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  45  :كاريكاتير
***  

   في المناطق المأهولة وتتوعد باحتالل اراض في الجنوب "حزب اهللا" تهدد بضرب "اسرائيل" .1
اعلن قائد اركان الجيش االسرائيلي غابي اشـكينازي   :ـ من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ  

 الشيعي اللبناني حتى في مناطق مأهولة اذا اقتـضى          الثالثاء ان اسرائيل مستعدة للتحرك ضد حزب اهللا       
  .'هادئ في الوقت الحالي'االمر، مضيفا ان الوضع 

حزب اهللا يعزز   'وقال اشكينازي في حديث مع االذاعة االسرائيلية العامة من روما حيث يقوم بزيارة، ان               
ان ) يونيفيـل ( المؤقتـة  حيث ال يمكن للقـوات الدوليـة  ) من جنوب لبنان(وجوده في المناطق المأهولة    

الوضع هادئ في الوقت الحالي     'واضاف  . 'تكتشف االسلحة واذا اقتضى االمر سنتحرك في هذه المناطق        
  .'لكننا نتابع التطورات ومستعدون لكل االحتماالت

هدد قائد المنطقة الشمالية في جيش االحتالل، الجنرال غادي ايزنكوط، ان الجيش االسرائيلي سيقوم في               و
مواجهة القادمة باعتماد نموذج الضاحية الجنوبية، اي قـصف االخـضر واليـابس، وقـال الجنـرال                 ال

ان القصف في حرب لبنان الثانية كان خفيفًا لما يخطط له سالح            ' يديعوت احرونوت 'االسرائيلي لصحيفة   
 اقام مواقع، على حد     الجو، الفتًا الى ان القصف سيشمل المناطق المأهولة، واصابة مدنيين الن حزب اهللا            

  .قوله، داخل القرى اللبنانية في الجنوب
) من جنوب لبنان  (وقال اشكينازي في حديثه من روما، ان حزب اهللا يعزز وجوده في المناطق المأهولة               

ان تكتشف االسلحة واذا اقتضى االمر سنتحرك في هـذه          ) يونيفيل(حيث ال يمكن للقوات الدولية المؤقتة       
الوضع هادئ في الوقت الحالي لكننا نتابع التطـورات ومـستعدون           : واضاف. حد تعبيره المناطق، على   
  . لكل االحتماالت

وقال الجنرال المتقاعد في الجيش االسرائيلي يعقوب عميدرور اذا دفع الجيش االسرائيلي الى مواجهـة               
التـي  ( مليمتـرا،    122في لبنان فسيكون من الواجب احتالل مناطق واسعة البعاد نيران صواريخ الـ             

وان يقوم في الوقت نفسه بعملية صعبة معقدة الصطياد قواعد االطالق           )  كيلومترا 40تستطيع بلوغ مدى    
الثقيلة، مشيرا الى ان كون حزب اهللا جزءا من الحكومة اللبنانية والتأييد الـذي تقدمـه حكومـة لبنـان                    

 مواقع يوجد في استمرار استعمالها مساعدة       للمنظمة سيمكنان اسرائيل من العمل بحرية اكبر في مواجهة        
في قتال حزب اهللا، فعندما يصبح لبنان وحزب اهللا شيئا واحدا، تستطيع اسرائيل ان تزيـل جـزءا مـن                    
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على اية حال ستكون هذه حربا اشد، على الجبهـة الداخليـة       . 2006القيود التي فرضتها على نفسها في       
لكنها اذا وقعت، فانه يجب النجـاح فيهـا لنبـين           . لمبادرة اليها وعلى المحاربين ايضا، ولهذا ال تنبغي ا      

  .للمحيط المنفعل ان خيار استعمال النار ايضا في مواجهة دولة اسرائيل غير مجد، على حد قوله
  21/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  "فتح"قدمنا كل ما لدينا لتحقيق المصالحة دون أن نلمس أي خطوات من : فتحي حّماد .2

قدمت كل ما لديها ألجل " حماس"أكد فتحي حماد وزير الداخلية واألمن الوطني في غزة أن حركة  :غزة
  .دون أن تلمس الخطوات ذاتها من األخيرة" فتح"تحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة 

نوب في منطقة ج" حماس"وقال حماد، في لقاء مفتوح مع المواطنين نظمته دائرة العالقات العامة لحركة 
قدمنا في حركة حماس تجاه المصالحة كل ما هو مطلوب منا، وال ):" 19/7(مدينة غزة يوم االثنين 

  ".يوجد على األقل لدينا أي معتقل سياسي
نحن نريد على األقل أن يفرجوا عن المئات من مجاهدينا ومعتقلينا في سجون أجهزة أمن : "وأضاف

تمام المصالحة، كما نطالب إن كان لديهم نية بمصالحة حقيقية الضفة المحتلة كبادرة حقيقية من قبلهم إل
  ".بإرسال جوازات سفر غزة المحتجزة في الضفة الغربية المحتلة

وجدد حماد تأكيده على خلو سجون وزارة الداخلية في غزة من أية معتقلين سياسيين يتبعون ألي من 
  ".فتح"التنظيمات السياسية وبخاصة حركة 

جد لدينا في األمن الداخلي أو غيره أي معتقلين سياسيين، ونحن نحاسب أية تجاوزات ال يو:  وأضاف
  .، حسب تأكيده"تحدث من قبل عناصرنا الشرطية المنتشرة في قطاع غزة

  20/7/2010 قدس برس
  

   بمصالح الفلسطينيينا التفاوض معه عبثذّمة هنية تدعو لعزل االحتالل وتعحكو .3
ية في غزة إلى وقف أي لقاء مع االحتالل والعمل على عزله سياسياً دعت الحكومة الفلسطين: غزة

  ".الجهات التي تتفاوض مع االحتالل ال تمثل الشعب الفلسطيني"فلسطينياً وعربياً ودولياً، مؤكدة أن 
كل أعمال التنسيق "في غزة ) 20/7( وأدانت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها األسبوعي الثالثاء 

، معتبرة حضور ضباط "األمني الذي تقوم به أجهزة األمن في رام اهللا مع أمن االحتاللوالتعاون 
  .، على حد تعبيرها"شكل من أشكال العمالة المباشرة"إسرائيليين حفل تخرج دورة لألمن الفلسطيني 

أي تفاوض مع االحتالل بشكل مباشر أو غير مباشر هو عبث بمصالح الشعب "وأكدت على أن 
  ".ي وإضاعة للوقت وتجميل لصورة االحتالل في المجتمع الدوليالفلسطين

  20/7/2010 قدس برس
  

  إسرائيليتين مسؤولتين عن سرقة وقودها تقاضي شركتين الفلسطينية السلطة .4
 أعلن الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء إن السلطة الوطنية الفلسطينية باشرت في إجراءات :رام اهللا

ريد النفط اسرائيليتين، على خلفية حادثة سرقة البترول المورد للسلطة في لمقاضاة شركتي نقل وتو
  .مخازن قرية نعلين غرب رام اهللا في التاسع من الشهر الجاري

وضبط موظفو هيئة البترول قبل حوالي أسبوعين، إحدى الشاحنات اإلسرائيلية الموردة للبترول الى 
  .ي حيزا خاصا داخل الشاحنة الناقلة، وتمت سرقته الحقامخازن هيئة البترول في قرية نعلين، وهي تخف

إن الجهات القانونية لدى السلطة طلبت من : "ونقل المكتب االعالمي الحكومي عن رئيس الوزراء قوله
السلطات اإلسرائيلية كشف التحقيقات في ملف حادثة السرقة المتعمدة التي كشفها موظفو هيئة البترول 
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نعلين، حين ضبطت إحدى شاحنات شركة شيفر اإلسرائيلية التي تنقل الوقود الفلسطينية في مخازن 
  ".المورد من شركة باز وهي تخفي خزانا سريا يتسع أللفي لتر

وينقل البترول بواسطة شاحنات اسرائيلة إلى مخازن خاصة بالوقود في قرية نعلين، يتملكها مواطنون 
وبين فياض أن السلطة قررت وقف استيراد  .عليهامن القرية، لكن هيئة البترول تتولى االشراف 

  .البترول عبر شركة النقل المذكورة
الحكومة مصممة على متابعة اإلجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه "وأكد رئيس الوزراء أن 

  ".الجريمة وتعويض الجانب الفلسطيني عما تم سلبه من حقوقه في البترول المورد
أن الجانب الفلسطيني ومنذ تم اكتشاف حادثة السرقة قام بإجراء مشاورات على وأشار فياض إلى 

مستوى واسع لدراسة أفضل السبل القانونية لمالحقة المسؤولين عن السرقة وضمان استعادة حقوق 
  .السلطة الوطنية

 21/7/2010األيام، رام اهللا، 
  

   تعديالً وشيكاً على حكومة فياضينفيالخطيب  .5
ـ        ن: )أ.ب  .د  (   صحة  أمس،) أ.ب  .د  (فى غسان الخطيب، مدير المركز اإلعالمي الحكومي الفلسطيني، ل

إن التعديل   وقال   .سالم فياض خالل أيام    التقارير الصحافية التي ترددت بشأن تعديل وشيك على حكومة        
الوزاري على الحكومة شأن يخص الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه، وهمـا المختـصان بتحديـد                

وأشار إلى أنه سبق وأن صرح عباس في أكثر من مناسبة بأن هناك تعديالً وزارياً مقـبالً،                 .  له   الوقت
  .غير أنه لم يتم تحديد موعده على اإلطالق، مضيفاً أنه ال توجد أي معلومات رسمية عن هذا التوقيت 

 اسـتجابة  كانت تقارير صحافية تحدثت خالل اليومين الماضيين عن تعديل وشيك في حكومـة فيـاض،           
زاري بعد اجتماع المجلس    وقالت التقارير إنه من المرجح اإلعالن عن التعديل الو        " . فتح"لمطالب حركة   
   .أمس الذي بدأ الثوري لفتح

  21/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   تندد بالمخططات اإلسرائيلية الجديدة إلقامة أبنية جنوبي المسجد األقصىغزةحكومة  .6
" اإلسـرائيلية "نددت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة بالمخططات         ): توكاال(-فلسطين المحتلة 

واعتبرت، في بيان، على لسان وزيـر األشـغال   . الجديدة إلقامة أبنية ومنشآت جنوبي المسجد األقصى       
" تغييـر معـالم وتـاريخ     "الجديدة تهدف إلى    " اإلسرائيلية"واإلسكان فيها يوسف المنسي، أن المخططات       

  .مدينة المقدسة ال
إن المخططات الصهيونية التي كشف عنها حديثا لبناء أبنية ومرافق جنوب المسجد األقصى تـأتي               "وقال  

في إطار مسلسل التهويد للقدس والمسجد األقصى المبارك لطمس معالم المدينة المقدسة ولمنـع الـسكان              
 الصهيونية ال زالت متواصـلة علـى   أن الهجمة"وأضاف " . المقدسيين من الدخول إلى األقصى وباحاته    

وطالب البيان مؤسسات   " . القدس والمقدسات اإلسالمية، وهدفها طمس معالم وتراث هذه المدينة المقدسة         
وإجبارها على وقف تهويد المدينة     " إسرائيل"المجتمع الدولي، وعلى رأسها األمم المتحدة، بالضغط على         

 وااللتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على حمايـة          بحق الفلسطينيين فيها  " االنتهاكات"ووقف  
  .األماكن الدينية

  21/7/2010الخليج، الشارقة، 
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   تلزم المخابرات بدفع تعويضات لعائلة موقوف توفي في السجنفلسطينيةمحكمة  .7
ـ           : الخليل از المخـابرات    قضت المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية، اليوم، بإلزام جه

بدفع تعويضات لعائلة من منطقة جنوب الخليل، وتبرئة خمسة متهمين من جهاز المخابرات، من تهمـة                
  .التسبب بموت هيثم عمرو، الذي كان موقوفاً لدى الجهاز

  .وعقدت المحكمة برئاسة القاضي العميد عبد الكريم المصري، وبحضور المتهمين الخمسة
همين الخمسة من تهمة التسبب بموت هيثم عمـرو، الـذي تـوفي بتـاريخ               وقررت المحكمة تبرئة المت   

، في سجن جهاز المخابرات بمدينة الخليل، وألزمت المحكمـة جهـاز المخـابرات بـدفع                15/6/2009
  .تعويضات مالية لعائلة عمرو بسبب اإلهمال والتقصير في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الموقوفين لديه

 من قبـل جهـاز      11/6/2009تم توقيفه بتاريخ    )  عاماً 33(د اهللا عبد الرحمن عمرو      يذكر أن هيثم عب    
  .واتهمت حركة حماس في حينه، أجهزة األمن بتعذيب عمرو، وقتله أثناء التحقيق معه .المخابرات

 20/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  والمصالحة أوغلو في دمشق ويبحث معه الحصار يلتقيمشعل  .8
التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مساء أول من أمس في دمشق رئيس المكتب : لندن

 التركية أمس إن المسؤولين تباحثا في ”األناضول“وقالت وكالة أنباء . السياسي لحركة حماس خالد مشعل
 . في الشرق األوسطالجهود من أجل تقريب المواقف بين حركتي حماس وفتح، وكذلك عملية السالم

وأفادت وكاالت األنباء بأن عددا من كبار المسؤولين في المكتب السياسي لحركة حماس قد حضروا 
االجتماع، الذي ناقش أيضا طرق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتطورات األخيرة في 

 .الساحة الفلسطينية
ينية، وأشار إلى أن تركيا ستواصل بذل الجهود من وأكد أوغلو خالل االجتماع دعم بالده للقضية الفلسط 

كما أكد إصرار تركيا على االعتذار اإلسرائيلي عن . أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة
وأشار  .مجزرة أسطول الحرية، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة

ن، خاصة في القدس المحتلة، الفتا إلى محاوالت تهويد مشعل للخطوات اإلسرائيلية لتعزيز االستيطا
  .المدينة وتهجير المقدسيين

  21/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  وثيقة التفاهمات الفلسطينية مازلت قيد البحث مع فتح: حمدانأسامة  .9
ق من المأز  كشف القيادي في حماس أسامة حمدان النقاب عن أن المخرج الذي اقترحته حركته: بيروت

الذي آلت إليه جهود المصالحة، باقتراح وثيقة تفاهمات فلسطينية تحسم النقاط العالقة في الورقة المصرية 
، وأعرب عن أمله في "وجد ترحيباً من القيادي في حركة فتح عزام األحمد"وتكون جزءا من المصالحة، 

  .أن تتجاوب فتح من أجل توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تحديات االحتالل
" فتح"بنتائج االجتماع الذي جمعه بالقيادي في حركة " قدس برس"وأشاد حمدان في تصريحات خاصة لـ

أرجو أن يكون للكالم اإليجابي الذي تفضل : "عزام األحمد قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال
  ".فتح"ركة به عزام األحمد بشأن اللقاء الذي جمعنا مؤخرا في بيروت صدى داخل مؤسسات ح

لقد تطرق حديثنا إلى أربع ملفات، أولها المسار السياسي والمفاوضات غير المباشرة، وقد أكدنا " وأضاف
في حماس أنها لم ولن تنجز شيئا للشعب الفلسطيني، ال سيما لقاء نتنياهو ـ أوباما، حيث أن المطلب 

من أجل مطلب المفاوضات اآلن هو الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وهناك ضغوط حملها ميتشل 
المباشرة في ظل استمرار االستيطان والتهويد وإبعاد النواب، وهذا مأزق نرى نحن أنه ال بد من 

  ".مواجهته في إطار إعادة النظر في عملية التسوية بالكامل وفي إطار موقف فلسطيني موحد
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 وإبعاد النواب وملف الحقوق وأشار حمدان إلى أن محادثاته مع األحمد تطرقت أيضاً إلى ملفي القدس
لقد تطرق حديثنا إلى وضع القدس : "المدنية للفلسطينيين في لبنان، باإلضافة إلى ملف المصالحة، وقال

وما تتعرض له من عمليات تهويد ومنها إبعاد نواب التشريعي عن كتلة اإلصالح والتغيير، وهناك 
من خطة إسرائيلية كبيرة إلبعاد عشرات معلومات متوفرة لنا جميعا عن أن هذا األمر هو جزء 

الفلسطينيين من األراضي المحتلة، ولذلك فإن رفض النواب األربعة اآلن لقرار اإلبعاد حتى وإن أدى 
إلى العودة للسجن، هو ليس دفاع عن حقوق فردية وإنما هو دفاع عن المدينة ورجاالتها ورموزها 

  ".وهويتها
رورية لمواجهة تحديات االحتالل والتهويد واإلبعاد، وقد عبرنا عن وقد أكدنا أن المصالحة ض: "وأضاف

موقف واضح بضرورة إنجاز المصالحة على أسس راسخة لتجاوز المآزق التي أطاحت باتفاقي مكة 
الذهاب " حماس"وصنعاء، وأن تكون المصالحة عبارة عن شراكة سياسية وأمنية حقيقية، وقد اقترحنا في 

ت فلسطينية تنجز توافقا بشأن النقاط العالقة في الورقة المصرية، وتصبح جزءا من لتوقيع وثيقة تفاهما
المصالحة، وتكون برعاية وموافقة مصرية، وهذا موقف رحب به األحمد معنا، ونحن نأمل أن ينجح 

  ". فتح"األحمد في الحصول على تأييد كم حركة 
س قد تلقت ردا من مصر بشأن مقترحها عما إذا كانت حما" قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 

هذا مبحث فلسطيني، فإذا توافق الفلسطينيون : "لوثيقة التفاهمات الفلسطينية ـ الفلسطينية، قال حمدان
على شيء فال أحد يستطيع أن يرفضه، وأكثر من سيكون سعيدا هو الجانب المصري باعتبار رعايته 

 فلسطيني فإذا نضج -لمصري ألن البحث هو فلسطينيلملف المصالحة، ونحن لم نتطرق إلى الموقف ا
  ."فإننا بالتأكيد سنعرضه على الجانب المصري

  20/7/2010قدس برس، 
  

  لدينا" خيار إستراتيجي"االنقسام استثنائي والمصالحة : إسماعيل رضوان .10
 مسجد في ، إسماعيل رضوان، خالل كلمة ألقاها في مهرجان جماهيريحماس القيادي في قال: غزة

إن المصالحة الفلسطينية هي خيار استراتجي لدى حماس، وقرار "، 19/7 االثنين  ، في غزةبحي الدرج
ال رجعة عنه، وإنهاء حالة االنقسام واجب شرعاً ينطلق من جوانب وطنية وشرعية وعرفية، إال أنه 

افّة الفصائل هذا ودعا رضوان ك ".يحتاج إلى إرادة فلسطينية بحتة دون ضغوط أمريكية أو صهيونية
، مشدداً على "االستثنائي، الذي ال تريد حماس بقاءه أكثر"الوطنية إلى إتمام المصالحة وإنهاء االنقسام 

  .ضرورة استعادة وحدة الشعب واألرض والنظام السياسي الفلسطيني
  20/7/2010قدس برس، 

  
  ش لحد مثلما كان جي  فتح تحولت إلى أجنحة لألمن اإلسرائيليأجهزة: البردويل .11

قدس " صالح البردويل في تصريح صحفي وصلت نسخة منه لـ .دأعرب القيادي في حماس : غزة
إن ما : "عن أسفه للعالقة التي أصبحت تربط أجهزة حركة فتح باالستخبارات اإلسرائيلية، وقال" برس

إلى عملية أشبه ما في الضفة الغربية، تجاوز كونه تنسيقا أمنيا أو تعاونا أمنيا، " فتح"تقوم به أجهزة 
تكون باالندماج األمني الكامل، والذي لم تعد فيه أجهزة فتح سوى إحدى أجنحة األجهزة األمنية 
الصهيونية مثلما كان جيش لحد العميل، وهذا ما تجسد في العمل االستخباري الذي أدى إلى القبض على 

  ". زة المخابرات الصهيونيةمجموعة مجاهدة من كتائب القسام في مدينة الخليل كما تدعي أجه
إننا : "ضد المقاومة في الضفة الغربية، وقال" فتح"وقلل البردويل من أهمية المواجهة األمنية التي تقودها 

إذ نقدم التحية واإلجالل لألبطال في الضفة الغربية الذين يحاولون " حماس"في حركة المقاومة اإلسالمية 
 التي ترتكبها أجهزة فتح في  لمقاومة، فإننا ندين هذه العمالة المخزية أن يفعلوا ا بكل ما أوتوا من قوة
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الضفة والتي ستظل عارا عليها وعلى كل من يؤيدها أو يمولها، ونؤكد على أن شعلة المقاومة لن تنطفئ 
  ".طالما أن الحق الفلسطيني ساطع كالشمس

  20/7/2010قدس برس، 
  

   تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدةإعادةة وتوقع  غزأعضاء لفتح ينعقد بدون الثوريالمجلس  .12
المجلس  أن وليد عوض، رام اهللا نقال عن مراسلها من 21/7/2010القدس العربي، لندن،  نشرت

 الثالثاء الدورة الرابعة الجتماعاته، برئاسة الرئيس محمود عباس بدون أمسالثوري لحركة فتح بدأ 
  .غربية غزة، في مدينة رام اهللا بالضفة الأعضاء

وقال مسؤولون في الحركة إنه من المقرر أن تبحث هذه الدورة التطورات السياسية، فضال عن االستماع 
لتقرير من عباس بشأن مسار المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والموقف من الطرح األمريكي 

  .باالنتقال إلى محادثات مباشرة
لية تتعلق بتطورات ملف المصالحة الفلسطينية، وقرار  االجتماعات ستبحث أيضا قضايا داخأنوأضافوا 

  .الجاري وأبعاده) يوليو/ تموز17تأجيل االنتخابات المحلية التي كانت مقررة في 
 منع حركة حماس "القدس العربي" مقبول لـأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمينمن جهته كشف 

لقطاع للمشاركة في اجتماعات المجلس الذي  الثوري الموجودين في قطاع غزة من مغادرة اأعضاء
 لملف المصالحة وقرار تأجيل االنتخابات المحلية اضافة لعدم تنفيذ اللجنة إضافةسيبحث الوضع السياسي 

وقال مقبول مع  .المركزية قرارات وتوصيات المجلس الثوري وقرارات المؤتمر العام السادس للحركة
 القيادية في حركة األطرمجلس الثوري بأن هناك قرارا اتخذ من قبل انطالق اجتماعات الدورة الرابعة لل

  . تكليف الدكتور سالم فياض بتشكيل حكومة جديدةإعادة أي تغيير وزاري وليس تعديالً، بإجراءفتح 
 تغيير وزاري شامل، واللجنة المركزية بإجراءهناك قرار واضح من قبل المجلس الثوري ": وأضاف

 ويجري اآلن االستعداد لهذا التغيير، وربما اإلجراء الرئيس وافق على هذا ألخواتبنت هذا القرار 
 التغيير الوزاري سيكون قبل نهاية أن إلى مقبول وأشار. "التأخير كان بسبب انشغاالت الرئيس وسفره

  الشهر
عضو المجلس ، أن غزة يوسف الشايب نقال عن مراسلها من 21/7/2010الغد، عمان، وذكرت 
 المجلس الثوري من أعضاءفي غزة، عبد اهللا أبو سمهدانة، ندد بمنع حركة حماس  لحركة فتحالثوري 

ودعا أبو  . أمسأعمالها رام اهللا للمشاركة في جلسات المجلس التي بدأت إلىسكان قطاع غزة من السفر 
نتقد أبو وا . اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية على األرض تدفع نحو انجاز المصالحةإلىسمهدانة، حماس 

سمهدانة في تصريح صحافي هذا القرار الذي وصفه بأنه سابقة خطيرة، متسائال كيف يتم حرمان 
مواطن من التنقل داخل وطنه مشددا انه ال يحق ألي كان أن ينتزع هذا الحق من المواطن الفلسطيني في 

