة
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  سالمة كيلة
وهي الفكرة التي طرحت منذ زمن      . بمسألة الوطن البديل  ينشغل مثقفون، وبعض القطاعات االجتماعية،      

فـي تـأليف    » القوى اليمينيـة  «ضمن االستراتيجية الصهيونية وأعيد طرحها بعد نجاح حزب الليكود و         
وإذا ). وكذلك يقال إنها مطروحة في أروقة الكونغرس األميركـي     (الحكومة، إذ باتت تُناقَش في الكنيست       

ية مواجهة ذلك، فإن المتابع للنقاشات والبيانات يلمس أنها تبعد عـن تنـاول              كان ضرورياً االنشغال بكيف   
ـ إلى تناول مـسائل ال       ـ وهو أن الدولة الصهيونية تطرح مخططاً يستهدف األردن         جوهر الموضوع 

تفعل سوى خلق االحتقان األردو ــ فلسطيني، وبالتالي تهيئة الساحة لحرب ليس من السهل أن نعرف                
، وهي تجري بين أفراد شـعب       »قومية« هذه المرة، أهي طائفية كما حدث في لبنان؟ أم هي            ماذا نسميها 

ولقد أسميت هذا   . واحد؟ ربما دخلنا في مرحلة تفرض تسميات جديدة، فهنا التداخل القبائلي والديني قائم            
  .»حرب إثنية محدثة«االحتمال مرة بـ

الفكرة بل تلمس الجسم الذي فـصلت عليـه،         ربما يوضح ما يجري مدى السطحية التي ال ترى مصدر           
فتصبح المسألة هي   . ليصبح الصراع هو مع هذا الجسم بدل مالحظة الطرح الذي يطرحها والهدف منها            

عن السيطرة على الدولة، وكيف يتشدد الفلـسطيني لـشعوره          » الفلسطيني» «األردني«مسألة كيف يبعد    
قشرة، لكنها ال تفعل سوى خلق احتقان ثمة من يستعد          وكل ذلك يجري في إطار      . بالتهميش» التاريخي«

لإلفادة منه لتفجير هذه الحرب اإلثنية المحدثة، وهو طبعاً الدولة الصهيونية التـي تريـد نقـل القـضية          
  .الفلسطينية من أرض فلسطين إلى األردن

 بفكرة الوطن البـديل     في هذا الوضع مثالً، ما عالقة الحقوق السياسية للفلسطينيين الذين يسكنون األردن           
لكي يجري التحريض من أجل إلغاء حقوقهم السياسية؟ هل سيتحقق الوطن البديل عبر االنتخابات؟ وهل               
الفلسطينيون هم من يعمل على تحقيقه عبر االنتخابات؟ وهل من الممكن وقف تحقيق الوطن البديل عبر                

  وقف حق االنتخاب؟
بر االنتخابات لكي تصبح المشاركة الـسياسية لفلـسطينيي         سيتحقق ع » الوطن البديل «لكن، من يظن أن     

األردن هي المشكلة؟ وهل النظام االنتخابي ديموقراطي إلى هذا الحد؟ أليس التزوير هـو أسـاس كـل                  
االنتخابات التي جرت، والتي ستجري؟ بالتالي، إن منطق التفكير هنا ساذج ألنه يفتعل مشكلة في غيـر                 

الخطـر  «هي التي تحسم في قضية الـوطن البـديل، ولـيس            » لفلسطينيةاألغلبية ا «فليست  . موضعها
وأقول فكـرة ألنـه     (ليست هنا المشكلة على اإلطالق، ألن من يطرح فكرة          . هو المشكلة » الديموغرافي

ال يريد السالسة في االنتقال عبر انتخابات، بل يريد إثارة االحتقـان واالقتتـال،              ) ليس هناك وطن بديل   
وتقليص الحقوق مجاالً لالستغالل مـن أجـل        ) وإن عن جزء  (ح فكرة سحب الجنسية     وهو ما يجعل طر   

  .استثارة قطاع من الفلسطينيين في سياق تعميق االحتقان وصوالً إلى االقتتال
بمعنى . األخطر هنا إذاً، هو أن الفكرة الصهيونية تتحول في الوعي المشوه والسطحي إلى فكرة فلسطينية              

