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وقف االستيطان والمرجعية الواضحة وتحديد الحـدود       .. لن نذهب لمفاوضات مباشرة كالعميان    : عباس .1

  ناشروط
الرئيس محمود عباس  أن رام اهللا من 22/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 

  . "ال نستطيع أن نقبل ما لم تكن األمور واضحة"مفاوضات و صعبة فيما يتعلق بالبأوقاتتوقع المرور 
، االستيطان تأكدنا من وقف إذا من أمس إنه أولوكرر، في كلمته أمام المجلس الثوري لحركة فتح 

، 67 كانت هناك مرجعية واضحة للمفاوضات، وأن يكون هناك تحديد لحدود وإذابشكل واضح ومحدد، 
ال بد أن نتشاور مع األشقاء، والموقف العربي "ضات المباشرة، وأضاف، حينها يمكن الذهاب إلى المفاو

الذي سمعناه من مصر واألردن، ال يختلف عن موقفنا، وسنذهب إلى الجامعة العربية، إذا حصل أي 
 إذا لم يحصل، سنقول - أو لجنة الجامعة- تطور إيجابي، سنقدمه للجامعة 28تطور من هنا إلى يوم 

ستمر في المحادثات غير المباشرة، كما هي إلى أن ينتهي التفويض الذي حصلنا عليه للجامعة، نحن سن
  ."لمدة أربعة أشهر
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لم يجد جديد، وتحن حريصون على الوصول إلى المصالحة، ألنه إذا "وحول المصالحة الفلسطينية، قال 
  ."فنحن حريصون على المصالحة.. ال يوجد مصالحة، ال يوجد دولة، وال توجد وحدة

بدأت المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، وطلبت من اللجنة المركزية أن تمدني : وحول الحكومة، قال
بأسماء من تراهم ممكن أن يكونوا وزراء، ليس من اللجنة المركزية، من غير اللجنة المركزية، ونحن 

 سننهي إن شاء اهللا سنأخذ هذه األسماء بعين االعتبار ونتشاور فيها، لكن خالل أسبوع إلى عشرة أيام
  ."المشاورات من أجل هذا األمر

 أن الرئيس رام اهللا كفاح زبوننقال عن مراسلها من  22/7/2010الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
ربط بين االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وتلقيه ضمانات واضحة من اإلدارة عباس 

  .طان والحدود والقدس وهدف المفاوضات وسقفها الزمنياألميركية حول موقفها من مسائل االستي
 عن أبو مازن قوله إنه ال يريد الذهاب "الشرق األوسط" مصادر في المجلس الثوري لحركة فتح لـونقال

إلى المفاوضات مثل العميان، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لم يتلق حتى اآلن أي ردود إسرائيلية على 
، في "لم تكن واضحة"واألمن، وإنما رسالة من الرئيس األميركي باراك أوباما أسئلته في قضايا الحدود 

  .ما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية ووضع كل من الضفة وغزة
وكشف أبو مازن أنه يتعرض إلى ضغوط شديدة وصعبة من أجل قبول الذهاب إلى المفاوضات 

ذه الضغوط مسنودا بموقفي مصر واألردن المباشرة، غير أنه أكد ألعضاء الثوري أنه سيقاوم كل ه
المؤيدين للموقف الفلسطيني في رفض الذهاب إلى مفاوضات مباشرة من دون وقف االستيطان وإعطاء 

  .ضمانات واضحة وحقيقية
وأبلغ أبو مازن أعضاء الثوري أنه سيعرض موقفه هذا أمام لجنة متابعة المبادرة العربية التي ستنعقد في 

 للمفاوضات 4 الحالي في القاهرة من أجل وضع الخطط بعد انتهاء فترة األشهر الـتموز/  يوليو29
ولمح أبو مازن  .أيلول القادم، وهي فترة انتهاء مفعول قرار تجميد االستيطان/ غير المباشرة في سبتمبر

  .وقتبأن السلطة ومعها الدول العربية ستتوجه إلى األمم المتحدة إذا لم يحدث أي تطور حتى ذلك ال
من دون تلبية هذه المتطلبات ال يمكن أن توافق حركة فتح على الطلب "وقالت المركزية في بيان إنه 

  ."األميركي بضرورة االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بشكل فوري وأوتوماتيكي مع الجانب اإلسرائيلي
ي تناول موضوع ويوجد على طاولة أعمال المجلس الثوري، باإلضافة إلى الملف السياسي الذ

المفاوضات والموقف األميركي والموقف اإلسرائيلي، تقرير لجنة الرقابة الحركية، وتقارير اللجنة 
المركزية بشأن األوضاع التنظيمية وموضوع القدس وتأجيل االنتخابات المحلية التي وترت األجواء في 

  .اجتماع الثوري
 أن انتقادات عنيفة "الشرق األوسط"نتخابات لـوأكدت مصادر شاركت في النقاش حول قرار تأجيل اال

/ وجهت ألعضاء اللجنة المركزية بسبب قرارها تأجيل االنتخابات المحلية التي كانت مقررة في يوليو
واعتبر أعضاء في الثوري أن تأجيل االنتخابات التي كانت محسومة لفتح أضر بالحركة . تموز الحالي

 عضوا التحدث في هذه 40وطلب . أفقدها انتصارا مضموناوأظهرها عاجزة عن لملمة صفوفها و
القضية، وبررت اللجنة المركزية قرار التأجيل بأنه عائد للخالفات الطاحنة في بعض المواقع المهمة 
والكبيرة، لكن هذا لم يقنع األعضاء فتدخل أبو مازن وطلب من الثوري تشكيل لجنة مسائلة في هذه 

 داخل فتح، وطالب بمحاسبة أعضاء الحركة الذين لم يلتزموا "االنفالش"ن بشدة كما انتقد أبو ماز. القضية
قراراتها بخصوص قوائم االنتخابات، ومن المفترض أن نقاش هذه القضية استكمل أمس في وقت 

  .متأخر
وناقش الثوري أيضا الوضع التنظيمي بناء على تقرير المركزية ووصف بأنه سردي، وعبر أعضاء عن 

  .م عن أداء اللجنة، وانتقدوا أعضاءها الذين التزموا الصمت في أحيان كثيرةعدم رضاه
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وتفجرت مشادات بين أعضاء المركزية والعضو حاتم عبد القادر، بسب انتقاداته العلنية ألدائها، واعتبر 
  .ئل اإلعالمعبد القادر أن االنتقاد البناء أحد حقوقه، بينما قال له أبو مازن بهدوء إن ذلك ال يتم عبر وسا

أما في المسائل األخرى، فقد قدمت المركزية تقريرا عن الوضع في القدس وقطاع غزة ووضعت خططا 
من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر إسالمي وآخر لوزراء خارجية الدول اإلسالمية، من أجل وضع 

  .استراتيجيات لمواجهة الهجمة اإلسرائيلية في المدينة المقدسة
قيادي في فتح، التيسير نصر اهللا من عمان أن  21/7/2010، السبيل، عمانوردت في السياق نفسه أ

كشف أن المجلس الثوري للحركة سيقر خالل دورته المنعقدة حالياً، استئناف المفاوضات المباشرة مع 
  ".تحت غطاء عربي يضمن القرار"الجانب اإلسرائيلي، وفق شروط يحددها و

إن اجتماع المجلس الثوري لفتح سيعطي الضوء األخضر "، "السبيل"ـل تصريح خاص في  نصر اهللاوقال
للبدء بالمفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي؛ حيث أنه سيبحث بعمق إمكانية العودة إلى المحادثات 

قد يدعو المجلس إلى عودة مشروطة للمفاوضات المباشرة "وأضاف  ".المباشرة، وبلورة موقف تجاه ذلك
حركة فتح عندما تريد اتخاذ أي "، مشيراً إلى أن "ل، إضافة إلى وجود ضمانات وغطاء عربيمع االحتال

  .، وفق تصريحاته"قرار تتسلح بموقف الدول العربية والفصائل الفلسطينية
  :ولالطالع على النص الحرفي لكلمة الرئيس عباس اضغط الرابط التالي

81539=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  
  

  مفاوضات غير المباشرة واحتماالت النجاحال عن" 24" االستراتيجي لتقديرامركز الزيتونة يصدر  .2
 المباشرة التي تجري في  المحتملة للمفاوضاتاآلفاق قدم مركز الزيتونة تقديره الشهري، متناوال :السبيل

 تجري في ظل أنهاظل حملة تهويد منظمة للقدس وزحف متواصل للمستوطنين على الضفة الغربية، كما 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمريكي وفي ظل حكومة يمينية متطرفة، تستمد رصيدها مما 

 المفاوضات لن أنقرير ينتهي إلى تحققه على صعيد االستيطان وصعيد خنق الحقوق الفلسطينية، فالت
 هو الظهير األوروبيهو الحكم، وما دام الدعم المالي اهللا ، ما دام الجمود لدى السلطة في رام تحقق شيئاً

لبقاء هذه السلطة، فالمفاوضات غير المباشرة لم توقف الهجوم الصهيوني المباشر على القدس والضفة 
 قيام مستوطن في الخليل بدهس األسبوع هذا أبرزهان، التي كان الغربية وعلى حقوق وأرواح الفلسطينيي

  .وقتل طفل فلسطيني
  21/7/2010السبيل، عمان، 

  
  "شين بيت"د عمله في غزة بعد فشل  الموساد يصع:مسؤول أمني فلسطيني .3

ل الذي ال يعم" الموساد"أكد مسؤول أمني فلسطيني أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية : القدس المحتلة
داخل األراضي المحتلة ، دخل بقوة على خط قطاع غزة ، هو ومختلف األذرع العسكرية واألمنية 

في التعامل مع القطاع ، إثر " الشين بيت"اإلسرائيلية ، وذلك بعد عجز جهاز ما يسمى األمن الداخلي 
  .فقده عمالءه في القطاع منذ عدة سنوات

الضربات التي تلقتها دولة االحتالل "ة الفلسطينية على أن وشدد خالد عيسى المسؤول في وزارة الداخلي
شكَّلت دافعا لديها لزيادة الجهود لتجنيد العمالء باستخدام وسائل وتقنيات حديثة ، منها اإلنترنت والجوال 

الموساد دفع بعناصر "وكشف المسؤول األمني النقاب عن أن ". وغيرها" الماسنجر"و" فيس بوك"وشبكات 
بعة له ضمن القوافل التي دخلت قطاع غزة للتضامن مع شعبنا ، حيث تم اكتشاف قيام عدد منهم عديدة تا

  ".بجمع معلومات عن الوضع في غزة وكتابة تقارير حول أدق األمور في القطاع
 مشاركًا من المديرين ورؤساء األقسام والموظفين 50وتحدث عيسى ، خالل اللقاء الذي حضره نحو 

الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ عدة أشهر حول التخابر مع االحتالل، والتي قال بالوزارة ، عن 
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حققت نتائج ايجابية على صعيد فتح باب التوبة لعدد كبير من العمالء، والتوعية بخطورة هذه "إنها 
ناء الشعب الظاهرة ، والتصدي لمحاوالت أجهزة االحتالل االستخباراتية إلسقاط أكبر عدد ممكن من أب

  ".الفلسطيني
22/7/2010ان، الدستور، عم  

  
  حماس إجراءات صارمة ضد باتخاذالسلطة تخالف القانون ": كارنيغي"مؤسسة  .4

الدولية ومقرها في واشنطن في تقرير مطول لها عن " كارنيغي"أكدت مؤسسة :  محمد عودة-رام اهللا
ع الدولي المنطقي برئيس حكومة رام اهللا سالم إعجاب المجتم"األوضاع في الضفة الغربية المحتلة، أن 

  ". فياض وبجهوده إلعادة بناء الضفة الغربية يحجب تراجعاً خطيراً في الديمقراطية وحقوق اإلنسان
براون، العائد من زيارة إلى الضفة الغربية، أن الواليات المتحدة . وأكد الباحث في المؤسسة ناثان ج
  . عجاب وسياسة سليمةتخلط ما بين دعم شخص جدير باإل

الحكومة في رام اهللا تتفادى الديمقراطية، وال تؤخّر عملية الحكم غير الخاضعة "وأوضح التقرير أن 
، مؤكدا أن "للمساءلة، التي اضطر فياض إلى اختراع النظام الديمقراطي فحسب، بل تنكره أيضاً

  . النجاحات المنفردة ال تنشئ حكم القانون
أجهزة األمن ال تزال تعمل خارج القانون تحت ستار اتّخاذ إجراءات صارمة ضد وقال التقرير إن 

حزب فتح ال يزال مقسماً إلى حد كبير، وقد أجبر قادتُه مؤخراً حكومةَ فياض "وتابع التقرير ". حماس"
  ". على إلغاء االنتخابات المحلية عندما لم تتمكّن فتح من تنظيم نفسها في الوقت المناسب

إلى الحد الذي تبني فيه المؤسسات، تفعل ذلك بشكل ال لبس فيه في محيط سلطوي وليس : "ت براونوقال
لكن ما كان باإلمكان .. ثمة سبب لربط فياض شخصياً بالجوانب األكثر فظاعةً من هذه السلطوية الجديدة

  ". تشكيل حكومته أو اإلبقاء عليها بأي شكل في بيئة أكثر ديمقراطية
الرئيس الفلسطيني ( تختلف عنها في ظّل عرفات 2010حيح أن السلطة الفلسطينية في عام ص: "وأضافت
  ".، فهي أقّل فساداً وربما أقّل تقلباً، لكنها أيضاً أكثر قمعاً)الراحل

  21/7/2010فلسطين اون الين، موقع
  

  النائب طوطح يكشف عن مخطط اسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها .5
أكد النائب المقدسي محمد طوطح أهمية الوقوف صفاً واحداً لمواجهة االنتهاكات : لمحتلةالقدس ا

وكشف عن وجود . االسرائيلية في غزة والضفة بما فيها القدس التي تتعرض لخطة تهويد متسارعة
ضي خطط وقوانين متتالية يصدرها االحتالل لتهويد مدينة القدس وتفريغها من أهلها لالستيالء على أرا

  .وأمالك المقدسيين وتحويلها للجمعيات االستيطانية بعد أن يتم طرد أهلها من بيوتهم
وأكد طوطح في بيان صدر امس أن نواب القدس يرون أن هناك ربطا وثيقا بين قرار ما يسمى بالوالء 

الك الغائبين لدولة االحتالل والقرار الذي تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والذي ينص على مصادرة أم
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف اإلجراءات التهويدية ألن المجتمع . في المدينة المقدسة

وناشد المجتمعين العربي واإلسالمي بأن ال . الدولي يقر بأن القدس محتلة وتنطبق عليها قوانين االحتالل
ريخيا ودينيا ووطنيا وعليهم أال يتخاذلوا عن يقفوا موقف المتفرج لما يحدث بالقدس وأن عليهم واجبا تا

  .تأدية واجباتهم
 22/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   الواليات المتحدة ترفع مستوى تمثيل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية:معن رشيد .6
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مكتب  قال السفير معن رشيد عريقات رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إن ال:واشنطن
تسلم رسالة من وزارة الخارجية األميركية مفادها أن الواليات المتحدة وافقت على رفع مستوى تمثيل 

، )Delegation General of the PLO(المكتب ليصبح المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  . تموز الجاري20وذلك اعتبارا من 

الخطوة، ورغم أنها ال ترتقي إلى مستوى االعتراف وأضاف السفير، في بيان له اليوم، أن هذه 
الدبلوماسي الكامل، إال أنها تمثل خطوة في االتجاه الصحيح وتضع التمثيل الفلسطيني في الواليات 

  . المتحدة على نفس مستوى التمثيل الموجود في العديد من دول أوروبا الغربية وكندا
فع العلم الفلسطيني على مقر المكتب إضافة إلى تسهيالت وبين أن هذه الخطوة، تتضمن كذلك، السماح بر

  .تم تقديمها لموظفي المكتب ألداء عملهم
وأعرب السفير عريقات عن أمله في أن تكون هذه الخطوة األميركية مؤشرا على عزم الواليات المتحدة 

لقدس الشريف، وإنهاء لعب دورا فعاال من أجل تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ا
االحتالل اإلسرائيلي والتعامل مع الشعب الفلسطيني ودولته بنفس المستوى الذي يتم فيه التعامل مع الدول 

  .األخرى
 21/7/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بضغوط دولية على تل أبيب لوقف االستيطانيطالب البرغوثي مصطفى .7

ال "نائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن حكومة  قال ال: رام اهللا
يوجد على أجندتها سوى المشروع االستيطاني وتسمين المستوطنات ونهب األراضي الفلسطينية ال يمكن 

  ".وصفها إال أنها حكومة مستوطنين ال تريد السالم
نسخة منه عن إدانته لعزم وزير الداخلية " دس برسق"وأعرب البرغوثي، في تصريح مكتوب وصل 

اإلسرائيلي ايلي يشاي على وضع حجر األساس غدا الخميس لمركز إداري جديد تستفيد منه مستوطنات 
 وحدة استيطانية على أراضي 100يهودية في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من الشروع ببناء 

  . في بسغات زئيف وحدة أخرى32بيت جاال والولجة و
مقاطعة وعقوبات على إسرائيل لردعها وحملها على وقف االستيطان "ودعا النائب الفلسطيني إلى فرض 

وإال فإنها ماضية في نهب األراضي الفلسطينية بشكل يبدد األمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وينهي حل 
  ".الدولتين

ى تبني إستراتيجية وطنية تجمع ما بين المقاومة الشعبية تقود إل"كما دعا  إلى مراجعة فلسطينية شاملة 
وحركة التضامن الدولية ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين، ال سيما في القدس ومناطق الجدار 

  ".واالستيطان واستعادة الوحدة الوطنية التي تستغل إسرائيل غيابها لتمرير مشاريعها التوسعية
  21/7/2010 قدس برس

  
  فتح ومصر تؤيد صياغة تفاهمات لتوقيع ورقة المصالحةو حماس: يالمصرمنيب  .8

أثناء وجوده أمس " الغد" منيب المصري لـلجنة المصالحة الوطنيةقال رئيس : نادية سعد الدين - عمان
اللقاءات التي أجراها مؤخراً في دمشق والقاهرة وغزة وفي القاهرة مجدداً، مع حركتي "في عمان إن 

ائل الفلسطينية إضافة إلى القيادة المصرية، اتسمت بالروح االيجابية، مما يسمح فتح وحماس والفص
  ".بتطبيق األفكار التي طرحتها اللجنة

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس والقيادة المصرية فإن  وبحسب المصري
 فلسطينية تأخذ المالحظات –ت فلسطينية مبادرة لجنة المصالحة الوطنية بشأن التوصل إلى تفاهما "واأيد

  ."باالعتبار وتذلل العقبات أمام توقيع الورقة المصرية
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 فلسطينية تكون بمثابة وثيقة ميثاق شرف، –اللجنة طرحت التوصل إلى تفاهمات فلسطينية "وأضاف إن 
وأوضح بأن  ".لتطبيققد يكون مكتوباً أو شفهياً، بحضور الفصائل والقوى الفلسطينية لتكون شهوداً على ا

تأخذ باالعتبار مالحظات حماس وفتح وكافة الفصائل من أجل تذليل العقبات التي تحول دون "التفاهمات 
  ".توقيع الورقة المصرية

التفاهمات من شأنها تحقيق توافق يسهم في إزالة الشك وبث الثقة والطمأنينة لدى حماس "وأشار إلى أن 
طبيق من أجل التوقيع على الورقة المصرية، التي لن يجري عليها أي بأن المالحظات ستنفذ عند الت

لن نرفع سقف التوقعات، ولكن األجواء كانت "وتابع المصري قائالً  ".تغيير ولن يتم فتحها أبداً تعديل أو
ايجابية خالفاً للسابق، وحظيت المبادرة بتأييد كل من الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

الد مشعل وقيادة الحركة، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني، كما بحثتها اللجنة حماس خ
  .، وهو مطلب القاهرة"مع القيادة المصرية التي أيدتها ورحبت بها، ما دامت الورقة لن تفتح

ث روح الجديد في أفكار اللجنة طرحها لتفاهمات داخلية تشكل وسيلة إلزالة الشك وب"ولفت إلى أن 
يرجع القرار "، مشدداً على ضرورة أن "الطمأنينة من أجل تذليل العقبات أمام التوقيع على الورقة

الفلسطيني إلى الحضن الفلسطيني، وأن يكون مستقالً كما كان سابقاً في مرحلة الرئيس الفلسطيني الشهيد 
  ".ياسر عرفات