  .السفر والتنقل بحرية داخل وطنه، وهو حق كفلته جميع الديانات والشرائع
صف أبو سمهدانة قرار حركة حماس بتكريس فعلي لحالة االنفصال بين شقي الوطن في الوقت الذي وو

نوجه فيه االنتقادات الالذعة والشديدة ونعبر عن رفض مخططات االحتالل الرامية لفصل غزة عن 
دون أي الضفة الغربية كون غزة جزءاً ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني الذي ال يمكن أن تقوم دولة من 

  .من جناحيه
  

   فتح تريد تقدما حقيقيا في موضوع الحدود واألمن قبل بدء المفاوضات المباشرة مركزية: دحالن .13
 أعلن محمد دحالن عضو اللجنة المركزية، مفوض اإلعالم والثقافة بحركة فتح، أن اللجنة :رام اهللا

 ترى تقدماً حقيقياً في مسألتي الحدود المركزية، أكدت في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، أنها تريد أن
واألمن وتجميداً كامالً وشامالً لالستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية المحتلة 
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خصوصاً، وأن تستأنف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها التفاهمات بين الرئيس أبو مازن ورئيس 
  . 2008مرت في شهر كانون أول الوزراء اإلسرائيلي األسبق ايهود أول

وأوضح دحالن في بيان صحفي، أن اللجنة المركزية عقدت اجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد الرئيس 
محمود عباس، ناقشت خالله التحضيرات الجتماع المجلس الثوري للحركة الذي سيعقد مساء اليوم 

كبير تطورات الوضع السياسي على ضوء ويستمر إلى يوم غد، كما ناقشت اللجنة المركزية باهتمام 
  .الطلب األميركي بضرورة االنتقال إلى المفاوضات المباشرة

وقال إن موقف فتح واضح بهذا . وأكد دحالن على المواقف المعلنة لحركة فتح من عملية االنتقال هذه
  .الشأن وأن متطلبات ال بد من توافرها لالنطالق نحو المفاوضات المباشرة

   21/7/2010، )وفا(نباء والمعلومات الوطنية وكالة األ
  

  بدولة فلسطينيةدول أميركية التينية مستعدة لالعتراف : شعث .14
انه " األيام"قال د نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لفتح، في اتصال هاتفي مع  :عبد الرؤوف أرناؤوط

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية  الالتينية لالعتراف بدولة أميركالمس استعدادا من قبل عدد من دول 
 انه سيطلب اليوم من الرئيس البرازيلي إلى ذلك البرازيل، مشيرا إلى في حال بادرت 1967على حدود 

 أميركااليوم : "وأضاف .لوال دا سيلفا ووزير الخارجية سيلسو اموريم اعترافا بالدولة من البرازيل
  وأشار". جانبنا في اوائل التسعينياتإلى كحليف يقف ألياما في يوم من أوروباالالتينية هي مثلما بدأت 

هذه الدول اآلن : " وتشيلي ويزور حاليا البرازيلاألرجنتين القليلة الماضية األيامشعث الذي زار في 
 المتحدة والمجالس الدولية المختلفة ففي قرار األمم الكتلة الرئيسية التي تصوت معنا في أصبحت

 كتلة آسيا أو وحدها أفريقيا جانبنا وهذه تفوق كتلة إلى التينية صوتت أميركيةلة  دو34غولدستون فان 
  ".وحدها، وهناك استعداد لتطوير العالقة بشكل حيوي بيننا وبينهم

  21/7/2010األيام، رام اهللا، 
  

  "قانون أمالك الغائبين"تنددان بـ" الديمقراطية"و" الجهاد" .15
 االحتالل مصادرة أمالك الغائبين في القدس، بأنه إجراء وصفت حركة الجهاد اإلسالمي استهداف

في سياق الحملة الصهيونية "وقالت، في بيان، إنه . عنصري يهدف لتهويد المدينة وإحكام السيطرة عليها
المتواصلة بحق مقدساتنا وأرضنا وأهلنا في القدس المحتلة، تسعى حكومة االحتالل لتنفيذ قرار مصادرة 

وصوالً إلى .. إحكام السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة"وأضافت أن ذلك يهدف إلى . "أمالك الغائبين
  " .إيجاد واقع وطابع جديد في القدس يشطب هويتها ويزيف تاريخها

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يسمى قانون أمالك الغائبين الذي أصدرته سلطات 
. ي إطار تطهير عرقي تنتهجه سلطات االحتالل بحق الشعب الفلسطينياالحتالل، واعتبرت أنه يأتي ف

وقال مصدر مسؤول في الجبهة في بيان، أمس، أن سلطات االحتالل تسعى من خالله إلى االستيالء على 
  .األمالك الفلسطينية في القدس

  21/7/2010الخليج، الشارقة، 
    

  السنيورة حقوق الفلسطينيينيبحث مع " تحالف القوى الفلسطينية"وفد من : لبنان .16
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمس في مكتبه، وفداً من قيادة تحالف " المستقبل"استقبل رئيس كتلة : لبنان

، "منظمة الصاعقة"، أبو حسن غازي عن "جبهة النضال"أبو خالد الشمال عن : القوى الفلسطينية في لبنان
، "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"ماس، حمزة البشتاوي عن علي بركة ومشهور عبد الحليم عن حركة ح

  ".الحزب الشيوعي الثوري"وأبو فراس عن " فتح االنتفاضة"أبو إيهاب حسن زيدان عن حركة 
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بحثنا في الوضع الفلسطيني في لبنان، ال سيما موضوع إقرار الحقوق اإلنسانية : "وقال بركة بعد اللقاء
لسطينيين، وقدمنا الشكر للرئيس السنيورة على الجهود التي يبذلها من خالل كتلة واالجتماعية لالجئين الف

إلقرار الحقوق الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة إتمام هذه الحقوق، السيما حق التملك وحق " المستقبل"
ة تسلمنا من دول: "أضاف ".العمل في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في السابع عشر من آب المقبل

 آذار وسنعمل 14واألمانة العامة لقوى " القوات"و" المستقبل"الرئيس مشروع الورقة التي أعدتها كتلتا 
  ".على درسها ثم نحدد موقفنا منها إن شاء اهللا

  21/7/2010المستقبل، بيروت، 
  

   عرساً جماعياً فلسطينياً في لبنان ضم مائة عريس وعروستنظمحماس  .17
 وتمكن من استطاع "بكرة أبيها"مخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا عن زحفت ال:  محمد صالح- صيدا

التوجه بالحافالت صغيرة أم كبيرة من مخيمات الجنوب ومن بيروت والبقاع والشمال إلى مدينة الشهيد 
هناك أقامت حركة حماس عرسا جماعيا  ."الملعب البلدي سابقا"رفيق الحريري الرياضية شمال صيدا ،

القفص الذهبي خمسين ثنائياً من " نوعه الذي ينظمه فصيل فلسطيني بعينه ليدخل في هو األول من
 ،"وتكتمل فرحتنا يوم عودتنا"أقيم العرس الجماعي تحت األنوار الكاشفة تحت شعار . المخيمات كافة

  . التي أضاءت ليل صيدا وأناشيد حماس والفولكلور والتراث الفلسطيني
بعرس أكبر "ينية المقالة إسماعيل هنية للمحتفلين بعقد قرانهم أن يفرحوا وتمنى رئيس الحكومة الفلسط

وذكر هنية كل ثنائي بأن يغرس في نفوس األطفال حب المقاومة والجهاد في . "على عتبات األقصى
كما تحدث عضو القيادة السياسية للحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ثم . سبيل اهللا وفي سبيل الحق

  .  اإلنشاد والدبكة عروضها ليخرج موكب المحتفلين ويجوب شوارع مدينة صيداأكملت فرق 
  20/7/2010السفير، بيروت، 

  
  مبادرتنا لحل أزمة التوقيع على الورقة المصرية ما زالت قائمة": الشعبية" .18

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مبادرتها للخروج من حالة الجمود التي تواجه  :حسن جبر
وأكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية  .مصالحة الوطنية ما زالت قائمة إذا وافقت عليها الفصائلال

، أن المبادرة التي سبق وطرحتها الجبهة الشعبية تستهدف إنهاء االنقسام عبر "األيام"للجبهة الشعبية، لـ 
وأشار إلى أن المبادرة  .بذل جهد فلسطيني لالتفاق على نقاط االختالف التي تشملها الورقة المصرية

تستند إلى أن تقوم مصر بالدعوة إلى إجراء حوار وطني لمدة يومين يتم خاللهما بحث كل مالحظات 
الفصائل على الورقة المصرية، على أن يصبح ما يتم االتفاق عليه جزءاً من الورقة وما ال يتم التوافق 

  .األساسعليه يتم فيه الرجوع إلى الورقة المصرية باعتبارها 
  .، الفتاً إلى أن مصر ما زالت تشترط التوقيع على الورقة"ال جديد بشأن الحوار الوطني"وقال مزهر 

  21/7/2010األيام، رام اهللا، 
  

   في المفاوضات المباشرةبالمشاركةليبرمان يطالب  .19
يامين نتنيـاهو   طالب أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلي رئيس حكومته بن        :  قنا –القدس المحتلة   

  .بالسماح له بالمشاركة في إدارة عملية المفاوضات المباشرة المزمعة مع السلطة الفلسطينية
العبرية أمس أن ليبرمان طالب بنصيب في المفاوضـات، خـالل اجتمـاع             " معآريف"وذكرت صحيفة   

طالبـة ليبرمـان،    المصالحة الذي عقده مع نتنياهو، مشيرة إلى أن ديوان رئيس الوزراء لم يعقب على م              
  .إن االجتماع كان جديا واتفق الجانبان على التعاون على جميع األصعدة: واكتفى بالقول
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إن نتنياهو وعد ليبرمان بالمشاركة في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وإحاطته           : لكن الصحيفة قالت  
  .بجميع التطورات على هذا الصعيد

  21/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

   عرضه على مبارك خطة عن تصوره للتسوية الدائمة وحدود الدولةينفيب نتانياهو مكت .20
نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يكون األخير عرض           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

خالل اجتماعه بالرئيس حسني مبارك في القاهرة األحد الماضي خريطة تبين تصوره للتـسوية الدائمـة                
األقوال «واعتبر رئيس الطاقم اإلعالمي في مكتب رئيس الحكومة نير حيفتس           . حدود الدولة الفلسطينية  و

وأكدت أوسـاط   . »المنسوبة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بسير اللقاء مع مبارك ال تمت إلى الحقيقة بصلة             
للدخول فـي   ) ازنأبو م (رئيس الحكومة أن األخير طلب من مبارك الضغط على الرئيس محمود عباس             

» خطوات بناء ثقة  «مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، موضحاً أنه في حال تم ذلك، فإن إسرائيل ستقوم بـ               
  .مع السلطة الفلسطينية بهدف تعزيز حكمها

  21/7/2010، الحياة، لندن
  

  "الوالء للدولة اليهودية" اإلسرائيلي يحذر من خطورة قانون المخابراتوزير  .21
 حذر وزير شؤون المخابرات اإلسرائيلي، دان مريدور، وهو مـن حـزب             :جرايسي برهوم   -الناصرة

 ال حاجة له، وضغط     48يعتبر استفزازا لفلسطينيي    " الوالء للدولة اليهودية  "الحاكم، من أن قانون     " الليكود"
ـ                 ين، على حكومته كي تؤجل قرارها بهذا االشأن، لينضم له الوزير اليميني المتشدد بنيامين منـاحيم بيغ

  .وعدد آخر من وزراء اليمين
ويجري الحديث عن تعديل قانون قائم، موجه باألساس ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة،               

، في حال طلبوا الجنسية اإلسرائيلية، وهذا على الرغم من          1948المتزوجين من القدس المحتلة ومناطق      
م شمل هذه العائالت، وهي انظمة تهدد بتمزيـق وتفريـق       األنظمة القائمة منذ ثماني سنوات، التي تمنع ل       

  .1948آالف العائالت الفلسطينية خصوصا في القدس المحتلة، ومن ثم مناطق 
ـ        ، وبـادرت   "الوالء لدولة إسرائيل  "أن يقسم   " مهاجر"والقانون القائم يلزم من يطلب الجنسية اإلسرائيلية ك

، إال أن   "اليهوديـة الديمقراطيـة   "صري، اضافة عبـارة     العن" يسرائيل بيتينو "الحكومة بطلب من حزب     
، ولكن حيثيات تفسير القانون وفق الـنص        "للمهاجرين غير الشرعيين  "الحكومة تدعي أن القانون موجه      

  .المعروض، تؤكد أن المستهدف هو آالف العائالت الفلسطينية
عاء أمام المواطنين العرب بأن     لماذا ينبغي أن يضاف لكل اقتراح مصطلح يهودي واالد        "وتساءل مريدور   

لماذا ينبغي التشدد واالحتدام كل الوقت؟      . هذا ال يخصهم؟ وبعد ذلك نعجب لكونهم يتطرفون في مواقفهم         
  ".ال حاجة الن تؤكد االغلبية كل الوقت لألقلية بأنها أقلية

  21/7/2010، الغد، عّمان
  

  "سرائيلإ"ق علم على حر" يتجرأ" آالف شيكل غرامة مالية لمن ستةكثر من أ .22
االسرائيلية، تناقش الكنيست االسرائيلي تعديال لقانون العلـم يقـضي          " معاريف" صحيفة   ذكرت   :القدس

 شيكل ما سيشكل رادعا قويا لمـن اعتـاد حـرق العلـم              67300بتغريم كل من يتجرأ على العلم بمبلغ        
 من عضو الكنيست اوفير اوكوانيس      وجاء التعديل المذكور بمبادرة    .االسرائيلي خاصة اليهود المتدينين     

من حزب الليكود ويعقوب ادري من حزب كاديما اللذين طرحا مشروع تعديل قانون العلـم والرمـوز                 
 والقاضي بمعاقبة من يسئ للعلم والرموز االسرائيلية بالحبس لمدة عام او دفع غرامة              1949الصادر عام   
  ".ية سحبت من التداول منذ زمن طويل لصالح الشيكل ليرة علما بان الليرة االسرائيل300مالية قدرها 
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  21/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   الف دوالر50"سرائيلإ"اعتراض صاروخ قسام واحد سيكلف ": الحديديةالقبة " .23
 قد تكون منظومة اعتراض الصواريخ قصيرة المدى المعروفة باسم القبة الحديدية قد اجتـازات               -القدس
اخر االختبارات العملية بنجاح تام وفقا للمصادر االسرائيلية لكـن الجـدوى االقتـصادية              " االثنين"يوم  

  .طرحت نفسها وبقوة على الجيش والميزانية االسرائيلية
وقالت مصادر اسرائيلية ان اطالق صاروخ اعتراضي واحد من القبـة الحديديـة سـيكلف الميزانيـة                 

 100باعتراض صاروخ قسام ال يكلف صانعيه اكثر مـن           الف دوالر على امل ان ينجح        50االسرائيلية  
  . دوالر 8000عن دوالر او وفي احسن االحوال اعتراض صاروخ غراد ال يزيد ثمنه 

  21/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   يبادرون إلى تبني مبادرة السالم العربيةإسرائيليونسياسيون  .24
 عددا من السياسيين اإلسـرائيليين فـي االئـتالف          أن» الشرق األوسط «علمت  :  نظير مجلي  - تل أبيب 

الحاكم وكذلك في المعارضة يبادرون إلى تبني دفع مبادرة السالم العربية إلى مقدمة المحادثات في عملية                
وقال أحدهم إنه طالما    . »المفاوضات الحالية مع الفلسطينيين تراوح مكانها ولن تحقق شيئا        «السالم، كون   

والبديل الوحيد هو في التفاوض مع الجامعة       . سطيني، فإن وضع المفاوضات لن يتغير     استمر االنقسام الفل  
العربية، إلى جانب المفاوضات الثنائية، والتوصل إلى سالم شامل يجبر حركة حماس في قطـاع غـزة                 

  .على االلتزام به، وينهي كل أشكال الصراع
مبادرة السالم العربية هي أفـضل     «اسمه، إن   وقال أحد أبرز المبادرين إلى هذه الخطوة، طالبا عدم ذكر           

أهملناهـا  ) اإلسـرائيليين ( العربية، ولكننا نحن الـسياسيين       -ما حصل في تاريخ العالقات اإلسرائيلية       
بيد أننا اليوم، ونحن نـرى      . لسنوات طويلة ولم نستوعب مدى أهميتها ولم نتصرف إزاءها بما يليق بها           

بل إننا ونحن نـشاهد     .  الشكوك بين األطراف، نشعر بمدى حيويتها      كيف تتعثر مفاوضات السالم وتزداد    
االنقسام الفلسطيني نفهم كم هي مبادرة غنية بمقدورها تسوية الكثير من المشكالت وإزالة الكثيـر مـن                 

وأضاف هذا السياسي، الذي يعتبر من القادة األمنيين السابقين وشغل عدة مناصب مهمة، بينها              . »العقبات
 كبير ويطمح إلى الوصول لمنصب رئيس حكومة في إسرائيل، أن االنقـسام الفلـسطيني               منصب وزير 

فالقيادة الفلسطينية تدرك أنها ضعيفة وغير موثوقة بها بهـذا          . يعتبر اليوم العقبة الكأداء في طريق السالم      
لـسطينية  فال حماس تستطيع التكلم باسم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيـة وال الـسلطة الف              . الوضع

وفي إسرائيل، ال توجد حكومة مستعدة لتوقيع اتفاق سالم         . تستطيع إعطاء أي ضمانات حول قطاع غزة      
مع طرف دون اآلخر، فهي بحاجة إلى اتفاق جدي موثوق به يقود إلى تسوية في الضفة الغربية وقطاع                  

  . وال يمكن أن نقبل أن تبقى غزة خارج االتفاق. غزة على السواء
  21/7/2010، سط، لندنالشرق األو

  
   لمدينة يافا سيؤدي الى مضاعفة عدد السكان اليهود وتهجير آالف العربتهويديمخطط  .25

شارك المئات من ممثلي الهيئات والحركات السياسية فـي يافـا وانـصار              :ـ زهير اندراوس   الناصرة
ا، قبيـل انعقـاد جلـسة       السالم من اليهود التقدميين في تظاهرة رفع شعارات في حديقة الغزازوة في ياف            

المحكمة العليا االسرائيلية للنظر في االستئناف الذي تقدمت به عدد من المؤسسات اليافاوية وعـدد مـن                 
االستيطانية لليهود المتدينين ـ القـوميين بمناقـصة ارض    ) بئمونة(الجمعيات الحقوقية ضد فوز جمعية 

  ).المنهال(رة اراضي اسرائيل سوق الجبلية في يافا العام الماضي، والتي طرحتها دائ
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دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، شارك بالمظاهرة متضامنا مع االهـالي             . النائب د 
والقى كلمة امام حشد المتظاهرين ادان فيها تبلد احساس السلطات في هذه البالد الزمـات واحتياجـات                 

حنـين هـاجم تعـامي الـسلطات        . مختلطة بشكٍل خاص  المواطنين العرب في البالد عامةً وفي المدن ال       
وخصوصا دائرة اراضي اسرائيل عن احتياجات المواطنين العرب لالراضي وقيـام المنهـال بارسـاء               

  .مناقصة االرض على جمعية استيطانية متطرفة ترفض تاجير العرب
 االسـرائيلية لبنـاء     البريطانية من خطط احدى الجماعات الدينية     ' االوبزيرفر'الى ذلك، حذرت صحيفة     

وحدات سكنية في منطقة تاريخية، وهو االمر الذي يهدد باالخالل بالتوازن مع السكان العرب الموجودين               
  . في مدينة يافا، ومن ثم احياء ذكريات صدامات الماضي

يشار الى ان شركات عقارية واستثمارية اسرائيلية وبلدية تل ابيب تقوم بتنفيذ مخطـط تهويـدي غيـر                  
بوق لمدينة يافا الفلسطينية العريقة، سيؤدي حسب توقعاتها، الى مضاعفة عدد الـسكان اليهـود فـي                 مس

المدينة خالل العقد القريب والى تهجير االف السكان العرب منها، سواء من خالل شراء بيوتهم بمبـالغ                 
  . ودطائلة او اخالء سكانها بالقوة وتنفيذ مشاريع اسكانية ضخمة خاصة باالغنياء اليه

، تخصص بلدية تل ابيب التي تقع مدينة يافا تحـت           'يديعوت احرونوت 'من جهتها، وكما افادت صحيفة      
واعلنت البلديـة التـي     .  مليون دوالر لالستثمار في مدينة يافا خالل العقد القريب         250نفوذها، اكثر من    

 الفلسطينية في احيائهـا،     اهملت المدينة عشرات السنين وضيقت الخناق على اهلها وهدمت آالف البيوت          
  . ان مشاريعها تهدف الى تحويل يافا الى مدينة سياحية عالمية جذّابة

  21/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  فوسفور أقل في الحروب القادمة:  لألمم المتحدةتقرير في "إسرائيل" .26
اع غزة ان الجيش  في قط 2009- 2008 قال تقرير اسرائيلي جديد بشأن حرب        :)رويترز(االمم المتحدة   

االسرائيلي يتخذ خطوات لتقليل عدد االصابات بين المدنيين في الحروب في المستقبل وسيفرض قيـودا               
  .على استخدام الفوسفور االبيض

والذي بث في موقع وزارة الخارجية      - صفحة   37وقال مسؤولون باالمم المتحدة ان التقرير المؤلف من         
لي االمين العام بان جي مون يوم االثنين امتثاال لقرار أصدرته الجمعية             سلم ا  -االسرائيلية على االنترنت  
  .العامة للمنظمة الدولية

نفذت تغييرات في اوامرها للعمليات وعقيدتها القتاليـة بهـدف          ... قوات الدفاع االسرائيلية  "وقال التقرير   
  ."لمستقبلمواصلة تقليل االصابات بين المدنيين واالضرار بالممتلكات المدنية في ا

وبصفة خاصة فان قوات الدفاع االسرائيلية تبنت اجراءات جديدة هامة تهـدف الـى تعزيـز الحمايـة                  "
وعلى سبيل المثال بمواصلة التأكيد على ان حماية المـدنيين          .. للمدنيين في العمليات الحربية في المدن       

ن بين تلك االجـراءات سـيجري       وم ."هي جزء ال يتجزأ من مهمة قادة وحدات قوات الدفاع االسرائيلية          
  .الحاق ضابط للشؤون االنسانية بكل وحدة مقاتلة

وقالت اسرائيل ايضا في التقرير انها تخطط لفرض قيود على استخدام اسلحة الفوسفور االبيض وهـي                
  .ذخائر تطلق ستارا من الدخان يمكن ان تسبب حروقا شديدة

  21/7/2010، وكالة رويترز لألنباء
  
  
  

  بالقاهرة كاد يطرد من أحد المطاعم لوال تدخل المباحث المصرية" ائيلإسر"سفير  .27
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أن حالة من االستياء تـسود لـدى مـسؤولي وزارة الخارجيـة             ' الجريدة'علمت  :  عماد فواز  –القاهرة  
اإلسرائيلية بعد تلقيهم تقريراً من السفير اإلسرائيلي في القاهرة إسحاق ليفانون، عن تعرضـه لمحاولـة                

  .طعم شهير في منطقة المعادي في القاهرة السبت الماضيطرد من م
وكان مدير المطعم الشهير فوجئ بأربعة أشخاص تبدو عليهم المالمح األوروبية يجلسون على طاولة في               

  .المطعم وحولهم نحو ستة حراس، مما أثار انتباه جميع رواد المطعم
ضح له أنـه الـسفير اإلسـرائيلي فـي          وعندما استفسر من أحد أفراد الحراسة عن شخصية الضيف أو         