من يتعامل معها وكأنها مشروع فلـسطيني، مـشروع يحملـه الفلـسطينيون             » نييناألرد«أن هناك من    
» السيف«، ليحمل   »األردنة«في قوقعة   » االرتداد التعصبي «ويعملون على تحقيقه، األمر الذي يدفع إلى        

أو جزء  (ويكون الحل بتجريد الفلسطينيين     . »فلسطيني«في مواجهة غاصب    » وطن األجداد «للدفاع عن   
هذا هو معنى البيانات التي صدرت في اآلونة األخيرة، والتي انطلقـت            . من الحقوق السياسية  ) مهم منهم 

، أو من سحب الجنسية من جـزء كبيـر مـن            »قوننة فك االرتباط  «، أو من    »دسترة فك االرتباط  «من  
 ويصبح  هنا بات ينظر للفلسطيني كخطر قادم،     . الفلسطينيين، أو تقسيم فلسطينيي األردن إلى فئات وزمر       

التحريض ضده أساس سياسة، بينما يجري تجاهل أن الدولة الصهيونية هي التي تطرح هذه الفكرة، وأن                
بمعنى أن  . هدفها بالضبط هو استثارة حرب تطحن الكل، وتهيئ لمد السيطرة الصهيونية إلى شرق النهر             

 هناك من الفلسطينيين،    وربما يكون . ما يحرك هو الحساسيات والتخوفات وليس رؤية واضحة لما يجري         
سواء الكومبرادور المرتبط أو غيره ممن يعتقد بأنه سيصبح الحاكم الجديد في هذه الدولة أو يتوافق مـع                  
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وحين يتبلـور   . وبهذا يلعب الطرفان على إثارة االحتقان بوعي أو بال وعي         . الدولة الصهيونية على ذلك   
والخطر يكمن في أن الميـل التعـصبي والعـالج          . االحتقان، يمكن أياً كان أن يحوله إلى حرب مدمرة        

  .الخاطئ لدى طرف سيعزز التعصب لدى الطرف اآلخر، وهكذا دواليك في صيرورة نهايتها دموية
هذا هو الوضع اآلن، والذي يتمظهر في       . إننا نطلق العنان لحساسياتنا الصغيرة والضيقة لكي تشعل حرباً        

ومع كل احترامنا للـضباط المتقاعـدين،       .  إلى حرب حقيقية   يمكن أن يتحول  » صراع بيانات ومقاالت  «
ولكل التخوفات من كل األطراف، فإن ما يجب أن يواجه هو المشروع الـصهيوني الـذي انتقـل مـن                    

وإذا لم يكن واضحاً في السابق أن المشروع الصهيوني         . السيطرة على فلسطين للتوسع شرقاً نحو األردن      
دن طبعاً وأوالً، فإن مجرد نقاش الفكرة علناً في الكنيست وفي الكـونغرس             يطال كل المنطقة، ومنها األر    

األميركي يجب أن يشير إلى جهة الخطر، وبالتالي البحث في كيفية مواجهته بدل االشتباك المحلي علـى                 
  .افتراضات وهمية، وانطالقاً من تعصبات وهمية كذلك
ونية في سياق السعي لتفكيك المنطقة أكثر من أجل         يجب أال ننسى أن مطلق الفكرة هم قادة الدولة الصهي         

وأنهم يحققون نقلة جديدة بعـدما ابتلعـت        . السيطرة عليها، وأن هدفهم هو استثارة الحروب لتحقيق ذلك        
وإذا أردنا أن نستعيد الرؤية الصهيونية لشرق األردن، نلحظ أنها كانت           . فلسطين، وبات ممكناً التقدم أكثر    

وربمـا قلـة عـدد      (، لكن ضـرورات االسـتراتيجية اإلنكليزيـة         »ومي اليهودي الوطن الق «جزءاً من   
رغم ذلك ظلت كتل رئيسية في الحركـة        . فرضت أن يتشكل شرق األردن في دولة      ) المستوطنين اليهود 

ومـن يعـد إلـى الـرؤى        . »أرض إسرائيل «، أو من    »الدولة اليهودية «الصهيونية تعتبر أنه جزء من      
 العديد من الوثائق، يكتشف أن حدود الدولة الصهيونية تضم السلسلة الجبلية فـي              الصهيونية المكررة في  