  22/7/2010الغد، عمان، 
  

   نتيجة التدخل األميركي في المنطقة صعبةالمصالحة :إسماعيل رضوان .9
المصالحة الوطنية أصبحت صعبة التحقيق في "ن إقال الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان : غزة

 في المنطقة وقضية المفاوضات غير األميركيالوقت الحالي أو في المرحلة المقبلة نتيجة التدخل 
  ."مالمباشرة ومنع جوازات السفر عن أهالي القطاع ومحاصرته

 المذكورة، لكنه لفت األجنداتوأشار رضوان إلى إن حركته جاهزة لتوقيع المصالحة بعيداً من كل هذه 
وفي إطار .  صعوبة ذلك في الوقت الحالي في حال استمرار السياسات المفروضة على ارض الواقعإلى

ركة فتح من مغادرة  المجلس الثوري لحأعضاء عن أسباب منع اإلذاعية "معاً" عن سؤال لشبكة إجابته
 يتحركوا من اجل وقف سياسة االبتزاز أنمن األولى لقيادة فتح والمجلس الثوري ": القطاع، قال رضوان

التي تمارس في الضفة الغربية من وقف تحويل دفاتر جوازات السفر إلى القطاع، واستمرار التضييق 
 ووقف سياسة المالحقة لقيادات وكوادر على غزة، واالمتناع عن تحقيق المصالحة وفق الرؤية الوطنية،

 إسرائيليين مع االحتالل وأجهزته األمنية، والتي كان آخرها حضور قادة األمنيحماس، ووقف التعاون 
  ." المجلس الثوري وقف كل هذه الممارساتألعضاءمن األولى ":  وقال".تدريبات لحرس الرئيس

 التابعة للحكومة المقالة في غزة أي معتقل سياسي ةاألمني ذلك، نفى رضوان أن يكون لدى األجهزة إلى
جاهزون ألي لجنة فصائلية مستقلة كي تتأكد من عدم وجود معتقلين ": من كوادر فتح في القطاع، وقال

  ."سياسيين في سجون الحكومة
  22/7/2010الحياة، لندن، 

  
  المصرية على أي تفاهمات مع حماس إال بعد توقيع الورقة نوقعلن : زياد أبو عين .10

 -  ات الفلسطينيةـفتح زياد أبو عين أن مسألة التوقيع على التفاهملأكد عضو اللجنة المركزية : رام اهللا
  .الفلسطينية واردة فقط إذا وقعت حماس على ورقة المصالحة المصرية

هجوما الذعا على حماس واتهمها بالشراكة مع " قدس برس"وشن أبو عين في تصريحات خاصة لـ
: ارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في الحفاظ على فصل غزة والمحافظة على االنقسام، وقالوزير الخ

يظهر أن العالم لم يقرأ المشروع الذي قدمه ليبرمان جيدا الذي طالب بتعزيز انفصال القطاع عن "



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1857:         العدد       22/7/2010الخميس  :التاريخ

نازل تلو لقد قدمنا في حركة فتح الت. الضفة، ولألسف فإن سياسة حماس على األرض تنفذ هذا المشروع
التنازل، وضحينا بعشرات الشهداء الذين ماتوا في غزة وبالسالح وبالمال من أجل المصلحة الوطنية 
العليا، لكن اإلسرائيليين يصرون على قسمتنا، ولذلك سيحمون غزة بدباباتهم، وأنا أناشد الضمير 

وإلى إبعاد النواب الفلسطينيين الفلسطيني أن يستيقظ، ألن هذا االنقسام هو الذي سيقود إلى تهويد القدس 
من القدس، وعلى حماس إذا أرادت الوحدة أن توقع الورقة المصرية بعدها يمكن النقاش في كل القضايا 

  ".التي سنحلها في جلسة واحدة
أي تفاهمات سنوقعها بعد أن توقع حماس على الورقة المصرية، ألننا نشك في جدية حماس، : "وأضاف

  ".ة الشعب الفلسطينيونرى أنها تريد قسم
  21/7/2010قدس برس، 

  
   ومحاولة استيعابها المفاوضاتفصائل الممانعة ترفض  .11

أكدت فصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية، رفضها القاطع للمفاوضات المباشرة التي يتم التسويق لها 
لدول العربية الدكتور ومحاولة تهيئة األجواء الستيعابها، مستهجنةً تصريحات األمين العام لجامعة ا

ما يؤكد موافقته الضمنية للمفاوضات " ال مفاوضات مباشرة دون ضمانات مكتوبة"عمرو موسى بأنه 
، أن االحتالل اإلسرائيلي هو 21/7/2010وأوضحت هذه الفصائل في بيان صحفي، األربعاء  .المباشرة

 "إسرائيل"األمريكي باراك أوباما بأن المستفيد الوحيد من هذه المفاوضات، مبيناً أن تصريحات الرئيس 
  . جزء من منظومة األمن القومي األمريكي تؤكد أن واشنطن طرف في الصراع

إن الممثل الشرعي والحقيقي للشعب الفلسطيني هو الذي يشدد الخناق على االحتالل محليا : "وقالت
صل التنسيق األمني معه، وبكل وإقليميا ودوليا ويزيد في عزلته ويفضح جرائمه، ومن يكسر عزلته ويوا

  . ، وفق البيان"صفاقة فال يمكنه التحدث باسم هذا الشعب الفلسطيني
سنبقى مع شعبنا على العهد وسنستمر في المشوار الطويل من أجل تحرير أرضنا وطرد : "وأضافت

القرى والمدن االحتالل عن كل التراب الفلسطيني، متمسكين بالثوابت وفي مقدمتها حق العودة إلى جميع 
  ". التي انتُزع منها أهلها

وأكدت على دعمها الكامل لنواب مدينة القدس ووزيرها السابق المهددين باإلبعاد في خرق فاضح للقانون 
الدولي واإلنساني، مشددةً على رفضها التام وشجبها للسياسة اإلسرائيلية القائمة على التهويد والتهجير 

  . ل واإلحالل وسرقة التاريخ واآلثارواإلبعاد والتدمير واالحتال
واستهجنت تصريحات وزير األوقاف في حكومة رام اهللا محمود الهباش بدعوته لزيارة القدس بتأشيرة 

أن زيارة القدس بتأشيرة "إسرائيلية، ودعمت فتوى العالمة الدكتور يوسف القرضاوي الذي أكد فيها 
تحت حراب االحتالل وبتصريح منه هو شرعنة لهذا "دس ، مؤكدةً أن زيارة الق"إسرائيلية عار وحرام

  ".المحتل
  22/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   وحماس ال تريد المصالحة..السالم ال تريد "إسرائيل": فتح .12

نسخة منه أن " قدس برس"أسامة القواسمي في بيان مكتوب وصل المتحدث باسم فتح أكد : رام اهللا
ومية على األرض من مصادرة لألراضي وهدم للبيوت وسحب الهويات الممارسات اإلسرائيلية الي

واعتداءات متكررة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية والقرارات غير القانونية والمتعلقة بنهب وسرقة 
  ".الممتلكات الفلسطينية في القدس؛ تتنافى كليا مع المبادئ األساسية لتحقيق السالم

 ليبرمان ال تؤمن وال تريد السالم في المنطقة، -حكومة نتنياهو"د على أن وأضاف أن هذه الوقائع تؤك
وتقوم بعملية خداع ومراوغة للرأي العام بإدعاء رغبتها في تحقيق السالم، وهي تهدف إلى تصفية 
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القضية الفلسطينية، مستغلة حالة االنقسام الراهنة جراء االنقالب الذي قامت به حماس على الشرعية 
  ".2007نية في حزيران الفلسطي

وهي تقوم بالتصعيد ضد كوادر وقيادات حركة "ورأى  القواسمي أن حماس ال تريد المصالحة الوطنية 
لمصلحة من تقوم حماس بمحاولة إضعاف "، متسائالً "في قطاع غزة وتكريس حالة االنقسام الراهنة" فتح"

  ". المشروع الوطني؟الموقف الفلسطيني وإعطاء الذرائع إلسرائيل لالنقضاض على
  21/7/2010قدس برس، 

  
  لألمم المتحدة دليل إدانة واضحة على جرائمها" إسرائيل"تقرير : حماس .13

 نسخة "القدس العربي" في تصريح تلقت حماساعتبر فوزي برهوم الناطق باسم  :اشرف الهور -غزة 
بان كي مون بشأن الحرب على غزة  المتحدة لألمم لالمين العام "إسرائيل"منه التقرير الذي قدمته حكومة 

 وقتل المدنيين بدم بارد خالل األبيض واضحة على حكومة االحتالل باستخدامها للفسفور إدانةدليل "
   ."الحرب على غزة

 في محاكم إسرائيل لمحاكمة قادة "األرضيستدعي خطوات عملية وفعلية على " األمر هذا أن برهوم وأكد
الحديث عن حروب مستقبلية تتبع فيها حكومة االحتالل سياسة جديدة " أن ىإلالجنايات الدولية، مشيرا 

 التوجه آن إلى وأشار، "يكشف النوايا الخبيثة لحكومة االحتالل بشن حروب جديدة على الشعب الفلسطيني
مزيد من االنتهاكات والجرائم التي يخطط لها االحتالل الصهيوني في ظل غياب " ينم عن اإلسرائيلي

  ." لالحتالل وحكومته المتطرفةاألمريكيلة الدولية وفي ظل الدعم واالنحياز العدا
 التي سوف "القيود" سلطات االحتالل بـأسمتهسخرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مما من جهتها 

تضعها على جيشها خالل الحروب القادمة تالفيا للمس بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والتي وردت في 
 أن من فقد السمع والبصر والعقل والضمير يمكنه فقط إن" األمروقالت الجبهة في تعليقها على  .يرالتقر

 وسخط إدانةيحمل على محمل الجد والجدية هذه التعهدات، والتي تستهدف في الحقيقة االلتفاف على 
 العام الرأيالب به المجتمع الدولي على جرائم االحتالل وتقويض مسيرة التحقيق الدولي المحايد الذي يط

  ."العالمي
  22/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "القبة الحديدية" المقاومة الفلسطينية لمنظومة بإفشالتعهد ت "سرايا القدس" .14

 باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلعالمي احمد الناطق أبوقال  : اشرف الهور-غزة 
لصهيوني عن نجاح ما يسمى بمنظومة القبة الحديدية هدفه طمأنة  دولة الكيان اإعالن إن" اإلسالمي

 ."المجتمع الصهيوني من صواريخ المقاومة، لكونها تشكل دائما رعبا وهاجسا يطاردهم في كل مكان
 سرايا القدس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية بما تمتلكه من قدرات أن في تصريح صحافي وأكد

 أبوواستبعد  ." قدرات المقاومةأماملب على منظومة القبة الحديدية وستفشل سوف تتغ"وتكتيكات جديدة 
 في صد صواريخ المقاومة التي تطلق على المواقع والمستوطنات "منظومة القبة الحديدية"احمد نجاح 
 عن نجاحات واعتراض اإلسرائيلية األمنية األوساط ما يدور في أن المحاذية للقطاع، معتبرا اإلسرائيلية

تجارب غير مؤكدة، وقد يكون في جزء من سياسة الدعاية " الصواريخ يظل مرتبطا بـأنواعبعض 
  ."لتهدئة الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني

  22/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

   اقتحمت مقرنا الطالبي في جامعة القدسالسلطةأجهزة أمن : الجهاد .15
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لسطين، بقيام أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باقتحام نددت حركة الجهاد اإلسالمي في ف: رام اهللا
في جامعة القدس المفتوحة ومصادرة ) اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي(مقر الرابطة اإلسالمية 

الممارسات "إدارة جامعة القدس المفتوحة على هذه " صمت"وانتقدت الحركة بشدة ما أسمته  .محتوياته
جة عن األعراف الوطنية األصيلة التي كرسها الشعب الفلسطيني، بجهاده ونضاله طوال الخطيرة الخار
  ".العقود الماضية

  21/7/2010قدس برس، 
  

   في غزة والضفةحماس وفتح تتبادالن االعتقاالت .16
  الفلسطينية بالضفة الغربيةاألمنية األجهزة إنقالت حماس في بيان صحافي  :وليد عوض -رام اهللا 
 التابعة لحماس في األمنية األجهزة اتهمت فتح في المقابل. بالضفة من أنصار الحركة مسةخاعتقلت 

  . من قيادات وكوادر الحركة في إقليم شمال غزة11 باعتقال األربعاءقطاع غزة 
  22/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  جئين الفلسطينيينأوضاع الال" جبهة العمل اإلسالمي"يبحث مع " الفلسطينيةتحالف القوى :"لبنان .17

 في لبنان "جبهة العمل اإلسالمي"زار وفد من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان المركز الرئيسي لـ
أمس، وكان في استقبالهم المنسق العام للجبهة الشيخ زهير الجعيد، وأعضاء مجلس القيادة، وتم البحث 

الجائر المفروض على   الفلسطينية والحصارفي الوضع اللبناني والمنطقة خصوصا ما يتعلق بالقضية
  . قطاع غزة وأوضاع اإلخوة الفلسطينيين المقيمين على األراضي اللبنانية

التمسك بخيار الجهاد والمقاومة السترجاع األرض والمقدسات ورفض كل "وأكد المجتمعون في بيان 
الدول العربية "وطالبوا . "ينيالحلول المطروحة والمجتزأة ألنها ال تعبر عن طموحات الشعب الفلسط

واإلسالمية وشعوب العالم الحر التدخل السريع والفعال لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة خصوصا 
ضرورة إنصاف "وشدد البيان على . "بعد المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو في حق أسطول الحرية

هم المدنية واالجتماعية واإلنسانية المشروعة اإلخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وإعطائهم حقوق
  .  "والمكتسبة بالشكل الذي يليق بهم، ويضمن لهم العيش الكريم

  22/7/2010السفير، بيروت، 
  

       مع قبالن أوضاع الالجئين الفلسطينيينتستعرض" الديمقراطية: "لبنان .18
مير قبالن أمس عضو المكتب  الشيخ عبد األ"المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى"استقبل نائب رئيس 

 علي فيصل يرافقه عضو اللجنة المركزية أحمد ودو " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "السياسي لـ
وعضو القيادة في لبنان علي محمود، وتم استعراض التطورات على الساحة الفلسطينية واألوضاع العامة 

جئين الفلسطينيين في لبنان ومعالجة حالة استعرضنا أوضاع الال": قال فيصل و.في لبنان والمنطقة
الحرمان التي يعيشونها، وإقرار الحقوق اإلنسانية وفي مقدمتها حق العمل في جميع المهن، بما فيها حق 
العمل في المهن الحرة من دون إجازة العمل، وحق التملك لمأوى إلى حين العودة وحق الحصول على 

  . "الضمانات الصحية واالجتماعية
أن إقرار الحقوق اإلنسانية الفلسطينية هو فعل سيادة، وبالتالي فهو فعل عدالة لبنانية إذا ما "كد فيصل وأ

أقرت، ونحن نؤكد مجدداً لوال القضية الوطنية واحترامنا للسيادة اللبنانية النفجر الفلسطيني على نفسه 
  ليست إال بيئة مناضلة من أجل حق وتأثر محيطه بهذا الوضع، ونقول إن المخيمات ليست جزراً أمنية و

  
العودة والسالح األمضى لمواجهة العمليات االستيطانية هو تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة 

  . " غير مباشرة ما دام االستيطان قائماًأوالشعبية وعدم الدخول في مفاوضات مباشرة 
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  22/7/2010السفير، بيروت، 
  
  

  المخيمات الفلسطينية في بيروتالعاروري يجول على  األسير القسامي المبعد صالح .19
زار األسير الفلسطيني المبَعد صالح العاروري أمس األول، مخيَمي برج البراجنة وشاتيال، وتحدث مع 

 في برج "مجمع األقصى اإلسالمي"القوى الفلسطينية والفاعليات األهلية والشعبية، في لقاءين في 
والعاروري هو أحد قياديي حماس في فلسطين المحتلة، ومؤسس . اتيالالبراجنة، وروضة األقصى في ش

  .  عاماً، وُأبعد قبل شهرين18كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، واعتقلته سلطات االحتالل لمدة 
، مقدماً "أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل"في جولته، تحدث العاروري عن 

السياسة اإلسرائيلية في االعتقال، وأهداف االحتالل من وراء توسيع دائرة االعتقال "فصالً عن شرحاً م
وشرح العاروري  ."وأهمها تحطيم إرادة الفلسطينيين واإلبقاء على أسلوب الردع وإخافة المجتمع وترهيبه

لنفسي الممارس داخل معاناة الحركة الفلسطينية األسيرة في سجون االحتالل، واإلرهاب اإلسرائيلي ا"
ووجه نداء . "السجون، ونقل صورة رائعة عن وحدة األسرى والمعتقلين، ونبذهم للخالفات واالنقسامات

إلى القوى الفلسطينية كافة من أجل التوحد والعمل على تحرير األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في "
  . "رك أي معتقل داخل سجون العدوسجون االحتالل، ودعا إلى وضع سياسة فلسطينية ثابتة لعدم ت

  22/7/2010السفير، بيروت، 
  

  السلطة ال تحكم نصف الشعب الفلسطيني :  خالل اسابيعالمفاوضات استئنافباراك يأمل في  .20
ايهود باراك عن أمله في استئناف المفاوضات       » العمل«أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي، زعيم      : الناصرة

، كما طمأن رئيس حكومته بنيامين نتانياهو إلى أنه لن يتسرع           »ابيع قليلة في غضون أس  «مع الفلسطينيين   
في مغادرة االئتالف الحكومي حتى في حال عدم حصول تقدم في المفاوضات مـع الفلـسطينيين، كمـا                  

  .يطالب عدد من وزرائه
ومة بــ   وسوغ باراك في سياق مقابلة مطولة مع اإلذاعة العسكرية أمس ضرورة بقائه وحزبه في الحك              

، مضيفاً أن نتانياهو خطا في زيارته األخيـرة         »أهمية تغيير عالقاتنا مع الواليات المتحدة من األساس       «
أرجو االستمرار في ذلك، واألمر يتطلب من إسرائيل استعداداً         «واشنطن خطوة مهمة في هذا االتجاه و        

: وأضـاف . »بما مع سورية أيضاً حقيقياً للخوض في كل المسائل الجوهرية للصراع مع الفلسطينيين، ور         
إذا نجحنا في ذلك مع الحكومة الحالية، فسيكون األمر جيداً، وإذا لم ننجح فيجب درس توسيع الحكومة                 «
: وأضـاف . »وإذا لم يتحقق ذلك، فسيدرس حزبنا خطواته المـستقبلية        )... بضم حزب كديما المعارض   (
، سأقوم بكل ما تمليه علي مـسؤوليتي تجـاه          لن يغصبني أي كان على الخروج من االئتالف الحكومي        «

سأقوم بذلك من دون عالقة بضغط وزراء من حزبي         ... أمن الدولة ومستقبلها وفرص التوصل إلى سالم      
  .»أو من غيرهم

ورداً على سؤال عما تعهدت به إسرائيل للواليات المتحدة في مقابل استئناف المفاوضات المباشرة مـع                
سوى استعداد حقيقـي لـدخول غرفـة        «إنه ال ينبغي على إسرائيل التزام شيء        الفلسطينيين، قال باراك    

المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في جميع المسائل المطروحة، الحدود واألمن وغيرها، بما في ذلك              
لوضع فرصة التوصل إلـى     «وتابع أن الوقت الراهن مهم جداً       . »إنهاء النزاع ونهاية المطالب المتبادلة    

إسرائيل قوية في شكل كاف ولديها الثقة المطلوبة من النفس للدخول فـي             ... ق فوق كل االعتبارات     اتفا
وأضاف أن الـدخول فـي مفاوضـات        . »مفاوضات جوهرية على السالم مع ترتيبات أمنية الضرورية       

 وعنـدها يمكـن  «مباشرة وجدية سيخفف حدة النقاش في شأن تعليق البناء في المستوطنات من عدمـه،    
  .»التوصل إلى صيغة مقبولة علينا وعلى األميركيين
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وسئل عن موقفه من خطة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان االنفصال اإلسرائيلي التام عن قطاع غـزة،                
وقد تكـون   ... عندما ستُطرح سأتطرق إليها   «فقال إن األخير لم يعرض خطته أمام أي هيئة حكومية و            