  .القاهرة، فطلب من رئيس طاقم الحراسة إبالغ السفير بأن يغادر حاالً منعاً لإلحراج
وكان بصحبة ليفانون زوجته وصديقتها وزوجها، وقد ثار السفير اإلسرائيلي ورفض المغـادرة، فأبـدى              

ام ليفانون باستدعاء شـرطة النجـدة، وقبـل         فق. العاملون والرواد استعدادهم إللقائه بالقوة خارج المطعم      
وصول النجدة إلى المطعم، كانت قوة من المباحث قد وصلت وضغطت على مدير المطعم للعدول عـن                 

  .قراره تجنباً للمشاكل
  21/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  من االسرائيليين يؤيدون استئناف االستيطان في الضفة الغربية% 52: استطالع .28

المعهـد اإلسـرائيلي    «أكدت نتائج استطالع للرأي في إسرائيل يجريه شهرياً         : د تلحمي  أسع –الناصرة  
 52، استمرار جنوح الشارع اإلسرائيلي إلى اليمين، إذ أيـد         »مقياس السالم «تحت عنوان   » للديموقراطية

رين، فيمـا   في المئة من اإلسرائيليين استئناف البناء في مستوطنات الضفة مع انتهاء فترة تعليقه بعد شه              
وبرر الداعون إلى استئناف البناء موقفهم بأن مواصـلة تعليقـه           .  في المئة مواصلة تعليق البناء     41أيد  

إسرائيلي أمام األميركيين والفلسطينيين، فيما برر المؤيدون استمرار تعليـق          » انبطاح«سيفسر على أنه    
مفاوضات مـع الفلـسطينيين وإخـراج       البناء موقفهم بأن من شأن مواصلة التجميد المساهمة في دفع ال          

 37 في المئة أن تواصل الحكومة تعليق البناء، بينما توقع           45مع ذلك، توقع    . إسرائيل من عزلتها الدولية   
  .في المئة قراراً حكومياً باستئنافه

ا  في المئة يعتقدون أنه    32 في المئة من اإلسرائيليين إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، لكن فقط            71وأيد  
 في المئة أيـدوا     14في مقابل   ( في المئة أن تكون المفاوضات مباشرة        62وأيد  . ستؤول إلى اتفاق سالم   

 في المئة من اإلسرائيليين الرئيس باراك اوباما منحـازاً أكثـر            57واعتبر  ). المفاوضات غير المباشرة  
  .حاز أكثر إلسرائيل في المئة إنه ين8 في المئة حيادياً، وقال 28للفلسطينيين، بينما اعتبره 

  21/7/2010، الحياة، لندن
  

  "خراب الهيكل"ـ بمناسبة ما يسمى باألقصى يقتحمون المستوطنينعشرات  .29
 األقصى المسجد أنحاء حالة من التوتر الشديد سادت ، أنالقدسمن  21/7/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 

 ، عدد من بوابات المسجدبإغالق ائيلياإلسرالمبارك ومدينة القدس، أمس، بعد قيام قوات االحتالل 
خراب " لساحات األقصى في ذكرى ما يسمى إسرائيليوالسماح باقتحام ما يزيد على مائة متطرف 

  ."الهيكل
 بجولة استفزازية في باحات أمسوقام العضو المتطرف في الكنيست عن حزب الليكود، داني دانون، 

 حرية الحركة للمسلمين في أنواعتبر دانون  .حتاللاالالمسجد األقصى وسط حراسة مشددة من قوات 
وقال دانون  . وفرض القيود عليها هي تمييز صارخ بحق اليهود، وحظرها على اليهود،المسجد

 "إسرائيل" إن للمسلمين حرية العبادة في المكان فيما تفرض االستفزازيةللصحافيين بعد انتهاء جولته 
 باحات األقصى من بوابة واحدة، مضيفاً انه سيتوجه إلى بالدخول قيوداً على حرية العبادة وتسمح لهم
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 يسمح لهم الدخول إذ تجول اليهود في باحات األقصى، إجراءاتلوزير األمن الداخلي لتسهيل 
  . مشاركا15ًبمجموعات ال تقل عن 

 من 113على  ما يزيد إدخالتم ": "األيام" القدس، لـأوقاف، مدير )التميمي( وقال الشيخ عزام الخطيب
 ما يسمى برنامج السياحة، إطار وفي اإلسرائيلية تحت حماية الشرطة األقصى المسجد إلىالمتطرفين 

 عدد من بوابات المسجد دون بإغالق استفزازي آخر وبإجراء اإلسرائيليةفي وقت قامت فيه الشرطة 
 ". بوابات المسجدقوإغال في فتح اإلسرائيلية تتحكم الشرطة أن نرفض إذ خطير إجراءمبرر وفي 

ذ إ األقصى المسجد إلى بتقييد دخول المصلين المسلمين اإلسرائيليةبالمقابل قامت الشرطة : وأضاف
 أفراد قامت بنشر قوات مكثفة من أنمنعت من هم دون سن الخمسين عاما من دخول المسجد بعد 

  .وال نقبل به مرفوض إجراء على جميع مداخل المسجد وهو اإلسرائيليةالجيش والشرطة 
 وسط تصاعد دعوات "خراب الهيكل" ذكرى ما يسمى إلحياء ساحة البراق إلىوكان آالف اليهود تدفقوا 

 اإلسرائيلية الشرطة أقدمت، حيث األقصى أنقاض الهيكل على إلقامة اقتحام المسجد إلىالمستوطنين 
  . حركة السياراتأمام القديمة  بلدة القدسإغالق عدد من الشوارع في المدينة بما في ذلك إغالقعلى 

 المسجد االقصى لحماية المسجد غير إلى األخضروقد تدفق عدد من الفلسطينيين من القدس وداخل الخط 
 بتطبيقها منذ مساء االثنين حالت دون تمكن اإلسرائيلية التي بدأت الشرطة اإلسرائيلية اإلجراءات أن

  . ساحات المسجدإلىاآلالف منهم من الوصول 
 اعتقلت ثالثة من المتطرفين اليهود في ساحات المسجد بعد قيامهم أنها اإلسرائيلية الشرطة علنتأو

  .بأعمال استفزازية لم تحدد طبيعتها
  . الفلسطينية في القدس القديمةاألحياء في عدد من اإلسرائيليينوجرت مسيرات استفزازية للمستوطنين 

الدين ويوسف   نادية سعد،رام اهللاوعمان راسليها في نقالً عن م 21/7/2010الغد، عّمان، وأضافت 
األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية لحماية القدس والمقدسات، حسن خاطر، قال ، أن الشايب

 االقتحامات اليهودية لباحة األقصى يومية، لكن ما يميز هذا االقتحام هو ما رافقه من إن، "الغد"لـ
تبدال المستوطنين المتطرفين المالبس المدنية بأخرى ذات أبعاد دينية، حركات استفزازية تمثل في اس

وتنظيم مسيرات ترافقها شعارات ترسل رسائل مفادها أنهم قادمون لتحرير منطقة األقصى، أو ما 
  .يطلقون عليها اسم منطقة الهيكل، من المسلمين

  
  في يافا) حسن بيك( يحرقون باب مسجد متطرفونيهود  .30

 الباب الغربي لمسجد حسن إحراق حاول مجهولون من المتطرفين اليهود : كامل إبراهيم-ة القدس المحتل
 أشخاص في مالمح يهودية 3فاد شهود عيان لمؤسسة األقصى للوقف والتراث أن أو .بيك في مدينة يافا

صلين قاموا بإشعال النار بغطاء بالستيكي مالصق للباب الغربي للمسجد وفروا هاربين، ومع حضور الم
  . الحريقإطفاءتم 

ليست ": من جهته ندد المهندس زكي اغبارية رئيس مؤسسة األقصى للوقف والتراث باالعتداء وقال
 مسجد حسن بيك، مما يدل على نية مبيتة الستهداف إحراق التي يحاول متطرفون يهود األولىالمرة 

 فإننامالحقة ومعرفة المعتدين، ولهذا المسجد، خاصة وان المؤسسة اإلسرائيلية واذرعها ال تحرك ساكنا ل
وحمل اغبارية المؤسسة  ." أي اعتداء الحقأونحمل المؤسسة اإلسرائيلية مسؤولية هذا االعتداء 

  .اإلسرائيلية مسؤولية هذا االعتداء
 أشارةن مثل هذا االعتداء هو إ":  ومندوبها في مدينة يافااألقصى مؤسسة إدارة عضو أشقروقال محمد 

  ."الستهداف المساجد وبيوت اهللا في مدينة يافاخطيرة 
  21/7/2010الرأي، عّمان، 
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   منازل في النقبثالثةهدم  .31
هدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية أمس عدداً من البيوت في :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

وداهمت قوات  .ور عدةالقرى البدوية غير المعترف بها في النقب ضمن حملة إسرائيلية بدأت منذ شه
كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية، قريتي بير أبو هداج وعبده، وهدمت ثالثة منازل بحجة البناء غير 

إن عمليات الهدم "وقال رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها إبراهيم الوقيلي،  .المرخص
ن أهالي هذه القرى يعيشون على أرض المتكررة للبيوت العربية في النقب، لن تجدي نفعاً خصوصاً وأ

على دولة إسرائيل أن تعترف بهذه القرى وأن .. آبائهم وأجدادهم وكل البيوت التي هدمت تم إعادة بناءها
  ".تقدم لها الخدمات فوراً

  21/7/2010، بيروت، المستقبل
  

  يستهدف ما تبقى للفلسطينيين في القدس" أمالك الغائبين"قرار : مركز حقوقي .32
 حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من تداعيات ونتائج القرار اإلسرائيلي :س المحتلةالقد

 .على أمالك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة" أمالك الغائبين"بتطبيق قانون ما يسمى 
 من أمالك الفلسطينيين، %13ونبه تقرير صادر عن وحدة البحث والتوثيق في المركز من أن ما نسبته 

سواء كانت "القدس، يستهدفها القرار اإلسرائيلي الرسمي عند تطبيقه، شرقي وهي جميع ما تبقى لهم في 
تلك األمالك لمقدسيين طردوا منها ويقطنون بالخارج أو المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الذين 

  ".بلدية المصطنعةيقيمون في األحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود ال
القدس وفق هذا القانون فندق شرقي من أبرز ما تم االستيالء عليه من مباني في "ولفت التقرير إلى أن 

كليف في أبو ديس، وفندق شبرد، وفندق االمبسادور، وجزء من شركة كهرباء القدس، إضافة إلى أن 
  ".لتطبيق هذا القانون سيفضي إلى االستيالء على المئات من المناز

ودعا مركز القدس إلى التوجه للمحاكم الدولية للمطالبة باستعادة هذه األمالك ومنع السلطات اإلسرائيلية 
  .من مصادرة المزيد من أمالك المقدسيين أو ما تبقى منها في القدس الشرقية

  21/7/2010قدس برس، 
  

  ع إال بفتح معابر غزةيرامشالال يمكن تنفيذ : الخضري .33
أن عن قطاع غزة  أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار : حامد جاد-غزة 

إنهاء الحصار ال يكون إال بتنفيذ المحددات األربعة المتمثلة بفتح كافة المعابر التجارية من دون استثناء 
ن غزة والضفة والسماح بتدفق السلع بما فيها مواد البناء والمواد الخام، إضافة لفتح الممر اآلمن بي

  .والممر المائي مع العالم
 في مقر األونروا ،جون جينج وأكد الخضري خالل لقاء جمعه مع مدير عمليات وكالة األونروا في غزة،

في مدينة غزة أمس أن المشاريع المحلية وإعادة اإلعمار ال يمكن تنفيذها إال بفتح المعابر، داعيا إلى 
  .لمية مع غزة حتى كسر الحصار بشكل كاملضرورة استمرار انتفاضة السفن الس

وبحث الجانبان خالل اللقاء الحصار اإلسرائيلي بشكل مفصل ومدى جدية التصريحات اإلسرائيلية 
  .الخاصة بتخفيف الحصار والسماح بدخول ما يلزم المؤسسات الدولية من مواد بناء

  21/7/2010الغد، عّمان، 
  

   فاسدة وأكفان تبرعات لغزةأدوية .34
 مراسل الجزيرة في غزة وجود الكثير من التبرعات التي أرسلتها دول ومؤسسات مختلفة إلى رصد

  .القطاع، وقد انتهت صالحيتها تماما وباتت أضرارها أكثر من فوائدها
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فقط من التبرعات % 30ووفقا لمنير البرش، الذي يدير ملف التبرعات في وزارة الصحة بغزة، فإن 
وتحدث البرش . حرب هي التي استفادت منها المستشفيات والمرافق الصحيةالطبية التي وصلت بعد ال

  .عن إرسال شحنة بمليوني دوالر مخصصة لمرض إنفلونزا الخنازير
أما بسام برهوم، مدير اللوازم الصحية في الوزارة نفسها، فتحدث عن أن أجهزة لغسل الكلى وصلت مع 

  .حيتها نهائياإحدى قوافل المساعدات كانت قد انتهت فترة صال
غير أن ما أثار استهجان وغضب العديد من المسؤولين الصحيين في القطاع هو إرسال تبرعات تمثلت 

  .في أكفان لألطفال
 صنفا من األدوية 120من % 100ويشدد مسؤولو القطاع الصحيون على أن القطاع خال تماما بنسبة 

  .الرئيسة، رغم المطالبات العديدة للمتبرعين بتوفيرها
وفي ظل توفر العديد من األدوية الفاسدة التي جلبتها بعض قوافل المساعدات إلى غزة يتحول هم القطاع 

في مكبات النفايات، رغم انعدام الوسائل الالزمة لذلك من محارق وأماكن " األدوية"إلى دفن هذه 
  .مخصصة لذلك، وهو ما قد يتسبب بمشاكل بيئية خطيرة

  21/7/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   أسير يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على العزل االنفرادي400: قراقع .35
 أسير 400قال عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين، أمس، إن نحو :  محمد بالص-جنين 

 فلسطيني في سجون االحتالل، يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، قريباً، وذلك احتجاجاً على
ودعا قراقع، خالل زيارة قام بها إلى بلدة اليامون غربي جنين، إلى إطالق  .سياسة العزل االنفرادي

حملة دولية وإعالمية وقانونية إلنهاء سياسة العزل االنفرادي التي تواصل إدارة سجون االحتالل، 
انونية تفرضها إدارة انتهاجها بحق األسرى، والتي وصفها بأنها سياسة موت بطيء، وعقوبة قاسية غير ق

  .السجون وأجهزتها األمنية على األسرى ألتفه األسباب
  21/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  أسير فلسطيني يدخل عامه العشرين في السجون اإلسرائيلية .36

 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بأن األسير جميل إسماعيل الباز، من سكان مخيم :غزة
 غزة، دخل عامه العشرين في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل، في حين النصيرات بقطاع

  . دخل األسير، عمران هاشم الخطيب، من سكان جباليا شمال غزة عامه الرابع عشر في تلك السجون
  20/7/2010قدس برس، 

  
  وفد ألماني ينفذ حلقات عالجية نفسية لضحايا الحرب من األطفال: غزة .37

لفن تربية األطفال، عدداً من المناطق التي تعرضت " فالت دورف"لماني من مؤسسة  زار وفد أ:غزة
للقصف والتدمير في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، وقدم حلقات عالجية لألطفال، الذين 

وقال بيرند روف، رئيس الوفد األلماني إن الوفد يضم أحد عشر ناشطاً  .تعرضوا للصدمة في الحرب
المؤسسة، ويقدم عالجاً نفسياً لألطفال، الذين تعرضوا للصدمة والقلق واالضطرابات أثناء الحرب من 

وأشار إلى أن الوفد الذي وصل قطاع غزة  .2008التي شنتها قوات االحتالل على غزة أواخر العام 
يقوم بتنفيذ ، وس)يوليو/ تموز(عبر معبر رفح، سيمكث في مدينة غزة حتى الثالثين من الشهر الجاري 

  .عدة نشاطات تهتم باألطفال
  20/7/2010قدس برس، 
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  ماضون في برنامجنا النووي رغماً عن العراقيل اإلسرائيلية: األردنيةالخارجية  .38
أكّد وزير الخارجية األردني ناصر جودة أن المملكة ستشرع في تنفيذ مشروعها النووي السلمي : عمان

، مؤكّداً على أن البرنامج "العراقيل العديدة التي تضعها إسرائيل"في الموعد المحدد، على الرغم من 
  ".مطلب استراتيجي"األردني للطاقة النووية هو 

المضي قدماً في هذا المشروع األردني، وال " ال تمانع"من جهة أخرى؛ أكّد جودة أن اإلدارة األمريكية 
رت عن دعمها له، حيث أنها تقوم تمارس أي ضغوطات للعدول عنه، موضحاً أن الواليات المتحدة عب

حالياً بإجراء مناقشات لوضع اللمسات األخيرة على اتفاقية تعاونية في مجال الطاقة النووية السلمية، 
مشابهة لتلك التي وقعتها األردن مع فرنسا، إسبانيا، الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، بريطانيا، 

  .واألرجنتين
  20/7/2010، قدس برس

  
  منعهم من الوصول إلى معبر رفحليحتجون أمام السفارة المصرية " 1األنصار "قافلةء أعضا .39

وعشرات المتضامنين معهم أمس أمام السفارة المصرية، وحالت قوات         " 1األنصار"اعتصم أعضاء قافلة    
  .الدرك دون وصول القافلة إلى مبنى السفارة لالعتراض على عرقلة رحلتها إلى غزة

مركباتها إلى عمان مساء أمس، واتجهت فورا إلى مقر السفارة المصرية قرب الـدوار              ووصلت القافلة ب  
  .الثالث، وكان في انتظار أعضاء القافلة عشرات المتضامنين معهم

وعقب تجمع أعضاء القافلة، طالب رئيس القافلة عبدالفتاح الكيالني الحكومة األردنية والحكومة المصرية             
  .ول القافلةبالرجوع عن قرارها بمنع دخ

وعززت القوات األمنية وجودها حول محيط السفارة المصرية بعد إغالقها المنافذ المؤدية إليهـا قبيـل                
  .وصول المحتجين من أعضاء القافلة التي تعثر طريقها إلى غزة عبر ميناء النويبع المصري

افلة لن تتوقف وسـوف     من جهته قال رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء أحمد العرموطي إن نشاطات الق            
  .تستمر، وحمَل العرموطي مسؤولية تعثر القافلة للحكومتين األردنية والمصرية

وطالب أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور الحكومة بالتدخل لتـسهيل سـير القافلـة،                 
ـ       ـ      "منتقدا موقف الحكومة المصرية الذي وصفه ب ا المحاصـرين   المعطل لجهود اإلغاثة اإلنـسانية ألهلن

  ".بغزة
 21/7/2010، السبيل، عّمان

  
  األسواق األردنية خالية من المنتجات اإلسرائيلية منذ شهرين: إحصائية رسمية .40

طرأ على حجم الواردات اإلسرائيلية من " تراجعاً ملموساً"ذكرت إحصائيات رسمية أردنية أن : عمان
لسوق األردنية من الخضار والفواكه ذات المنشأ خلو ا"المنتجات الزراعية إلى المملكة، مشيراً إلى 

  ".الماضي) يونيو(اإلسرائيلي خالل شهر حزيران 
ووفقاً لالحصائيات المذكورة؛ فإن السلطات األردنية لم تقم باستيراد أي من المنتجات الزراعية 

 التوالي اإلسرائيلية من خضار وفواكه وحبوب خالل الشهر الماضي، ليصبح بذلك الشهر الثاني على
  .الذي تخلوا فيه السوق األردنية من البضائع الزراعية المستوردة من الجانب اإلسرائيلي

ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في "وأكّدت المصادر أن وزارة الزراعة األردنية 
م بزيارات دورية لتل أبيب ، مشيرةً إلى أن وفوداً فنية من الوزارة تقو"المستوطنات اإلسرائيلية إلى عمان

  .لإلطالع على األراضي التي تزرع فيها المنتجات التي يتم تصديرها إلى المملكة
  20/7/2010، قدس برس
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  قيادة فتح ربط كوادرها به  ينفي الطلب منالمستقبلتيار  .41
اللبنانيـة  " اراألخب"نفى القيادي في تيار المستقبل، أحمد الحريري، نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة             : بيروت

ونسبت فيه إلى مصدر فلسطيني قوله إن جهات نافذة في تيار المستقبل، طلبت من قيادة فتح في لبنان أو                   
الموفدين من رام اهللا إلى بيروت، ربط عناصر وكوادر فتح من اللبنانيين بالتيار، وأوضح الحريـري أن                 

ولفت إلى  ". ءات ال تمت إلى الواقع بصلة     الخبر عار عن الصحة تماما وال يتعدى كونه اختالقات وادعا         "
أن تيار المستقبل المؤمن بأن الحوار السياسي الديمقراطي ال يستقيم في ظل السالح والتهديد باستخدامه،               "

يؤكد أن دولة القانون هي الناظم للحياة العامة، وال يرى بديال عن مؤسسات الدولة السياسية والدستورية                
  ".فض أن يكون لبنان ساحة لمصالح حزبية أو خارجيةوالعسكرية واألمنية، وير

  21/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  فير يأمل أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى بلدهم صالبطريرك .42
أعرب البطريرك الماروني نصر اهللا بطرس صفير، خالل لقائه في الصرح البطريركي الصيفي             : بيروت

 جون الشوف، عن أمله - الفلسطيني المقام في مدرسة دير المخلص        -ني  بالديمان وفد مخيم الشباب اللبنا    
يبقـى  "، متمنيـا أن     "أن تذلل كل العقبات وأن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى بلـدهم مكـرمين             "في  

العمـل علـى    "، داعيا إلى    "اللبنانيون والفلسطينيون إخوة على مدى األيام يتعاونون معا في سبيل الخير          
  ".قع حال التباغض والحقد والقتال القائم اليوم في مناطق شتىمداواة وا

  21/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  " 2006ما حدث في " المعّينة في لبنان تخشى تكرار األميركيةالسفيرة  .43
قالت السفيرة االميركية المعينة في لبنان مورا كونالي ان الترسانة الـصاروخية            : هشام ملحم –واشنطن  

ـ           " حزب اهللا "لـ فـي  " االضطرابات"وسعيه الى توسع نفوذه بكل طريقة ممكنة في لبنان يشكالن عامال ل
 2006سوء الحسابات، ورأينا ما حدث في       " الى الوقوع في     2006، يمكن ان يؤدي كما حدث في        "البالد

  ".ونحن ال نريد ان يتكرر هذا النزاع، ألنه ليس من مصلحة أحد
لديموقراطي جون كيري وغيره من اعـضاء اللجنـة مثـل الـسناتور             وشاطر رئيس اللجنة السناتور ا    

وتأثير ترسانته على اسـرائيل وعلـى   " حزب اهللا"الديموقراطي روبرت كايسي السفيرة المعينة قلقها من      
 ونهـر البـارد     2006وقال كيري ان االسباب التي أدت الـى العنـف واالغتيـاالات وحربـي               . لبنان

العديد من السياسيين اللبنانيين يعيشون في خطر يـومي ال يـصدق،            "ة كون   واالغتياالت السياسية وحقيق  
الـدعم الـسوري وااليرانـي لحـزب اهللا         "هو  " أكثر ما يزعج  "وأوضح ان   ". هذه االسباب ال تزال معنا    

والتفوق العسكري للحزب، والخطر الذي يشكله ذلك على التفوق االسرائيلي وعلـى الوضـع الـداخلي                
  ".اللبناني