  .شمال األردن، التي يجب بالتالي السيطرة عليها
وربما هذا ما بقي ألن يضم من األردن للدولة الصهيونية، لكن وضع األردن ككل أصبح يوضـع فـي                   

 استراتيجية السيطرة الصهيونية على مجمل      وبدأ يتوضح كجزء من   . سياق آخر، بدأ يطرح علناً ورسمياً     
، فقد تحولت المراوغة الصهيونية إلى طرح       »الوطن البديل «أقصد هنا فكرة    . المنطقة المحيطة بفلسطين  

هي ضفتا األردن، وانطالقاً من ذلـك يمكـن         » أرض إسرائيل «معادلة جديدة تنطلق من أن فلسطين أو        
، وشرقيه هو فلـسطين،     )وهنا النقية (» الدولة اليهودية «هر هو   ، ليكون غربي الن   »الشعبين«تقاسمها بين   

  .»الوطن البديل«وهو الحل الذي بات يعرف بـ
في إسرائيل هي التي تحكم، بل      » القوى األكثر تطرفاً  «وال شك في أن طرحه اآلن ذو مغزى، ليس ألن           

أشكال الطـرق االلتفافيـة     ألن آليات السيطرة على الضفة الغربية، عبر االستيطان وجدار العزل، وكل            
  الكومبرادور» توليد«والحواجز األمنية، وأيضاً 

  الدولة الصهيونية تسعى لتشريد الفلسطينيين في أبعد مناطق العالم وليس في أي من الدول المحيطة
الفلسطيني المرتبط واألجهزة األمنية الضابطة تحت السيطرة الصهيونية، وكذلك النجاح في فصل قطـاع       

وكل ذلك فرض االنتقال إلى خطوة جديدة في مـشروع          ... الضفة الغربية وتكريس هذا الفصل    غزة عن   
هنا بدأت خطوة االنتقال إلى األردن في سياق االستراتيجية تلك، حيث يجـري             . تمكين الدولة الصهيونية  

. ستمر، يفتح األفق لتدخل صهيوني م     »وطن الفلسطينيين «صراع هنا ينطلق من أن األردن هو        » افتعال«
للفلـسطينيين، بـل حـرب      » وطن بديل «، بمعنى أنه ليس هناك      »الوطن البديل «وهذا هو جوهر فكرة     

فالدولة الصهيونية ليست معنيـة بإقامـة       . تفرض تكون كانتونات متصارعة تخضع للسيطرة الصهيونية      
ها انطالقـاً مـن     على حدودها وال حريصة عليها، ألنها تعتقد أن ذلك يمثّل خطراً علي           » دولة فلسطينية «

إمكانية تكون وجود فلسطيني يؤسس لمقاومة على جبهة طويلة، وخصوصاً إذا ما أصبحت هذه الدولـة                
وهو األمر الذي يفرض القول بأن الدولة الصهيونية تسعى لتشريد الفلسطينيين           . مستقراً لجموع الالجئين  

  .نهاية فلسطينفي أبعد مناطق العالم وليس في أي من الدول المحيطة لكي تضمن 
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بالتالي، فإن الخطر هو هنا، وهو األمر الذي يفرض التفكير جدياً في كيفية المواجهة عبر ضمان وحـدة                  
، وعلى العكـس    »الفرز«وهنا كما أظن يسقط     . شعبية تكون أساس تحويل األردن ككل إلى دولة مواجهة        

  .ن أيضاًفالمسألة اآلن ال تتعلق بفلسطين فقط، بل باألرد. تتدعم المواجهة
 20/7/2010، االخبار، بيروت

  
  هل يضيع حق العودة؟  والقدسالدولةالتركيز على  .53

  ماجد كيالي
توحي تحركات ومواقف الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، بأن الصراع بينهمـا بـات يمكـن اختزالـه                

وهذا مايفسر  . ينوبإقامة دولة للفلسطيني  ) 1967عام  (بانسحاب إسرائيل من معظم األراضي التي احتلتها        
الالجئـين والحـدود    : أن قضية القدس، من بين مجمل قضايا الحل النهائي، التي تشمل، أيضا، قـضايا             