ل حماس المسؤولية عن كل شيء من إطالق قـذائف صـاروخية أو             تتضمن جوانب ايجابية، مثل تحمي    
أية خطوات من شأنها، في نظر المجتمع الدولي،        «وأضاف أنه يؤيد    . »تهريب أسلحة أو هجمات مسلحة    

وتابع أنه ما زال يولي أهمية كبرى ليكون حـل الـصراع            . »خفض حجم مسؤولية إسرائيل عن القطاع     
ولو كان األمر متعلقاً بنا لكنا نفـضل أن تـضعف           «ث دول للشعبين،    على أساس دولتين للشعبين ال ثال     

حماس وتتعزز قوة السلطة وتعود لتكون الرائدة الوحيدة في القضية الفلسطينية، لكن الوضع اآلن لـيس                
واستدرك قائالً إنه ما زال يـرى فـي         . »)غزة(كذلك، إذ إن السلطة ال تحكم نصف الشعب الفلسطيني          

الجهة المركزية في الشعب الفلسطيني، وقّعنا معها اتفاقات، ونجري معها مفاوضات،           «ة  السلطة الفلسطيني 
  .»وكنا نفضل أن تبسط سيطرتها على قطاع غزة

أعرب باراك عن أمله في أن يقود قرار هيئة مكافحة اإلرهاب في مكتب رئيس الحكومة شطب تركيـا                  
يها خشية تعرضهم لهجمات مـسلحة، إلـى إعـادة          من قائمة الدول التي ال ينصح اإلسرائيليين بالسفر إل        

  .الدفء إلى األجواء الجامدة في العالقات بين إسرائيل وتركيا
22/7/2010، الحياة، لندن  

  
   يمزق العائالت الفلسطينيةعنصرياً قانوناً يمدد" الكنيست" .21

الـذي يمنـع    " للـم الـشمل   "الصهيوني، أمس، ستة أشهر القانون المؤقت       " الكنيست"مدد  : )ب.ف  .أ  (
مـن  " اإلسـرائيلية " أو ما تسمى الجنـسية       48الفلسطينيين من الحصول على حق اإلقامة في مناطق ال          

من حزب التجمع الوطني الـديمقراطي جمـال        " الكنيست"وقال عضو   . أزواجهم أو زوجاتهم في الداخل    
ي القدس المحتلـة أو فـي   زحالقة إن دوافع القانون ديموغرافية، وذلك إلبعاد اآلالف من الذين تزوجوا ف   

مدن وقرى الداخل، بعدم توفير حق اإلقامة لهم للقدوم والعيش مع عائالتهم، وإبعادهم وتمزيـق الحيـاة                 
" المواطنـة "وينص تعديل ما يسمى قانون      . العائلية وفصل الزوج عن الزوجة واألهل عن أبنائهم وبناتهم        

 وفلسطيني الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،         48 بمنع لم الشمل بين فلسطيني ال        2003الذي سن عام ،   
  . والالجئين في لبنان وسوريا والعراق وإيران 

22/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

   في بناء جدار فاصل على الحدود مع مصر االسبوع القادمالشروع تقرر "سرائيلإ" ":معاريف" .22
ائيلي سيشرع مطلع االسـبوع  اكدت مصادر اسرائيلية االربعاء أن الجيش االسر: رام اهللا ـ وليد عوض 

وحسب المصادر فان وزارة الدفاع االسرائيلية اتخـذت        . القادم ببناء جدار فاصل على الحدود مع مصر       
قرارا بالشروع في اقامة جدار إلكتروني على طول الحدود المصرية االسرائيلية، حيث ستباشر العمـل               

  .2013نتهي عام في المرحلة االولى منه بداية االسبوع القادم والتي ست
االسرائيلية على موقعها االلكتروني االربعاء بأن القرار ببناء الجدار جـاء           ' معاريف'واوضحت صحيفة   

بعد مداوالت ومشاورات عديدة في الجيش االسرائيلي وكذلك في وزارة الدفاع، وبعد سلسلة اتهامات من               
 يعيق تنفيذ هذا المشروع الذي سبق واتخذت        وزارة المالية ووزراء آخرين لوزير الدفاع ايهود باراك بانه        

الحكومة االسرائيلية قرارا به، بحيث اعطى رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو مهلة ثالثة شهور              
  .للبدء بتنفيذ هذا المشروع بحيث كان يجب المباشرة بالعمل فيه بداية هذا الشهر

لي فان المرحلة االولى ستكون في المنطقـة الجنوبيـة،   ووفقا للخطة التي قررها جيش االحتالل االسرائي     
  . كيلومترا شماال60بحيث تبدأ من مدينة ايالت جنوب اسرائيل على طول 
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، بحيث ستبقى   2013وبحسب التقديرات في الجيش االسرائيلي فان االنتهاء من هذه المرحلة سيكون عام             
تخدامها للتهريب وتسلل المهاجرين االفارقة، حتى      هذه المنطقة، التي تعتبر من اكثر المناطق التي يتم اس         
  .االنتهاء من بناء الجدار عرضة لتسلل العشرات يوميا

واضاف الموقع ان الجدار الذي سيتم تنفيذه في هذا المقطع سيكون جدارا الكترونيا يشبه الى حد كبيـر                  
 لبنان، وسـيتم أيـضا وضـع        الجدار المحيط بقطاع غزة، وكذلك الجدار المقام على الحدود الشمالية مع          

  .ابراج للمراقبة العسكرية على طول هذا الجدار
22/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
   تناقش حصار غزة وآلية التحريض في المؤسسات التعليمية والدينية الفلسطينية"سرائيلإ" .23

نية يوم امـس  ناقش المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واالم: غزة ـ اشرف الهور 
عملية التسهيالت التي تقول اسرائيل انها قدمتها للسكان المحاصرين، وقال مسؤول فلسطيني ان االجتماع              

  .للعالم' خداعا'يعد 
وذكرت االذاعة االسرائيلية ان المجلس الوزاري السباعي المصغر ناقش االوضاع فـي قطـاع غـزة                

مت في اآلونة االخيرة، الى جانب مناقشة الـوزراء         ومحيطه، واستمع الى تقرير عن التسهيالت التي قد       
سبل تطبيق آلية لمتابعة التحريض المعادي السرائيل في مؤسسات التعليم ووسائل االعـالم الفلـسطينية               '

  .'وكذلك من قبل ائمة المساجد
ومن جهته اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ان بحث المجلس الوزاري               

استمرارا في خـداع العـالم      'يشكل  ' التسهيالت على المعابر  'االسرائيلي المصغر اوضاع غزة بعد قرار       
  .'والتهرب من االستحقاقات الدولية بانهاء الحصار بشكل كامل

لم 'واوضح انه منذ صدور القرار االسرائيلي قبل نحو الشهر بتخفيف الحصار من خالل ادخال تسهيالت                
  .'الكماليات'، الفتا الى ان السلع التي سمح بدخولها كانت من 'رييحدث اي تغيير جوه

يريد انهاء الحصار بشكل كامل عبر تدفق كافـة         'وشدد الخضري على ان الشعب الفلسطيني في القطاع         
السلع دون اي قوائم ممنوعة، والسماح بدخول مواد البناء والمواد الخام والـسلع التـي تكفـل تـشغيل                   

  .'العاملة والخريجين واحياء البنى التحتية المدمرةالمصانع وااليدي 
22/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
  تطبيق قانون امالك الغائبين في القدس اعالن حرب على المدينة واهلها: زحالقة .24

رئيس كتلة التجمع الوطني الـديمقراطي البرلمانيـة   جمال زحالقة وصف  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
للحكومة االسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، بانّه مستشار كولونيالي يضع األسس          المستشار القضائي   

  .القانونية للدوس على العدالة
، في عهد بن غوريون، بهـدف االسـتيالء         1950لقد سن قانون امالك الغائبين في العام        : وقال زحالقة 

 ولجأوا الى دول    1948ن بالدهم في نكبة     والسيطرة على امالك الفلسطينيين الغائبين، اي الذين هجروا م        
  .اعتبرها القانون االسرائيلي بالد عدو، وهي مصر واالردن وسورية ولبنان والعراق واليمن والسعودية

اسرائيل هي مدرسة في مصادرة االراضي والممتلكات بدوافع واهـداف كولونياليـة،            : واضاف زحالقة 
قانون هو اخطرها النه شكل ويشكل االداة الرئيسية لـسلب           قانون مصادرة، لكن هذا ال     30ولديها حوالي   

وبموجب هذا القانون يمكن في كثير من الحاالت اعتبـار          . االراضي والممتلكات في الداخل وفي القدس     
المواطن الحاضر غائبا، وهناك عشرات آالف المواطنين الفلسطينيين في الداخل في حالة الحاضر غائب              

  .لغرض المصادرة
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صحيح ان االعالن عن تطبيق القانون خطوة عنصرية وتتنافى والقانون الدولي، لكـن             : القةواضاف زح 
االمر خطير جدا، فموقف المستشار الحكومي هو الموقف الرسمي للدولة وللحكومة، ويجب التعامل مـع               
 تطبيق هذا القانون كاعالن حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يحمـل الـسلطة الفلـسطينية                

  .والدول العربية مسؤولية التحرك لمنع هذا التطور الخطير
وقدر زحالقة بانه في حالة وجود تحرك جدي وضغط فعلي على الحكومة االسرائيلية فانهـا سـتتراجع،                 
النها ومهما كانت متطرفة اال انها ليست كلية القدرة وقوية كما يتوهم البعض، فهي تخضع للضغوط اذا                 

  .توفرت
22/7/2010، ، لندنالقدس العربي  

  
  دائرة إسرائيلية الستعادة أمالك مزعومة في الدول العربية .25

دائرة جديدة غايتها البحث عن     " اإلسرائيلية"استحدث مؤخرا في وزارة شؤون المتقاعدين       : )آي.بي  .يو  (
بين هـذه   فإن  " إسرائيل"ووفقا ل   " . إسرائيل"أمالك مزعومة لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى          

، أمس، إن عدد اليهود الذين      "يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   . األمالك أراضي وبيوتاً وحتى آبار نفط       
وزعمت أن هؤالء هـم     . بعد إنشائها، يبلغ اليوم مليون يهودي     " إسرائيل"هاجروا من الدول العربية إلى      

  .راتفقدوا أمالكهم التي يصل حجمها إلى عشرات مليارات الدوال" الجئون"
22/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
  جت- تقر نهائياً قانون فك دمج باقة اإلسرائيليلكنيستالهيئة العامة ل .26

 صوت دون أي معارض، على      41صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة، وبغالبية          
جمـال  .وقد أكد النائب د   .   الثة أشهر جت ليدخل القانون حيز التنفيذ بعد ث      -اقتراح قانون فك الدمج باقة    

، أن  2004زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وأول من بادر لتقديم اقتراح قانون فك الدمج في العام                
لقد فُرض الدمج على أهلنا في باقة وجت وهم لم          : "هذا هو انتصار ألهلنا في باقة الغربية وجت وأضاف        

لقد قامت كتلة التجمع البرلمانيـة بتقـديم        . ر حتى وصلنا لهذه اللحظة    يتوقفوا عن العمل والنضال المستم    
  ".   اول اقتراح لفك الدمج وذلك بعد أشهر قليلة من االنتخابات المحلية

22/7/2010، 48موقع عرب  
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات سالم مع الفلسطينيين % 71.5:استطالع  .27
من اإلسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات     % 71.5أن  ) 2010سالم للعام   مؤشر ال ( أظهر   :القدس المحتلة 

  .من اإلسرائيليين يعتقدون ان الرئيس األمريكي باراك أوباما متعاطف مع الفلسطينيين% 42.5سالم وأن 
األربعـاء حـول   ) 2010مؤشر السالم للعـام  (وأصدر المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية وجامعة تل أبيب     

رائيليين من محادثات السالم والجندي األسير لدى حماس غلعاد شـاليط والـرئيس أوبامـا               موافق اإلس 
  .ومواضيع أخرى

وقال حوالي ثالثة أرباع المستطلعين من اإلسرائيليين اليهود انها يؤيدون إجراء محادثات الـسالم مـع                
  .السالممنهم قالوا انهم يعتقدون أنها ستقود إلى تحقيق % 32.4الفلسطينيين إالّ أن 

% 14من اإلسرائيليين عن تأييدهم لحصول حوار مباشر مع الفلسطينيين في حين يؤيـد              % 62وأعرب  
  .محادثات التقارب التي يتوسط فيها المبعوث األمريكي الخاص جورج ميتشل

من المستطلعين قالوا ان سياسيات     % 42.5من اإلسرائيليين أن أوباما يؤيد الفلسطينيين و      % 42.5ورأى  
  . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين متوازنةرئيس
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وعن موضوع شاليط، قال خُمس اإلسرائيليين انهم شاركوا أو ينوون المشاركة فـي نـشاط احتجـاجي                 
  .إلطالق سراحه

وقال أكثر من نصف اإلسرائيليين انهم يؤيدون تجديد البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعـد انتهـاء                 
أيلول، معتبرين أن مواصـلة تجميـد االسـتيطان تعنـي           / حية قرار تجميد االستيطان في سبتمبر     صال

  .االستسالم لألمرسكيين والفلسطينيين
من اإلسرائيليين يؤيدون مواصلة التجميد من أجل المساعدة في دفع المفاوضـات مـع              % 41.5غير ان   

  .الفلسطينيين وتحسين صورة إسرائيل في المجتمع الدولي
اليساري يؤيـدون   ) ميريتس(من أنصار حزب    % 88.2ما بالنسبة لموقف األحزاب اإلسرائيلية فقد قال        أ

مـن  % 73.8مـن شـاس و    % 81.2في حين قال    %) 60.2(وكديما  % 62.5مواصلة التجميد والعمل    
  .إسرائيل بيتنا يريدون وقف التجميد

22/7/2010، وكالة سما اإلخبارية  
  

  ن تدهور العالقات مع تركيا سيزيد من عزلة تل ابيب في المنطقة المزيد م: دراسة اسرائيلية .28
نشر مركز دراسات االمن القومي االسرائيلي دراسة جديدة عـن التوجـه             :زهير اندراوس  -الناصرة  

الجديد للسياسة الخارجية التركية وتداعياته على اسرائيل تم اعدادها في فتـرة تـشهد فيهـا العالقـات                  
ركية ازمة عميقة، وسط شعور لدى الكثيرين بان اسرائيل خسرت تركيا كحليـف الـى   االسرائيلية ـ الت 

  .األبد
ويبدو ان العالقات بين الجانبين لن تعود الى حالها الذي كانت عليه في اوجها، خالل التـسعينيات مـن                   

تقـارب التركـي   وهناك قلق متزايد من قطع العالقات الدبلوماسية بين الجانبين، ويزيد ال . القرن الماضي 
من سورية وايران من الخشية االسرائيلية من امكانية تشكّل محور تركي ـ ايرانـي ـ سـوري فـي      

  .المنطقة
وتسعى الدراسة، التي اعدتها الباحثة غاليا ليندنشترواس، الى الوقوف على االسباب التي ادت الى تدهور               

التغييرات التي طرات على الـسياسة الخارجيـة        العالقات بين الجانبين االسرائيلي والتركي، مع تحديد        
وحسب واضعي  . 2002التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه االسالمي الى السلطة عام             

الدراسة، يجب ان يتم فهم التدهور في العالقات بين اسرائيل وتركيا على خلفية االهمية التي توليها تركيا                 
التي تتبناها مؤخّرا، وعلى الخلفية نفسها يمكن كذلك فهم الغضب التركـي            لسياسة الوساطة والمحادثات    

ولذا، فمن الخطأ ارجاع    . من بعض الممارسات االسرائيلية التي تعتبرها انقرة معرقلة لنجاح هذه السياسة          
االنخـراط  التغير الحاد في السياسة التركية تجاه اسرائيل الى تحول التوجه التركي من التاييد للغرب الى         

  .في المحور االيراني ـ السوري
كما انه من الخطأ ايضا االعتقاد بان التوتر في العالقات بين تركيا واسرائيل ينبع فقط من تاكيـد البعـد                    

ففهم السياسة الخارجية التركية برئاسة حزب العدالة والتنمية، يتطلّب التطرق          . الديني في السياسة التركية   
 2003فمنذ تولِّيه فـي عـام       . ى التوجه الذي يقوده وزير الخارجية احمد داود اوغلو        في المقام االول ال   

منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، عمل اوغلو على تبنِّي سياسة خارجية نـشطة            
تسير في خطّين اساسيين، الخط االول يعمل على تدعيم العمق االستراتيجي لتركيا مستفيدة من موقعهـا                
الجغرافي الذي لم يستغل حتى اليوم بشكل صحيح، اما الخط الثاني فيركِّز على انهاء الخالفات الخارجية                
لتركيا مع جيرانها، وفي هذا االطار تحررت انقرة من المفاهيم القديمة بان كّل جيرانها اعداء لها ويجب                 

  .االحتراس منهم
ها اوغلو على السياسة الخارجية، تركيا عـدة نقـاط قـوة            لقد اكسبت التغيرات التي ادخل    : وقالت الباحثة 

ومميزات؛ منها تعزيز مكانة تركيا في المجتمع الدولي، وعلى االخص في منطقـة الـشرق االوسـط،                 
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وكذلك مشاركة تركيا في حّل عدة صراعات على الساحة الدولية، باالضافة الى تنوع الشراكات التجارية               
ع ازدياد ملحوظ في حجم تجارتها الخارجية، كما احرزت سياسة انهاء الخالفات            لتركيا مع دول العالم، م    

التركية انجازين هامين، االول هو تحقيق التقارب بين تركيا وسورية بعد سنوات طويلة من العداء، وهو                
لعالقات واالنجاز الثاني هو تحقيق انفراجة في ا      . ما كاد ينزلق بالدولتين الى الحرب في فترة من الفترات         

مع ارمينيا، والتوقيع على بروتوكوالت مشتركة من شانها ان تؤدي الى اقامة عالقات دبلوماسية وفـتح                
وفي ضوء هذا النجاح لسياسة انهاء الخالفات؛ صرح اوغلو ان تركيا لـن تكتفـي               . الحدود بين البلدين  

لى اقصى درجـة مـع هـؤالء        بانهاء الخالفات مع جيرانها، بل ستسعى الى توطيد التعاون المشترك ا          
ومقارنة بالذروة التي وصلت اليها العالقات االسرائيلية ـ التركية في التسعينيات مـن القـرن    . الجيران

الماضي، فان هناك تغيرا كبيرا في السياسات الخارجية لكل من اسرائيل وتركيا، وتناقصا واضحا فـي                
ول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، مـا ادى الـى   منذ وص) التركية ـ االسرائيلية (المصالح المشتركة 

فبينما انفتحت السياسة الخارجية التركية اكثر ممـا كانـت          . العديد من االزمات في العالقات بين البلدين      
عليه في الماضي، تظّل اسرائيل محافظة على سياستها المتحفِّظة المنغلقة في مواجهة االنتقادات الدوليـة               

ا االختالف في توجهات السياسة الخارجية النابعة من دوافع داخليـة وخارجيـة، الـى               وقد ادى هذ  . لها
ومع ذلك، حرصت تركيا على انها لن تتّجـه الـى           . التصادم بين تركيا واسرائيل في العديد من القضايا       

بيـرة  قطع عالقاتها مع اسرائيل، تماشيا مع سياسة الحوار والوساطة التي تنتهجها، والتي تولي اهمية ك              
  .للحفاظ على قنوات حوار مفتوحة مع كافة الدول في الشرق االوسط

حقيقـة ان اسـرائيل فـي    : وتضمنت الدراسة عددا من التوصيات لتعزيز العالقة االسرائيلية ـ التركية 
حاجة الى تعزيز العالقات اكثر من تركيا ليست جديدة، وال ينم ذلك بالضرورة عن ضعف، الن كثيـرا                  

قات الدولية تعتمد على عدم التكافؤ ولذلك يجب على اسرائيل مواصلة خطِّها التقليـدي وبـذل                من العال 
باالضافة، من المتوقّع ان تستمر تركيا خالل الفتـرة         . اقصى جهدها لتجنّب االضرار بعالقاتها مع تركيا      

يل االخذ في اعتبارهم    المقبلة في تبنِّي سياسة الحوار والوساطة، ولذلك يجب على صنّاع القرار في اسرائ            
  .تلك السياسة وما تمثله من اهمية لتركيا ومساعدتها في هذا االطار