 21/7/2010، ر، بيروتالنها
  

  الشعبان اللبناني والفلسطينيهو كل ما يبغيه " الحل": الكاثوليكيالمركز  .44
القـضية  " قضية العصر    في األب يوسف مونس في ندوة المركز الكاثوليكي لإلعالم          قال :غراسيا بيطار 

بان اللبنـاني   هو كل ما يبغيه علـى مـا يبـدو الـشع           " الحل": والصراع العربي اإلسرائيلي  " الفلسطينية
وتـابع  .  شاطره الجميع بموافقة مرفقة بعجز دائم عن تحويل األمل بالحل الى الحقيقة            حيث ،والفلسطيني

المسؤولية فلسطينية منذ البدايات    : "مونس فوافقه أيضا المحاضران النائبان إبراهيم كنعان ونهاد المشنوق        
راوح النقاش بين توطين المـشنوق      " الكليشيه"وعلى هذا   ". فالفلسطينيون هم من بادروا الى بيع األرض      

" أداة العمـل  " من وثيقة    43فارتسمت أمام الرأي العام قراءتان للفقرة       " الواقعة"وتوطين كنعان   " الفزاعة"
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النـزاع اإلسـرائيلي الفلـسطيني      "لجمعية سينودس األساقفة الخاصة بالشرق األوسط والتي تتحدث عن          
المؤهل أن يتحول هوسا بالتوطين فمرض، على ما قال نائـب           " لد الذات ج"وبين  ". وإنعكاساته على لبنان  

في مواجهة لعبة األمم، على ما دعا النائب البرتقالي، تغيب المحاضر الثالث            " حق العودة "بيروت، ودعم   
  . المفترض في الندوة النائب اإلشتراكي وائل أبو فاعور متصال لإلعتذار عن المشاركة

هذا النص كاف بالنسبة الى نهاد المشنوق لكي يـدعو          .  على عدم القبول بالتوطين    ينص الدستور اللبناني  
  إزالة الصيغة الديموغرافية من أذهاننا في مقاربة الموضوع الفلسطيني وهذا بمثابة الخطأ الشائع "الى 

ـ "كنعان لم يعول كثيرا على ما ينص عليه الدستور متسائال          - ، "صوصالى أي مدى يتم اإللتزام بتلك الن
التصريحات والمواقف األميركية واألوروبية الرافضة للتوطين والتي ال يمكن الركون اليها ما            "الفتا الى   

لم تترجم عمليا في ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل للقبول بإقرار حق العودة للفلسطينيين متزامنة مع                
  ".خطوات على مستوى الجامعة العربية ومجلس األمن الدولي

د على أهمية دعم حق العودة للفلسطينيين مع تقديم أقصى ما يمكننا من تسهيالت لهم في اإلطـار                  أككما  
اإلنساني واالجتماعي وفق إمكانات الدولة المالية مع محاربة كل شكل من أشكال التوطين والمخططـات               

  . الهادفة الى حل القضية الفلسطينيية على حساب لبنان ووحدة كيانه وشعبه
  21/7/2010، يروتالسفير، ب

  
  1948 جديدة من التعاطي مع دروز أراضي مرحلة: لبنان .45

 بسماحه لوفـد مـن      1948بدأ لبنان مرحلة جديدة من التعاطي مع دروز أراضي          : محمد نون  - بيروت
 وذلك للمشاركة   1948الطائفة الدرزية من عرب اسرائيل بدخول االراضي اللبنانية الول مرة منذ العام             

  .يجاد رؤية موحدة لدى الدروز في العالم تجاه القضايا التي تخصهم، إلائفة الدرزيةفي مؤتمر للط
الوفد، الذي يضم اكثر من ثالثين شخصا، دخل لبنان بعد تسهيالت حدودية سورية واردنية ودخل مـن                 

  .نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا رغم حمل اعضائه جوازات سفر اسرائيلية
ارة فهي انعقاد المؤتمر الدرزي االغترابي االول برعاية من رئيس الجمهورية اللبنانيـة             اما مناسبة الزي  

  .ميشال سليمان ومن هنا كان صدور قرار سياسي لبناني بالسماح للوفد بدخول لبنان
 تحت الـسلطة االسـرائيلية،      1948لكن حضور هذا الوفد، استحضر معه واقع ما يعيشه دروز أراضي            

الرافض " عيم الدرزي، رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، باالشادة بموقفهم           ولذا بادرهم الز  
التواصل مع االمة ومع بقية الدروز وخاصة فـي         "ودعاهم الى   " للتجنيد االجباري في الجيش االسرائيلي    

  ".سوريا واالردن
  .1948لى أراضي اسرائيل توعدته باجراءات صارمة لدى عودته إ سمع جنبالط من الوفد أنحيث 

ال يكفي فقط دعوة دروز فلسطين المحتلـة الـى رفـض            " وقال رئيس تيار التوحيد وهاب لبي بي سي         
التجنيد االجباري في جيش االحتالل االسرائيلي اذ يجب مساعدتهم لتأمين الصمود، وتامين عيش كريم،              

  ".وتأمين مقومات المواجهة ضد جيش االحتالل
  21/7/2010، )بي بي سي (هيئة اإلذاعة البريطانية

  
  أوغلو يلتقي األسد ويرفض حتى التلفظ باسم ليبرمان .46

وزير الخارجية التركي احمـد     ، ان   محمد نور الدين   من مراسلها    21/7/2010،  السفير، بيروت  ذكرت
 األسد في مؤتمر األمن والتعاون األوروبـي وأشـارت الـصحافة             الرئيس السوري بشار   معالتقى  داود  

 حول عملية السالم في المنطقة ومحاربة نشاطات حزب العمال الكردستاني            تمحور  أن اللقاء  التركية إلى 
   .والعالقات بين تركيا وسوريا واألردن ولبنان بعد إلغاء تأشيرات الدخول بين هذه الدول
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 انتقل داود اوغلو إلى الحديث عن إسرائيل ووجود وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان فـي              ثم  
وهنـا  ". إن دبلوماسيينا اتخذوا اإلجراءات الالزمة كي ال يتم أي لقاء معه          "وقال  . مؤتمر في كازاخستان  ال

وأوضح أن ليبرمـان    . يتحدث داود اوغلو عن ليبرمان بصيغة الغائب فهو ال يريد حتى أن يتلفظ باسمه             
 نعطيه قيمة لم ننظر حتـى       هو الذي كان يتشوق لكي يلتقي بي ويبادلني الكالم، ولكن كي نظهر أننا ال             "

  ".لقد واجه ليبرمان نصائح في المؤتمر باالعتذار لتركيا. إلى وجهه
ورد داود اوغلو على احد الوزراء الذي انتقد مطالبة أنقرة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بسبب مقتل تـسعة                  

وا في حرب أهلية بينما     إن الوضع مختلف فهؤالء قتل    "أتراك في حين أن المئات قتلوا في قيرغيزيا بالقول          
  ". كما أن األتراك التسعة هم مواطنونا. األتراك تعرضوا العتداء في أعالي البحار

عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن إسرائيل طالبت بضمانة خطيـة           " حرييت"إلى ذلك، نقلت صحيفة     
في أية محاولة أخرى    " حريةأسطول ال "من تركيا بأن ال تستخدم سفنها الثالث المحتجزة منذ الهجوم على            

  . لكسر الحصار المفروض على غزة
وسـيط ال يمكـن     "في هذا المجال، تمسك سورية بتركيـا كــ           21/7/2010،  الحياة، لندن واضافت  

في اي مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، مع القناعة بأن الحكومة االسرائيلية الحاليـة              " االستغناء عنه 
  .ال تعمل ألجل تحقيق السالم

  
    الى مفاوضات مباشرة مباشرة الغيرتحويل المفاوضات ولبنان يتحفّظان عن اقتراح سوريا .47

 أفادت مصادر ديبلوماسية أن لبنان وسوريا تشاورا في اقتراح الرئيس االميركـي بـاراك               :خليل فليحان 
السرائيلي الـى    ا –اوباما تحويل المفاوضات غير المباشرة الجارية برعاية بالده على المسار الفلسطيني            

مباشرة وذلك اثناء احد اللقاءات الثالثة التي عقدها الرئيس بشار االسد مع رئيس الحكومة سعد الحريري                
واضافت انهما اتفاقا على استمرار التنسيق خالل االيام الثمانيـة          . خالل زيارة االخير لدمشق قبل يومين     

لجنـة  "ء خارجية الدول العربية االعـضاء فـي     التي تفصل عن موعد انعقاد االجتماع االستثنائي لوزرا       
  .التي انبثقت من قمة بيروت العربية" مبادرة السالم العربية

 االسـرائيلية   –وذكرت المصادر ان بيروت تؤيد موقف دمشق من استئناف المفاوضـات الفلـسطينية              
على مـدى اربـع     " مفاوضات غير مباشرة  "والمتحفظ منذ البداية عن الطلب االميركي الذي كان اجراء          

وتبرر سوريا موقفها   . التي اقترحها اوباما  " المباشرة"ومن المنطقي ان تتحفظ على المفاوضات       . جوالت
ان التجارب اثبتت ان الدولة العبرية تماطل وتريد فرض ما تريده من دون اي تنـازالت يطالـب بهـا                    

  .الجانب الفلسطيني
ومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو في شأن تحويل اسلوب        واعربت عن اسفها لتراجع اوباما امام رئيس الحك       

التفاوض في ظل استمرار تهويد القدس وبناء المستوطنات والمشاريع الجديدة المطروحة بالتنسيق بـين              
  .مكتب نتنياهو وبلدية القدس والشركات االستيطانية

ها ليست بعيدة في موقفها من      واضافت ان التقارير الواردة من عدد من عواصم دول عربية مؤثرة تفيد ان            
". غامـضة " ووصفت المرحلة المقبلة بالنسبة الى المفاوضات بانهـا          ،المفاوضات عن الموقفين اللبناني   

  وقالت ان هناك ثالثة خيارات 
اولها توقف المفاوضات حتى اشعار آخر الن الفلسطيني وبالتالي العربي يرى ان الجـوالت االربـع                 -
  .ق اهدافهالم تحق" غير المباشرة"
  الثاني رفض اسرائيل اعطاء اي ضمانات خطية قبـل االنتقـال الـى المفاوضـات المباشـرة مـع                    -
  
  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1856:  العدد              21/7/2010األربعاء  :التاريخ

وبررت الحكومة االسرائيلية ذلك بانها ترفض امالءات لتحديد نتائج المفاوضات قبل ان تبدأ             . الفلسطينيين
  .فعال

  .ير المباشرةالثالث اقناع االميركي، واالسرائيلي بالمضي في المفاوضات غ -
  21/7/2010، النهار، بيروت

  
  وصول آخر دفعة من المساعدات الليبية إلى غزة .48

وصلت الى قطاع غزة أمس عبر معبري رفح وكرم سالم اإلسرائيليين الـواقعين علـى               : غزة، القاهرة 
القادمـة  مثلث الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة، الدفعة الثالثة واألخيرة من المساعدات الليبيـة               

التي بدأت بتفريغ حمولتها فور دخولها ميناء العريش البحري الخميس الماضي،           " سفينة األمل "على متن   
  .فيما بدأ ادخال المساعدات الى قطاع غزة منذ األحد الماضي واستمر ثالثة أيام

المـساعدات  واستقبل وكيل وزارة األشغال واإلسكان في غزة المهندس ياسر الشنطي وفداً ليبياً رافـق               
لإلطالع على جهود الوزارة في إعمار غزة والوحدات السكنية التي تقوم ببنائهـا ألصـحاب البيـوت                 

سينقل صورة عن األوضاع واحتياجاتنـا      "أن الوفد   " الحياة"وقال الشنطي في اتصال هاتفي مع       . المدمرة
صفقة " الوزارة أي علم بـ      ونفى أن يكون لدى   ". للمسؤولين في ليبيا، وهو غير مكلف إعطاءنا أي وعود        

توصل إليها نجل الزعيم الليبي ورئيس مؤسسة القذافي للتنمية سيف اإلسـالم القـذافي تقـضي              " سياسية
  . بالسماح للمؤسسة التي يرأسها بالبدء في مشروع طموح إلعادة إعمار قطاع غزة

 21/7/2010، الحياة، لندن
  

   على وثائق مهمة واستولى"اسرائيلية"هاكرز تركي اخترق مواقع  .49
تمكن أحد الهاكرز األتراك من اختراق مواقع إسرائيلية مهمة واالستيالء علـى وثـائق بيانـات                 :لندن

  . ألف إسرائيلي32شخصية ألكثر من 
أن هذه الوثائق تتضمن عناوين الكترونية وكلمات سـر         ' ماركر'نقال عن مجلة    ' هآرتس'وذكرت صحيفة   

 صفحة انترنـت    300 مؤسسة وهيئة إسرائيلية وكلمات سر ألكثر من         140وحسابات ائتمانية ألكثر من     
  .لمواقع أكاديمية إسرائيلية

. وأوضحت الصحيفة العبرية أن المسؤولين اإلسرائيليين أرجعوا الواقعة إلـى أحـداث سـفينة مرمـرة               
  .رائيليةوأضافت أن المسؤولين أعلنوا مخاوفهم من تدشين األتراك لحرب ضد المواقع اإللكترونية اإلس

 21/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  في السعودية" إسرائيلية"كشف منتجات طبية  .50
اإللكترونية اليوم الثالثاء، عن مواطنين سعوديين قولهم إن منتجات         " سبق"نقلت صحيفة   : )آي. بي  . يو  (

فظـة اإلحـساء    وذكرت الصحيفة، أمس، أن مواطناً سعودياً في محا       . تباع في المملكة    " إسرائيلية"طبية  
  " .إسرائيل"المملكة تفاجأ عند شرائه منتجاً طبياً من الصيدلية، بأن المنتج مصنوع في ) شرق(

 وزارة التجارة   واوحمل. عن دور وزارة التجارة، وكيف دخول هذا المنتج إلى البالد            ونوتساءل المواطن 
 المنتجات إلى المملكة هو إهمـال       إن تكرار دخول تلك   "والجمارك مسؤولية دخول تلك المنتجات، وقالوا       

هذه الواقعة ليست األولى، بل سبقها عديد من الوقـائع،          "، مشيرين إلى أن     "من وزارة التجارة والجمارك   
  " .التي نشر عنها في وسائل اإلعالم

، إال أنها رصدت خالل السنوات الماضية       "اإلسرائيلية"ورغم الحظر الذي تفرضه المملكة على المنتجات        
  .إلى السوق السعودية " إسرائيلية"يد من محاوالت تمرير بضائع العد

 21/7/2010،  الخليج، الشارقة
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   رّداً على التهويد"اسرائيل" مع اتحاد األطباء العرب يدعو لوقف المفاوضات .51

رداً على مخطـط تهويـد   " إسرائيل"طالب اتحاد األطباء العرب، وقف كل أشكال التفاوض، مع  : القاهرة
المخطـط  "وقالت لجنة القدس في االتحـاد، فـي بيـان أمـس، إن              . براق في المسجد األقصى     ساحة ال 

الصهيوني الذي كشفته الهيئة اإلسالمية  المسيحية لنصرة القدس والمقدسات يتطلب موقفاً عربياً إسالمياً              
يـد والهـدم    إلنقاذ المدينة من خطـر التهو      .موحداً وتقديم الدعم لكل مرابط يدافع عن القدس واألقصى        

  " .المستمر والذي أصبح قريباً للغاية من المسجد األقصى
ألنها تعطي لجرائمـه مـشروعية غيـر        "ودعت السلطة بوقف سياسة التنسيق والتفاوض مع االحتالل         

  " . مستحقة وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته
 21/7/2010، الخليج، الشارقة

 
  حدث في القدس هو تهويد وليس محاوالت تهويدما ي: الظواهري .52

القـدس لـن    "انتقد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في شريط صوتي بعنوان             : القاهرة
نشره أحد المواقع األصولية على شبكة اإلنترنت أمس قرارات القمة العربية التي عقدت مؤخرا في               " تهود

مـا خرجـوا إال     اجتمع العرب في سـرت، ف     " المتعلقة بالقدس، قائال     مدينة سرت الليبية، وباألخص تلك    
باالستمرار في خيار التسوية، أي ما يسمونه خيار السالم االستراتيجي، ووجهوا رسالة إلسرائيل أننا قد               

لم يعترضـوا فـي قـراراتهم علـى         "وأضاف  ". سلمنا واستسلمنا ورفعنا أيدينا فافعلوا بفلسطين ما شئتم       
إليها، السلطة الوطنية التي تؤكد ضرورة      المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي يتوقع عودة السلطة          

المقاومة السلمية، بينما تتعاون بكل جهدها لتسليم المجاهدين إلسرائيل، في محاولـة لخـداع الجمـاهير                
لمطالبة المجتمع الدولي برفـع الحـصار عـن غـزة،           ) الزعماء العرب (خرجوا  "وأوضح  ". الفلسطينية

القدس، مع أن ما يجري ليس محاولة تهويد بل هو تهويد           وزعموا أنهم سيقفون في وجه محاوالت تهويد        
  ".قائم على قدم وساق

  21/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   من مواد بناء ال يلبي الحد األدنى من احتياجاتنا في غزة"إسرائيل"ما تسمح به : "ونروااأل" .53
جون غينغ  ) أونروا(» طينيينوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلس      «قال مدير عمليات    : غزة

 من مواد بناء لتنفيذ مشاريعها، ال يلبي الحد األدنى من احتياجاتها، الفتاً إلـى أن                "إسرائيل"أن ما تدخله    
وقال غينـغ خـالل     . الوضع في القطاع لم يتغير وما زال على حاله من حصار مستمر وإغالق للمعابر             

واجهة الحصار النائب جمال الخضري إن عـدداً مـن          مؤتمر صحافي عقده مع رئيس اللجنة الشعبية لم       
المشاريع في غزة متوقف نتيجة السياسة اإلسرائيلية والحصار، ومن بينها المـشاريع الخاصـة ببنـاء                

في غزة هو مساعدة    » أونروا«وأضاف أن الدور األساسي لـ      . وتوسيعها» أونروا«المدارس التابعة لـ    
حصار، مؤكداً ضرورة أن يمنح سكان القطاع مزيداً مـن الحريـة            الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم من ال    

وناقش غينغ والخضري خالل اجتماعهما مدى جدية دولة االحتالل في تخفيف الحصار            . والعيش الكريم 
  .والسماح بدخول ما يلزم المؤسسات الدولية من معدات ومواد بناء

21/7/2010، الحياة، لندن  
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  رعة لنقل الجنود مد50 السلطةروسيا تسلّم  .54
، مـن   "70بي ت يـار     " مدرعة لنقل الجنود من نوع       50سلمت روسيا الفلسطينيين    ): ا ف ب   (-موسكو

دون مقابل، في اطار جهود المجتمع الدولي لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية، على ما اعلنـت امـس                 
  .وزارة الخارجية الروسية
وقـد  . ية في االردن حيث تم نقل االليات عبر البحر        ستقام مراسم التسليم الرسم   "واضاف المصدر نفسه    

  ".درب الخبراء الروس الفلسطينيين على طريقة استخدام هذه االليات
واشارت الخارجية الروسية الى ان المدرعات ستبقى في االردن الى حين اتفاق اسرائيل والفلـسطينيين               

  ".خيرأول ذلك من دون تضرورة حص"وشددت على . على ترتيبات نقلها الى الضفة الغربية
21/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس   

  
   الفلسطينيين من عدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرةمخاوفأتفهم : بلير .55

 إنه يتفهم مخاوف الفلسطينيين من عدم الذهاب إلى          طوني بلير  قال مبعوث للرباعية الدولية   : كفاح زبون 
وأضـاف أن رفـع     . بضائع إلى قطاع غزة خالل أسـابيع      مفاوضات مباشرة، وتعهد بإدخال أضعاف ال     

الحصار نهائيا ممكن أن يتم فعال وسيسهله التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية، معتبرا أن وجود حركة                
استطعنا : وقال بلير . حماس مع اتفاق واضح ال يعارض السالم سيساعد في الجهود المبذولة في المنطقة            

  .وهذه األموال تم استخدامها لبناء المؤسسات للدولة الفلسطينية.. طةأن نجذب المانحين لدعم السل
 نحن ندعم ونحاول في اتجاه الدخول إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من              :وأضاف

أجل الوصول إلى حل الدولتين، لكن يجب العمل على هذين المسارين معا، أي بناء مـن األسـفل إلـى                    
  .ضات من األعلى إلى األسفلاألعلى ومفاو

هـذا مـا نعمـل عليـه        .  باستثناء السالح والمواد المتفجرة     الحصار  من الممكن أن يتم رفع     :وقال بلير 
إذا ما كانت هناك قواعد للمصالحة      و ،وسيكون من السهل أن يتم رفعه إذا كانت هناك أرضية للمصالحة          

 أشـياء نعمـل     3هناك  . ما لجميع هذه الجهود   تدعم عملية السالم فإن وجود حماس سيكون مساعدا وداع        
عليها وأنا شخصيا أعمل عليها، وهي أن تكون هناك مفاوضات مباشرة ذات مصداقية، وأن يكون هناك                
تقدم أكبر في الضفة الغربية في هذا االتجاه وأكثر، وأن يكون هناك تغيير كبير في الوضع القـائم فـي                    

  .القطاع
 21/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ليس هناك اي بديل عن المفاوضات:  البريطانيةالخارجيةالمتحدث باسم  .56

 اكد مارتن داي المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية أن الحكومـة            : كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   
البريطانية تتابع قضية ابعاد النواب المقدسيين ونطلب من كل االطراف تجنب اي نشاطات استفزازية قد               

  .رقل الجهود الدولية الحالية من اجل دفع مفاوضات السالمتع
واكد انه ليس هناك اي بديل عن المفاوضات وقال نحن نرحب بالجهود االميركية الحالية في المفاوضات                
غير المباشرة والجهود من اجل خلق ظروف مناسبة للبـدء بمفاوضـات مباشـرة بـين االسـرائيليين                  

  .والفلسطينيين 
مه لشعور الغضب واالستياء التي يواجهها الشعب الفلسطيني مثـل الحـواجز والجـدار      واعرب عن تفه  

  .الفاصل
وبخصوص موقف الحكومة البريطانية الجديدة من مالمح التسوية بين االطراف فاشار الـى ان موقـف                

لى جنـب   حكومتي ثابت يتمثل في اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات االستمرارية قابلة للحياة تعيش جنبا ا              
 كدولة معترف بها اقليميا ودوليا تعيش بسالم مع جيرانها العـرب            "سرائيلإ"من وسالم و  أ ب "سرائيلإ"مع  
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 وحل عادل لقـضية     67 والدولة الفلسطينية الجديدة على اساس حدود        "سرائيلإ"والقدس عاصمة لكل من     
  .الالجئين

مبادرة جيدة واساس جيد للمفاوضـات بـين        وبالنسبة لمبادرة السالم العربية قال داي في تقديري هذه ال         
االطراف وفي هذا االطار الحكومة البريطانية تشجع كل االطراف اللتقاء كل الخطوات الالزمـة لـدعم                

  .الجهود االمريكية والدولية من اجل دفع المباحثات الى االمام
نات حسب القانون   ن موقف الحكومة البريطانية من المستوطنات موقف واضح وثابت فالمستوط         أواضاف  

الدولي غير شرعية وهي تشكل عرقلة امام تحقيق تقدم في المفاوضات وان بناء مزيد من المـستوطنات                 
وقال ايضا انه فقـط عـن        .يقوض من امكانية حصول الشعب الفلسطيني على سالم عادل وشامل ودائم          
  .طريق المفاوضات يمكن اختبار استعداد كل االطراف النجاز سالم عادل

الب الحكومة االسرائيلية باتخاذ االجراءات الرامية لوقف بناء المستوطنات على ارض الواقع مؤكـدا              وط
  .ان حكومته تثير هذه القضية باستمرار مع الحكومة االسرائيلية 

21/7/2010، الرأي، عّمان  
  

   تدعو أوروبا إلى رفع حصار غزةحكوميةمنظمات غير  .57
التشديد على   "ـ العشرين منظمة غير حكومية االتحاد األوروبي ب       طالب قرابة : )آي.بي  .ب، يو   .ف  .ا  (

  " .رفع الحصار عن غزة بالكامل
على االتحاد األوروبي التشديد على رفع كامل للحصار عن غزة، وليس           "وقالت المنظمات في رسالة إن      

  ."دة بناء حياتهمفقط تخفيفه، بحال أرادت بالفعل مساعدة اقتصاد غزة على النهوض والسماح للسكان بإعا
وأضافت في الرسالة الموجهة إلى وزراء خارجية االتحاد األوروبي ووزيرة خارجية االتحـاد كـاثرين               

تشكل تقدما، إال أنهـا     " . . . إسرائيل"وان كانت التغييرات في سياسة الحصار المعلنة من جانب          "آشتون  
بي إلى الضغط على الجهات المعنية للعمل       ودعت المنظمات االتحاد األورو   " . ال تشمل المواد الضرورية   
وضع حد للحظر المفروض على الصادرات من غـزة، الـسماح بحركـة             : "على خمسة أصعدة أساسية   

األشخاص من والى غزة، تأمين الفاعلية وقدرة االستيعاب الالزمة للمعابر الحدودية، الـسماح بإدخـال               
  " .راضي الزراعية ومناطق الصيد في غزةمواد البناء للقطاع الخاص، السماح بالدخول إلى األ

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفوضية الدولية لحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والنجدة              
  .اإلسالمية في فرنسا والمجلس النرويجي لالجئين 

21/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

  "إسرائيل" تعيد سفيرها إلى إفريقياجنوب  .58
 بعد استدعائه فـي     "سرائيلإ"علنت جنوب افريقيا الثالثاء عودة سفيرها الى        أ : ف ب  أ  -رغ  جوهانسبو

سطول الذي كان ينقل مـساعدة      تعبيرا عن استنكارها للهجوم الدموي على األ      ) يونيو(الثالث من حزيران  
  .انسانية الى غزة

كوفاديا، قـررت   ) اسماعيل(ر  بعد مناقشات ومشاورات كثيفة مع السفي     "وكتبت وزارة الخارجية في بيان      
  ".الحكومة ان تعيده الى تل ابيب الستعادة منصبه

بخالصة تقرير داخلي للجيش االسرائيلي افاد ان اسـتخدام القـوة كـان         " علما"وقد اخذت جنوب افريقيا     
قد ارتكبت خالل الهجوم على االسطول الذي كان يحـاول كـسر الحـصار              " اخطاء"مبررا حتى لو ان     

  .لى غزةالمفروض ع
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1856:  العدد              21/7/2010األربعاء  :التاريخ

كررت دعوتها الى اجراء تحقيق سريع وغير منحاز ويتمتـع بالـصدقية والـشفافية         "لكن جنوب افريقيا    
  .، كما جاء في البيان"على ان يجريه محققون دوليون مستقلون(...) 