والمستوطنات والترتيبات األمنية، باتت بمثابة القضية التي بناء على التوافق عليها يمكن التوصـل إلـى                
  . حي الدينية والرمزية والسياسيةصيغة اتفاق تسوية؛ بالنظر ألهمية هذه المدينة لهما من النوا

، فـي إطـار الـصراع ضـد المـشروع           )بعاصمتها القدس الشرقية  (ومع إدراك أهمية قيام هكذا دولة       
الصهيوني، فإن التركيز على هذا الهدف، يثير العديد من األسئلة والشبهات حول ماهية االتفـاق حـول                 

عتبر جوهر القضية الفلسطينية، وتختـزل قـضية        القضايا األخرى، ال سيما منها قضية الالجئين، التي ت        
  .اغتصاب األرض والحقوق والهوية

ومشكلة عملية التسوية الجارية، بين مشاكل أخرى، أنها ال تتوخى إيجاد حلول ناجزة ونهائية لمختلـف                
بمعنـى أن هـذه   . اإلسرائيلية والفلـسطينية : قضايا الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وضمنه المشكلتان 

وية ال تهتم بمصائر البشر وعالقاتهم وتطورهم الثقافي واالجتماعي والـسياسي، علـى الـصعيدين               التس
ولطالما . الفردي والمجتمعي، بقدر اهتمامها بقضايا األرض والترتيبات األمنية وشؤون السيادة والسياسة          

وز قضايا النـاس،    ترددت في الخطابات السائدة عبارة المقدسات، واألماكن المقدسة، في حين يجري تجا           
وظروف حياتهم ومستقبلهم وحرياتهم، باعتبارهم معنى الوجود وغايته؛ ويبدو ذلك طبيعيا فـي منطقـة               
تقدس فيها تحيزات السياسة، وعوامل القوة، وخطابات السلطة، على حساب كرامـة النـاس وحـريتهم                

  . وحقهم في االختيار الحر وتقرير المصير
أضفى طوال المرحلة الماضية صفة القداسـة       ) القومي واإلسالمي (لعربي  الالفت أن الخطاب السياسي ا    

على القضية واألرض الفلسطينيين، ولكنه على األغلب تجاهل مصير الشعب الذي يـضفي علـى هـذه                 
القضية قداستها، من تاريخه وذاكرته وثقافته ومعتقداته الدينية، والذي يعيش في حال من البـؤس مـن                 

ففي كثير من األحوال بدا هذا الخطـاب أحـوج إلـى الـشعب              . والقانونية والنفسية النواحي االجتماعية   
الضحية حينا، أو الشعب البطل حينا آخر، أو الشعب المتّهم في أحيان متعددة، أكثر بكثير مـن حاجتـه                   
لشعب طبيعي، وذلك لتبرير ذاته وللتعويض عن قصوره وتغطية تحيزاته السياسية فـي التعـاطي مـع                 

  . هذا الشعب من مختلف النواحيمتطلبات 
ولعل في أغلب السياسات السائدة تجاه الالجئين الفلسطينيين أمثلة واضحة على ذلك، ومن ضمنها الضجة               

في لبنان؛ علما أن قصور السياسات العربية اليتمثـل فـي موضـوع             " التوطين"المثارة حول مخططات    
على حـساب االنتمـاءات العائليـة       ) ال عن القومي  فض(الالجئين فقط وإنما في تحقيق االندماج الوطني        

  . والقبلية والطائفية والمذهبية
دولي وإقليمـي،   ) أو قل تواطؤ  (ويستدل من طمس، أو اثارة موضوع الالجئين، أن ثمة نوعاً من توافق             

مباشر أو غير مباشر، على تجاوز هذا الموضوع وحله وفقا لمبدأ التعويض أو التهجير، وربما الطمـس                 
  .إلهمالوا
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فالمقاربة الدولية واإلقليمية في هذا الموضوع تنطلق من االعتقاد بأنه من المتعذر انصياع أحد الطـرفين                
لمطلب الطرف اآلخر، وعليه فإن اإلمكانية الوحيدة تتمثل في انتهاج واحد من            ) اإلسرائيلي والفلسطيني (