كما اشارت الى ان المزيد من التدهور في العالقات بين اسرائيل وتركيا سيزيد من عزلة اسرائيل فـي                   
ـ             . المنطقة سيق بـين   وفي ضوء اهمية هذه العالقات يجب على الحكومة االسرائيلية بلورة سياسـة للتن

مختلف الوزارات للعمل على عدم االضرار بتلك العالقات، وعدم تاثّرها باية اعتبارات ائتالفية حكومية،              
وبحسب الدراسة فان احدى النقاط     . الن العالقات مع تركيا هي عالقات ذات اهمية استراتيجية السرائيل         

ر على التعاون االمني فقط، بل تضم ايضا المضيئة في العالقات االسرائيلية ـ التركية هي انها ال تقتص 
تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياحيا، ولذلك فعلى اسرائيل مواصلة جهودها من اجل الحفاظ على العالقـات               

  .على مستوى الشعبين وتعزيزها
وينبغي تشجيع رجال االعمال في كال الجانبين على االستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحـرة الموقّعـة    

ين البلدين، كما انّه في ضوء تغير موقف الراي العام االسرائيلي من تركيا وانقالبه عليها؛ يجب اعـادة                  ب
  .تأكيد االهمية االستراتيجية للعالقات مع تركيا

وقالت الدراسة ايضا انّه لن يتم احراز تحسن ملموس في العالقات بين تركيا واسرائيل اال اذا حدث تقدم                  
واذا تم اشراك تركيا في مفاوضات      . ين اسرائيل وسورية او بين اسرائيل والفلسطينيين      في المفاوضات ب  

السالم فعلينا اال نهتم بنزاهة الوساطة التركية بقدر اهتمامنا بمدى فعالية تلك الوساطة، وخلصت الباحثـة                
تي تنتهجها تركيا بقيادة وزير    الى القول ان الدولة العبرية تستطيع التعلّم من السياسية الخارجية المبادرة ال           

  خارجيتها اوغلو، ففي حالة انتهاج اسرائيل سياسة مشابهة لسياسة تركيا الخارجية، فـسيكون بمقـدورها            
ليس فقط حّل العديد من المشكالت االساسية التي تواجهها، ولكن مثل هذه السياسة ستؤدي ايـضا الـى                  

  .دولي، على حد تعبير معدة الدراسةتحسن كبير في مكانة اسرائيل على الصعيد ال
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22/7/2010، القدس العربي، لندن  
  

  شهيد بالضفة وشهيدان في غزة:  األخيرةالساعاتشهداء في ثالثة  .29
" بركان"استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجراح برصاص قوات االحتالل على مدخل مستوطنة 

  وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل .المحاذية لقرية حارس بمحافظة سلفيت فجر اليوم الخميس
.  ، إال أن الشخص المصاب تمكن من الفرار والنصف فجراًالرابعة الساعةأطلقت النار عليهما عند 

وفي .   يرفض حتى اللحظة تسليم الجانب الفلسطيني جثه الشهيداإلسرائيليوبحسب المصدر فإن الجانب 
 ادعوا أن أحدهم يحمل السالح، وأنه لم يمتثل ألوامر الجنود، حتالل االالتقارير األولية التي قدمها جنود

وقامت قوات االحتالل . إال أنه تبين الحقا أنه لم يكن يحمل سالحا. فأطلقوا عليه النار، فقتل على الفور
وفي أعقاب ذلك وصل المكان ضابط . بإبالغ األجهزة األمنية الفلسطينية بهدف إجراء فحص مشترك

    . سطينيارتباط فل
ارتفع عدد شهداء القصف اإلسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مساء أمس األربعاء، كما 

 قاسم الشنباري متأثراً بالجراح التي أصيب بها على إثر القصف المدفعي استشهادإلى شهيدين بعد 
ارئ بوزارة الصحة  معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطو.وفي وقت سابق، قال د. اإلسرائيلي

الفلسطينية إن الشاب محمد الكفارنة نقل إلى مستشفى كمال عدوان عبارة عن جثة هامدة، في حين نقلت 
حسنين إلى أن ثالث إصابات من بين الستة وصلت إلى .وأشار د.  إصابات أخرى6أطقم اإلسعاف 

  .المشفى بحالة الخطر الشديد
قصف استهدف مجموعة من المقاومين اقتربوا من السياج  الأن اإلسرائيليوادعى متحدث في الجيش 

  .األمني الحدودي وانه لم يستهدف المدنيين
  22/7/2010، 48موقع عرب 

  
  شرطة االحتالل تجري تدريبات خاصة على اقتحام األقصى .30

قوات إسرائيلية ، أن  برهوم جرايسي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  22/7/2010 الغد، عمان، نشرت
 القتحام الحرم  بين مدينتي اللد والقدس، استعداداًاألحراش تدريبات عسكرية في منطقة  حالياًتجري

 قوات ضخمة من جيش إنوقال شهود العيان  .1948القدسي الشريف، حسب شهود عيان من فلسطينيي 
وشرطة االحتالل تجري تدريبات في موقع واسع، وقد نصبت فيه مجسمين ضخمين للمسجد األقصى 

  .مبارك وقبة الصخرة المشرفةال
 انه وفي تعقيب لوسائل إعالم محلية، اعترف الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية بالتدريبات، مؤكداً

  ".بالفعل تجري في المنطقة تدريبات واسعة للشرطة، وهي ليست اال تدريبات عادية للوحدات الخاصة"
 استجواب لوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، لإرسامن جهته، سارع عضو الكنيست، أحمد الطيبي، إلى 

إن هذه القضية وهذا النشر تدل "وقال الطيبي، . يتسحاق أهارنوفيتش، طالبا توضيحات لطبيعة التدريبات
  ". احذر من هذه الخطوات الخطيرة التي ستؤدي الشتعال المنطقةوأناعلى نوايا التصعيد لقوات األمن، 
 هذه التدريبات تهدف، كما يبدو، إلى حماية المتطرفين اليهود إن"ة، وقال عضو الكنيست جمال زحالق

أن الصور ورواية شهود العيان تدل  "إلى  وأشار".الذي يحاولون دخول باحة األقصى بشكل استفزازي
على أن التدريبات ليست عادية كما تدعي الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية، بل هي معدة القتحام 

، وإسرائيل تلعب بالنار إذا فكرت بارتكاب حماقات  عادياً نعتبر اقتحام األقصى أمراًاألقصى ونحن ال
  ".بكل ما يخص المسجد األقصى، الذي تعهد الشعب الفلسطيني حمايته مهما كلف األمر

 أن المؤسسة ليس سراً"، المحامي زاهي نجيدات، اإلسالميةوقال الناطق بلسان الجناح الشمالي للحركة 
ئيلية تحلم ليل نهار ببناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك، وعلى أرض اإلسرا
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لفضح " التدريبات"الواقع تمارس المؤسسة المذكورة االعتداءات الفعلية على المسجد األقصى، وتأتي هذه 
  ". ونوايا وخفايا ما يحاك للمسجد األقصى في دهاليز المؤسسة اإلسرائيليةأفكار
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث" ، أنرام اهللا من 22/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، ت وأضاف

، تجري تدريبات واسعة على اإلسرائيلي صوراً قالت إنها لقوات كبيرة ومتنوعة من الجيش أمسعممت 
مؤسسة "ما يبدو تحضيراً ألحداث جسام ستحدث في المسجد األقصى المبارك، وقد قامت طواقم 

، ورصدت تجمعات قوات كبيرة "بن شيمن" الموقع، وهو في أحراش إلى بزيارة سريعة "قصىاأل
  .ومتعددة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية، وسيارات القوات الخاصة

  
   لرفع أعداد اليهود ليصبح مليون يهودي"قانون أمالك الغائبين" تستخدم "إسرائيل ":الرويضي .31

، أن كاالت، والومحمد جمال، رام اهللانقالً عن مراسلها في  22/7/2010الشرق، الدوحة، نشرت 
من أمالك الفلسطينيين % 80المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس بالرئاسة الفلسطينية، أعلن أن 

بالقدس المحتلة مهددة بالمصادرة جراء قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي االستيالء على أمالك الغائبين 
أمس، أن قانون أمالك الغائبين يمثل أساس " واجه الصحافة"كد الرويضي خالل برنامج وأ. في المدينة

 من خالله لتغير الطابع الديموغرافي للقدس واقتالع الفلسطينيين "إسرائيل"التطهير العرقي الذي تسعى 
 تعمل ضمن رؤية ممنهجة وضعتها بهدف تقليص "لإسرائي"ن إوقال الرويضي . من أرضهم ووطنهم

د الفلسطينيين وزيادة عدد اليهود من خالل االستمرار بسياسة التوسع واالستيطان وهدم المنازل عد
واالنتقال من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي لهم، ووضع يدها على العقارات واألموال بحجة 

أن سلطات االحتالل  إلى أن المعطيات اإلعالمية تبين إقامة حدائق توراتية وأحياء استيطانية مشيراً
  . شخصية مقدسية318تخطط لطرد 

إسرائيل هي مدرسة في "جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن .وفي نفس السياق قال النائب د
 قانون مصادرة، لكن قانون 30مصادرة األراضي والممتلكات بدوافع وأهداف كولونيالية، ولديها حوالي 

و أخطرها ألنه شكل ويشكل األداة الرئيسية لسلب األراضي والممتلكات في ه" قانون أمالك الغائبين"
، "غائباً"وبموجب هذا القانون يمكن في كثير من الحاالت اعتبار المواطن الحاضر . الداخل وفي القدس

". لغرض المصادرة" الحاضر الغائب"وهناك عشرات آالف المواطنين الفلسطينيين في الداخل في حالة 
ويجب .. إن اإلعالن عن تطبيق القانون هو خطوة عنصرية وتتنافى والقانون الدولي: "حالقةوأضاف ز

التعامل مع تطبيق هذا القانون كإعالن حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يحمل السلطة 
  ".الفلسطينية والدول العربية مسؤولية التحرك لمنع هذا التطور الخطير

 المحامي أحمد الرويضي، كشف عن استخدام أنرام اهللا،  من 22/7/2010قة، الخليج، الشاروأضافت 
 أطلقت عليها 2000قانون أمالك الغائبين، في إطار مخطط يستهدف القدس المحتلة منذ عام " إسرائيل"

 ليصبح 2020 لتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة ورفع أعداد اليهود حتى عام ،)2020مشروع (اسم 
 من %20، ما يعني العمل على طرد %15دي، مع تقليص عدد الفلسطينيين لتصبح نسبتهم مليون يهو
  .المقدسيين

  
   سنوات10 دوالر لتهويد يافا خالل مليون 250تل أبيب تخصص  .32

اإلسرائيلية عن تخصيص " يديعوت احرنوت"كشفت صحيفة :  حسن مواسي ووكاالت-القدس المحتلة 
 مليون دوالر لتهويد مدينة يافا خالل السنوات العشر المقبلة 250يافا، مبلغ  /أبيب-البلدية اإلسرائيلية لتل

: يافا قوله/عن مسؤول في بلدية تل أبيب" يديعوت أحرونوت"بحجة تشجيع االستثمار فيها، ونقلت 
تطوير يافا سيجلب إليها المزيد من المستثمرين إليها والسكن فيها، سيكونون مختلفين عن عرب يافا من "
ووفق مخططات البلدية فإن المخططات  ".حية المستوى االجتماعي واالقتصادي، وهذا سيفيد المدينةنا
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، إذ ال يستطيع السكان العرب شراء منازل في المشاريع الجديدة، تستهدف تهجير فلسطينيي يافا فعلياً
روع، مقابل عدم حتى من يبيع بيته بمبالغ طائلة تشترط عليه الشركات عدم الحصول على بيت في المش

  .توفير البلدية اإلسرائيلية البدائل السكنية لسكان يافا الفلسطينيين
 وحدة سكنية لألغنياء اليهود الفرنسيين في بيارة 1300ومن ابرز هذه المشاريع بناء حي سكني يشمل 

ات مملوكة لفلسطيني، والمتوقع االنتهاء من بناء الحي خالل خمس سنوات، إلى جانب استمرار شرك
استثمارية إسرائيلية بشراء أمالك عربية في يافا، آخرها شراء شركة إسرائيلية ارض بقيمة ثالثين مليون 

 من حقوق ملكية ارض بمساحة خمسة دونمات، ومبنى المستشفى الفرنسي العريق في %50دوالر، 
  .سكنية لألغنياء غرفة، وستبني حوله شققا 130البلدة القديمة بغرض تحويله إلى فندق خمس نجوم من 

  22/7/2010، بيروت، المستقبل
  

   منازل فلسطينية بالضفة الغربية بحجة عدم ترخيصهاهدمجرافات االحتالل تواصل  .33
 مصادر ، أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 22/7/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
ة في بلدة اللبن الغربي شمال غرب ن جرافات االحتالل هدمت منزلين ومنشآت صناعيأكدت بأمحلية 

  ."بيت اريه" منطقة عازلة على جانبي الطريق الذي يسلكه مستوطنو إقامةمحافظة رام اهللا، بذريعة 
 األخيرةواندلعت اثر ذلك مواجهات حيث رشق الشبان والفتية قوات االحتالل بالحجارة فيما ردت 

  .باطالق الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاههم
 ودمرت حظيرة في بلدة بني نعيم  منزالًاألربعاء اإلسرائيليى نفس الصعيد هدمت جرافات االحتالل وعل

  .شرق الخليل، بذريعة البناء في مناطق
 محمد راضي عضو مجلس القروي في قرية ، أنرام اهللا من 22/7/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 

 أوامر من االحتالل لهدم منازلهم بذريعة عدم اللبن الغربي قال إن عشرة من سكان القرية تسلموا
، من الواضح أنهم "الخليج"ـوقال رئيس المجلس القروي غسان أبو سالم، ل .الحصول على ترخيص

  .يعمدون إلى تصفية وجودنا
 بسطات لبيع الخضار والفواكة على شارع جنين الناصرة، بالقرب 10ودمرت جرافات االحتالل، أمس، 

  .مال مدينة جنينمن معبر الجلمة ش
  

   مأساويةيعيشون ظروفاً" ج "مناطق ألف فلسطيني في 40 .34
حذرت مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، من أن المناطق الخاضعة بالكامل :  يوسف الشايب-رام اهللا 

  .للسيطرة اإلسرائيلية في الضفة تعاني من أزمة إنسانية أسوأ مما هي عليه في قطاع غزة
نسخة منه، أمس " الغد"، وتلقت ، صدر مؤخراً"الحياة على حافة الخطر"وان وذكر تقرير جديد بعن

 ألف فلسطيني ممن يعيشون في المنطقة 40 األربعاء، عبر فرع المؤسسة في رام اهللا، أن ما يقدر بـ
 الملحة ألنظمة الصرف الصحي أو المدارس أو المنازل أو باإلصالحاتغير قادرين على القيام ) ج(

  .صحية، جراء وقوعها تحت نظام إصدار التصاريح الصارم الذي تفرضه إسرائيلالخدمات ال
 على وصول الفلسطينيين إلى األراضي الزراعية "إسرائيل"إن القيود التي تفرضها : وقال التقرير

وتنميتها، في منطقة يعمل جميع األسر فيها تقريباً في الرعي، تعني أن اآلالف من أطفالها يعانون من 
  . وأنهم معرضون لألمراض الفتاكة مثل اإلسهال وااللتهاب الرئويالجوع

لم يحصلوا على ) ج(من األطفال في المجتمعات التي تم مسحها مؤخراً في المنطقة % 79ولفت إلى أن 
 %.61 وهو معدل أعلى من مثيالتها في قطاع غزة حيث بلغت هذه النسبة –ما يكفي من الطعام المغذي 

سر تعتمد بشكل أو بآخر على المساعدات اإلنسانية من أجل البقاء، فيما تصل من األ% 84: وأضاف
إلى أكثر من ضعف معدالت التقزم في قطاع غزة، ويعاني أكثر من ) ج(معدالت التقزم في المنطقة 
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من األطفال % 44وبين التقرير أن  ". الذين شملهم المسح من نقص الوزن5من األطفال دون سن % 15
  . اإلسهال، وهذه نسبة تنذر بالخطريعانون من

في األسابيع األخيرة، ركز : وقالت المدير اإلقليمي لمؤسسة إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة سالم كنعان
المجتمع الدولي اهتمامه بشكل صحيح على معاناة األسر في قطاع غزة إال أنه ينبغي عدم إغفال محنة 

االعتقاد بشكل واسع بأن الفلسطينيين في الضفة يتمتعون يسود : وأضافت ).ج(األطفال في المنطقة 
بمستوى معيشة أعلى ولكن العديد من األسر، وال سيما في المجتمعات البدوية والرعوية، تعاني بشكل 

  .مأساوي في الواقع من مستويات أعلى بكثير من سوء التغذية والفقر
  22/7/2010الغد، عمان، 

  
   شاحنة فقط150 تدخل "إسرائيل" بضائع يومياً و شاحنة800غزة تحتاج : الخضري .35

 اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بحث المجلس الوزاري :غزة
استمراراً في خداع العالم وتهرباً "اإلسرائيلي المصغر في أوضاع غزة بعد قرار التسهيالت على المعابر 

 إن نسخة منه "الحياة"وقال في بيان تلقت . "حصار في شكل كاملمن االستحقاقات الدولية بإنهاء ال
معبرين من أصل أربعة، هما الشجاعية وصوفا، ال يزاالن مغلقين، فيما يفتح االحتالل معبر كارني 

مرتين في األسبوع لدخول األعالف، ويفتح كرم أبو سالم خمسة أيام، وهو ) أكبر المعابر طاقة استيعابية(
  . مئات الشاحنات في شكل يوميال يتسع لدخول

 120 شاحنة محملة بضائع مختلفة، في حين ما يدخل يتراوح بين 800وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى 
 شاحنة، الفتاً إلى أن االحتالل ال يزال يمنع دخول مواد البناء، عالوة على المعدات الالزمة 150 -

 من المياه في %90وحذر من أن .  الصرف الصحيإلنشاء محطات تحلية للمياه، وأخرى لمعالجة مياه
 مليون لتر مكعب من المياه غير المعالجة يومياً 100غزة غير صالحة للشرب، فيما يستمر ضخ نحو 

  .إلى بحر غزة مسببةً كارثة إنسانية وحيوانية في القطاع
  22/7/2010الحياة، لندن، 

  
  ع غزةقافلة أدوية إلى قطا وزارة الصحة في رام اهللا ترسل .36

قوافل األدوية التي ترسلها "قال وزير الصحة فتحي أبو مغلي، إن :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
 خالل إشرافه شاروأ". الوزارة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة هي شريان الحياة

م اهللا إلى أن القافلة ، من مستودعات الوزارة براأمسعلى تحميل قافلة محملة باألدوية إلى قطاع غزة 
احتوائها على عالجات و بالة من األدوية والمستلزمات الطبية، 154 شاحنة، تحتوي على 12المكونة من 

  . ماليين شيكل10كيماوية للسرطان بقيمة 
ونوه إلى أنه تم  .في القطاع، آمال أن ينتهي الحصار" البائس"وتحدث أبو مغلي عن الوضع الصحي 

 من ذوي الخبرة العالية، ما يؤثر سلبا على  غزة موظفي الوزارة في قطاع موظف من1900فصل 
العودة للشرعية ضمن النظام الذي كان معموالً به قبل "القطاع الصحي بشكل عام، داعيا حماس إلى 

  ".االنقالب، كي تستطيع الوزارة تقديم خدمة أفضل ألهلنا في غزة
  22/7/2010، بيروت، المستقبل

  
  يةسرائيلاإلتسهيالت الالقطاع الزراعي في غزة لم يشهد تغييرات إيجابية عقب : وزير الزراعة .37
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أكد مسؤولون ومزارعون أن التسهيالت التي أعلن الجانب اإلسرائيلي عن اتخاذها،  :كتب حامد جاد
مؤخراً، على مستوى إدخال أصناف من السلع والبضائع الجديدة إلى قطاع غزة لم تترتب عليها تغييرات 

  .جابية في واقع القطاع الزراعي واحتياجاته المختلفة من المعدات والمستلزمات الزراعيةإي
إسماعيل دعيق، من تأثير التسهيالت المذكورة على القطاع الزراعي في غزة، . وقلل وزير الزراعة د

 تسهيل مؤكداً أنه ما لم يسمح الجانب اإلسرائيلي بتصدير المنتجات الزراعية لقطاع غزة ويعمل على
حركة تسويق المنتجات الزراعية في االتجاهين بين سوقي الضفة وغزة ويرفع العراقيل المفروضة على 