وكررت " تأمين مناخ مالئم لمفاوضات مع السلطة الفلسطينية       ""سرائيلإ"وطلبت جنوب افريقيا ايضا من      
  ".رفع الحصار عن غزة"ا الى دعوته

  21/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   في نيويورك ستحصل على منح لمكافحة اإلرهابيهودياً كنيساً 25 .59
 أعلن انتوني وينر العضو الديموقراطي في مجلـس النـواب           : رويترز، أ ف ب    –واشنطن، براتيسالفا   

 ديـنـية في مدينة نيويورك بـينــها       األمـيـركـي إن منظمات ال تبـغي الـربح وجـمـاعـات      
 ماليين دوالر، بزيـادة     6 كنيساً يهودياً ستحصل على منح لمكافحة اإلرهاب قيمتها نحو           25أكـثر من   

  . في المئة عن العام الماضي40
وأشار وينر الى حاجة مؤسسات ثقافية ودينية غير ربحية موارد إضـافية لحمايتهـا، بعـدما اسـتهدف         

راكز يهودية في حي برونكس العام الماضي، علماً أن نيويورك شـكلت هـدف معظـم                مخططاً فاشالً م  
  .2001) سبتمبر( أيلول 11المخططات المتطرفة في الواليات المتحدة منذ اعتداءات 

وستتلقى المدينة نحو ثلث مخصصات وزارة األمن الداخلي األميركي للمنظمات غير الهادفة للربح والتي              
 ألف دوالر، ويمكـن أن      75ر، في وقت يبلغ الحد األقصى لتمويل المؤسسة الواحدة           مليون دوال  19تبلغ  

  .يستخدم في تركيب كاميرات مراقبة أو تنفيذ إجراءات امن إضافية أخرى
21/7/2010، الحياة، لندن  

  
   قرار جائر بإدخال مواد البناء للمنظمات الدولية فقط"إسرائيل " سماح":األوروبيةالحملة " .60

ن أ» الحملة األوروبية لرفع الحصار االسـرائيلي عـن غـزة    «غزة أعلنت   : قنا–غزة  -لمحتلة   القدس ا 
 بإدخال مواد البناء الستخدامها من قبل المنظمات الدولية فقـط دون تلبيـة              "إسرائيل "الحديث عن سماح  

حذرة من  م..احتياجات المواطنين اليومية يعطي مؤشراً واضحاً على أن الحصار الجائر مازال مفروضاً           
أن يكون القرار اإلسرائيلي طريقة إلسكات أصوات المنظمات الدولية من إطالق دعوات رفع الحـصار               

  .وإنهائه كلياً
يدفعنا في ائتالف أسطول الحرية إلى أن       «وأكدت أن قرار منع الفلسطينيين من االستفادة من مواد البناء           

ء معاناة آالف األسر التي دمر االحتالل منازلهـا،         نأتي بآالف األطنان من مواد ومسلتزمات البناء إلنها       
وعاشت برد الشتاء ولهيب الشمس في العراء، دون أن تتمكن تلك المنظمات الدوليـة واإلنـسانية فـي                  

  .»التخفيف من معاناة هؤالء
21/7/2010، )قطر(الوطن،الدوحة،   

  
   بدعم حماسمهاوتته ة تحظر تضامن منظمة مساعدات إنسانية مع غزاأللمانيةالحكومة  .61

يشهد قطاع من المجتمع المدني األلماني، وخصوصاً الوسط اإلسالمي واليـساري، حالـة مـن               : برلين
» إي إتش إتـش   «الذهول واالستنكار لحظر الحكومة األلمانية نشاط منظمة المساعدات اإلنسانية الدولية           

  .»اسدعم حركة حم«على أراضيها ومصادرة ممتلكاتها، على خلفية اتهامها بـ
الخيرية التركية، التي تعد من الوسط اإلسالمي التركي وتأسست عـام           » إي إتش إتش  «وتتعرض منظمة   

، منذ حادثة أسطول الحرية، لحملة إعالمية شرسة تهدف إلى نزع الطابع اإلنساني عنهـا وعـن                 1998
  .أسطول الحرية، على الرغم من أنها ال ترتبط مباشرة بالمنظمة العاملة في تركيا
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واتهمتها وسائل اإلعالم الناطقة باأللمانية بدعم اإلرهاب وبارتباطات مع منظمات إسالمية إرهابية فـي              
  .فلسطين ومنطقة الشيشان

، ومعها جزء من المجتمع المدني األلماني، لمواجهة قـرار الحظـر فـي              »إي إتش إتش  «وفيما تستعد   
المجموعات المناهضة للصهيونية في ألمانيـا مـن    المحاكم األلمانية دفاعاً عن طابعها اإلنساني، تتوجس        

  .المالحقة، في معركة حقوقية ذات طابع سياسي، قد ال تجد فيها سنداً بين النخب السياسية األلمانية
21/7/2010، خبار، بيروتاأل  

  
  تريليون دوالرأكثر من تكلف أمريكا " الحرب على اإلرهاب" .62

ألمريكي أن الواليات المتحدة أنفقت ما يزيد على تريليون أظهر تقرير جديد للكونغرس ا: ).آي.بي.يو(
األمريكية، " سي إن إن"وذكرت شبكة  .2001 سبتمبر / أيلول11دوالر على الحروب بعد اعتداءات 

أمس، أن المخصصات للحرب في أفغانستان والعراق وغيرهما من الجبهات في العالم تجعل من تكلفة 
  .ة الثانية بعد ما أنفق على الحرب العالمية الثانية في المرتب" الحرب على اإلرهاب"

، الذي أعدته أن "تكلفة الحروب األمريكية الكبرى"وحاولت خدمة األبحاث في الكونغرس في تقرير 
 سنة، بدءاً بالثورة األمريكية وصوالً حتى 230تقارن بين تكاليف الحروب خالل فترة دامت أكثر من 

تريليون دوالر، في  1.15 أنفقت أمريكا ،2001 سبتمبر / أيلول11اعتداءات أيامنا هذه، وتبين أنه منذ 
  . تريليون دوالر عند تحويل التكاليف إلى قيمة الدوالر الحالي4.1 الحرب العالمية الثانية كلفت أنحين 

  21/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  تحاور خالد مشعل حول الفكر السياسي لحماس" السبيل" .63
  جوالني وحمزة حيمورعاطف ال: حاوره

  . هي جولة في فكر الرجل الذي تولى مسؤولية القيادة في واحدة من أشهر حركات المقاومة المعاصرة-
، )حمـاس ( شغل خالد مشعل موقع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية    1996منذ عام   

، ومـن األقـدر   )حماس(إلى عقل فمن أقرب منه .. وشهدت تلك السنوات أحداثا كبيرة، وتحديات جساما      
  منه على التعبير عن رؤاها وفكرها السياسي؟

على مدار خمس ساعات متصالت حاولنا الغوص في عقل الرجل، وفي فكر الحركة التي يقود؛ طرحنا                
  .أسئلة مهمة، وأخرى دقيقة، وثالثة على درجة عالية من الحساسية في الحلقة الثانية من الحوار

  والتفاوض مع العد
التفاوض مع العدو، هل ترفضونه من حيث المبدأ؟ وإذا لم يكن التفاوض مع العدو، فهـل يكـون مـع                    

  الصديق؟ هل المرفوض لدى حماس مبدأ التفاوض، أم شكله وإدارته ونتائجه؟
ـُؤثر كثيرون تجنّب الخوض فيها                -  ال شك أن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة والحساسة التي ي

 واضح إزاءها، خشية ردود فعل سلبية، أو تفسيرات غير سليمة؛ ويزيده حساسية وحرجا              وتحديد موقف 
الظالُل القاتمةُ التي التبست به جراء التجارب المريرة للتفـاوض الفلـسطيني اإلسـرائيلي، والعربـي                

 ، خاصة لـدى   "التفاوض"اإلسرائيلي؛ والناس متأثرون بذلك، وباتت لديهم حساسية شديدة تجاه مصطلح           
العقل الجمعي والمزاج الجمعي لألمة؛ صار هناك مقت ونفور من مفهوم التفاوض؛ وهذا أمر مستوعب               
ومتفهم وطبيعي، لكنه ال يمنع من تناول الموضوع ووضع النقاط على حروفه، وفرز األمور فرزا دقيقا                

  .يضع كل أمر في نصابه بإذن اهللا
 ال شرعاً وال عقالً، وخاصـة أن هنـاك بعـض            ال خالف على أن التفاوض مع األعداء غير مرفوض،        

هذا فـي المنطـق العقلـي والـشرعي؛         . المحطات في الصراع بين األعداء قد تتطلب وجود التفاوض        
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فالتفاوض كأداة ووسيلة قد يكون مقبوالً ومشروعاً في لحظة معينة، وقد يكون مرفوضاً وممنوعـاً فـي                 
  .وضاً على الدواملحظة أخرى، أي أنه ليس مرفوضا لذاته، وال مرف

في التاريخ اإلسالمي، في عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وفي العصور الالحقة، وأيام صالح الدين               
األيوبي، كان هناك تفاوض مع األعداء، لكن ضمن مفهوم واضح وفلسفة محددة، وضمن سياق ورؤيـة                

ة التي يمارسها من باتوا يحترفون      وقواعد وضوابط تحكم هذا التفاوض، مغايرة للصورة المريرة والبائس        
  .التفاوض ويعتبرونه منهج حياة، وخيارا استراتيجيا وحيدا يشطبون من أجله بقية الخيارات

إذا كانت المقاومة، على قدرها وشرفها، وسيلة ال غاية، فهل يعقل أن نجعل التفاوض غاية وخيارا وحيدا                 
  !يه عند الضرورة والحاجة وتوفر الموجبات؟ونهجا دائما، ال وسيلة وتكتيكا قد يتم اللجوء إل

؛ "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل علـى اهللا        : "لذلك المفهوم القرآني واضح؛ اهللا سبحانه وتعالى يقول       
أي أن التفاوض يكون مقبوال ومعقوال ومنطقيا في مفهومنا كأصحاب قضية عادلة، عندما يضطر العـدو            

و مستعد لدفع الثمن واالستجابة لمطالبنا؛ أما أن نسعى نحن إليه، ونلهـث             إليه، عندها يأتينا للتفاوض وه    
وراءه، ونعتبره خيارنا الوحيد، فعندها نحن من سيدفع الثمن؛ فالذي يضطر إلى التفاوض هو في العـادة                 

 وال تهنوا وتدعو إلـى الـسلم      : "ولذلك قال اهللا سبحانه وتعالى في اآلية الكريمة األخرى        . من يدفع الثمن  
  ".وأنتم األعلون

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة      : "فقد سبقها قوله تعالى   " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها    "ونعود لآلية األولى    
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القوة وامتالك أسـبابها هـي           ".  ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم       

ن جنوح العدو للسالم والتفاوض، هـو ثمـرة للجهـاد           التي من شأنها دفع العدو اضطراراً إلى السلم، وأ        
والمقاومة وامتالك القوة، ومن يفكر بالتفاوض بعيدا عن المقاومة، ودون أن يمتلك أوراق القـوة، فإنـه                 

  .يذهب عملياً نحو االستسالم
في علم االستراتيجية وإدارة الصراعات، التفاوض هو امتداد للحرب، ونوع من إدارة الحرب بطريقـة               

خرى، فما تأخذه بالتفاوض على الطاولة هو نتاج وضعك على األرض، وحصيلة ميزان القـوى فـي                 أ
الميدان؛ فإذا كنت مهزوما في الميدان، ستهزم ال شك في التفاوض؛ وإذا كانـت الحـرب تحتـاج إلـى           
موازين قوى، فالتفاوض يحتاج هو اآلخر إلى موازين قوى، والسالم يحتاج إلـى مـوازين قـوى؛ ألن                  

الواليات المتحدة لم تصنع سالما مع      . لسالم ال يصنع بين طرف ضعيف وآخر قوي، وإال كان استسالما          ا
. اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بل فرضت عليهم استـسالما واتفاقيـة إذعـان وخـضوع                

  .ليس الضعفاءباختصار السالم يصنعه األقوياء وليس الضعفاء، والتفاوض يمكن أن يخدم األقوياء و
الحالة بالنسبة للصراع مع االحتالل اإلسرائيلي مختلفة، فهناك نبت غريب جاء إلى المنطقة وفرض نفسه               

. على أرض وشعب، وشرد الناس من أرضهم، وأحل مكانهم مهاجرين اسـتجلبهم مـن شـتات األرض       
  .بالتالي هي حالة معقدة، وينبغي التعامل معها تعامال دقيقا وحساسا

اوض حين تتوفر شروطه ومتطلباته الموضوعية، وعلى رأسها وضع يتوفر فيـه قـدر كـاف مـن               التف
التوازن والتكافؤ النسبي، وحين تتأكد الحاجة إليه، مع التوقيت المناسب له، ال تعجالً وال إبطاء، عندئـذ                 

اً وال غاية، وال حالة     يمكن أن يكون أحد الخيارات التي نلجأ إليها باعتباره آلية وأداة ووسيلة، وليس هدف             
التفاوض أداة تكتيكية؛ وكما أن الحرب ليست حالة دائمة، ولهـا متطلباتهـا             . دائمة وال خياراً استراتيجياً   
  .وشروطها، كذلك التفاوض

ـُمارس بحذر شديد، وقواعد صارمة، وفي التوقيت الـصحيح،               وبهذه الرؤية المحددة للتفاوض، وحين ي
 في سياق إدارة الصراع، وبغير ذلك فال يقود إالّ إلـى االستـسالم والخـضوع                فإنه يكون مقبوالً ومفيداً   

  .لهيمنة العدو وشروطه، والتفريط بالحقوق، والخفض المتواصل لسقوف المطالب والمواقف السياسية
 بالنسبة لهذا الموضوع، غاية في السوء؛ هـي         - في األغلب    –ولألسف، فإن الحالة العربية والفلسطينية      

الـصفّ  . كشوفة، بال أوراق تفاوض، وبال سند، بال مناورة، وال هـوامش إخفـاء أو غمـوض               حالة م 
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الفلسطيني مكشوف بالكامل، بحيث يذهبون إلى السالم وهم يعلنون أنه الخيار االستراتيجي الوحيـد؛ وإذا    
فمـا الـذي   كان عدوك يعلم أنك ال تملك إال التفاوض، وال تتحدث إال عن السالم، وال تملك خيارا آخر،         

  !يضطره لتقديم التنازالت لك؟
التفاوض هو الخيار والنهج والبرنامج الوحيد؛ وهو ينسق أمنيا مـع العـدو،             : المفاوض الفلسطيني يقول  

فما الـذي يجبـر     . ويطبق خريطة الطريق ومتطلباتها األمنية مجاناً، دون أن يقدم اإلسرائيلي أي مقابل           
  !! شيءأولمرت أو نتنياهو على إعطائه أي

التفاوض في الحالة الفلسطينية خارج عن سياقاته الموضوعية؛ وبالمنطق السياسي المجرد هو يفتقر إلى              
 فاوضوا األمريكيين حينما    - على سبيل المثال     –الفيتناميون  . المقاومة وال يستند إلى أوراق القوة الالزمة      

. ن صفحات االحتالل والعدوان األمريكي    كانوا يتقهقرون، فكان التفاوض حينئذ مفيداً لطي آخر صفحة م         
فأنت بقدر ما تملك من أوراق قوة على األرض، وتحسن استثمارها، بقدر ما تنجح في التفاوض، وفـي                  

  .فرض شروطك على عدوك
لذلك، وحتى ال يكون التفاوض عملية خطرة وعبئاً عليك، فإنك تحتاج أن تكون رسالتك لعدوك واضحة،                

فال يمكن للمفاوض أن يـنجح إذا لـم         . رات، ليس بالكالم فقط، بل بالفعل أيضا      أنك منفتح على كل الخيا    
يستند إلى قاعدة تعدد الخيارات، بمعنى أنك بمقدار استعدادك للتفاوض، فإنك مستعد وقادر على الـذهاب                
إلى الحرب؛ وإذا وصل التفاوض إلى طريق مسدود، فينبغي أن تكون جاهزا للذهاب إلـى الحـرب أو                  

وعلينا أن نتذكر أن التفاوض في الحروب قـديماً،         . اف أو المقاومة؛ بدون ذلك ال قيمة للتفاوض       االستنز
كان كثيراً من األحيان يجري في ساحة المعركة، فإما أن يصل المتفاوضون إلى حّل، وإما أن يـستأنفوا                  

  .الحرب
ذاتها، كما أنه ليس بديالً عن      التفاوض، هو أداة وتكتيك في خدمة االستراتيجية، وليس استراتيجية قائمة ب          

  .المقاومة واستراتيجية المواجهة مع االحتالل
وال بد أن يكون التفاوض مستندا إلى وحدة موقف وطني؛ فإذا ما رأى فريق جدوى خطوة مـا باتجـاه                    
التفاوض، وانفرد بالقرار عن المجموع الوطني، فإنه يضع نفسه في وضع صعب، ويمنح عدوه فرصـة                

 بالتأكيد؛ كما أن من شأن ذلك أن يدفع المفاوض إلى تقديم تنازالت كبيرة حتى ال يضطر                 سيستغلها ضده 
إلى االعتراف بفشل خياره التفاوضي، فيؤثر حينئذ تقديم مصلحته الذاتية على حساب المصلحة الوطنية،              

  .كيال ينكشف أمام شعبه وأمام اآلخرين
اً مطلقاً في كل األمـور، فهنـاك أمـور ال يجـوز             والتفاوض له مساحاته ومجاالته المحددة وليس خيار      

التفاوض آليـة وتكتيـك ضـمن هـوامش         . التفاوض عليها، فالثوابت الحاسمة ال يجوز التفاوض عليها       
التفاوض في التجارة   . ومساحات محددة، وليس هناك عاقل يتفاوض على كل شيء خاصة على األصول           

لتجارية؛ لكن لألسف، فإن التجربة الحاليـة خاصـة         يكون في الغالب على األرباح وليس على األصول ا        
  .بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية خرجت على كل هذه القواعد

التفاوض من حيث النظرة المطلقة، ليس حرامـاً وال ممنوعـاً، ال بـالميزان              : بكل أمانه وشجاعة أقول   
المقاومة والثـورات عبـر     الشرعي وال السياسي، وال بتجارب األمة واإلنسانية، وال بممارسة حركات           

التاريخ؛ لكن ينبغي أن يخضع لمعادالت وضوابط وحسابات وظروف وتوقيتات وسياقات وطريقة إدارة             
  .صحيحة، وبدونها يصبح أداة معاكسة ومدمرة

وقد عـرض علـى حمـاس       . خيار خاطئ " إسرائيل"في الحالة الفلسطينية؛ نقول إن التفاوض اليوم مع         
باشرة لكنها رفضت، وعرض على قياداتهـا أن تلتقـي عـددا مـن القيـادات        م" إسرائيل"التفاوض مع   

اإلسرائيلية، بعضها في موقع السلطة كما حصل في عرض إيلي يشاي، وبعضها محسوب على معـسكر   
  .السالم، ، لكن حركة حماس رفضت تلك العروض
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خدم الطرف الفلـسطيني؛   يصب في خدمة العدو، وال ي- في ظل موازين القوى القائمة    –التفاوض اليوم   
حيث لم يتطور واقع الصراع على األرض إلى حالة تجبر العدو الصهيوني على اللجوء إلى التفاوض،بل                
ما زال إلى اليوم يرفض االنسحاب من األرض، وال يعترف بالحقوق الفلسطينية؛ والتفاوض في مثل هذه                

  .الحالة يصبح نوعا من العبث والمقامرة
تستخدم التفـاوض أداة لتحـسين عالقاتهـا وتلميـع          " إسرائيل"ل موازين القوى،    في ظل ضعفنا واختال   

صورتها لدى المجتمع الدولي، وتستغله لكسب الوقت، وإليجاد وقائع جديدة علـى األرض، عبـر بنـاء     
المستوطنات، وتهجير السكان، وتهويد القدس وهدم أحيائها وتفريغها من أهلها، كما تستفيد منـه غطـاء                

تستغل التفاوض للتطبيع مع العالم العربي      " إسرائيل. "جرائمها، ولخفض سقف المطالب الفلسطينية    لتمرير  
  .واإلسالمي واختراقه، ولتشويه طبيعة الصراع، وهي المستفيد الوحيد من المفاوضات بصورتها القائمة

ت المحتـل   التفاوض في ظل الخلل القائم في موازين القوى، هو إخضاع للطرف الفلـسطيني لمتطلبـا              
اإلسرائيلي ولشروطه وإمالءاته؛ هو ليس عملية متكافئة، فكما ال يوجد حالياً تكافؤ في ميدان المواجهـة،                