وتركها للزمن، ومشكلة هذا الطرح أنه ال       احتمالين، أولهما، ويفترض توافق الطرفين على تأجيل القضية         
يتوافق مع منظور الطرفين، بخاصة أن الطرف اإلسرائيلي يريد حال نهائيا، يرسم نهاية للـصراع مـع                 

في المجاالت األخرى   " تنازالتها"الفلسطينيين، ويقدمه على أنه الثمن الذي ال بد أن تقطفه إسرائيل مقابل             
وثانيهما، ويفترض التوصل إلى حل     . النهائي لدى الجمهور اإلسرائيلي   ، ومن أجل تسويق الحل      )الدولة(

يتضمن التعويض المعنوي على الفلسطينيين من دون تحميل إسرائيل مسؤولية أدبية أو مادية عن تشريد               
الالجئين وانتزاع أمالكهم، وبحث إمكانية حل القضية من خالل مداخالت دولية، عبر االسترشاد بمبـدأ               

، وفقا لمبـدأ لـم      48، بحيث تتم عودة عدد محدود من الالجئين إلى مناطق           194وفقا للقرار   حق العودة   
  .الشمل، في حين يجري التركيز على الشق الثاني من القرار الذي يتضمن التعويض على الالجئين

ويبدو أن هذه الصيغة بات يجري اعتمادها وتسويقها، بخاصة أن موازين القـوى والمعطيـات الدوليـة            
العربية ال تسمح للفلسطينيين بإقامة دولة ونيل حق العودة في آن، ما يفسر طمس قضية الالجئين مقابل                 و

وعليه فإن مجمل التجاذبات الجارية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،        ). والقدس(التركيز على إقامة الدولة     
التي قد يتم الحصول عليها في القدس       " المكتسبات"تدفع األمور باتجاه وضع تظهر فيه الدولة الفلسطينية و        

الشرقية، بمثابة المعادل الموضوعي الذي يمكن أن يعوض عن عدم إمكانية تحصيل مكاسب ملموسة في               
  .قضية الالجئين الفلسطينيين

  20/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  بعض الدروس.. أربع سنوات على حصار غزة .54
  عمر شعبان

ويتوجب علينا  .  إلى توضيح معالم الحصار وإبراز أوجه فشله       أدت قضية أسطول مساعدات وحرية غزة     
اغتنام هذه اللحظة واالستفادة من اهتمام العالم بغزة، ليس من أجل التخفيف من الحصار فحـسب، بـل                  

  .أيضاً، وهو األهم، من أجل إيجاد حل طويل المدى لمشكلة االحتالل الشاملة
ار في إقصاء حماس عن الـسلطة، كمـا كانـت تهـدف             لقد ثبت للجميع، وإن كان متأخراً، فشل الحص       

وعلى العكس من ذلك، أضر الحصار بـشكل مـدمر بالنـسيج االجتمـاعي              . إسرائيل من وراء فرضه   
وباالقتصاد في غزة، وترك المجال لظهور نمط اقتصادي طفيلي حيث أوجدت تجارة األنفاق طبقة مـن                

  .الحصارمؤسسات األعمال واألثرياء الجدد المستفيدين من 
فقد ترك عدم التحرك الفاعل من طرفه المجال واسعاً أمام          . كما ارتكب المجتمع الدولي أخطاء من جهته      

أطراف إقليمية ودولية، ال تسعى بالضرورة إلى تحقيق حّل سلمي للصراع، للتدخل وكسب الشعبية فـي                
  . مستقبليةوسيكون لهذا األمر من دون شك آثار سلبية على أي عملية سالم. المنطقة

وباإلضافة إلى ذلك، صرف تركيز المجتمع الدولي على منع دخول المواد الغذائية انتباه متخذي القـرار                
حقيقة أن الحـصار يـشمل      : عن التمعن في الجوانب األخرى للحصار، والتي تظل أكثر أهمية وإلحاحاً          

أثر كبير على الـشباب فـي       ولكل هذا   . أيضاً حركة األشخاص والكتب وبرامج الحاسوب وحتى الترفيه       
غزة، حيث يشكل الشباب حوالي نصف عدد سكانها البالغ مليون ونصف المليون نسمة، كمـا لـم تـتح                   