وتوقع دعيق  .دخول المعدات الزراعية لن يكون هناك تغيير إيجابي ملموس على واقع الزراعة في غزة
هيالت وإجراءات تكفل تزويد أن يتخذ الجانب اإلسرائيلي خالل األسابيع المقبلة تس" األيام"في حديث لـ

  .القطاع باألدوات والمعدات والمستلزمات الزراعية المختلفة
من جهته، أكد أحمد الشافعي، رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية، أن ما سمحت سلطات االحتالل 
 بدخوله من مستلزمات زراعية محدودة تمثل مؤخراً بأشتال التوت األرضي والزهور ومعدات محدودة

  .جداً من قطع غيار الماكينات الزراعية ال تفي بالحد األدنى من احتياجات القطاع الزراعي
  22/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  غزة تصنع الطوب من ركام المنازل .38

غزة في إعادة تصنيع ما يلزم منه لعمليات قطاع نجح أصحاب مصانع الطوب ب:  أحمد فياض- غزة
 ليتغلبوا بذلك على مشكلة عدم توفر الحصى ،م المنازل التي دمرها االحتاللالبناء واإلعمار مستغلين ركا

  .الذي يمنع االحتالل وصوله من الضفة الغربية
وعلى خالف عمليات التصنيع التي كانت تعتمد على حصى جبال الضفة الغربية، تمر عملية تصنيع 

وبقايا الطوب من المباني المدمرة أو من الطوب حالياً بسلسلة شاقة وطويلة تبدأ بجمع الكتل الخرسانية 
على قارعات الطرقات الترابية بعد تحطيمها بالمعاول وتحويلها إلى قطع صغيرة ليسهل حملها على 

  . أو تلك التي تجرها الحمير والبغال لنقلها إلى معامل صناعة الطوب،الشاحنات أو العربات الصغيرة
المخلفات اإلنشائية وركام المنازل بدأت "ن إ ،وب في غزة أحد أصحاب معامل الط،ويقول بسام األسطل

 .، محذراً من الشلل الكامل الذي سيلحق بمصانع الطوب بعد نفاذ الركام"تتقلص لكثرة الطلب عليها
ويؤكد األسطل للجزيرة نت أن مخرجات آالت التفتيت من الحصى ال تسد العجز في المواد الخام بشكٍل 

 السكان اآلنية، الفتاً إلى أنه كثيراً ما يضطر األهالي لشراء الطوب رغم علمهم كامل، لكنها تلبي حاجة
  ".بضعف بنيته وقلة جودته وغالء ثمنه

ويؤكد المدير العام لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بالحكومة المقالة عوني نعيم أن مخلفات ركام 
القنابل والذخائر، كالمعادن الثقيلة واليورانيوم  مليون طن، ملوثة بجميع متبقيات 1.5المباني البالغة 

 .المنضب والدايم، موضحاً أن هذا الكم الضخم من الركام يشكل خطراً على البيئة بمجمل عناصرها
وذكر نعيم في حديثه مع الجزيرة نت أن إعادة استخدام مخلفات المنازل في البناء تتسبب في أضرار 

  .م توفر أي دراسات علمية تحدد حجم الخطر أو طبيعتهصحية يصعب تحديد مدى خطورتها لعد
 يؤكد أستاذ الهندسة المدنية ورئيس لجنة مشروع إعادة االستفادة من مخلفات ،وعلى الصعيد اإلنشائي

الحرب التابعة لوزارة األشغال العامة واإلسكان بالحكومة المقالة جهاد حمد، أنه باإلمكان االستفادة من 
شائية بسيطة، محذراً من مغبة استخدامها في األعمال األساسية كالقواعد الخرسانية الحصى في أعمال إن

  .المسلحة وأسقف المنازل واألعمدة الرأسية واألحزمة األفقية
  21/7/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   نفق في رفحانهيار بعد ستةنجاة  .39
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خله غرب بوابة صالح الدين  عمال فلسطينيين من موت محقق بعدما انهار نفق كانوا بدا6 نجا :غزة
وكان العمال الستة يقومون بنقل بضائع من مصر إلى قطاع غزة حين . بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

 اإلنقاذانهار النفق، ما أدى إلى فقدان االتصال معهم لساعات، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني وفرق 
  .وإنقاذهممن انتشالهم 

  22/7/2010الحياة، لندن، 
  

  أسرى النقب يعيشون صيفاً حارقاً وهم معزولون عن العالم: عتقل ُمفرج عنهم .40
 أكد األسير المحرر تامر زياد العبيط أن األسرى في سجن النقب يعانون من الحر الشديد :دير البلح

  .ونقص المستلزمات المعيشية من قبيل الطعام النظيف والتواصل مع العالم
، وقد 2/5/2003في ) وسط قطاع غزة(العبيط من منزله في دير البلح وكان الجيش اإلسرائيلي اعتقل 

" النقب"و" رامون" عنه منتصف الشهر الجاري، حيث تنقل خاللها بين عدة سجون ومعتقالت أهمها أفرج
  .حتى خرج بعد قضاء كامل محكوميته

  21/7/2010قدس برس، 
  

  عربي والعالمي تحرز تقدماً كبيراً على المستوى الالفلسطينيةالجامعات  .41
أشار موقع الكتروني اسباني متخصص في تصنيف الجامعات العالمية إلى تقدم كبير أحرزته : نابلس

فقد حصلت جامعة النجاح  .ة بيرزيت على المستوى العربي والعالميعجامعة النجاح الوطنية وجام
 نحو ستة أشهر فقط، في حين الوطنية على المرتبة الخامسة عربياً بعد أن كانت في المرتبة العاشرة قبل

كما  . في التصنيف السابق22 عربياً بعد أن كانت في المرتبة 13حصلت جامعة بيرزيت على المرتبة 
 نقطة لتصبح في 500حققت جامعة النجاح تقدماً كبيراً على المستوى العالمي بعدما قفزت أكثر من 

  . أن تقدمت مئات المراكز أيضاً بعد1994في حين قفزت جامعة بيزيت للمركز . 1160المركز 
  21/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الثانوية العامة ونسبة النجاح أفضل من األعوام السابقةنتائج عن اإلعالن .42

 أعلنت وزارتي التربية التعليم بحكومتي غزة ورام اهللا صباح اليوم الخميس، نتائج الثانوية : رام اهللا،غزة
 بشكل موحد، موضحةً أن نسبة 2010ي األراضي الفلسطينية لهذا العام الدراسي ف" التوجيهي"العامة 

وقالت الوزارتان في مؤتمر صحفي مشترك جمع . النجاح لهذا العام هي أفضل بكثير من األعوام السابقة
مروان شرف مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم بغزة، مع جهاد زكارنه مسؤول ملف 

 إن نسبة المتفوقين في الفرع العلمي لهذا العام بلغت" :لثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم برام اهللا
وأضافت الوزارتان أن نسبة التفوق لهذا لعام %". 60.6، فيما بلغت نسبة التفوق الفرع األدبي 85.8%

سبة النجاح للطالب غير النظامين ، فيما بلغت ن%63 في الفروع المهنية بلغت نسبة النجاح فيها 2010
36 .%  

  22/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  تنظم مخيماً صيفياً ألطفال القدس في المغرب" وكالة بيت مال القدس" .43
 قام خمسون طفالً فلسطينياً، يوم االثنين الماضي، بزيارة إلى مدينتي تطوان ومرتيل المغربيتين، :الرباط

  ".وكالة بيت مال القدس الشريف"رة لال خديجة للمخيم الصيفي، الذي تنظمه في إطار برنامج دورة األمي
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، من مدينة القدس نالفلسطينيي، أن األطفال 21/7 األربعاءوذكر مصدر إعالمي مغربي رسمي، يوم 
  .الشريف، حضروا حفال نظم على شرفهم، بالمدرسة الوطنية العليا بمرتيل

 أغسطس / آب1 يوليو الجاري إلى / تموز17ي الفترة ما بين ويندرج هذا المخيم الصيفي، المنظم ف
المقبل، في إطار برامج الدعم االجتماعي لسكان القدس، وفي طليعتها أنشطة الشباب والرياضة 

  .والطفولة، وتمكين األطفال المقدسيين من االنفتاح على العالم
 طنجة المتوسط، إضافة إلى مدينتي كما سيقوم أطفال القدس، كذلك، بزيارة إلى مدينة طنجة، وميناء

أصيلة والعرائش، قبل العودة إلى مدينة تطوان، حيث يجري إجراء مباراة في كرة القدم، بملعب سانية 
  ".لنلعب من أجل الحياة"الرمل، بين أطفال القدس وفتيان نادي المغرب التطواني، تحت شعار 

  21/7/2010قدس برس، 
  

  زة المحاصرة تزدهر في غالحكومةاستثمارات  .44
 في مجال االستثمار في غزة عبر المشاركة في الحكومة في قطاع غزةتنشط .): ب.ف.ا( –غزة 

 المفروض على القطاع حيث يعيش معظم السكان اإلسرائيليمشاريع تجارية متنوعة في ظل الحصار 
  .في ظروف بائسة

داخلية والتي الالتابعة لوزارة  شمال بيت الهيا شمال القطاع تشكل مدينة بيسان السياحية أقصىوفي 
ويقول  . كانت مكبا للنفاياتأن المواطنين بعد آلالف دونما، متنفسا للترفيه 270 على مساحة أقامتها
) القطاع(قمنا بهذا المشروع هنا الفتقار شمال  "مايو/ أيار وردة مدير بيسان التي افتتحت مطلع أبوعمار 

 مكان للترفيه عن الناس إلىتنا في تحويله من مكرهة صحية للمتنفسات الطبيعية والترفيهية ولرغب
  ". الحصار عنهمأعباءوتخفيف 

شرف عليها فتحي حماد وزير الداخلية، أ مليون دوالر و1.5وتضم المدينة السياحية التي بلغت كلفتها 
فات  وللكبار بمواصلألطفال ومسبحين ، وحديقة حيوان متواضعة، دونما86ًحديقة تمتد على مساحة 

 الزراعي لإلنتاج دونما 84 للمدينة الترفيهية خصصت األيمنوفي الجانب  .اإلنشاءاولمبية ال يزاالن قيد 
 3 إليهاوتشمل المدينة التي تبلغ قيمة تذكرة الدخول . لألبقار وأخرىوالحيواني تضم مزرعة دواجن 

ويزور . ة وصالة لحفالت الزفاف، مطعما للوجبات السريعلألطفالللكبار ومجانا ) اقل من دوالر(شواقل 
 زائر األلفي الخميس والجمعة بينما ال يتعدى األسبوع نهاية إجازة شخص في آالفالمدينة حوالي ستة 

  للحافالت التابعة خصوصاً%40 المدينة تقدم حسما بقيمة إدارةلكن .  المدينةإلدارة وفقا األيامفي باقي 
  . وردةأبو شيكل بحسب 50 للمساجد من قيمة تذكرة الباص التي تبلغ

الكثير من المشاريع في " حكومته تقيم أن غزةبدوره يؤكد زياد الظاظا وزير االقتصاد في حكومة 
نساهم "وتابع ". تدعم فقط هذه المشاريع وال تمتلكها" الحكومة أن، موضحا "مختلف القطاعات االقتصادية

 أنعشت"حكومة الن أ وأوضح". واالقتصادي األمنيفي معظم هذه المشاريع من خالل توفير المناخ 
 ".أوالًتسعى لالستثمار لخدمة المواطن "و" االقتصاد في قطاع غزة تحديا للحصار الصهيوني على القطاع

كانوا ممنوعين في الماضي " الحركة أبناء أن لهذه المشاريع )الحكومة( ما دفع حماسأنويعتبر الظاظا 
 لديهم حضور وأصبح لهم ليخوضوا الحياة وليعملوا أتيحتفرصة  اليوم فالأمامن العمل والمشاركة 
  ".واضح بسبب خبرتهم

التجاري الوحيد في غزة فيعد من ابرز المشاريع االستثمارية التي " المول"، وهو "مركز غزة للتسوق "أما
سليم  أبو سراج أن  إال.حكومةال افتتحه السبت عدد من وزراء أن بعد يربطها كثيرون بحماس خصوصاً

لكن "  حكومتهاأو عناصرها أوالمشروع ليس تابعا لحماس  "إنالمسؤول في المول ينفي ذلك ويقول 
لكنه ".  التراخيصإصدارتساند المشروع وتدعمه فقط من خالل توفيرها التسهيالت في "الحكومة المقالة 

  .والر هذا المركز التجاري الذي يقدر كلفته بثالثة ماليين دأصحاب يكشف عن أنرفض 
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ويضم المنتجع كافتيريا .  المرتبطة بحماساإلسالميةالتابع للجمعية " منتجع البستان" هناك الشاطئوعلى 
 زائر في العطلة ألفي إلى بينما يرتفع العدد  شخص يومياًألفومطعم ومزرعة اسماك ويزوره 

  .، حسبما يقول احمد قدورة مدير المنتجعاألسبوعية
ن هذه أ التي أسسها الشيخ احمد ياسين اإلسالمية الجمعية إدارةس مجلس ويرى عبد الرحيم شهاب رئي

 للمواطن وليس أولويتنا.  الحصار والحرب المدمرة عنهمأعباءتقدم الخدمة للمواطنين لتخفيف "المشاريع 
ثمانية " لدى جمعيته أنويؤكد شهاب . وتقدر كلفة المشروع بمليون وربع مليون دوالر". للربح

  ".2009موازنة الجمعية تسعة ماليين دوالر في  "إنوتابع " تثماريةمشروعات اس
 عليه أطلق والمحررين المقربة من حماس منتجعا لألسرى" واعد"وعلى مقربة من البستان تقيم جمعية 

التي دمر مقرها في غزة " واعد" كرش مدير أبوويقول صابر . يضم قاعة لحفالت الزفاف" الحرية"اسم 
ويعاني قطاع غزة من عدم ". واألفراحتكلفنا ربع مليون دوالر لبناء قاعة للندوات  "خيرةاألخالل الحرب 

  . منذ سنوات عدةاإلسرائيليةتوافر مواد البناء بسبب منع دخولها من قبل السلطات 
  22/7/2010الدستور، عمان، 

  
   يهود باقتحام المسجد األقصىلمتطرفيناألردن يستنكر السماح  .45

لة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الـشريف قيـام               وزير الدو  ادان
يعـد عمـال   ألنـه  مجموعة من المتطرفين اليهود امس باقتحام المسجد االقصى من جهة بوابة المغاربة             

واكد الشريف في مؤتمره الصحفي االسبوعي الذي عقد امس بـدار رئاسـة             . استفزازيا مدانا ومرفوضا  
وزراء بحضور وزيري العمل الدكتور ابراهيم العموش واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات مـروان             ال

جمعة مطالبة االردن للسلطات االسرائيلية بعدم السماح بارتكاب هذه الممارسات الخطيرة والحيلولة دون             
ذلك من اثر سلبي كبير     المساس باماكن العبادة االسالمية والمسيحية في القدس واالراضي الفلسطينية لما ل          

  .على مجمل االوضاع في المنطقة
 22/7/2010، الدستور، عمان

 
  األردنفي  وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينيةان لكوادر من دورتان تدريبيت .46

اختتم في المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي في عين الباشا دورتـان تـدريبتان               :رامي عصفور 
 وزارة الزراعة وذلك في مجالي تدريب النحل والمهارات اإلدارية حيث           -فلسطينية  لكوادر من السلطة ال   

 فنيا ومختصا من القطاع الزراعي الفلسطيني على العديـد مـن المهـارات واألسـاليب                30تم تدريب   
 الزراعية والفنية وقد اشتملت الدورة األولى التدريب في مجال إدارة النحل واستخدام التقنات الحديثة في              

تربية النحل ، فضال عن كيفية مواجهة أمراض النحل والتصدي للصعوبات والمشاكل التـي تعتـرض                
  . مربي النحل والية حلها 

فيما اشتملت الدورة األخرى مختلف المهارات اإلدارية التي يحتاجها الموظف في سياق رفع جهوزيتـه               
  . ارية المختلفة الوظيفية واالرتقاء بمستوى الكادر الوظيفي في المواقع اإلد

 22/7/2010، الدستور، عمان
 

  "شبكات التجسس" حول "إسرائيل" رفع تقرير إلى مجلس األمن ضد يقررمجلس الوزراء اللبناني  .47
شبكات " قرر مجلس الوزراء اللبناني رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس األمن الدولي عن              :)د ب أ    (بيروت  

جهزة األمنية اللبنانية ،ووصف هذه الشبكات بأنها تنتهك قـرار          التي كشفتها األ  " التجسس لصالح إسرائيل  
  .1701مجلس األمن رقم 
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وقال وزير اإلعالم اللبناني طارق متري عقب ختام جلسة مجلس الوزراء مـساء أمـس األربعـاء، إن                  
 1701الحكومة قررت رفع تقرير تفصيلي عن شبكات التجسس الى مجلس األمن بوصفها تخرق القرار               

   .2006 صدر عن مجلس األمن الدولي إثر الحرب اإلسرائيلية ضد لبنان صيف عام ، الذي
  21/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

 
   إلى لبنان"إسرائيل" والسورية عملت على تسهيل دخول دروز الفلسطينيةالسلطات : جنبالط .48

نسية في بيروت، أن أعضاء الوفد      أبلغ الزعيم اللبناني، النائب وليد جنبالط، وكالة الصحافة الفر        : بيروت
للمشاركة في مؤتمر حول االغتـراب      » بأوراق خاصة «الدرزي الذين أتوا من إسرائيل دخلوا إلى لبنان         

  .الدرزي
عملت مع السلطات الفلسطينية والسورية واللبنانية حتى يسمح للوفد بالسفر          «: وقال جنبالط أمس للوكالة   

 شخصا،  35وأوضح أن أعضاء الوفد، وعددهم      . »ؤتمر من نوعه  برا ودخول لبنان للمشاركة في أول م      
حصلوا على تصاريح مرور وعبروا األردن وسورية قبل دخول لبنان لحضور المؤتمر الـذي يجمـع                

إعـادة التأكيـد    و ،للمرة األولى دروزا من أنحاء العالم بهدف مناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية ودينية           
  .مية للدروزعلى الهوية العربية واإلسال

  22/7/2010، الشرق األوسط، لندن
 

  ألقصى وتواطؤ المؤسسات الدولية لصهاينة اللمستوطنين ا اقتحام يدين "حزب اهللا" .49
سماح العدو الصهيوني لمستوطنين صهاينة باقتحام حـرم المـسجد األقـصى            «بشدة  » حزب اهللا «أدان  

ى طريق تهويد القـدس ونـزع الـصفة         والعبث فيه، ويرى في هذا العمل االستفزازي خطوة أخرى عل         
العربية اإلسالمية عنها وتسليمها لقمة سائغة ألطماع المستوطنين وأوهامهم المريضة التي تتمحور حول             

  . »هدم المسجد األقصى الشريف وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه
التـي تتعـرض    شعوب أمتنا إلى الوقوف بمختلف الوسائل الممكنة إلى جانب المدينة المقدسـة             «ودعا  

ألشرس حملة عدوانية استيطانية احتاللية، وذلك دفاعاً عن مقدسات األمة وحقوقها التي تتعرض لالنتهاك              
هذه الجماهير للضغط على حكوماتها للوقوف ولو لمـرة      «، كما دعا    »من قبل الصهاينة وكيانهم الغاصب    

  . »ل فرضه عليهاواحدة وقفة جدية تجنّب القدس المصير الذي يعمل الصهاينة من أج
دليالً جديداً علـى    «كما أدان الحزب صمت المؤسسات الدولية على هذه االنتهاكات المستمرة ورأى فيه             

تواطؤ هذه المؤسسات مع المعتدي الصهيوني وحافزاً أكبر على تولي األمة لشؤونها بنفـسها مـن دون                 
  . » التي ال تتوقف عند حدانتظار بيانات كالمية خجولة تشكل غطاء لهذه األعمال اإلجرامية

  22/7/2010، السفير، بيروت
 

   للعيش الكريم للفلسطينيينونعمال للتوطين : قبالن .50
جدد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن، رفضه توطين الفلـسطينيين               

 العيش الكـريم والالئـق لهـم،        حفظ الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم، ومقتضيات    "في لبنان، داعيا إلى     
وفرص العمل المناسب، خصوصا وأنهم أخوة لنا، لذا يجب تأمين سبل االستقرار لهم وحفـظ كـرامتهم                 