  .ال يوجد تكافؤ على طاولة المفاوضات
  :حماس واالعتراف

مسألة االعتراف بالكيان الصهيوني تثير الكثير من اللغط، وثمة حديث عـن اعتـراف قـانوني وآخـر                  
  قف حماس من هذه المسألة؟ما مو.. واقعي

 موقفنا من موضوع االعتراف بشرعية االحتالل واضح ومحسوم، ال نداري فيه وال نواري؛ لقد وضع                -
شرطاً لالنفتاح الدولي علينا، بالتالي أصبح عقبة في طريقنا، لكننا لم نبال بذلك،             " إسرائيل"االعتراف بـ   

االحـتالل، وإضـفاء    " شـرعنة "ألن االعتراف يعني    وأظهرنا تصميما على الصمود أمام هذا التحدي،        
من عدوان واستيطان وتهويد وقتل واعتقال وجـرائم وحـشية بحـق    " إسرائيل"الشرعية على ما ترتكبه   

  .شعبنا وأرضنا؛ وهذا غير مقبول وفق القانون الدولي ووفق القيم اإلنسانية، فضال عن األديان السماوية
تالل وسرقة األرض؛ االحتالل جريمة، والسرقة جريمة، وال يجوز         فمن المرفوض إعطاء الشرعية لالح    

بأي حال من األحوال أن تحظى بالشرعية، وهذه مفاهيم ال خالف حولها في المفهوم اإلنـساني العـام،                  
هذه ! فكيف الحال بالنسبة للفلسطيني الذي هو الضحية وصاحب األرض التي انتزعت منه غصبا وقهرا؟             

جودنا اإلنساني الذي يتناقض مع االعتراف بشرعية االحتالل واالغتصاب، فكيـف           مسألة مبدأ ترتبط بو   
حين يضاف إلى ذلك ما يربطنا بهذه األرض المباركة المقدسة من مـشاعر وطنيـة ودينيـة، وانتمـاء                   

  .حضاري، وعمق تاريخي له جذوره الضاربة في القدم
 الخارجية، وظنـوا أن االسـتجابة لهـذه         اآلخرون وقعوا في هذا الفخ نتيجة العجز والخضوع للضغوط        

الشروط والضغوط قد يسهل عليهم االنتقال إلى مراحل متقدمة في برنامجهم السياسي، لكن ثبت عمليـاً                
  .هم أخطأوا بالمنطق المصلحي، كما أخطأوا بالمنطق المبدئي. أنهم دفعوا ثمناً باهظا مقابل الوهم

ي، كما نرفضه بمعناه الواقعي، ففرق بـين أن أقـول إن            ونحن نرفض موضوع االعتراف بمعناه القانون     
باختصار نحن نـرفض  . ، وبين أن أقر بشرعيته؛ هذا ال يسمى اعترافاً واقعياً     "إسرائيل"هناك عدواً اسمه    

؛ ألننا نرفض االعتراف بشرعية االحتالل وسـرقة األرض، وهـذا مبـدأ             "إسرائيل"االعتراف بشرعية   
  .واضح وحاسم بالنسبة لـنا

، أال يـشكل    "إسـرائيل "كن، أال تستغربون هذا اإلصرار اإلسرائيلي والدولي على مسألة االعتراف بـ            ل
كمن تشك في وجودهـا وتطلـب اعتـراف         " إسرائيل"ذلك، في أحد أبعاده، مؤشر ضعف، حيث تظهر         

  اآلخرين بشرعية هذا الوجود؟
األخيرة؛ ونفسيته مثل نفسية اللص     العدو قلق على مستقبل كيانه، خاصة في ظل التطورات          ..  بال شك  -

اشـتراط  . والمجرم الذي مهما بلغت قوته يشعر في النهاية أنه خارج على القانون، ومفتقر إلى الشرعية              
االعتراف هو بالتأكيد مؤشر ضعف، وتعبير عن عقدة النقص، وعـدم الثقـة بمـستقبل هـذا الكيـان،                   
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وضاً من شعوب المنطقة، وجسماً غريباً عنهـا، وأن         واإلحساس بأنه ال يملك الشرعية، وبأنه ما زال مرف        
مجرد وجود الشعب الفلسطيني صامداً  هو تعبير عملي عن رفض القبول بالكيان الـصهيوني ورفـض                 

  .االعتراف بشرعيته
لكن، ثمة بعد آخر وهو الشعور بالفوقية، هذا المنطق تتعامل به الدول الغربية مع دول العـالم الثالـث؛                   

املون بنفس المنطق استنادا إلى التفوق العسكري، ويشعرون بأنهم الطرف الذي من حقـه              والصهاينة يتع 
  .أن يملي الشروط على اآلخرين، بما فيها الشروط المسبقة ألي تعامل أو تفاوض

في . هذا المنطق لألسف استجابت له بعض األطراف الفلسطينية والعربية، وهذا الخلل ال يجوز أن نقبله              
لوفود األجنبية نجدهم باستمرار يتحدثون عن شروط الرباعية؛ وبعـضهم يعـرض علينـا              حواراتنا مع ا  

شروطا مخففة تسهيالً للقبول بها؛ نحن رفضنا الشروط من حيث المبدأ، كما رفضنا مناقشتها حتى فـي                 
مبدأ الشروط مرفوض، فهو يعني وجود مستويين من البشر، ووجود          . سياق البحث عن صيغ مخففة لها     

يمن على طرف؛ طرف له اليد العليا، وآخر له اليد السفلى؛ إنسانيتنا وكرامتنا واحترامنا ألنفسنا               طرف مه 
يأبى علينا إال أن نكون ندا  لآلخر حتى لو كان أقوى منا عسكرياً ؛ وبالتالي نرفض أن يتعامـل معنـا                      

  .بشروط مسبقة
 الشروط ومنها موضوع االعتراف، ثم      لألسف، من األخطاء التي تغريهم بهذا النهج، أن البعض قبل بتلك          

ـ        باالعتراف بالحقوق الفلسطينية، بل قايضه بـأن       " إسرائيل"اقترف خطأ آخر حين لم يقايض االعتراف ب
فمن غير المعقول أن تعترف     !! تعترف به هو؛ وهذا خلل كبير إلى جانب الخلل األصلي وهو االعتراف             

ير أو بحركة ما، وليس بالشعب الفلسطيني أو بالدولـة          مقابل أن تعترف هي بمنظمة التحر     " إسرائيل"بـ
الفلسطينية أو بالحقوق الفلسطينية؛ هذا معناه أنك قايضت المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة، قايـضت              
الهدف الوطني الكبير بهدف حزبي صغير، نقول ذلك مع التأكيد على رفـضنا لموضـوع االعتـراف                 

  .بصرف النظر عن ثمنه
رغم حرصنا على التواصل معكم واالنفتـاح علـى   : تنا مع تلك الوفود الغربية، نقول لهم     لذلك في حوارا  

دول العالم، لكننا ال نستجدي وال نبحث عن اعتراف غربي بنا كحماس، هذا ال يهمنا؛ فشرعيتنا نابعة من               
الشعب الفلسطيني، ومن صناديق االقتراع، ومن الديمقراطيـة الفلـسطينية، ومـن شـرعية النـضال                
والتضحيات والمقاومة، ومن عمقنا العربي واإلسالمي، وال نبحث عن شرعية تأتينا من الخـارج؛ مـا                
نسعى لتحقيقه وانتزاعه هو االعتراف بالحقوق الفلسطينية، بحق شعبنا فـي الحريـة والخـالص مـن                 

إقـرار  االحتالل وحق تقرير المصير، ولن يكون ذلك مقابل االعتراف، ألن االعتراف هو في النهايـة                
  .بشرعية االحتالل والعدوان وسرقة األرض

برأيكم لماذا يرفض المجتمع الدولي والجانب اإلسرائيلي عرض الهدنة طويلة المـدى التـي طرحتهـا                
  حماس؟

  : هذا الرفض من الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية وبعض األطراف الدولية عائد إلى عدة أسباب-
فوق والهيمنة لدى هذه األطراف، فهم يعتقدون أن قوتهم المتفوقة تمكّـنهم            منطق القوة والت  : السبب األول 

من فرض ما يشاؤون علينا، ويعتبروننا كفلسطينيين وعرب الطرف المهزوم الذي ال يسعه إال أن يوقـع                 
صك االستسالم كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولـيس أن يقـدم حلـوالً أو            

  .اراً أخرى، كالهدنة وغيرهاأفك
أنهم يرون أطرافاً عربية وفلسطينية تعرض عليهم عروضاً أكثر إغراء، فكيف يستجيبون            : السبب الثاني 

، 67مقابل حل على أساس حدود  " إسرائيل"لعرض هدنة، في حين يعرض عليهم اآلخرون االعتراف بـ          
  !!الحدود والقدس وحق العودة مع استعدادهم للتفاوض معها على تفاصيل ذلك الحل، أي 

أن تجربة األمريكان والصهاينة وغيرهم مع أطـراف أخـرى فـي المنطقـة، تغـريهم                : السبب الثالث 
باالستنتاج أن مزيداً من الضغط علينا سيلجئنا إلى حالة الضرورة كما فعل اآلخرون، فهم جربوا سياسـة   
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لعلهـا  " حمـاس "لنجرب ذلك مع    : عهم للقول الضغوط واالبتزاز مع غيرنا ونجحت تلك السياسة، ما يدف        
  .تخضع كما خضع غيرها

وضيقوا عليها  " حماس"حاصروا  :  يقولون لهم  - لألسف   –أضف إلى ذلك أن بعض العرب والفلسطينيين        
مالياً وسياسياً، وحرضوا عليها، وال تنفتحوا عليها مباشرة، وحافظوا علـى شـروطكم، وال تـستعجلوا،      

  !هاية المطافستخضع في ن" حماس"فـ
وفي الحوار مع الوفود الغربية نقول      . هذه األسباب، وربما غيرها، تدفعهم إلى أن ال يقبلوا عرض الهدنة          

نعم، مواقف غيرنا أسهل، ومواقفنا أصعب، إال أن ميزتنا أننا حين نقدم عرضاً أو نحدد موقفاً فإننـا       : لهم
لوقت يمكن أن يحظى بثقة الـشعب الفلـسطيني         نجتهد أن يكون قابالً للتطبيق على األرض، وفي ذات ا         

والجمهور العربي واإلسالمي، وال يكون كذلك إال إذا كان غير متناقض مع ثوابتـه الوطنيـة وحقوقـه                  
  .ومصالحه

أما مواقف البعض اآلخر في الساحة الفلسطينية، فهي وإن كانت سهلة إال أنها مفتقرة إلى الرضا والقبول                 
ني وقواه الوطنية ونخبه المثقفة، فما قيمة ذلك عملياً، ما قيمة الوصـول مـع               من غالبية الشعب الفلسطي   

فقد فُرضت أوسلو من قبل،وفشلت،     ! بعض القيادات إلى حلول أو اتفاقات ترفضها األغلبية من الشعوب؟         
  .ألنها كانت مجحفة وغير ملبية لتطلعات شعبنا، وظلت منبتَّةً عن الواقع الفلسطيني والعربي

، ورؤية القوى والقيـادات     "حماس"حن ندرك أنهم سيضطرون في النهاية إلى التعاطي مع رؤية           من هنا ن  
إذا كنتم قادرين على تحقيق نجاح في المنطقة مـن خـالل            : ونحن نقول لهم  . المتمسكة بالثوابت الوطنية  

  .المشاريع األخرى، حاولوا وستصلون إلى طريق مسدود
 الحلول السهلة مع القيادات والحكام دون أن تنظر إلى أهميـة أن             قد يسهل على القوى الكبرى الميل إلى      

تكون هذه الحلول مقنعة ومرضية للشعوب، ويغيب عن هؤالء أن التصالح مـع القيـادات والحكومـات                 
وحدها مؤقت ونَـفَـسه قصير، وال يصنع استقراراً في المنطقة مهما بلغ حجم الضغط والقهـر الـذي                 

ن النجاح ألي مشروع مطروح يتحقق فقط حين تقتنع به الشعوب، وتشعر أنه             يمارس على الشعوب، إال أ    
والبعض في الغرب بدأ يدرك اليوم أهمية هذا األمر، لذلك هو يطـور             . مرضِ لها ومنصف، ولو مرحليا    

، وما زالت هناك عوائق تحول دون ترجمة هذا         "حماس" باتجاه التعاطي مع     - ولكن بطيئاً    –موقفه حالياً   
ر المحدود إلى خطوات حقيقية جادة، ونحن في المقابل لسنا مستعجلين، فالذي يهمنا ليس دورنـا،                التطو

  .ولكن التزامنا بحقوق شعبنا ومصالحه
  :حماس واليهود

  مقاومة حماس، هل هي موجهة ضد الصهاينة بصفتهم يهودا أم بصفتهم محتلين؟
السبب وراء حربنا مع الكيان الصهيوني      . تلون ال نحارب الصهاينة ألنهم يهود، بل نحاربهم ألنهم مح         -

المقاومة والمواجهة العسكرية مـع اإلسـرائيليين       . ومقاومتنا له هو االحتالل، وليس االختالف في الدين       
سببها االحتالل والعدوان والجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وليس بسبب االختالف معهـم              

  .في الدين والمعتقد
تستدعي الدين وتوظّفه في المعركـة، وتـستدعي أحقـادا تاريخيـة،            " إسرائيل" ندرك جيداً أن     رغم أننا 

ونصوصا محرفة، وأساطير وخرافات، وعواطف دينية؛ وتوظف ذلك كله في المعركة ضد الفلسطينيين             
لـدين  والعرب والمسلمين، حتى القيادات الصهيونية العلمانية، ومنذ بداية الحركة الصهيونية، تـستغل ا            

وتوظفه سياسياً؛ والكيان الصهيوني أصالً قائم على عنصرية الدين، أو العنصرية الدينية، لكـن خالفنـا                
  .معهم في الدين ليس هو الذي أوجد حالة الحرب والمقاومة ضدهم، وإنما نقاتلهم ألنهم محتلون

تنا وسلوكنا اليومي؛ ومـن طاقتنـا       بالنسبة لنا، الدين يشكل ركناً أساسياً في حياتنا وانتمائنا وهويتنا وثقاف          
التي تعزز صبرنا وصمودنا، وتدفعنا إلى مزيد من التضحية والعطاء، فهو طاقة هائلة في مواجهة الظلم                
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والعدوان والقوى الغاشمة المتربصة بشعبنا وأمتنا، لكننا ال نجعل الدين طاقة تورث األحقاد، وال سبباً أو                
  .يهم، أو انتزاع ما ليس لنا، أو التعدي على حقوق اآلخرينغطاء لظلم اآلخرين أو العدوان عل

  :حماس والعالقات الدولية
هل أنتم راضون عن مستوى إنجازاتكم على صعيد العالقات الدولية؟ وما موقع هذه العالقات في فكـر                 

  حماس وبرامجها وأولوياتها؟
  : العالقات الدولية في فكر حماس السياسي لها عدة أبعاد-

ول؛ القناعة بأن معركة فلسطين في أحد وجوهها، هي معركة اإلنسانية ضد الظلـم والطغيـان                البعد األ 
اإلسرائيلي وضد المشروع الصهيوني العنصري الذي يستهدف العالم واإلنسانية بأسرها، ويهدد مـصالح          

  .الشعوب واألمم، وال يقتصر شره وخطره على فلسطين والفلسطينيين والعرب والمسلمين
الثاني؛ ضرورة تسويق قضيتنا العادلة، وكسب المزيد من األصدقاء المؤيدين لحقوقنا المـشروعة،             البعد  

وقد ثبت عملياً أن الضمير اإلنساني ما زال فيه خيـر، ويمكـن             . ولحقنا في مقاومة االحتالل والعدوان    
. ي على حقيقتـه   إيقاظه وتحريكه لصالحنا إذا أحسنّا عرض قضايانا، واجتهدنا في كشف الكيان الصهيون           

ولعل موضوع كسر الحصار عن غزة، والنجاح في كسب هذا العدد الكبير من المتضامنين لهذه القضية                
مع التذكير والتأكيد على أن المواجهـة مـع         . من خالل حركة السفن إلى غزة، نموذج ألهمية هذا البعد         

بنان وأسطول السفن على سبيل      كما في حرب غزة وجنوب ل      – شعبياً وعبر المقاومة     –الكيان الصهيوني   
المثال، هي التي تكشف الوجه القبيح لهذا الكيان، وليست المفاوضات واللقاءات معه، فهي تجمل صورته               

  .وتغطي على حقيقته وجرائمه
تحاصرنا وتالحقنا على المسرح الدولي، فإن علينا أن نالحقها فـي كـل             " إسرائيل"البعد الثالث؛ كما أن     

ولألسف فإن الجانب الفلسطيني والعربـي       . ؛ فال يجوز أن نترك هذا المسرح حكراً عليها        المحافل الدولية 
الرسمي قصر كثيرا في هذا األمر، وغاب دوره الحقيقي، لكن الذي خفف من هذا التقصير والغياب هي                 

ـ         ى جهود الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية التي تحركت في اآلونة األخيـرة بـشكل أفـضل عل
الصعيد الدولي وحققت نجاحات مؤثرة، واختراقات مهمة، وساهمت في كسب أصدقاء ومؤيدين للقـضية              

ـ            " إسرائيل"الفلسطينية وللقضايا العربية واإلسالمية، وعملت على كشف الوجه الحقيقي البشع والدموي ل
 القيم األخالقيـة    التي أصبح سلوكها العدواني والوحشي يصدم الشعور والضمير اإلنساني، ويتناقض مع          

" إسرائيل"كما ساهمت هذه الجاليات وفعالياتها المختلفة في مالحقة         . للشعوب الغربية ولكل شعوب العالم    
  .قانونياً وقضائياً

البعد الرابع؛ نحن معنيون بنسج شبكة عالقات قوية وفاعلة على كل المستويات؛ الدوليـة إلـى جانـب                  
نا في الحركة قسماً خاصاً للعالقات الدولية يعنى بهذا الجانب، ألننـا            العربية واإلسالمية، وقد أنشأنا  لدي     

  .نعتبره أحد عوامل القوة واالنفتاح وكسب التأييد الدولي للقضية والحركة
البعد الخامس؛ بناء العالقات الدولية يبدأ من هنا، أي من داخل المنطقة، فهنا الزرع األساس، وهناك في                 

  . قدر مطلوب من الزرع والعمل الدؤوب كذلكالغرب الحصاد والقطاف مع
أي أن عامل القوة األساس لتحقيق االختراق والنجاح في العالقات الدولية، هو بأن نكون أقويـاء علـى                  
األرض، منغرسين فيها، ملتفين حول شعبنا وأمتنا، نمارس المقاومة والصمود، عندها يحترمنـا العـالم،               

استقرار في المنطقة إال إذا تعامل معنا، وأعطانـا االعتبـار الـذي             ويدرك أنه لن يكون هناك سالم وال        
نستحقه، واحترم مصالحنا وحقوقنا ومطالبنا المشروعة، وتراجع عن سياساته الراهنـة القائمـة علـى               

  .وتجاهل الفلسطينيين والعرب والمسلمين" إسرائيل"االنحياز لـ
. ر أن الطريق ما يزال طويال وأمامنا شوط بعيـد         لقد حققنا في هذا المجال نجاحات جيدة بفضل اهللا، غي         

ونحن راضون نسبيا عن حجم اإلنجاز الذي تحقق في ظل حجم العوائق التي تواجهنـا وتوضـع فـي                   
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وال يغيب عن  البال أن مستوى العالقات ومردود الكسب المتحقق، ال يعتمد علينا وحدنا، إنمـا                 . طريقنا
  .قات السياسية، بل واإلنسانيةعلى الطرف اآلخر أيضاً، فهكذا هي العال

وإذا ما أردنا أن نقيس مستوى المردود المتحقق من وراء الجهود التي بذلناها، بحجم االختراق والتـأثير                 
كامتداد " إسرائيل"الصهيوني في العالم، ستظهر الفجوة واسعة؛ ففي ظل السياسة الغربية التي نظرت إلى              

ي ظل ضعف األداء العربي، والدبلوماسـية العربيـة، وكـذلك          طبيعي لها، فقررت دعمها بال حدود؛ وف      
التحريض الذي مارسته أطراف فلسطينية وعربية ضد الحركة، ال شك أن كل ذلـك أثّـر فـي حجـم                    

  .النجاحات واإلنجازات
لدينا اآلن جملة عالقات رسمية على المستوى الدولي، كالعالقة مع روسـيا، وعـدد مـن دول أمريكـا       

 الدول اآلسيوية واألفريقية، كما أن لدينا عالقات دولية رسمية أخرى، بعضها من تحت              الالتينية، وبعض 
الطاولة نتيجة ظروف اآلخر، وعالقات غير مباشرة عبر مسؤولين سـابقين يتواصـلون معنـا بعلـم                 

م، وهذا كله تطور مه   . المسؤولين الرسميين في دولهم، كما الحال مع الواليات المتحدة األمريكية وغيرها          
ولن يطول الزمن بإذن اهللا حتى يتطور ذلك إلى التعامل بالمستوى الواضح والرسـمي والواسـع مـع                  

  .الحركة
ونحن هنا ال نتحدث عن العالقات الدولية من موقع التلهف والتهالك واالستعجال والبحـث عـن مجـد                  

نطلق تحقيـق المكاسـب     حزبي، إنما نبني هذه العالقات ونتابعها برصانة واتزان واحترام للذات، من م           
  .للقضية الفلسطينية، ال المكاسب الحزبية الضيقة

  :حماس واالصطفافات والمحاور
. شهدت الساحة العربية في السنوات األخيرة سياسة محاور واصطفافات، وصنفتم ضمن محور الممانعة            

قعكم منها، وهل كيف تنظرون إلى هذه الحالة التي سيطرت على المشهد السياسي العربي، وأين ترون مو         
  تعتقدون أنها تصب في صالح األمة؟

  : سأتناول اإلجابة من ثالث زوايا-
التجمع المذموم ، هو التجمع مثالً علـى أسـاس العـرق أو             . هناك تجمع مذموم، وآخر محمود    : األولى

اف األفكار القطرية الضيقة، أو غيرها، في مواجهة اآلخرين، بمعنى أن تستدعي عوامل الفرز واالصطف             
  .الداخلي، على مستوى الوطن أو األمة، التي تفرق وال تجمع

لكن أن يتجمع الناس على الخير، وعلى نصرة الشعب الفلسطيني، وعلى مقاومة العدو الصهيوني، وعلى               
مواجهة التطبيع والتصدي لجهود األعداء الختراق األمة، ومواجهة الهيمنة األمريكية واحتاللها للعـراق             

كل هذا تجمع محمود، وال يجـوز       .. والوقوف في وجه محاوالت السطو على ثروات األمة         وأفغانستان،  
  .المساواة بين التجمعين

لذلك، نحن عندما نقول إننا في مربع المقاومة والتمسك بالحقوق الفلسطينية وبحـق العـودة واالنحيـاز                 
 الخـضوع إلمـالءات   لفلسطين والقدس ومقدسات األمة، وأننا نرفض االحتالل الـصهيوني، ونـرفض       

وتعـاونوا  : "هو واجب األمة، واهللا سبحانه وتعالى يقـول       . األعداء، فهذا شيء نفخر به وال نستحيي منه       
فالتداعي لمثل هذا النوع مـن التعـاون والتجمـع          ". على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان       

  .نحياز لمحور من المحاورمطلوب، وال ينبغي إن فعلنا ذلك أن نخشى من أن نتهم باال
الزاوية الثانية، أننا ال نعتبر تمسكنا بالمقاومة ورفضنا الخضوع لشروط الرباعية ولـشروط األعـداء،               
وللرؤية األمريكية اإلسرائيلية للتسوية، وللتنازل عن الحقوق الفلسطينية، ال نعتبر أن ذلـك يـأتي فـي                 