وقد يولد حرمانهم من المعلومات والترفيه التـي قـد          . لثلثيهم فرصة مغادرة قطاع غزة ولو لمرة واحدة       
  .تربطهم مع العالم الخارجي نتائج خطيرة في المستقبل

هتمام الحالي بالحصار أمراً جيداً يجب استغالله في سبيل االنخراط في عملية أوسع وأكثر شمولية               يعد اال 
  :للحّل، تضع بعض األمور ضمن األولويات
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فقد بات واضحاً أن الخالف الفلسطيني      . أوالً، يتوجب علينا تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح        
. ساسي للمسيرة السلمية التي ال يمكن لها أن تسير مـن دون تحققهـا             ليس شأناً داخلياً صرفاً، بل شرط أ      

ويجب أن يرافق ذلك رفع كلي للحصار، وخطة إلعادة إعمار قطاع غزة، وتحديد موعـد لالنتخابـات                 
  .الرئاسية والتشريعية في األراضي الفلسطينية

 ليس فقط على تأييد حق      وعلى المستوى اإلقليمي، يتوجب على القوى المؤازرة لحركة حماس أن تعمل،          
الحركة في الحكم كونها منتخبة، بل أيضاً على تشجيع الحركة على اإليفاء بالشروط التي تؤهلهـا كـي                  

ويمكن لتركيا أن تلعب دوراً في هذا، حيث يتوجب عليها اتخاذ التـدابير    . تكون مقبولة ومعترفاً بها دوليا    
تمكن من لعب دور الوسيط الفاعل بين اإلسرائيليين        لعكس مجرى عالقاتها المتدهورة مع إسرائيل حتى ت       

ويمكن لتركيا بالذات أن تلعب دوراً إيجابياً في        . والفلسطينيين، كما حاولت أن تفعل مع إسرائيل وسورية       
  .تشجيع حركة حماس على اتخاذ الخطوات الجادة الضرورية لتصبح حزباً سياسياً شرعياً

فورية لوقف معاناة الناس في قطاع غزة، فإن رفـع الحـصار       وفي حين أن هناك حاجة التخاذ خطوات        
ولذلك، يجب أن تكون هناك     . بشكل جزئي يظل غير كاف لترميم العالقات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين         

وعلى الطريق نحـو إيجـاد الحـّل، سـيكون مـن            . عملية متكاملة تهدف إلى إعادة الثقة بين الشعبين       
ي التي دمرت أثناء الحرب على غزة، وإعادة تشغيل المصانع التي توقفـت             الضروري إعادة بناء المبان   

  .بسبب الحصار، بحيث تتم تقوية قطاع اقتصادي داعم للسالم
لكن األمر الملح هو ترميم نفوس وعقول مئات آالف الشبان الذين حرموا من حريـة االختيـار وتعـدد                   

ومن دون هذه الخطوة المهمة، لن يكبر       . سجن فكري مصادر التعلم، وعاشوا ألكثر من ثالث سنوات في         
  .شباب غزة ليصبحوا أشخاصاً يهمهم السالم

لتحقيق كل ذلك، يجب على المنظمات اإلقليمية والدولية، السياسية منها والشعبية، أن تحشد قواها وتوحد               
قطاع أثبت قدرتـه    ويجب على السياسيين أن يؤمنوا بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، وهو            . جهودها

على التنبؤ بنتائج السياسات الخاطئة، وتفهمه للتطورات على أرض الواقع، وهو األفضل موقعـاً لتعلـيم       
  .الناس عن قيمة المصالحة وأهميتها

ومن خالل هذا التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، يرافقه دعم دولي كبير، سنتمكن من البدء بمداواة                
  .إلسرائيليين والفلسطينيين خطوة أخرى نحو السالمجرح غزة، وتقريب ا

عمر شعبان خبير اقتصادي ومؤسس ورئيس بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية، وهي منظمة مـستقلة              * 
  .فكرية وثقافية في غزة

  اإلخبارية" كومون غراوند"بالتعاون مع خدمة " الغد"خاص بـ *
  20/7/2010، الغد، عمان
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  20/7/2010الغد، عمان،   

  
  