  ".وعزتهم، وأن نعمل متماسكين في سبيل العمل على عودة كل الفلسطينيين إلى ديارهم
علي فيـصل   " تحرير فلسطين الجبهة الديموقراطية ل  "ولفت خالل استقباله امس عضو المكتب السياسي ل       

توفير منـزل لكـل     "وعضو اللجنة المركزية أحمد ودو وعضو قيادة الجبهة في لبنان علي محمود، الى              
ورأى أنه  ". فلسطيني مقيم في لبنان، ومقعد دراسي لكل طالب فلسطيني، وعمل مناسب لكل طالب عمل             

 وطنه والمبعد عنه، وأن نعمل على نصرة        علينا كلبنانيين وعرب ومسلمين أن ندعم الفلسطيني المقيم في        "
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الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم وأرضهم في فلسطين، وإقامة الدولـة                
  ".الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف المهددة بالتهويد

 22/7/2010، المستقبل، بيروت
 

  طينيين بادروا الى بيع أرضهم في فلسطينأن الفلس على لساني مطلقا يردلم : النائب المشنوق .51
في عدد األمس مقتطفات من حـوار       » السفير«نشرت   «:جاءنا من النائب نهاد المشنوق التوضيح اآلتي      

جرى في المركز الكاثوليكي لإلعالم حول النزاع الفلسطيني  اإلسرائيلي وانعكاساته على لبنان شـاركت               
برعاية المطـران بـشارة     » األونروا«دى الصعيبي السمرا من     فيه مع الزميل ابراهيم كنعان والسيدة ه      

الراعي ونقلت فيه المحررة موافقتي على قول األب يوسف مونس بأن الفلسطينيين بـادروا الـى بيـع                  
  .أرضهم في فلسطين

والثانيـة، ان   . األولى، انه لم يرد على لساني مطلقاً موافقتي على هـذا الطـرح            : أود ان أوضح نقطتين   
ر لكالم ثالثة محاضرين وحوار مع الحضور استمر أكثر من ساعة  ربمـا لـضيق المـساحة                  االختصا

  . »المتاحة  عبر بطريقة غير دقيقة، ومجتزأة عما قلته وما أجبت عليه من أسئلة
 22/7/2010، السفير، بيروت

 
  "حسن الحسين" تقرر الحكم باإلعدام للعميل العسكريةالمحكمة : لبنان .52

لمحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، برئاسة العميد نزار خليل أمس، حكماً قضى بإنزال            أصدرت ا : بيروت
، الـذي أوقـف فـي       ) عامـاً  58( بالتعامل مع العدو حسن أحمـد الحـسين          عقوبة اإلعدام بحق المتهم   

 ودس الدسائس لديها،    2008، واالتصال بمخابراتها خالل عام ،     "إسرائيل" بجرم التعامل مع     2009،/3/6
وتزويدها بمعلومات عن مواقع المقاومة، ومراكز قياداتها، ودخول بالدها من دون إذن مسبق، وحيازته              

  .ن دون ترخيص أسلحة حربية م
وأبدى مفوض الحكومة المعاون القاضي أحمد عويدات خالل الجلسة مطالعته وطلب إنزال أشد العقوبات              

 275 و 274كف التعقبات عن موكله لجهة المادتين       "ثم ترافع وكيله المحامي خالد مكي فطلب         .بالمتهم  
  " . ة توقيفهعقوبات لعدم صحة تطبيقها، ومنحه األسباب المخففة واالكتفاء بمد

 22/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   تدين االعتداءات اإلسرائيلية في منطقة األغوار الفلسطينيةالعربيةالجامعة  .53
أدانت جامعة الدول العربية سياسة التهجير اإلسرائيلية ألهالي منطقة األغـوار،      :  صالح جمعة  - القاهرة

وأكدت الجامعة  . رة ما تشهده منطقة األغوار    ومحاوالت إسرائيل السيطرة على أرضها، محذرة من خطو       
ما تقوم به إسرائيل من خطوات      «العربية في بيان أصدرته إدارة فلسطين واألراضي العربية المحتلة أن           

في منطقة الغور للسيطرة عليها يشكل خطورة على قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة المتـصلة والقابلـة                 
 إسرائيليا عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من جـدار الفـصل العنـصري              للحياة، إضافة إلى كونه إعالنا    

  .»الشرقي
وطالب البيان المجتمع الدولي، خاصة مجلس األمن واألمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية والواليـات              

ب المتحدة األميركية، بالعمل على وقف الممارسات اإلسرائيلية المتواصلة من نهب األرض وتهجير الشع            
وأكدت الجامعة ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة إللزام إسـرائيل بقـرارات          . في منطقة األغوار الفلسطينية   

واتفاقيات الشرعية الدولية، ووقف عبثها وسطوها على األراضي الفلسطينية المحتلة الذي يهـدد جميـع               
  .الجهود الساعية إلحالل السالم واألمن واالستقرار في المنطقة

  22/7/2010، لندنالشرق األوسط، 
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   الشرق األوسط الوضع في تطوراتيبحثان وغولمبارك  .54

القاهرة وذلك في   أجرى الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، مباحثات مع نظيره التركي عبد اهللا غول              
األربعاء، في زيارة تستمر يومين تناولت جهود دفع عملية السالم فـي الـشرق األوسـط،                /ليل الثالثاء 

عدداً من القضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك، في مقـدمتها تطـورات             ، و نائيةوالعالقات الث 
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد بأن الدور التركي في ملـف             . األوضاع المنطقة   

 المصالحة الفلسطينية يعد مكمال للدور المصري وأن غول ووزير خارجيته أكـدا هـذا األمـر خـالل                 
  .محادثاتهما مع مبارك 

لتتمكن من مواصلة دورهـا فـي       " إسرائيل"إن مصر دعت تركيا إلى إزالة التوتر في عالقاتها مع           كما  
إذا أمكن لتركيا أن تواصل دورها في ما يتعلق بقضايا الشرق األوسط، فإن             "قضايا الشرق األوسط، وإنه     

وأضـاف أن   " . نب التركي هو أول من يتفهم ذلك      ال يساعد على ذلك، والجا    " إسرائيل"توتر عالقاتها مع    
  " .والتركي يسعيان إلى احتواء التوتر الحالي في عالقاتهما بطرق عديدة" اإلسرائيلي"الجانبين "

 مصر وتركيا والمجموعة العربية حالياً سعياً حثيثاً في نيويورك لتنفيـذ مـا تـضمنه البيـان                  كما تسعى 
على أسطول الحرية، خاصة مـا يتـصل        " اإلسرائيلية"عتداءات  الصادر عن مجلس األمن حول هذه اال      

  .بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة 
  22/7/2010، الخليج، الشارقة

 
  جهات أمريكية وإسرائيلية وراء نشر أنباء كاذبة عن تدهور صحة مبارك: المصريةالرئاسة  .55

كية واسرائيلية بانها وراء نـشر      اتهمت مؤسسة الرئاسة امس جهات امري     : من حسام أبوطالب   -  القاهرة
وبدا السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي      . انباء مغرضة وال اساس لها من الصحة عن الرئيس مبارك         

باسم رئاسة الجمهورية، غاضباً وهو يؤكد أن األنباء التي تتحدث عن أن صحة مبارك متدهورة ويعاني                
  .تماماً وتفتقد لألدلةمن أمراض خطيرة وال يستطيع ممارسة عمله كاذبة 

وقال عواد ان التقارير الصحافية التي نشرتها أمس صحف أمريكية حول صحة الرئيس حسني مبـارك                
  .غير موثقة وال مصدر لها

، مؤكـدا أن    'إن هذه التقارير تأتي من إسرائيل ومن دوائر أمريكية فـي واشـنطن            ': وقال السفير عواد  
  .يوم لنفي هذا الخبر أو ذاكمؤسسة الرئاسة ال تعتزم أن تتصدى كل 

األمريكية حول هذا الموضـوع،     ) واشنطن تايمز (وأضاف، أنه اطلع على التقرير المنشور في صحيفة         
إن هذا الكـالم مرفـوض ولـسنا ملـزمين          'السؤال ألي مدقق ما هي مصادر الخبر؟، مضيفا،         ': قائال

  .'بالتصدي له والرد عليه
 22/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   في إفشال مشروع الشرق األوسط الجديدنجاحهاريا تؤكد سو .56

 اعتبر فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، أمس، أن من أهم النجاحات التـي حققتهـا                 :دمشق
بفضل دعمها واحتـضانها للمقاومـة الوطنيـة        " مشروع الشرق األوسط الجديد   "سوريا إفشال ما يسمى     

 في سبيل تحقيق وحدته وحريته وسيادته على أرضه وتحقيق اسـتقالله            اللبنانية، ودعمها للشعب العراقي   
  .وسحب القوات األجنبية منه، وعملها إلفشال أهداف العدوان الصهيوني على قطاع غزة 

  وأشار المسؤول السوري إلى أن النجاحات التي حققتها السياسة السورية بقيادة الرئيس بشار األسد خالل 
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ة شكلت حجر زاوية في كل التحوالت االيجابية التي شـهدتها المنطقـة وأثبتـت        السنوات العشر الماضي  

  .صوابية المواقف السورية الثابتة تجاه القضايا اإلقليمية والدولية
  22/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  بالسعي لبثّ الفتنة بين المسلمين" إسرائيل" وبريطانيا وأمريكاخامنئي يتهم  .57

 في بيان أصدره أمس األربعاء، بمناسبة        إتهامه المرشد اإليراني علي خامنئي   أكد  :  ستار ناصر  -طهران  
مرور سبعة أيام على حادث زاهدان التخريبي، أجهزة التجسس األمريكيـة والـصهيونية والبريطانيـة               

  .واعتبرها الجهة الرئيسة الداعمة لهذه الجريمة 
راء تنفيذ هذا العمل الدامي وأمثاله، هو بـث         وأشار خامنئي الى أن أحد األهداف الرئيسية لألعداء من و         

الفرقة والخالفات المذهبية بين المسلمين، مؤكداً أن الجمهورية االسالمية اإليرانية لـن تـسمح ألذنـاب                
ودعا خامنئي جميع أجهزة األمن والمخابرات ذات الصلة        . االستكبار العالمي بتحقيق مآربهم المشؤومة      

  .دة البالد وأمنها وتسليمهم للعدالة بالتصدي بحزم وجد ألعداء وح
 22/7/2010، الخليج، الشارقة

 
   للبنان لم تؤثر في شيء "إسرائيل"تهديدات  : اإليرانيالشورىرئيس مجلس  .58

رئيس مجلس الشورى االيراني علي الريجاني والزميل رضوان عقيل في مقر البعثة اإليرانية في              تحدث  
  ".حزب اهللا"سرائيلية االخيرة وخصوصا ضد  عن لبنان ورؤيته للتهديدات اال،جنيف
الكيان الصهيوني شعر بنوع من النكسة واالحباط بعد فشله الذريع في عدوانه على لبنان فـي                 نإ" وقال

كل هذه المعطيـات  "ويرى ان   ".  يوما، فضال عن فشله في حربه على غزة        33 الذي استمر    2006تموز  
ومن خالل الدعاية االعالمية التي درج علـى        . رى المس بها  تدل على ان هذا الكيان شعر بان كرامته ج        

القيام بها وفق هذا الشكل، يريد ان ينجو ويخلص نفسه من هذه الورطة التي اصيب بهـا فـي االعـوام     
  ".اعتقد ان هذه التهديدات ضد لبنان لم تؤثر في شيء: "ويضيف". االخيرة

ـ وفي جانب آخر، يشبه الريجاني مفاوضات السالم في          لعبة التسلية التي لم تحقق شـيئا ولـم         "المنطقة ب
  ".تسفر عن اي نتيجة ايجابية، حتى لو استمرت المفاوضات وفق هذا الشكل مئة سنة

ونـرى ان الكيـان     . ان مسار هذه المفاوضات لن يسترجع شبرا واحدا من االراضي المحتلة          : "ويضيف
  ".سالمية في لبنان وفلسطينالصهيوني يقف عند هذه الحدود اليوم بسبب المقاومة اال

  22/7/2010، النهار، بيروت
 

   إلى غزة األسبوع المقبليتوجهون نواب إيرانيين .59
ذكرت وكاالت أنباء إيرانية، أمس، أن أربعة نواب إيرانيين سيتوجهون األسبوع المقبـل             : طهران، غزة 

 عن النائب محمـود     "فرانس برس "ونقلت  . عبر مصر   " إسرائيلي"إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار       
أحمدي بيغاش العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اإليراني قوله لوكالـة األنبـاء اإليرانيـة                 

وأفاد المصدر نفسه بأن النواب الثالثة اآلخرين هـم ايـواز           " . الرحلة ستتم الثالثاء المقبل   "الرسمية إن   
  . حيدربور وبرويز سروريف وشبيب جوياري 

  22/7/2010، ارقةالخليج، الش
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   غزة فلسطينيين أصيبوا في حرب أطفاال"سلوفينيا" موزة زارا في الشيخة و القطرياألمير .60
 زار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد وصـاحبة               - قنا   -سراييفو-ليوبليانا

انيلو تورك وسـيدة سـلوفينيا      السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، برفقة الرئيس السلوفيني دكتور د          
 األطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب على      -في اليوم األخير لزيارتهما سلوفينيا    -األولى أمس في ليوبليانا     

وكانت قطر قد وقّعـت     . لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة   » سوشا«غزة، الذين يتلقون العالج في مركز       
ـ ، في حضور الزعيمين، اتفاقية بالتبر     )الثالثاء( إلعادة تأهيل أطفـال غـزة فـي        » مائة ألف يورو  «ع ب

  .المركز التأهيلي العالجي
 22/7/2010، )قطر(الوطن،الدوحة، 

  
   شمس السورية المحتلة ونجله بتهمة التجسس لجهة اجنبيةمجدلاعتقال مواطن من  .61

ـ  : من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ   ر امـس،  كشفت االجهزة االمنية االسرائيلية بعـد ظه
االربعاء، النقاب عن اعتقال متهم ثالث في اعقاب اعتقال والد وابنه من قرية مجدل شمس في الجـوالن                  

والمعتقل الثالث هو محمود مصاروة البالغ من العمـر         . المحتل واتهامهما بالتجسس لصالح جهات اجنبية     
62سمى بالخط االخضر عاما من مدينة باقة الغربية الواقعة في المثلث الشمالي داخل ما ي.  

 ايام علـى ذمـة      10االسرائيلية فقد امرت المحكمة امس بتمديد اعتقاله لمدة         ' معاريف'وبحسب صحيفة   
الـشاباك  (وقالت االجهزة االمنية االسرائيلية، بحسب الصحيفة العبرية، ان جهاز االمن العـام             . التحقيق

ت الشاب صباح امس، فيما حظرت نشر اية تفاصيل         والوحدة القطرية للتحقيقات الدولية اعتقل    ) االسرائيلي
  . عن القضية واكتفت بالقول ان للمعتقل عالقة في قضية التجسس

وفي اعقاب ذلك احتشد عدد كبير من اهالي مجدل شمس في محيط المنزل، ووقعـت مواجهـات مـع                   
لي سبيلهم الحقا بعد    الشرطة، تم خاللها تدمير عدد من مركباتها، وتم احتجاز عدد من افراد الشرطة، اخ             

  . اشتراط نقل المصابين لتلقي العالج، ومغادرة الشرطة للمكان
 22/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  ميركل قلقة من انسداد أفق عملية السالم .62

أعربت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أمس عن قلقها الشديد من انسداد أفـق             :  اسكندر الديك  -برلين
الحـل الـذي ال     «لسالم في الشرق األوسط، مجددة التزامها بحل الدولتين الذي اعتبرته           الحل في عملية ا   

  .ويتمثل في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل» بديل منه
وقالت المستشارة األلمانية في مؤتمرها الصحافي السنوي التقليدي، قبل بدء العطلة الـصيفية الحكوميـة               

 من استمرار النزاع اإلسرائيلي   » غير مرتاحين بتاتاً  «راً، إن قادة العالم الكبار      والبرلمانية التي تستمر شه   
ورداً . »خصوصاً أن الوقت يمر من دون تحقيق نتائج على أرض الواقع          « الفلسطيني وجمود األزمة،     -

من من هنا ال يمكنني القول بأنني مرتاحة بأي شكل من األشكال            «: قالت ميركل » الحياة«على سؤال لـ    
  .»التطور الجاري حالياً في عملية السالم

القلـق  «وعن الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غزة، أعربت ميركل عن              
خطوة إسرائيل المهمة المتمثلة بتغيير القائمة الـسلبية التـي          «على رغم   » من الوضع في القطاع   »الكبير

  .»ات والبضائع إلى قائمة إيجابيةكانت تعتمدها إلدخال المؤن والمساعد
 حتى اآلن عن فتح المعابر بصورة كاملة أمام السلع والبـشر علـى رغـم                "إسرائيل"وعن أسباب تمنع    

معروف لدى الجميع بأن سبب بقاء الوضع على        «المطالبات الدولية لها لفتت المستشارة األلمانية إلى أنه         
في تلميح إلى إطالق    »  من القطاع  "إسرائيل"ر الذي تواجهه    المعابر كما هو عليه اليوم هو استمرار الخط       

  . صواريخ القسام عليها
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ستواصـل  «مشيرة إلى أن حكومتهـا      » على المرء السعي خطوة خطوة إليجاد حل      «ورأت ميركل أنه    
، لكنها حذرت من أن الوضـع فـي المنطقـة           »الشعور بمسؤوليتها واضعة حل الدولتين هدفاً دائماً لها       

  .» جداًصعب جداً«
وعن موقف حكومتها من االستيطان وتهويد القدس الشرقية وطرد سـكانها األصـليين منهـا اعترفـت            

االسـتيطان  : ، وتحدثت في هذا الـصدد عـن مـشكلتين         »مصاعب كبيرة «المستشارة األلمانية بوجود    
هل إقامة حل   لن يس «وحذّرت ميركل من أن استمرار البناء االستيطاني في األراضي المحتلة           . والالجئين
كـل  «: وأضـافت . الفتة إلى أنه يتوجب البحث في األمرين في إطار التصور النهائي للحـل            » الدولتين

جهودنا منصبة حالياً على توفير أجواء جيدة للمفاوضات، ولكن عندما ال يتفاوض المرء ال يمكنه حـل                  
ين المعنيين إلى التوافق على     ورأت أن الوضع في القدس الشرقية أكثر صعوبة، داعية الطرف         . »المشاكل

هو من مسائل الحل النهـائي، لكـن        «وأردفت أن وضع القدس الشرقية      . حلول وسط لتنفيذ الحل الشامل    
  .»القول بأن الهوة بين الطرفين كبيرة فليس بسر على اإلطالق

  22/7/2010، الحياة، لندن
  

  "2أسطول الحرية "ورين في  العبين دوليين مشهتستطلع إمكانية مشاركة "الحملة األوروبية" .63
اتصاالت مع عـدد مـن الالعبـين الـدوليين          » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «تجري   :غزة

الذي ينطلق نحو قطاع غـزة      » 2أسطول الحرية   «المشهورين، من أجل استطالع إمكان مشاركتهم في        
  .المقبل) سبتمبر(نهاية أيلول 

نسخة منه أنها ستطلق سلسلة اتصاالت مع عدد من         » الحياة«تلقت  في بيان   » الحملة األوروبية «وذكرت  
الالعبين المشهورين، خصوصاً في كل من فرنسا واسبانيا، مثل كابتن الفريق اإلسباني في كأس العـالم                

ولفت البيـان إلـى أن التحركـات        . »2أسطول الحرية   «إيكر كاسياس، الستطالع إمكان المشاركة في       
أسـطول  « من التكتم، خصوصاً في شأن أسماء الالعبين المتوقع مشاركتهم في            واالتصاالت تحاط بحال  

  .، تحسباً لتعرضهم أو تعرض أنديتهم لضغوط من االحتالل اإلسرائيلي»2الحرية 
وكان بعض المواقع على شبكة االنترنت نقل عن الالعب كاسياس قوله إنه لن يحضر االحتفاالت بالفوز                

، »حزنه الشديد لما يحدث في غـزة      «الرئيس في العاصمة اإلسبانية تعبيراً عن       بكأس العالم في الميدان     
، مؤكداً أن احتفـال     »من المستحيل مشاركة الناس والضحك بعد رؤية ما يحدث في قطاع غزة           «: مضيفاً