هة العدو الصهيوني؛ أما من تتقاطع أجندته مع أجندة         مواجهة أطراف فلسطينية أو عربية، وإنما في مواج       
األعداء، أو يخضع لهم ويتماشى معهم تحت ثقل ضغوطهم؛ ويشارك في حصارنا أو التحريض علينـا،                

  .فهو الذي يضع نفسه عملياً في مواجهة مشروع المقاومة



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1856:  العدد              21/7/2010األربعاء  :التاريخ

اً عربياً أو مسلماً ضد محور      ومع ذلك فنحن ال نعادي أحداً من شعبنا وأمتنا، ولم نشكِّـل محوراً فلسطيني            
فلسطيني عربي آخر، وما زلنا نمد أيدينا للجميع، وحريصون على التواصل مع الجميع، وإقامة العالقـة                
مع الجميع، وإن كانت ثمة قطيعة أو برود عالقة مع أحد، فهو الذي يكون قد اختـار هـذه القطيعـة أو                      

قة، فنحن نطرق أبواب العرب جميعاً، منهم مـن يفـتح           البرود معنا، ولسنا نحن، والجميع يعلم هذه الحقي       
  .الباب لنا، ومنهم من يغلقه في وجوهنا

الزاوية الثالثة، إذا جاز لنا أن نختلف في اصطفافاتنا السياسية وفي تقديراتنا للموقف الـسياسي يـوم أن                  
هظـة لمـشروع    كانت التسوية مجرد مشروع تحت االختبار، ويوم كان الناس يعانون من األثمـان البا             

المقاومة، فهل يجوز لنا أن نختلف اليوم بعد أن أظهر مشروع التسوية فشله وانسداد أفقه السياسي، وثبت                 
  !أن أثمانه باهظة وتبعاته كبيرة، أكبر بكثير من األثمان والتضحيات المترتبة على مشروع المقاومة؟

نا الطبيعي كأمة؛ فحينما تتعرض األمة      نحن ندعو كل دول األمة وقواها إلى االصطفاف جميعاً في مربع          
لالحتالل فمربعنا الطبيعي واألولوية حينئذ هي المقاومة، وحينما نتعرض للعدوان فمربعنا الطبيعـي أن              
نتوحد في مواجهة العدوان، وحين تعيش األمة حالة استقالل فمربعنا الطبيعي واألولوية حينئذ هي البناء               

  .لنهضة الحضارية بكل أبعادهاوالنهوض االقتصادي والعمراني وا
األمة مطالبة اليوم بأن تستجيب للتحديات، وأن تضع نفسها في المربع الطبيعي، ونحن نتمنى أن يكـون                 
الجميع في هذا المربع، خاصة بعد أن جربوا خياراتهم وفشلت، وثبت أن الرهان على األمريكان وغيرهم              

أفغانستان، وجربهم الشاه قبل ذلك في إيران، وكانـت         جرب األمريكان في فلسطين والعراق و     . ال يجدي 
إن أقرب طريق للمحافظة على أنظمـتكم       : نقول لألنظمة وللحكومات العربية واإلسالمية    . النتيجة بائسة 

  .وحتى على وجودكم في السلطة هو أن تنحازوا إلى خيارات أمتكم وشعوبكم
العديد من التجارب والمحاوالت على طريـق       القيادات العربية الرسمية أعطت نفسها فرصة ألن تخوض         

التسوية والمفاوضات، وآخرها كانت تجربة المبادرة العربية للسالم، والتي وجهوا من خاللهـا رسـالة               
واضحة وسخية بأن الدول العربية مستعدة لتقديم االستحقاقات لقاء خطوات يقدمها الطرف اآلخر، وهـذا               

 سنوات دون أن يحظى بأي احترام ال من العدو الصهيوني وال            العرض مضى عليه اآلن أكثر من ثماني      
  .من اإلدارة األمريكية وال من المجتمع الدولي، اللهم إال بعض عبارات المجاملة العابرة

بعد هذه التجربة، وبعد    : وخالل لقاءاتنا مع كثير من الزعماء والمسؤولين العرب، كنا وما زلنا نقول لهم            
طريق مسدود، أال يستحق األمر أن نتوقف وأن نبحث عن خيارات بديلة؟ وكنا             أن وصلت الخيارات إلى     

نقول لهم كذلك إن التراجع عن مشروع التسوية والمبادرة العربية ال يعني بالضرورة الذهاب إلى حروب                
، بل هناك خيار آخر يتمثل في دعم المقاومة، وبالتالي تـستطيع            "إسرائيل"رسمية ليست متاحة اليوم مع      

مة أن تصطف حول خيار واقعي وعملي، وأثبت قدرته على الصمود، بل وقدرتـه علـى اإلنجـاز                  األ
النسبي، وقابل للتطور الكبير في تأثيره ووزنه في الصراع العربي اإلسرائيلي خاصة حين يجـد الـدعم                

  .واالحتضان
بالتالي يصعب علـى  إذا كانت الحروب الرسمية مع العدو في ظل اختالل موازين القوى متعذرة اليوم، و   
، فلـيكن  "إسـرائيل "األمة في وضعها الراهن أن تلتقي على برنامج الحرب النظامية العربية في مواجهة            

الخيار الواقعي والعملي هو المقاومة، وهو ما جربناه ونجح في طرد االحتالل من جنوب لبنان وغـزة،                 
  .ونرى آثاره في أفغانستان والعراق واضحة للعيان

 أن دعوة دول األمة وقواها جميعاً لالصطفاف في مربعها الطبيعي ليست دعـوة نظريـة أو                 لذلك نعتقد 
عاطفية مجردة، بل هي تنطلق من قاعدة خيار عملي جرب ونجح، واألمة قادرة على ممارسـته، علـى                  
المستوى الرسمي والشعبي، خاصة في ظل فشل خيار التسوية والمفاوضات، وفي ظل استهانة قادة العدو               
بنا، وجرأتهم علينا، وفي ظل خذالن اإلدارات األمريكية المتعاقبة للعرب والمسلمين حتـى ألصـدقائها               

  .والمقربين
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  :حماس والمسيحيون
  وكيف تنظر حماس إلى المسيحيين وإلى دورهم في القضية الفلسطينية؟

األخرى، كمـا فـي      اإلسالم تعامل مع المسيحيين تعامال له خصوصيته بالقياس إلى أصحاب الديانات             -
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مـودة للـذين               "اآلية الكريمة   

والعالقات التاريخية بين المسلمين والمسيحيين تميزت بوضع خاص        ... ". آمنوا الذين قالوا إنا نصارى،      
ثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مفـاتيح بيـت           عبر التاريخ منذ أن فُتحت فلسطين وتسلّم الخليفة ال        

المقدس كما هو معروف؛ حيث اشترطوا على سيدنا عمر أال يساكنهم اليهود في القدس، ومن ثم تمـت                  
  .صياغة عالقة متميزة بين المسلمين والمسيحيين

عليـه  ثم إن فلسطين لها خصوصية استثنائية، فهي أرض األنبياء والرسل والرساالت، ومهـد المـسيح                
السالم، ومسرى الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم؛ وفلسطين إحدى النماذج المتقدمـة فـي التـسامح                 
والتعايش بين أصحاب الديانات، وهذا إرث يحمله الفلسطيني مسلما كان أم مـسيحيا، وبالتـالي نـشأت                 

  .عالقات تاريخية مميزة
اج أمين الحسيني رحمه اهللا يرعى مـؤتمرات        وفي العقود الماضية منذ ثالثينات القرن العشرين كان الح        

.  مسيحية وإسالمية، وكان المسلمون والمسيحيون يتشاركون حمّل الهم، ويتعاونون في مواجهة التحديات           
 كانوا في خندق واحد في مواجهة االحتالل الصهيوني، وهذا انعكس           - مسلمين ومسيحيين    -الفلسطينيون  

رة الفلسطينية المعاصرة وفصائلها المختلفة إلى جانب بقيـة أبنـاء           على دور اإلخوة المسيحيين في الثو     
  .الشعب الواحد

ومنذ انطالقة حماس كانت العالقة مع اإلخوة المسيحيين طبيعية وجيدة، ولم تنشأ أي مشكلة بيننا وبينهم،                
، حمـاس ..  تخويف المسيحيين من القادم الجديـد        - لألسف   -رغم أن بعض القوى الفلسطينية حاولت       

لكـن  . مستدعية للذهن كونها حركة إسالمية، لترويج تناقض حتمي مزعوم بينهـا وبـين المـسيحيين              
محاوالت التخويف تلك فشلت، وثبت للمسيحيين أن الحركة قريبة منهم، وأنها تتعامل  مع الجميع بتسامح                

أعيادهم، وكانت  وانفتاح واحترام، حيث راعت في االنتفاضتين األولى والثانية خصوصيات المسيحيين و          
تحرص على أال تتقاطع أيام اإلضراب مع أعياد المسيحيين ومناسباتهم، كما حرصت بشدة على ممتلكات               
المسيحيين؛ ليس هذا فحسب، بل حرصت على أن يكون لهم دور فاعل في الحياة السياسية الفلـسطينية،                 

 والرموز الدينيـة و الوطنيـة مـن      وكان لقيادات الحركة في الداخل والخارج لقاءات عديدة مع القيادات         
  .اإلخوة المسيحيين

 2006من أجل ذلك كله، حظيت حماس بتأييد واسع لدى المسيحيين، قبل االنتخابات  التـشريعية عـام                  
وبعدها، وهناك الكثير منهم انتخبوها في صناديق االقتراع، ونحن عملنا على إنجاح عدد منهم في الضفة                

  فـي غـزة بأصـوات حمـاس     - مـسيحي – نجح الدكتور حسام الطويل  والقطاع، فعلى سبيل المثال،   
ومؤيديها، وأصوات المسلمين الذين انتخبوه كانت أضعاف أصوات المسيحيين؛ بحكم أن عـدد اإلخـوة               

  .المسيحيين في القطاع قليل
وأذكر هنا قصة حدثت معي في أحد المطارات العربية، لما لها من رمزية وداللة، حيث بـادر شـخص                  

م نفسه لي بأنه فلسطيني، وقال إنه من بيت جاال، وإنه مسيحي، وإنه انتخب حركة حمـاس وال زال                   وقد
هو لم يكن مضطرا ألن يقول هذا الكالم، ولم يدفعه أحد لهذا الحديث، إنما بادر إلى ذلك مـن                   .. يؤيدها

خوة المسيحيين مـن    تلقاء نفسه، وعبر عن مكنونات صدره، وهذا نموذج للحالة الجيدة بين الحركة واإل            
  .أبناء شعبنا

نحن نتعامل مع اإلخوة المسيحيين كمكون أساسي من مكونات الشعب والوطن، و كجـزء فاعـل فـي                  
معركة النضال ضد االحتالل، بعيدا عن حسابات أن هذا مسلم وهذا مسيحي؛ نحن شركاء في الـوطن،                 

متميزين في النضال من أبناء فلـسطين،  وعندما نذكر رجاالت الدين ال   . والجميع له حقوق وعليه واجبات    
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نذكر على سبيل المثال، على المستوى اإلسالمي الشيخ رائد صالح والشيخ عكرمـة صـبري، وعلـى                 
المستوى المسيحي المطران عطا اهللا حنّا؛ والمطران كبوتشي، وهكذا، حيث يشتركون جميعاً في الـدفاع               

  .عن القدس والقضية
يبراليين والعلمانيين في الساحة الفلسطينية من الذين ظنـوا أو حتـى            حركة حماس ربما فاجأت بعض الل     

روجوا، أنها بحكم هويتها اإلسالمية ستتقوقع وتنغلق على نفسها، وقد تنشأ عالقـة تـوتر بينهـا وبـين                  
المسيحيين الفلسطينيين، ففوجئوا بعكس ذلك، ألن الدين ليس تقوقعاً وال انغالقاً، على النقيض من ذلـك،                

  .ن يدفع صاحبه إلى التسامح واحترام اآلخر واالعتراف بحقوقهالتدي
  :حماس والمرأة

توجه االتهامات عادة للحركات اإلسالمية بازدراء المـرأة وبتهمـيش دورهـا فـي الحيـاة الـسياسية                  
  واالجتماعية؛ كيف تنظرون إلى هذه االتهامات في ضوء تجربتكم في حماس؟

الم الحقيقية في النظر إلى المرأة ، وبين التطبيـق العملـي فـي               هناك لألسف فجوة بين مفاهيم اإلس      -
العصور المتأخرة؛ فهناك تطبيق وسلوك خاطئ ناشئ عن التخلّف، وليس نابعاً من نـصوص الـشريعة                

  .وروحها
حتى في العصر الحاضر، ومع أنه يوجد مستوى جيد من التقدم في البالد العربية واإلسالمية، إال أنه ما                  

 أخطاء في التطبيق، تصدر في كثير منها عن عادات وتقاليد ومفاهيم كرستها أوضاع معينة،               تزال هناك 
  .وبيئات معينة، وليست ناشئة عن األحكام اإلسالمية نفسها

المرأة في نصوص القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مكلفة كالرجل، والقرآن حين يتحدث عن التشريع               
رأة معاً ألن الجميع مكلف، وله مسؤوليته القائمة بذاتها، كقولـه تعـالى              واألحكام فإنه يذكر الرجل والم    

: ، وكقوله تعالى  .."والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ،            "
فاسـتجاب لهـم    :" ، وكقوله تعالى  ..."إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات،      "

وفي الحديث النبوي، قولـه     ..". ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض،             
  .، وغير ذلك من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة"إنما النساء شقائق الرجال : " عليه الصالة والسالم

 نصف المجتمـع، ولهـا      - ادعاء  فعالً ال  -المرأة في المفهوم اإلسالمي فكراً وفقهاً وتكليفاً ودوراً، هي          
ولكن هناك فرقا كبيراً بين احترامها وتقديرها وإنزالها المكانة التي تستحقها، واحترام            . مكانتها واحترامها 

دورها ومسؤولياتها في المجتمع، وبين ابتزازها وتقديمها سلعة رخيصة كما تفعل الحضارة الغربية؛ فرق              
حقوقها مع إعطائها الدور المناسب لها، وبين التعامل معها كسلعة          بين الحفاظ على عفتها وحيائها وصون       

  .هذه الضوابط األخالقية ليست ضوابط إسالمية فقط، بل ضوابط فطرية وإنسانية. ومتعة وشهوة
نحن في حماس حريصون في موضوع المرأة على استدعاء المفاهيم اإلسالمية وتطبيقاتها النقيـة غيـر                

و بثقل العادات والتقاليد االجتماعية النابعة من البيئة ال من النص الـشرعي؛             الممزوجة بعصور التخلف أ   
خاصة أن بيئة فلسطين ليست مغلقة، بل بيئة متحضرة تاريخيا، وفيها تعدد وانفتاح على كـل الـديانات                  

  .والحضارات والثقافات
 كان للمـرأة فـي أعمالهـا        حماس بهذا الفهم النقي األصيل، وكجزء وامتداد للتجربة الفلسطينية وإرثها،         

لقد ظهر دور المرأة في االنتفاضة وفي المقاومة وفي أشكال العمل النضالي؛ ليس             . ومسيرتها دور متميز  
فقط كأم وزوجة وأخت للمجاهد، بل وكمجاهدة بنفسها، تنفّذ العمليات الفدائية؛ واستشهادية تفجر نفـسها،               

قدم لهم الخـدمات اللوجـستية؛ فهنـاك أخـوات أوصـلن            وداعمة إلخوانها المجاهدين واالستشهاديين ت    
  .وغيرها" سابارو"المجاهدين إلى مواقع التنفيذ، كما حصل في عملية 

وفي السجون الصهيونية هناك العشرات من األخوات األسيرات يتحملن معاناة السجن ويدفعن ضـريبة              
  .الوطن والجهاد، إلى جانب إخوانهن األسرى
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لساحة الفلسطينية، وكبير لدينا في الحركة، سواء في العمل الجهادي والنضالي، أم            دور المرأة كبير في ا    
المـرأة الفلـسطينية    . في ميدان العمل االجتماعي والخيري والتربوي، أم في المجال السياسي والنقـابي           

  .متعلمة ومثقفة، ونشاطها في المدارس والجامعات ال يقل أبدا عن دور الرجل
ا اإلسالمية، ومن هويتها الحضارية العربية، ومن بيئتها الفلسطينية المتميزة، فـإن            انطالقا من مرجعيته  

ففي العمل السياسي وقبل أن يكون هناك مجلس تشريعي، كان          . المرأة عند حماس أخذت موقعها المتقدم     
كت حماس  لها نشاط كبير في الحركة الطالبية الفلسطينية وفي االتحادات والنقابات المختلفة؛ وعندما شار            

في االنتخابات التشريعية، كان للمرأة في قوائم حماس حضور قوي ونصيب وافر، وكذلك في الحكومـة                
  .التي شكلتها حماس

صحيح أنه يؤخذ على  بعض الحركات والجماعات اإلسالمية إهمالها لدور المرأة، غير أننا نجـد فـي                  
وتجاوز تخرج عـن الحـدود والـضوابط        المقابل عند بعض األحزاب والقوى العلمانية حاالت انفالت         

حماس كانت معنية باشتقاق نموذج وسطي، يعطي المرأة دورها الحقيقي، بعيدا عـن الفـساد               . األخالقية
والفوضى واالنفالت من المبادئ اإلسالمية والقيم واألخالق، وفي ذات الوقـت بعيـدا عـن االنغـالق                 

بل أقول إن للمرأة دوراً مهماً على الصعيد        .  في ذلك  والتقوقع والتهميش؛  وأحسب أننا نجحنا بتوفيق اهللا       
التنظيمي لحماس، وتسعى الحركة لتطوير دورها ومشاركتها بصورة أفضل، ضـمن البنيـة التنظيميـة               

  .والهيكلية للحركة
 21/7/2010، السبيل، عّمان

  
   آذار اللبنانية ومطالب الفلسطينيين14حركة  .64

  جورج ناصيف 
يالً، أطلق النائب وليد جنبالط قنبلة سياسية مدوية، عندما طالب، بشكل مفاجئ ال             قبل أسبوعين أو أكثر قل    

يقدر عـددهم بنحـو نـصف مليـون         (تمهيد له، بإعطاء مجموعة حقوق لالجئين الفلسطينيين في لبنان          
    . تتمحور حول حق العمل) فلسطيني

ة الطبية، وحق السفر من غيـر  وحق امتالك شقة سكنية، وحق االستفادة من الضمان االجتماعي والرعاي       
قيود، فضالً عن إجراء تحسينات خدماتية في المخيمات التي تشكو من غياب الصرف الصحي وشبكات               

   . المياه وتأهيل الطرقات الداخلية
، »القوات اللبنانيـة  «(خالل الجلسة النيابية التي طرحت فيها هذه المطالب، قام نواب من أحزاب مسيحية              

برفض فوري ومتـشنج للمطالـب      ) بقيادة العماد ميشال عون   » التيار الوطني الحر   «،»الكتائب«حزب  
أغبـى  «الجنبالطية، األمر الذي دفع جنبالط إلى شن هجوم كالمي قاسٍ على اليمين اللبناني، معتبراً أنه                

    . »يمين في العالم
 14اسية المنضوية في تكتل     لكن االحتدام السياسي كان مدخالً إلى نقاش معمق وتفصيلي، بين القوى السي           
هذا النقاش الـذي أطلقـه      . آذار، من أجل صياغة موقف عقالني من المشكالت التي يعانيها الفلسطينيون          

النيابية فؤاد السنيورة، كان محل تشاور وتباحـث بـين          » المستقبل«رئيس الوزارء السابق ورئيس كتلة      
» حركـة التجـدد الـديمقراطي     «و» اللبنانيـة القوات  «و» المستقبل« آذار، وخصوصاً تيار     14مكونات  

، حيـث تـم التوافـق، وفـق         )الوزير بطرس حرب مثالً   ( آذار   14والشخصيات المسيحية المستقلة في     
    : معلومات خاصة حصلنا عليها، على رأي متكامل في ستة ملفات

 آذار تعبيـر    14م  تستخد(تحديد األشخاص المستفيدين من إقرار قانون الحقوق اإلنسانية واالجتماعية          . 1
الحقوق االنسانية، وتتحاشى تعبير الحقوق المدنية التي يفهم منها الحقوق السياسية، مثل التـصويت فـي                

    ). االنتخابات النيابية واالختيارية وحق حيازة الجنسية
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. حق اإلقامة للذين يحملون بطاقة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، مديرية الـشؤون الـسياسية              . 2
    

    . حق التنقل والعودة وفقاً لألصول المنصوص عليها في القوانين اللبنانية. 3
    . التي لها قوانين تنظمها) هندسة، محاماة، طبابة(العمل خارج إطار المهن الحرة . 4
    . الحق في التعلم في المدارس والجامعات الرسمية. 5
    . ملون بطاقة إقامة قانويةحق االستفادة من الضمان االجتماعي، بالنسبة لمن يح. 6

   : كما علم أن النقاش حاول أن يوفق بين مطلبين أساسيين
    .  مطلب حصول الفلسطينيين على حقوقهم التي تكفلها لهم معظم الدول العربية-
من مسؤولياتها القانونيـة حيـال الالجئـين        (..)  مطلب عدم التوطين، وعدم إعفاء المؤسسات الدولية         -

    . 1948ها منذ العام المسجلين لدي
فحزب الكتائب لم ينتدب    . لكن هذا التوافق المبدئي، لم يشمل بعد حزب الكتائب وال البطريركية المارونية           

    .  آذار14من يمثله في اجتماعات نواب تكتل 
وما زال الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل متحفظاً على الدخول السريع فـي االسـتجابة للمطالـب                 

عة من الفلسطينين، خصوصاً أن الرئيس الجميل في عدة تصريحات له، رأى أن هذه المطالب قد                المرفو
تؤدي إلى التوطين، األمر الذي استوجب عدم البت في النقاط التي باتت محل إجماع بين الفرقـاء، إلـى          

    . حين التشاور مع الرئيس الجميل
للمطارنة الموارنة، عن موافقتها علـى الحقـوق        أما البطريركية المارونية، فقد عبرت في آخر اجتماع         

، مشترطة أن تتجاوب المؤسـسات الدوليـة ولبنـان          »من أجل إخراجهم من اإلهمال    «اإلنسانية لالجئين   
    . الرسمي معها، ورافعة شعار المطالبة بضبط السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها

ن في مقابل إعطاء الالجئين الفلـسطنيين حقـوقهم         وخضوع المخيمات للسلطة اللبنانية، كشرطين رئيسي     
ألن اللبنانيين يخشون من أن تتحول المطالبة االنسانية إلى قضية سياسـية محليـة، وإقامـة                «اإلنسانية  

، كما جاء فـي     »الالجئين إلى مقيمين دائمين، وأن يؤدي االمر إلى حرمانهم حق العودة وفرض توطينهم            
    . بيان المطارنة الموارنة

مهم في االمر أنه للمرة االولى تعكف القيادات المسيحية على بلورة موقف تفصيلي، عقالني غير متوتر              ال
من المطالب الفلسطينية، بعيداً عن الحساسيات السابقة التي طبعت العالقة بين هذه االحـزاب المـسيحية                

    . والوجود الفلسطيني في لبنان
مع فصائل منظمـة التحريـر      ( العالقات اللبنانية الفلسطينية     فما هو مالحظ اآلن أن ثمة إجماعاً على أن        

، قد خرجت من دائرة التوتر واالتهامات المتبادلة والتخوين، وافتتحت حقبة جديدة مـن النقـاش                )تحديداً
غير المتشنج، والمنفتح على االقرار بأن واقع الفلسطينيين االجتماعي واالنساني في لبنان، ليس مقبـوالً               