  . »جزئي طالما بقي قطاع غزة محاصراً«األسبان بالفوز بكأس العالم 
22/7/2010، الحياة، لندن  

  
  عمار قطاع غزةإعادة  مليون دوالر إل14برازيلي يقدم مساعدة مالية بقيمة الرئيس ال .64

 مليـون دوالر  14وقع الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا قرارا بمنح مساعدة مالية برازيلية قيمتها : رام اهللا 
 وذلك خالل لقائه الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح               ،العادة اعمار قطاع غزة   

  .عالم البرازيليين بحضور وزيري الخارجية واإل، ووفداً من حركة فتح،فوض العالقات الدولية فيهام
ان قضية فلسطين تـسري     "وأكد الرئيس البرازيلي دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية قائال           

 يسمح بقيـام دولـة    في دماء كل برازيلي وانه سيبقى حتى بعد نهاية واليته مناضال من اجل سالم عادل              
كمـا  . "فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعطي الشعب الفلسطيني الحرية واالستقالل والكرامة            

اكد الرئيس البرازيلي استعداده التام للتحرك المستمر في كافة المحافل الدولية لدعم الموقف الفلـسطيني               
ك حقيقي لعملية السالم وخلق دعم دولي متعدد        ومواجهة الضغط الموجود على السلطة الفلسطينية وتحري      

  .طراف في ذلك االتجاهاأل
22/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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  يوجد تقدم في موقف حماس بشأن مبادرة السالم العربية : مندوب روسيا لدى األمم المتحدة .65

تماع لمجلس األمن حـول     قال مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين خالل اج          : وكاالت
تموز، قال ان هناك تقدما في موقف حماس بـشأن          / يوليو 22تطورات األوضاع في الشرق االوسط يوم       

  . مبادرة السالم العربية مع االسرائيليين
وأضاف تشوركين أن موسكو ستواصل اتصاالتها مع حركة حماس من أجل تحقيق المصالحة مع حركة               

 مشيرا الى ان المصالحة الفلسطينية تعد من أهم المسائل علـى طريـق              فتح وتوحيد الصف الفلسطيني،   
  . التسوية الشرق أوسطية

كما جدد تشوركين استعداد بالده لمواصلة بذل الجهود لتحقيق تسوية عادلة بين الفلـسطينيين واسـرائيل       
مع العالم المحيط،   قامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على التعايش        إعلى اساس حل الدولتين، والعمل على       

  . "سرائيلإ"من أوفي نفس الوقت ضمان 
22/7/2010، روسيا اليوم  

  
   فلسطيني300 أدت إلى تشريد في الضفةعمليات الهدم ": منظمة العفو الدولية" .66

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات االحتالل بوقف هدم منازل الفلسطينيين وغيرها مـن المبـاني فـي                 
 فلسطيني نـصفهم    300أدت إلى تشريد    " اإلسرائيلي"يات الهدم التي نفّذها الجيش      الضفة، وقالت إن عمل   

  . مبنى فلسطينياً 198أطفال من خالل هدم ما ال يقل عن 
أن عمليات الهدم األخيرة    "وأكد فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة             

إلزالة السكان الفلسطينيين من أجزاء من الضفة       " إسرائيل"يجية  تكثّف المخاوف من أنها جزء من استرات      
، "سيطرتها الكاملة عليها من حيث التخطيط والبنـاء       " إسرائيل"، والتي أحكمت    )سي(المعروفة بالمنطقة   

  .واعتبر أن صالحية التخطيط والبناء يجب أن تقع على عاتق المجتمعات الفلسطينية المحلية 
22/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
  لفك الحصار عن غزة" جرأة األمل"يطلق سفينة " أوباما" لـ صديق .67

، أن  )21/7(األمريكية، في عددها الصادر اليوم األربعاء       / واشنطن بوست /أوضحت صحيفة   : واشنطن
رشيد الخالدي، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وأحد أصدقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما،               

التي ستحمل على متنها مساعدات إنسانية بقيمة تبلـغ         " جرأة األمل "خراً عن تسيير رحلة سفينة      أعلن مؤ 
، انطالقاً من رغبته إلى جانب هيئة مشاركة أخرى، في           إلى قطاع غزة   نحو ثالثمائة وسبعين ألف دوالر    

  .رفع الحصار عن قطاع غزة الذي فرضه الجانب اإلسرائيلي قبل نحو أربع سنوات
التعقيب على هذه األنباء، فيما أكّدت الـصحيفة أن الهيئـة المنظّمـة             " البيت األبيض "ه، رفض   من جانب 

  .في غضون شهر" جرأة األمل"للرحلة قد شرعت بجمع األموال والتبرعات الالزمة إلبحار 
ـ       "هذا ونقلت الصحيفة ذاتها عن الخالدي، ذو األصول الفلسطينية، ما مفاده أنه              ان غير متأكّـد مـا إذا ك

إذا كان االسم يعد مشكلة بالنسبة لـإلدارة  "، مضيفاً  "سيطلق اسم كتاب أوباما على سفينة المساعدات أم ال        
األمريكية، فيمكنها بكّل بساطة أن تضغط على إسرائيل لفك الحصار عن غزة فتنتهي بذلك كل المـشكلة                 

  .، وفق قوله"وينتهي االرتباك الحاصل
اردت عن مشاركة األكاديمي المعروف في رحلة فك الحصار عن غزة، قد            ويشار إلى أن األنباء التي تو     

دفعت بالرأي العام األمريكي إلى مطالبة وزارة العدل بإجراء تحقيق يتضمن األسباب التـي قـد تـدفع                  
  .، وفق تعبيرها"تقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية"البروفيسور في جامعة كولومبيا، إلى 

21/7/2010قدس برس،   
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  "إسرائيل"ناشطان إسبانيان يرفعان دعوى قضائية ضد  .68

التـضامني  " أسطول الحريـة  "رفع ناشطان إسبانيان كانا قد أصيبا بجروح خالل مشاركتهما في           : )وام(
العتداء " اإلسرائيلية"لرفع الحصار عن غزة، دعوى قضائية في المحكمة الوطنية اإلسبانية ضد الحكومة             

  .ماضي على سفن األسطول أيار ال/ قواتها في مايو
" ميغيـل تابيـال والورا اروا   "وأعلنت رابطة الثقافة والسالم والتضامن اإلسبانية أن الناشطين اإلسبانيين          

 شخصاً أصيبوا خالل مشاركتهم في رحلـة     50باعتبارهما ضمن   " اإلسرائيلية"رفعا دعوى ضد الحكومة     
  . األسطول 

22/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

  تاب اليهود المعادين لإلسالم يعلن إسالمهأشهر الك .69
اعتناقه للدين اإلسالمي بعد سلسلة طويلـة مـن         » هنريك برودر «أعلن الكاتب األلماني اليهودي الشهير      
  .الكتابات العدائية لإلسالم والمسلمين

األلمانية ذات الـشعبية الكبيـرة،      » دير شبيجل «صحافي مخضرم في مجلة     » هنريك برودر «ويذكر أن   
وحاصل على جـائزة    » أوروبا تستسلم .. هاي« بعنوان   2007صاحب أكثر الكتب مبيعا في ألمانيا عام        و

  .الكتاب األلماني للعام
22/7/2010، السبيل، عمان  

  
   اليوم سنرفضه غدا نرفضهوما ..  رؤيتنا واضحة :خالد مشعل .70

مـع رئـيس    » الـسبيل «وار  في الحلقتين السابقتين من ح      –عاطف الجوالني  وحمزة حيمور      : حاوره"
خالد مشعل حول الفكر السياسي للحركة، تناولنا جملة من القضايا بالغة           ،  المكتب السياسي لحركة حماس   

  .األهمية والحساسية
وفي حلقة اليوم يتناول الحوار مسألة على درجة عالية من األهمية تتعلق بهوامش المرونـة ومـساحات                 

ناول موقف الحركة من منظمة التحرير، وهل ما زالت تصلح إطارا           الثوابت والمبادئ لدى حماس؛ كما يت     
لتمثيل الشعب الفلسطيني وللتعبير عن طموحاته؟ كما أجاب مشعل على سؤال بخصوص مـا إذا كانـت                 

  .حماس تؤمن بالشراكة مع اآلخرين أم تسعى لالنفراد والهيمنة
 حجمها الذي تجاوز المساحة المحددة، دفـع        وكنا أشرنا إلى أن حلقة اليوم ستكون الثالثة واألخيرة، لكن         

فـإلى  .. لتقسيمها إلى حلقتين، حيث سننشر بعد غد السبت بإذن اهللا الجزء الرابع واألخير مـن الحـوار                
  :الحلقة الثالثة

  :حماس ومنظمة التحرير
 هل تعتقدون أن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تصلح كإطار ومرجعية لتمثيل الـشعب الفلـسطيني               

وللتعبير عن طموحاته في ظل ما آلت إليه أوضاعها، وفي ظل رفض  المهيمنين عليهـا أي إجـراءات                   
  لتفعيلها وإصالح هياكلها التنظيمية واإلدارية؟

 الشك أن واقع المنظمة اليوم بات موضوعاً شائكاً وأزمة حقيقية في الساحة الفلسطينية، ويشكل تحدياً                 -
فالشعب الفلسطيني اليوم محروم من وجود مرجعية شـرعية         . لفلسطينيةكبيراً لكل القوى والشخصيات ا    

وحقيقية له، تمثل بصدق قواه وفصائله وشخصياته ووجوده الواسع الممتد في الداخل والخارج، وتعكـس              
ـِد هـذه المرجعيـة               تطلعاته وحقوقه وثوابته ومصالحه الحقيقية، وفي ذات الوقت ممنوع عليه أن يوجـ

 إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من كل التوافقات والوثـائق التـي               الحقيقية من خالل  
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وقعت عليها مختلف األطراف الفلسطينية، ونصت على ضرورة إعادة بناء المنظمة وإصالحها، وإعـادة      
  .بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية

ولية، ومن مختلف األبعـاد والزوايـا،   ولذلك فنحن نحتاج إلى تناول هذا الموضوع بروية وتوازن ومسؤ         
  .حتى نتمكن من إيجاد مخرج مناسب وحقيقي من هذه األزمة الوطنية، أزمة المرجعية

إن منظمة التحرير، بالرغم مما أصابها من ضعف وتراجع، وما وقعت فيه قيادتها المتنفـذة               : البعد األول 
 وإنجازاته ورصيده في التجربة الفلـسطينية،       من أخطاء وتراجعات سياسية، فإنها تبقى إطاراً له تاريخه        

مما يوجب على الجميع بذل أقصى الجهود من أجل البناء على هذه التجربة، والعمل على إصالح واقـع                  
المنظمة الراهن، ومعالجة أخطائها وترهلها، والمبادرة بالتوافق الوطني إلى إعادة بناء مؤسساتها علـى              

  .أسس ديمقراطية حقيقية
إن أي إطار وطني حين يحصل على موقع اعتراف وقبول عربي وإقليمي ودولـي؛ يغـدو                : انيالبعد الث 

رصيدا ال يجوز التفريط به؛ فإن أمكن االحتفاظ بهذا االعتراف وهذا الرصيد، دون أن يكون ذلك علـى                  
 حساب حقوقنا الفلسطينية وثوابتنا الوطنية،، فهذا أمر ينبغي أن نحـرص عليـه، وال نفـرط فيـه، وال                  

  .نتجاهله
إن المرجعيات لدى الشعوب وحركات التحرر ال يمكن أن يكتب لها النجاح إذا لـم تحـظَ                 : البعد الثالث 

بتوافق المجموع، أو األغلبية الكبيرة والواضحة؛ وال يستطيع طرف ما أن يدعي أنه يستطيع أن يـصنع                 
التشرذم واالنقسام، وهذه واحـدة     وحده مرجعية وطنية، وفي حال ادعى ذلك فإنه يكون سبباً للمزيد من             

من التحديات الفلسطينية اليوم؛ نعم، قد ينجح أحد األطراف في بناء مرجعية خاصة به، لكنهـا بالتأكيـد                  
  .ليست هي المرجعية الفلسطينية، أي مرجعية المجموع الفلسطيني

 ديمقراطيـة أو    كما أن الطرف الذي يختطف المنظمة اليوم، ويتحكم في مقاليدها دون سند من شـرعية              
قبول فلسطيني وطني عام، ويصر على احتكارها والهيمنة على قرارها، ويضرب بعرض الحـائط كـل                
قرارات التوافق الفلسطيني على إعادة بنائها وإصالحها، فإنه بذلك يكون قد قتل المرجعية وأفقد المنظمة               

نعـم  . لفلسطيني في الداخل والخارج   ومؤسساتها القيادية موقع المرجعية الوطنية وشرعية تمثيل الشعب ا        
والجميع يدرك أن المنظمـة     . هو يمسك بورقة المنظمة شكالً، لكنها ورقة بال مضمون وشيك بال رصيد           

بيد ذلك الطرف لم تعد إال وسيلة لالستدعاء واالستخدام عند حاجته إليها للتوقيع على تنازالته، أو لتحقيق                 
نة، متوهماً أن توقيع المنظمة يمنحها صفة الـشرعية، مـع أن   بعض احتياجاته السياسية في محطات معي     

  .فاقد الشيء ال يعطيه، وفاقد الشرعية ال يمنحها
ونحـن  . هذه األبعاد الثالثة توضح حقيقة التعقيد في موضوع المنظمة والمرجعية في ظل الواقع الراهن             

مختلف القوى والشخصيات   في حماس ندرك ذلك جيداً، ولذلك حريصون على معالجة هذا الموضوع مع             
الفلسطينية بروح المسؤولية العالية، التي تهدف إلى إيجاد مخرج حقيقي يجمع الشعب الفلسطيني وقـواه               
جميعاً على مرجعية حقيقية واحدة، وعدم اللجوء إلى خيارات تزيد الواقع الفلسطيني تفـسخا وانقـساما؛                

وضوع المرجعية وتعطيلهـا واالسـتمرار فـي          بالتحكم في م    - في ذات الوقت     –وعدم السماح ألحد    
  .اختطافها واحتكارها

لقد قبلنا نحن وغيرنا أن تكون هذه المرجعية الوطنية هي منظمة التحرير، بل نرحب بذلك؛ ونسعى إليه                 
بقوة، خاصة أننا توافقنا فلسطينياً على ذلك مراراً، ولكن األمر يقتضي إصالحها وإعادة بنائها ليـدخلها                

فال معنى لمرجعية وطنية ال يشارك فيها الجميع، وال         . كي تعبر عنّا جميعاً وعن شعبنا وقضيتنا      الجميع،  
مرجعية األمر الواقع لم تكن ولم تعد مقبولة، ونحن نصر          . تسير بالتوافق العام وبناء مؤسساتها ديمقراطياً     

  .خل والخارجعلى بناء مرجعية حقيقية توحد الشعب الفلسطيني، وتضم كل القوى في الدا
نحن ندرك تماماً أن األمريكان واإلسرائيليين حريصون على طي صفحة منظمة التحرير، ليس لـشطب               
كلمة التحرير التي ال يرغبون بسماعها فحسب، وإنما ألنهم يريدون اختزال القضية الفلسطينية في الضفة               
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. ة ماليين فلسطيني في الـشتات     والقطاع، ليسهل حلها حالً تصفوياً يلغي حق العودة ويتجاهل حقوق ست          
والشك أن قيام منظمة التحرير بدورها كمرجعية وطنية حقيقية تضم الجميع يمثل أحد ضمانات الحفـاظ                

  .على حق عودة الالجئين والنازحين، وعلى دور الشتات الفلسطيني في المشروع الوطني
  ن إلى التفرد والهيمنة؟هل تؤمنون بالشراكة مع اآلخرين في ساحة العمل السياسي ، أم تسعو

نحن نرفض التفرد والهيمنة واالحتكار، وشعبنا يرفض       .  ما نرفضه من غيرنا ال يمكن أن نقبله ألنفسنا         -
ذلك، ونحن ملتزمون بالشراكة مع كل القوى والشخصيات الفلسطينية؛ وملتزمون بذلك، فـنحن جميعـاً               

االنتخابـات أن تـستأثر بـالقرار؛ نحـن         وال يعني فوز حماس أو غيرها في        . شركاء الوطن والقضية  
ملتزمون بالشراكة وبالعمل االئتالفي مع الجميع، سواء قبل االنتخابات أو بعدها، وقد عملنا على تحقيـق                
ذلك في ساحة المقاومة والنضال، وفي مجال العمل السياسي والنقابي، وفي تجربة الفصائل العشرة، وفي               

، وفـي   2007 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة عـام           تجربة تحالف القوى الفلسطينية، وفي    
، ووثيقة الوفاق الوطني الفلـسطيني      2005الوصول إلى العديد من التوافقات الفلسطينية، كاتفاق القاهرة         

  .، وغيرها2006
مهما كانت قوة أي طرف في الساحة الفلسطينية، ومهما وصلت درجة نجاحـه، أو نـسبة فـوزه فـي                    

لقد بادرنا منذ البداية بعد فوزنا      . ت، فإنه ال يستطيع االنفراد بالقرار الفلسطيني وال يجوز له ذلك          االنتخابا
في االنتخابات بالعرض على الفصائل والشخصيات المستقلة أن تتشارك معنا في تشكيل حكومة وحـدة               

الجميـع فـي   وطنية، وأبدينا مرونة كبيرة من أجل التوصل إلى ذلك؛ فنحن نؤمن بـضرورة مـشاركة    
لكن معظم تلك الفصائل لألسف رفضت عرضنا بالمشاركة، بسبب ظروف          . مؤسسات القرار الفلسطيني  

أو حسابات تخصها، أو بفعل ضغوط مورست عليها، ألن بعض األطراف اإلقليمية والدولية المعروفـة               
كة فـي النظـام     قررت منذ اللحظة األولى عزل حماس، وإفشال تجربتها السياسية، ومنعها من المـشار            

السياسي الفلسطيني من موقع متقدم، إال إذا غيرت جلدها، وتخلت عن المقاومة، وتراجعت عن الثوابـت                
  .الوطنية

  :حماس وتجربة السلطة
أخطأت أو تعجلت باالقتراب من الحكم والسلطة، وأنها خـسرت جـزءا مـن       ) حماس(ثمة من يرى أن     

  ت ومعادالت صعبة؛ كيف تنظرون أنتم إلى هذا األمر؟رصيدها جراء ذلك، ووضعت نفسها أمام تحديا
 بالمنطق الطبيعي لمسيرة حركات المقاومة والثورات، ينبغي أن ال يكون هناك خلـط بـين مرحلـة                  -

فاألصل أن تأتي   . المقاومة ومرحلة السلطة؛ ألن السلطة والدولة مرحلة الحقة للتحرير، ال متقدمة عليها           
  .عد أن تنجح المقاومة والثورة في تحرير األرض وامتالك السيادة عليهاخطوة السلطة وبناء الدولة ب

لكن حين تجد نفسك أمام حالة مفروضة على األرض، لم تكن أنت سببا فيها، وهي وجود سلطة في ظل                   
احتالل قبل أن ينجز هدف التحرير، فإن هذا الوضع يشكل تحدياً لكل قوى المقاومة، ويـدعو للتـساؤل                  

هذا هو التحدي الذي أجابت عليه حماس؛ هـي لـم   . عامل معه بمعطياته المعقدة والخطيرة    حول كيفية الت  
هل نستمر كمقاومة أم نذهب وننشئ سلطة؟ لو كان هذا هو التحدي المطروح أمامهـا               : تجب على سؤال  

 بل نكمل مشروع المقاومة وننجز التحرير أوال، ثم بعد ذلك نقيم سـلطة            : ألجابت عليه بحسم ودون تردد    
لكن التحدي الذي طرح نفسه كأمر واقع، أنـك   . ودولة على األرض التي حررناها وامتلكنا السيادة عليها       

أمام سلطة نشأت عن اتفاقية أوسلو قبل إنجاز التحرير، وقبل إنهاء االحتالل، بل جاءت هذه السلطة ثمرة                 
وتحولت عبر التزاماتها األمنيـة     التفاق أمني مع العدو المحتل نفسه، وأصبحت هذه السلطة أمراً واقعاً،            

مع االحتالل إلى عقبة حقيقية أمام مشروع المقاومة، فكان التحدي والسؤال المطروح علينا، هل نشارك               
  في هذه السلطة أم ننأى بأنفسنا عنها؟