   . إنساني من المعاييربأي معيار 
التي كانت تشكل رأس الحربة في قتال الميلشيات المـسيحية          » القوات اللبنانية «كما أنه من المالحظ أن      

    . ضد الفلسطينين، هي التي تبدي اليوم انفتاحاً ملحوظاً على المطالب االنسانية للفلسطينيين
، بحيـث   »تيار المـستقبل  «و» القوات اللبنانية  «فهل يكون هذا التغيير القواتي ثمرة التقارب الواضح بين        

   يمكن الحديث عن تجاوز الماضي األليم نحو بناء عالقة فلسطينية قواتية سلمية وصحية؟ 
  21/7/2010، البيان، دبي
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  حين انعدمت خياراتنا األخرى .65
  فهمي هويدي

في قلب الصراع السياسي     هذا مسلسل يحتاج إلى مؤلف كوميدي لمعالجته، رغم أنه يقع            -فهمي هويدي   
وقد طرأت لي فكرته حين قرأت ذات صباح في صحيفة الحياة اللندنية أن الرئيس              . الحاصل في المنطقة  

محمود عباس ال يرى أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وأن اجتماع رئيس وزراء حكومـة رام اهللا                  
تذكرت أنني قرأت هذا الكـالم      . أي نتائج سالم فياض مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك لم يحقق           

عدة مرات من قبل؛ إذ في كل مرة تتحرك فيها المفاوضات أو تعقد االجتماعات مع القادة اإلسـرائيليين                  
مع ذلك فإنه ما إن تهدأ األمور بعض الوقت حتى يعود نفس األشـخاص        .. يقال لنا إنها لم تحقق أي تقدم      

  .تصريحات نفس الكالممن الطرفين إلى االجتماع، وتردد ال
خطر لي أن تكون التصريحات المتشائمة نوعا من االستباق الذي يتولى بمقتضاه مسؤولو السلطة نقد ما                
يجري، بحيث ينقلون ما يجري على ألسنة الناس، ومن ثم يمتـصون شـعور الـرأي العـام بالـسخط                    

اع مع اإلسرائيليين إال إذا تحقـق       والغضب، إذ كثيرا ما سمعنا أن مسؤولي السلطة لن يعودوا إلى االجتم           
ومن . ثم تمر فترة يهدأ خاللها الحماس للشروط، وبعد ذلك تعود االجتماعات إلى سابق عهدها             . كذا وكذا 

باب االلتفاف واالحتيال يقال لنا إن السلطة متمسكة بعدم العودة لالجتماعات، لكنها لن تمانع فـي عقـد                  
ستمر فيه االتصاالت اليومية، على األقل عند مستوى التنـسيق        في الوقت الذي ت   . مفاوضات غير مباشرة  

وبعد أن تمر فترة المفاوضات غير المباشرة، تتسرب األنباء متحدثة عن احتماالت العودة إلـى               . األمني
  .المفاوضات المباشرة

هـذا  لقد قرأنا يوما ما أن وقف بناء المستوطنات شرط للعودة للمفاوضات، وبعد فترة تم التراجع عـن                  
الشرط وقيل لنا إنه تجميد مؤقت لالستيطان في مناطق دون غيرها بالضفة الغربية، األمر الـذي يعنـي                  

ولم يقف األمر عند ذلك الحد،      . استمرار التوسع االستيطاني من الناحية العملية، دون أي توقف أو تجميد          
وتواصلت عمليات إبعاد فلسطينيي    ألنه في خالل تلك الفترة المعلنة انطلقت عمليات هدم بيوت المقدسيين            

  !ويجرى اآلن اإلعداد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى. غزة من الضفة الغربية
سمعنا أيضا مرارا عن أن السلطة ستحل نفسها إذا استمر التعنت اإلسرائيلى واإلصـرار علـى تحـدي              

ما قيمـة   :  حتى ال يقول قائل    الطموحات الفلسطينية أيا كان تواضعها، وكان ذلك أيضا من قبيل االستباق          
السلطة إذن إذا ظلت إسرائيل ماضية في مخططاتها دون أن يوقفها أو يردعها أحد؟ ردد مسؤولو السلطة                 

حدث ذلك أيـضا مـع عمليـة        . هذه المقولة قبل أن يطلقها أي أحد، ثم ابتلعت الكالم ونسيت الموضوع           
، لكن تبين أنها ما زالت حيـة والجميـع يركـضون            "ماتت"السالم التي أعلن أمين الجامعة العربية أنها        

وراءها، كما حدث مع المبادرة العربية التي أعلن في العام الماضي أنها لن تبقى طويال علـى المائـدة،                   
بأن المبادرة ستسحب في أجل محدد إذا لم تتفاعل         » إسرائيل«وتصورنا أن الخطوة التالية ستكون تحذير       

، وال 2002يئا من ذلك لم يحدث، وظلت المبادرة فوق المائدة منذ عـام      لكن ش . معها وتستجب لشروطها  
  .تزال بعض األنظمة العربية تتمسح بها وتتعلق بأهدابها

حين يتابع المرء هذه المشاهد المسكونة بالمفارقة والتي يتجلى فيها العجز بصورة فاضـحة، فـسيجد أن                
لها، تتمثل في انعدام الخيـارات األخـرى أمـام          ثمة مشكلة تكمن وراءها، إن لم تكن المصدر الحقيقي          

المفاوض الفلسطيني والعربي، األمر الذي يجعله مضطرا إلدارة خده األيسر كلما تلقى صفعة على خده                
 -إيجابـا وسـلبا   -األيمن، ذلك أن معادلة ميزان القوى بين األطراف المتقابلة في عملية التفاوض تتأثر              

فقوة الطرف المفاوض تزداد بمقدار ما يتوافر لـه مـن خيـارات      . مهبمدى توافر هذه الخيارات من عد     
أما إذا انحصرت الخيارات في مسار التفاوض فقط، وأصبح         . أخرى يمكن اللجوء إليها عدا عن التفاوض      

المسار الوحيد المتاح، فإن الطرف المفاوض يخسر قضيته ويصبح عاجزا حتى عن مجرد الممانعة، ألن               
أ حينئذ إلى ابتزازه والحصول منه على أكبر قدر من التنازالت الجوهريـة، وهـذه        الطرف المقابل سيلج  
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الفقرة األخيرة ليست من عندي، ولكني أقتبسها من ورقة حول المأزق الفلسطيني، قدمها الدكتور علـي                
 الجرباوي قبل سنتين إلى مؤتمر عقد حول مستقبل القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الخليج للدراسات              

وكان الدكتور الجرباوي وقتذاك أستاذا للعلوم السياسية بجامعة بيرزيت، قبل أن يصبح وزيرا             . بالشارقة
  .في حكومة رام اهللا الحالية

  21/7/2010، السبيل، عّمان
  

   والوعيد إلى الخريفالتهديدترحل " إسرائيل" .66
  خليل حسين

مئات التهديدات المباشـرة    " اإلسرائيلية"ية  طوال الستة أشهر الماضية أطلقت القيادات السياسية والعسكر       
وغير المباشرة ضد لبنان، وتوعدته بالويل والثبور وعظائم األمور على قاعدة سالح المقاومة، وتخطـى               
األمر بها إلى ربط قضية السالح وبخاصة الصواريخ بافتعال سجال إعالمي مع سوريا وإيـران، تـوج                 

خلط أوراقهـا   " إسرائيل"سيكون ساخناً، وما لبث أن أعادت       بإشارات واضحة مفادها أن صيف المنطقة       
أيلول على قاعدة القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان، ومـا يمكـن أن             / التهديدية ورحلتها إلى سبتمبر   

  .تعيد رسم خريطة الفتنة الداخلية في لبنان 
أشكنازي، الذي ظهر هذه الصورة     ، غابي   "اإلسرائيلي"وما يثير االنتباه هذه المرة تصريح رئيس األركان         

على علم مسبق بالقرار الظني وتفاصيله وحتـى تملـك          " إسرائيل"القاتمة واتبعها لتصورات توحي كأن      
  .تصوراً دقيقياً لتداعياته اللبنانية الداخلية 

تعتبـر  إلى هذا النوع من التهديدات، كما أنهـا ال          " إسرائيل"طبعاً ليست هي المرة األولى التي تلجأ فيها         
سابقة في طريقة التعاطي مع إدارة ملفات لبنان ومقاومته، لكن هذه المرة ثمة روابـط كثيـرة انكـشفت         
وبات الحديث عنها مقترناً بوقائع وأدلة موضوعية ترقى إلى مستوى الدليل القطعي غير القابل للـنقض،                

  .اً رغم صحتها في مطلق األحوال كما ال يمكن تصنيفه ضمن إطار المؤامرات التي كان يستند إليها سابق
الجديد في ربط الفتنة في لبنان بالقرار الظني للمحكمة الدولية، ترافق مـع تهـاوي شـبكات العمـالء                   

، وآخرها شبكة الهاتف الخليوي التي جعلت لبنان خالل سـنوات طويلـة مكـشوفاً أمنيـاً                 "اإلسرائيليين"
اقع الحساسة التي شغلها العمالء في شـركات الهـاتف          بشكل شبه كامل، بفعل المو    " إسرائيل"وسياسياً ل 

الخليوي وما قدموه من خدمات خطيرة يمكن أن تطال قضايا حساسة جداً في الواقع السياسي اللبنـاني،                 
وفي هذا السياق يمكن تسجيل العديـد مـن المالحظـات           . ومنها قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري       

  :أبرزها
في لبنان، كان آخرهم موظفان يشغالن مراكز حـساسة فـي           " إسرائيلياً"   عميالً 154لقد تم الكشف عن     

" داتـا "خدمات تتيح لهـا الـدخول إلـى         " إسرائيل"إحدى شبكات الخليوي، وبحسب اعترافاتهما قدما ل      
المعلومات العائدة للشبكة، وما يستتبع ذلك من تالعب بها وبمعلوماتها، عالوة على التنصت والمراقبـة               

  . دون حدود أو كوابح الطليقة من
القيام بـه عبـر جوالتهـا وصـوالتها         " إسرائيل"إن األمر ال يعتبر عمالً فنياً أو تجسسياً عادياً اعتادت           

المخابراتية في غير مكان من العالم ومنها البلدان العربية، بل أن األمر مـرتبط هـذه المـرة بـسياق                    
صة بلبنان بدءاً بلجنة التحقيق برئاسـة فيتـز جيرالـد           التحقيقات واألدلة التي استندت إليها المحكمة الخا      

مروراً بميليس وصوالً إلى تقارير المدعي العام للمحكمة القاضي بيلمار، وجميعها استندت بشكل مباشر              
  .إلى مجموعة من االتصاالت الهاتفية التي قيل إنها تمت إعداداً لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

فـي  " إسـرائيل "البات التي أثيرت سابقاً بوجه المحكمة بعدم استثناء فرضية اشتراك           ثمة العديد من المط   
عملية االغتيال، ولم تتم االستجابة إلى هذه المطالب، بل تم التعامل مع هذه الفرضية بخفة مطلقة، وتـم                  

  .بعملية االغتيال واستفادتها العملية منها " إسرائيل"استبعادها رغم المصلحة الواضحة ل
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عبر شبكة الخليوي كان ضخماً جداً، لكن في المقابـل لـم            " إسرائيل"ن حجم االختراق الذي تمتعت به       إ
تتمكن من خالله خرق حركة اتصاالت المقاومة في لبنان، ما يظهر بشكل واضح اإلصرار مـن قبـل                  

وان البعض على نزع شبكة االتصاالت الخاصة بالمقاومة في لبنان، بخاصة الفترة التـي أعقبـت عـد                
   .2008أيار العام /  والذي كان سبباً من أسباب إمكانية إطالق الفتنة المذهبية في مايو2006،

األمل على بيئة عمالئها في     " إسرائيل"إن مجمل تلك المالحظات والوقائع يظهر األسباب الحقيقية لتعليق          
تي يمكن لصقها بالمقاومة    شبكة الخليوي، وما قدموه من خدمات جلى لجهة تركيب وفبركة االتصاالت ال           

لهم عالقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ذلـك علـى          " بعض أفرادها غير المنضبطين   "واالدعاء بأن   
قاعدة إشغال الواقع اللبناني بفتنة عنوانها القضاء على المقاومة في لبنان بـأدوات داخليـة بعـد عجـز                   

   .2006 وحتى العام 1982عن ذلك بحروب متعددة خاضتها منذ العام " إسرائيل"
أيلول سيكون بمثابة الصاعق الذي سيفجر الوضع اللبناني        / لقد توعد أشكنازي اللبنانيين بأن شهر سبتمبر      

بفعل ما سيأتي به القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان، ولم يكن ينقصه إال أن يتلـو حيثيـات القـرار                    
بلي األيدي إلى المحكمة، فما سـر هـذه الثقـة           الظني واإلعالن عن أسماء المتهمين وموعد سوقهم مك       

بما سيكون عليه القرار الظني؟ وهل أن هذه الثقة نابعة من كونهـا شـاركت فـي فبركـة            " اإلسرائيلية"
المعطيات واألدلة ضد المقاومة؟ إنها أسئلة مشروعة ينبغي على كل المعنيين في لبنان أو غيره اإلجابـة                 

  .عنها 
مع العرب، الهروب الدائم إلى االعتداءات والحروب،       " اإلسرائيلي"يات التعامل   أحد الثوابت في استراتيج   

فهل سيكون الخريف   . وإن لم تتمكن من ذلك فبإشعال الفتن الداخلية، وهذا ما تراهن عليه حالياً مع لبنان                
لفخ الذي يمكـن    في لبنان؟ أم أن اللبنانيين سيتداركون ا      " اإلسرائيلية"بديالً عن الصيف في حسابات الفتنة       

عبر المحكمة الخاصة بلبنان؟ ثمة وقائع ومعطيات كثيرة تغلي على نار حامية فـي              " إسرائيل"أن تنصبه   
  .الواقع السياسي اللبناني وتنبئ بأسراب الغربان السود في سماء لبنان 

  21/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  ! غايةأصبحتالمفاوضات وقد  .67
  صبحي غندور

 عاماً من هذه    16ضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي القضية، وكأن          فجأةً أصبحت المفاو  
مفهوم هذا اإللحاح اإلسرائيلي على اسـتئناف       ! لم تكن قائمة  ) 2009 إلى   1993من أوسلو   (المفاوضات  

، ففي ذلك استئناف أيضاً لما حصل في األعوام الماضـية مـن             )دون شروط (المفاوضات المباشرة اآلن    
للقدس، ومن بناء مستوطنات جديدة فيها وفي عمـوم الـضفة           » تهويد«قضم لألراضي الفلسطينية، ومن     

في العالم من خالل إظهار قـادة فلـسطينيين يتفاوضـون           » صورة إسرائيل «الغربية، طبعاً مع تحسين     
تمنع » رةمفاوضات مباش «أيضاً، تريد حكومة نتنياهو     . ويسرحون ويمرحون مع أركان الحكم اإلسرائيلي     

جورج ميتشل من التدخّل في تفاصيل وبرامج المحادثات مع الفلسطينيين، مما يزيد            » الوسيط األميركي «
ثم تحميل إسـرائيل    ) كما حدث في األعوام الماضية    (من فرص الضغط المباشر على السلطة الفلسطينية        
  .للطرف الفلسطيني مسؤولية التأخّر في تنفيذ االتفاقات

 هذا اإلصرار اإلسرائيلي على المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، لكن ال يوجـد بعـد                مفهوم إذاً، 
تفسير مقنع لهذا التراجع في الموقف األميركي بعدم الربط بين تجميد االسـتيطان وبـين المفاوضـات                 

ون ، الذين يحتـاج   »الديموقراطيين«الكّل يتحدث عن حاجة أوباما لمراعاة ضغوط المرشحين         . المباشرة
لدعم القوى اليهودية الفاعلة في المجتمع األميركي، في االنتخابات النصفية المقبلة في شهر نوفمبر، لكن               
أين هي الضغوط الفلسطينية والعربية على إدارة أوباما، ولماذا هذا التسهيل الدائم للرغبات األميركية مما               

  يضعف الموقفين العربي واألميركي معاً؟
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 علـى التمـسك بأسـلوب       1967حرصت منذ حـرب العـام       ) مها الموقف األميركي  يدع(إن إسرائيل   
المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وأي طرف عربي، وعلى الدعوة إلى حلول منفـردة مـع األطـراف                 

، ومما يؤدي أيضاً إلى تقزيم      )كما حدث بعد المعاهدة مع مصر     (العربية؛ مما يشرذم الموقف العربي أوالً       
  فلسطينية وجعلها في النهاية مسألة خالف محصورة فقط بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني؟القضية ال

إن الضغط األميركي المطلوب على الحكومة اإلسرائيلية يحتاج أوالً إلى ضغط فلسطيني وعربي علـى               
ـ                ض واشنطن وعلى المجتمع الدولي عموماً من خالل توفير وحدة موقف فلسطيني وعربي يقوم على رف

أي مفاوضات مع إسرائيل ما لم يتم الوقف الكامل والشامل لكلِّ عمليات االستيطان في كـّل األراضـي                  
المحتلّة، إضافةً إلى إنهاء الحصار القائم على قطاع غزة، على أن يترافق ذلك مع تجميـد كـل أنـواع                    

ة المسلّحة ضد االحـتالل     العالقات الحاصلة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، واستمرار خيار المقاوم         
وبذلك تكون هناك مصداقية للموقف الرسمي العربي، وتكون هناك خطوات عربيـة جديـة              . اإلسرائيلي

  .الذي مارسته إدارة أوباما لحينٍ من الوقت على حكومة إسرائيل» المعنوي«داعمة للضغط األميركي 
. ل، بل بين إدارة أوباما وحكومة نتنيـاهو       أميركا وإسرائي : »الدولتين«لم يكن بين    » أزمة«فما حدث من    

فالتزامن بالوصول  . واألزمة أصالً مردها األجندة الخاصة بكّل طرف حول أوضاع الشرق األوسط ككل           
فبينمـا جـاءت    . إلى الحكم، الذي حدث بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، لم يرافقه توافق في األجندات             

رف والسعي لمعالجة األزمات الدولية عبـر التفـاوض، وصـل           إدارة أوباما على شعارات رفض التط     
نتنياهو للحكم بفضل غالبية متطرفة من الناخبين اإلسرائيليين، وعلى رأس حكومة يدير وزارة خارجيتها              
مستوطن يريد تهجير الفلسطينيين، ويرفض االتفاقات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية ويهدد بقصف مواقع             

وهذا هو األهم، فإن حكومة نتنياهو التي تريد الـتملّص مـن مـسيرة التـسوية مـع                  أيضاً،  . مصرية
فهو . الفلسطينيين، تعمل من أجل دفع أميركا والغرب إلى مسيرة حرب مع إيران ومن يقف معها عربياً               
  .خالف تجاوز مسألة االستيطان وشمل الرؤية األميركية اآلن لمصير الصراعات في الشرق األوسط

الذي حصل أخيراً في واشنطن بين أوباما ونتنياهو هو خاتمة زمن الخالف            » لقاء العسل «ن يكون   لذلك، ل 
  .لما سيبقى قائماً سياسياً من تعارض بين رؤيتي أوباما ونتنياهو» تجميل إعالمي«بين الطرفين، بل هو 

ض عليها االنـسحاب    فحكومة نتنياهو ال تجد مصلحةً في السير اآلن بنهج التسويات السياسية التي ستفر            
هناك مراهنة إسرائيلية مستمرة على انقسامات وصراعات       . من الجوالن والضفّة وإقامة الدولة الفلسطينية     

في الجسم الفلسطيني وفي عموم المنطقة العربية، بفعل التأزم الحاصل مع إيران وانسداد آفاق التسويات               
إيران، المأمول به إسرائيلياً، سـيزيد مـن مـشاعر          كذلك فإن الصدام العسكري مع      . السياسية بالمنطقة 

  .الغضب ضد الواليات المتحدة والغرب، وسيعزز الحاجة األميركية لدور إسرائيل في المنطقة
لقد خاطب أوباما العرب والمسلمين منذ سنة من أول عاصمة عربية وقّعت معاهدة صلح مع إسـرائيل،                 

  .يه إدارة أوباما اآلن في سعيها لتسوية شاملة بالمنطقةالقاهرة، وكان لذلك مغزاه الذي تحرص عل
ويدرك الرئيس أوباما أن ما يأمله العرب والمسلمون من تغيير في سياسة الواليات المتحدة سيكون محكّه                

وقد تحدثت إدارة أوباما عن ضرورة وقف بناء        . اإلسرائيلي، والقضية الفلسطينية تحديداً   /الصراع العربي 
وهذا األمر مهم طبعاً، لكن مـاذا       . لمستوطنات اإلسرائيلية، وعن التمسك بصيغة حّل الدولتين      أو توسيع ا  

) تجميد المستوطنات ( من خالف أميركي إسرائيلي حول القضية نفسها         1991لو تكرر ما حدث في العام       
ئيـة  ومن صيغة مؤتمر مدريد الذي شهد تجاوز فكرة ما حدث مع مصر السادات مـن مفاوضـات ثنا                 

  مباشرة؟
بعـدما  ) أي المفاوضات الثنائية  (ألم ينته مؤتمر كامب ديفيد في مطلع التسعينات إلى هذه النتيجة العملية             

كانت الفكرة األساسية منه هي إعداد تسوية شاملة على كّل الجبهات، واعتماد رعاية دولية لهذه التسوية                
مدريد إلى عذر من أجل الضغط علـى العـرب          وعدم حصرها بالمفاوضات الثنائية، ألم يتحول مؤتمر        
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للتطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من األراضي المحتلّة، فما الذي نتج عملياً عن مـؤتمر مدريـد غيـر             
  التطبيع حتى مع دول عربية وإسالمية غير معنية مباشرةً بالصراع مع إسرائيل؟

مسألة خاضعة للتفـاوض فقـط بـين إسـرائيل          ) الثنائي(أما القضية الفلسطينية، فقد جعلها اتفاق أوسلو        
وقد أخذت إسـرائيل    . والسلطة الفلسطينية التي هي أقّل من حكم ذاتي على األراضي الفلسطينية المحتلّة           

وبالتعهد بعدم استخدام   !) دون تحديد حدود إسرائيل   (االعتراف بها   » منظمة التحرير الفلسطينية  «من قيادة   
مقابل االعتراف فقط بقيادة المنظمة وليس بأي حقٍّ مـن حقـوق الـشعب       أي شكل من أشكال المقاومة،      

  !.الفلسطيني
أوجـه  «اآلن تتجمع قطع مبعثرة لتشكّل لوحة شبيهة بما حدث في مطلع عقد التـسعينات، مـن حيـث                   

فكفـى األمـة العربيـة      . بين واشنطن وتل أبيب، أو من حيث مشاريع صيغ التسوية الشاملة          » الخالف
لفلسطينية هذا الحجم من االنهيار ومن التنازالت، وكفى أيضاً الركون لوعود أميركية ودوليـة              والقضية ا 

يعجز أصحابها عن تحقيق ما يريدون من إسرائيل ألنفسهم، فكيف بما يتوجب على إسرائيل للفلسطينيين               
  والعرب؟

بل هي أصـالً مـع      » الخصم اإلسرائيلي والحكم األميركي   «مشكلة الفلسطينيين والعرب ليست فقط مع       
أنفسهم، فالطرف الفلسطيني أو العربي الذي يقبل بالتنازالت هو الذي يشجع اآلخرين على طلب المزيـد                

  .ثم المزيد
 21/7/2010، الراي، الكويت
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 21/7/2010االتحاد، أبو ظبي،      

  