وكان قرارنا بعـد طـول مدارسـة        . هذا التوصيف مهم جدا حتى يعرف الناس كيف تعاملنا مع المسألة          
ؤسسات الحركة الشورية والقيادية، وعلى نطاق واسع، وعلى مدى شـهور عديـدة، أننـا               وتشاور في م  
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سنشارك في االنتخابات التشريعية بهدف إصالح السلطة وتغيير دورها، وأننـا سـنتحمل نتـائج هـذه                 
ونحن اليوم ما زلنا نعتقد بصحة قرارنا ذاك، وأن هذه التجربة التي فرضتها معطيات              . المشاركة وتبعاتها 

  .الواقع كانت تجربة ضرورية، ولسنا نادمين عليها
  فلماذا اخترنا هذا الخيار والقرار، وما هي خلفياته وضروراته ودواعيه؟

أوالً، رغم أن السلطة الفلسطينية جاءت ثمرة اتفاق أوسلو األمني الـذي كـان خالفيـاً عنـد الـشعب                    
فسها عملياً على األرض، وتحولت مـع       الفلسطيني، وفُرض عليه دون مشاورته، إال أن السلطة فرضت ن         

األيام إلى أمر واقع وثقيل، وباتت تتحكم في مفاصل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع،                
وتنوب عن االحتالل في مهامه األمنية في قمع المقاومة ومالحقة كوادرها، وذلك بحكم التزاماتها األمنية               

  . خطراً حقيقياً ومتعاظماً على مشروع المقاومةمع العدو، وبالتالي أصبحت تمثل
فهل الحكمة والمصلحة تكمن في تجاهل هذه السلطة والواقع الذي فرضته، والنأي بنفسك عنها، وعنـدها             
ستظل عقبة في طريقك، وخنجراً في ظهرك، وخطراً متزايداً علـى مـشروع المقاومـة؟ أم الحكمـة                  

 بهدف العمل على إصالحها وتغيير دورها والتـأثير فـي           والمصلحة والضرورة تقتضي أن تشارك فيها     
مهامها والتزاماتها، لتكون في صالح الشعب وليس في صالح االحتالل، أو على األقل الحد من شرورها                
ومخاطرها على الواقع الفلسطيني السياسي والنضالي؟ وقد كان ذلك هو الخيار الذي اتجهت إليه الحركة               

  .عبر قرارها بالمشاركة
ثانياً؛ هل الحركة قادرة على تحقيق تلك األهداف من وراء المشاركة؟ هل بوسعها ذلـك؟ أم أن الواقـع                   

  أقوى منها وسيحتويها في نهاية المطاف؟
وقد رأت قيادة الحركة أنها قادرة على ذلك بإذن اهللا، وذلك بالنظر إلى جملة المتغيرات التي طرأت على                  

نية وفي أعقابها، وعلى واقع المقاومة وتطور قواها في الداخل، والتغير           واقع السلطة خالل االنتفاضة الثا    
الذي طرأ على خريطة القوى السياسية في الساحة الفلسطينية، والوعي المتراكم لدى شعبنا والذي أيقظه               

إلى على حقيقة أوسلو المرة وأوهامها التي تبخرت مع أول اختبار حقيقي، وتزايد القناعة والحاجة بالتالي                
  .تغيير هذا الواقع وإصالحه

ثالثاً؛ أما عن إشكالية الدخول في سلطة نشأت عن اتفاق أوسلو، وهل المشاركة في هكذا سـلطة يعنـي                   
  االعتراف بأوسلو والتزاماتها السياسية واألمنية؟

لعملية انتهت  فقد رأينا في قيادة الحركة أن اتفاقية أوسلو، وإن بقيت موجودة نظرياً؛ إال أنها من الناحية ا                
فعليا على األرض في ظل االنتفاضة الثانية والمواجهة المفتوحة مع المحتل الصهيوني؛ حيث أن شارون               

، قضى عملياً علـى     2002بما فعله في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد عملية السور الواقي عام              
ورات لم تعد اتفاقية أوسلو هـي       وفي ظل هذه التط   . أوسلو؛ ودمرها تحت جنازير دباباته وقصف طيرانه      

الحاكمة للسلوك الفلسطيني كما كانت من قبل، وأصبح التيار العام في الساحة الفلسطينية بمختلف القـوى                
والجماهير تتحرك على أساس مشروع المقاومة والمواجهة مع االحتالل، وهو منـاقض عمليـاً لمـسار                

  .أوسلو وبرنامجه السياسي
ادها المتسارع واالستثنائي، أصبحت عبئا على الشعب الفلـسطيني؛ فكـان مـن             رابعاً؛ هذه السلطة بفس   

. الطبيعي والواجب أن نبادر إلى محاربة هذا الفساد، والعمل على تعزيز عوامل الـصمود الفلـسطيني               
ولذلك رفعنا شعار التغيير واإلصالح؛ فالشعب الفلسطيني الذي خاض انتفاضتين عظيمتـين، ومـا زال               

 المحتل كل يوم، من حقه على قيادته أن تخفف عن كاهله أعباء هذا الفساد، وأن توفّر لـه                   صامداً يواجه 
من هنا، وباإلضافة إلـى     . حياة كريمة تعينه على الصمود وال تثقله بالفساد المالي واإلداري  واألخالقي           

ها، حتـى   مسؤوليتنا كحركة مقاومة، كنا نشعر بضرورة العمل من أجل إصالح السلطة ومحاربة فـساد             
نخفف من أعباء الناس، ونزيد من قدرة الشعب على الصمود والمقاومة، فكـان ذلـك أحـد الـدواعي                   
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األساسية لمشاركتنا في السلطة، فشعبنا كان يلح علينا في تلك الفترة بضرورة تحمل المـسؤولية تجـاه                 
  .إصالح السلطة، وعدم االكتفاء بممارسة المقاومة فقط

ق، أنه حصل تغير مهم في الساحة الفلسطينية ال نستطيع إغفاله وتجاهله؛ فأيام             خامساً؛ يضاف إلى ما سب    
الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه اهللا، ورغم أننا اختلفنا معه كثيرا، غير أنه في سنواته األخيرة، حين                 

 العسكري،  أدرك انسداد األفق أمام اتفاقية أوسلو وتراجع إسرائيل عملياً عنها؛ عمل على استعادة الخيار             
هذه الحالة كانت تسمح بتوفير قدر معقـول مـن الغطـاء            . وحاول أن يزاوج بين البندقية والمفاوضات     

  .للمقاومة، وحرية عملها
لكن بعد رحيل عرفات، جاءت قيادة فلسطينية ترفض االنتفاضة والمقاومة من حيث المبدأ، وتلغي الخيار               

وتبادر في ذات الوقت إلى التنسيق األمني وعلى نطـاق          العسكري، فهي ال تؤمن إال بخيار المفاوضات،        
  !!واسع مع األمن الصهيوني، بل ومجاناً

برنامج القيادة الجديدة كان يبعث على القلق الشديد إزاء مستقبل المقاومة، فأنت إن أسلمت لهـا مقاليـد                  
ة للشعب والتحكم في    السلطة والقرار السياسي، فإنك تساعدها في السيطرة على كل مفاصل الحياة اليومي           

خياراته ومساراته النضالية، وتمكّنها من الهيمنة على القرار الفلسطيني، وتصبح أنت محاصرا ومحشوراً             
هذا المتغير كان بالغ الخطورة، وفرض على المقاومة أن تعيد النظر في تعاملها مع السلطة               . في الزاوية 

  .وموضوع المشاركة فيها
هل حصيلة تجربتا في السلطة وتداعياتها      : دفعتنا للمشاركة؛ والسؤال اليوم   كل تلك الدواعي والضرورات     

  .ال، وأسوق ما يعزز ذلك: الالحقة تدعو للحكم بالخطأ على هذه التجربة أو الندم عليها؟ أقول
فمن قال إننا لو لم نشارك في السلطة فإن األمور ستكون أفضل، نقول لـه، نحـن رأينـا اآلن مـشهد                      

تقـديرنا أن  . ابياته وسلبياته، لكننا لم نر المشهد في حال أن حماس لم تشارك في الـسلطة           المشاركة بإيج 
ذلك المشهد سيكون أسوأ وأقسى بحق مشروع المقاومة وقوى المقاومة والمسار السياسي الفلسطيني، بل              

قـوى  اليـوم نحـن و    . سيسهل عملية ذبحنا بذريعة الخروج على الشرعية الفلسطينية والقرار الـوطني          
المقاومة نُحاَصر ونُذَبح وتُشَن علينا الحروب والمالحقات األمنية رغم أننا نملـك الـشرعية الـسياسية                

كان ذبحنا  ! المستندة إلى صناديق االقتراع، فكيف الحال لو كنا بال شرعية انتخابية وخارج سلطة القرار؟             
مريكية اإلسرائيلية التي تضع ذلـك      في عرف السلطة والمعايير األ    » حالال«عندئذ سيكون أسهل، وربما     

  !!في خانة الحرب على اإلرهاب
ـُالم من انتخبه الشعب ديمقراطياً على تمسكه بخيار شعبه، بينما ال يوجه اللوم للذي                  والعجيب اليوم أن ي

  !!رفض خيار الشعب وانقلب عليه واستقوى باألمريكان واإلسرائيليين ضده؛ هذا منطق ظالم ومقلوب
فبقدر ما عانينا نحن من تبعات وتداعيات هذا الخيار على األرض، بقدر ما عانى اآلخر مـن                 أمر آخر؛   
يكفي هذه التجربة أنها فرملت وأعاقت المشروع اآلخر القـائم علـى التفـريط والتـسوية                .  ذلك وأكثر 

عنـا  صحيح أننا دف  . المجحفة، وعلى إقصاء المقاومة من مسرح الصراع، ومن مشهد القضية الفلسطينية          
ثمنا كبيرا، حيث حوصر شعبنا، وتعرضنا لحرب شرسة واعتداءات وجرائم فظيعة؛ لكـن هـذا شـيء                 
طبيعي رغم شدة آالمه، وقد حصل مع كل الشعوب التي قاومت وضحت ونالت حريتها؛ وهـل تحـرر                  

وهل كانت معاناة شعبنا ستكون أقل لـو        ! شعب واندحر احتالل، دون تضحيات ودماء وأشالء وعذابات؟       
  !انفرد أصحاب المشروع اآلخر بالقرار والسلطة؟

حماس اقتحمت الميدان السياسي، واستعانت بشعبها الذي منحها الشرعية وأوصلها إلى موقـع القـرار،               
لتسخّر كل ذلك في خدمة الشعب والقضية، وفي مواجهة االحتالل، وهو ما فرض تحديات كبيرة علـى                 

ويكفيني أننا مارسنا ذلك مـن موقـع الـشرعية،          . التنازلوعلى أصحاب مشاريع التفريط و    » إسرائيل«
وغيرنا شاغب وتمرد من موقع الخروج على الشرعية واالنقالب عليها، واالستقواء علينـا باألمريكـان               

  .والصهاينة
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قد يكون هناك أخطاء في التجربة، وبالتأكيد فإن أي تجربة فيها أخطاء؛ وهـذا ال ننكـره؛  لكـن فـي                      
.  ما ترتب على هذه المشاركة من إيجابيات أكبر بكثير مما ترتب عليها من سـلبيات               المحصلة نعتقد أن  

وأقول بصراحة، لو لم تشارك حماس في السلطة وفي تحمل المسؤولية، لكانت المقاومة في كل منـاطق                 
السلطة هي الضحية، وما يحدث في الضفة الغربية اليوم من عمل دؤوب الجتثاث المقاومة، ومن تنسيق                

حالف أمني بالغ الوقاحة وغير مسبوق مع االحتالل، نموذج واضح لما كان سيحصل في بقية المناطق                وت
لو نأت حماس بنفسها عن السلطة، وأخلت الساحة ألصحاب التوجهات الخاطئـة والخيـارات الـسقيمة                

  .والمهزومة
مقاومة، نقول له، إن    ولمن يظن أن مشاركة حماس في السلطة وفي تحمل أعباء الشعب قد أشغلتها عن ال              

مشاركة حماس في السلطة لم تؤثر على تطور برنامجها العسكري؛ فقيادة الحركة وهي في قمة انشغالها                
بالشأن السياسي، كانت تجعل األولوية لخيار المقاومة؛ حماس وهي فـي الـسلطة طـورت المقاومـة                 

 مواجهة أكبر حرب يشنها العـدو       وأدواتها، وأسرت الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ، بل وصمدت في         
على األرض الفلسطينية؛ فالمشاركة في السلطة لم تكن على حساب المقاومة، بـل كـان أهـم دوافعنـا               

  .للمشاركة في السلطة أن نحافظ على المقاومة، وأن نحمي برنامجها
قطاع غزة حالة طبيعيـة،     ونود التأكيد هنا، أننا ال نعتبر حالة االنقسام القائمة حاليا بين الضفة الغربية و             

بل حالة استثنائية فرضت علينا دون إرادة منّا ومن شـعبنا، وجـاءت نتيجـة االنقـالب علـى نتـائج           
نحن ال نتطلع إلى سلطة في غزة، بل نتطلع مع قوى شعبنا إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية                 .  االنتخابات

ة جزء من الوطن الفلسطيني، وجزء من الدولـة         وغز. كاملة السيادة بعد إنجاز مشروع التحرير بإذن اهللا       
  .الفلسطينية، كما هي الضفة، وال نقبل فصل إحداهما عن األخرى

وهل  أسهمت المشاركة في السلطة بإنضاج تجربة حماس السياسية، خـصوصا وأنهـا أقحمتهـا فـي                  
  المعترك السياسي، ووضعتها في مواجهة تحديات من نوع آخر؟

ا من تجربة السنوات األربع الماضية، سواء في التشريعي أو في السلطة، علـى               بال شك، استفدنا كثير    -
الرغم من أن هذه التجربة جوبهت منذ اليوم األول بالرفض والحصار، حيث لم يسمح للمجلس التشريعي                
بالعمل وتقديم تجربة برلمانية ناضجة، كما لم يسمح للسلطة بأن تتصرف كسلطة وحكومة، حيث حوربت               

  .  ها ومن خارجها، وكان هناك إصرار واضح على عدم منحها الفرصة لتقدم تجربتهامن داخل
لقد أتاحت تجربة حماس المحدودة في السلطة الفرصة ألن تدرك حاجـات النـاس              : رغم ذلك كله نقول   

خاصة في ظل االحتالل، الذي عمل طوال السنوات والعقود الماضـية علـى ربـط الواقـع المعيـشي              
هذا كان تحديا ضخما، لكننا نجحنا إلى حد معقول بتوفير حاجات           . بنا بالعجلة اإلسرائيلية  واالقتصادي لشع 

الناس حتى في ظل الحصار الظالم وعملية الخنق المبرمجة، والتي يدرك الجميع أن هدفها الرئيس كـان                 
  .إفشال تجربة حماس ودفع الناس لالنفضاض عنها

 ذات الوقت مراعاة حاجات الناس وظروفهم المعيشية، لـم          كما أن المحافظة على مشروع المقاومة، وفي      
والقدرة على المزاوجة بين السلطة والمقاومة لم تكن باألمر اليسير فـي ظـل المعركـة               . يكن أمراً هيناً  

  .وهذه الشك تجربة جديدة وإضافية في مسيرة الحركة. المفتوحة مع المحتل الصهيوني
قليمي والدولي؛ واالحتكاك باألطراف الدولية من موقع الـسلطة،         كما أن التعاطي مع الوضع العربي واإل      

كان هو اآلخر تجربة جديدة لحماس، جعل الحركة تنفتح على عوالم جديدة، وجعلها أكثر التصاقا بالواقع                
  .في إطاره الفلسطيني والعربي واإلقليمي والدولي، وهذا بال شك إضافة مهمة

ادلة العمل السياسي مع كل هذه األطراف دون أن تخسر نفسك،           كيف تشتق مع  : لكن التحدي األساس كان   
ودون أن تتخلى عن ثوابتك الوطنية، ودون أن تتخلى عن مشروع المقاومة؟ خاصـة أن غيرنـا سـار                   

: بمنهج آخر، وعوَد العالم على التنازل والتفريط بالحقوق، حتى تكرس لدى تلك األطراف معادلة مفادها              
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 أن تدفع ثمناً سياسياً باهظاً، وأال تكون لك عالقة بالمقاومة، بل ينبغي أن يكون               وجودك في السلطة يعني   
  .لك دور في محاربتها

أنـا فـي    : اليوم حماس تشتق معادلة أخرى جديدة، وتفرضها واقعاً عملياً رغم كل الضغوط والتحديات            
 المقاومـة، وأتعامـل     السلطة، نعم وبطريقة ديمقراطية، ومع ذلك ال أخضع لشروط اآلخر، وأستمر في           

أعتقد أن هـذه التجربـة      . سياسيا مع المحيط اإلقليمي والدولي مع الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني          
ثرية رغم كل العقبات التي وضعت في طريقنا إلفشالنا، ولمنعنا من تقديم تجربة جادة في إصالح السلطة                 

  . العكسوتغييرها لصالح شعبنا، وجعلها في مواجهة االحتالل ال
  :حماس والمرونة والواقعية

أين موقع المرونة لدى حماس، ما حدودها وهوامشها، وأين تبدأ وأين تنتهي؛ وهل تأتي مرونة حمـاس                 
  السياسية بفعل ضغوط األمر الواقع، أم بفعل قراءة ذاتية مسبقة؟

، فاألصـل أن     الخلل في هذا الموضوع الدقيق والحساس يحصل عندما تطغى دائرة على دائرة أخرى             -
ـُعطي كل دائرة حقها    فأنت إذا وسعت دائرة الثوابت لتشمل غيرها مما هو ليس بثوابت؛ تكـون قـد               . ت

نعم، قد يكون دافعك التحوط واالحتراز والخوف من الوقوع في الخطأ، وقد يكون الدافع              . ضيقت واسعا 
هذا بتقديري خطأ ينبغـي     محاولة إظهار التشدد لتحافظ على رمزيتك وصورتك كصاحب موقف قوي؛ و          

الحذر منه، فالثوابت ينبغي أن ال تتحول إلى حالة من الجمود، وال إلى صورة من التباهي واالستعراض                 
  .والمزايدة

كذلك، فإن توسيع دائرة المرونة لتتعدى على دائرة الثوابت والمبادئ، بحجة أن هذه ضرورات الواقـع،                
  .ك إلى الميوعة والتفريط وتضييع المصالح والحقوقفذلك فهم خاطئ مرفوض كذلك؛ ألن هذا يقود

نحن مع حالة التوازن؛ ومن الناحية الفقهية ومنهج الفكر اإلسالمي فنحن مع مدرسة الوسطية واالعتدال،               
. ونحن مع وضع األمور في نصابها؛ دون إفراط أو تفريط، فهذا هو المـنهج الـصحيح الـذي نتبنـاه                   

  ). إن المنبتّ ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى(الة والسالم ونستشهد هنا بما قاله عليه الص
  :ويعجبني في هذا السياق قول المتنبي
  مضر كوضع السيف في موضع الندى    ووضع الندى في موضع السيف بالعال

حماس وانطالقا من هذا الفهم، لديها ثقة عالية بنفسها، وتملك الـشجاعة والجـرأة ألن تقـول الحقيقـة                   
للجميع، وألن تتعامل مع كل دائرة بحجمها الحقيقي، دون تجاوز، وبعيـدا عـن اإلفـراط                لجمهورها و 

والتفريط؛ فالثوابت هي الثوابت، والمرونة هي المرونة، وال نخلط بينهما نتيجـة إكـراه أو ضـغوط أو            
  .إغراء، وال نسمح بطغيان أحدهما على مساحة اآلخر

لحر، ووعينا السياسي، واستيعابنا للواقع ومقتضياته، ومـن        نحن ننطلق من ثقافتنا الشرعية، ومن فكرنا ا       
تمسكنا بجوهر القضية الفلسطينية وبحقوق شعبنا، ومن قدرتنا علـى التعامـل مـع الـصراع العربـي               
الصهيوني من موقع الثقة بالنفس، وليس من موقع العجز والخوف؛ وال من موقع المبالغة فـي الـشعور            

فالعجز غالباً ما يدفع إلى المرونة في غير موضعها، مع االدعـاء أن ذلـك               . بالقوة أو االستهانة بالعدو   
  :يقول المتنبي. حكمة، وفي حقيقته عجز أو خوف

  يرى الجبناء أن العجز عقل     وتلك خديعة الطبع اللئيم
  وكل شجاعة في المرء تغني     وال مثل الشجاعة في الحكيم

فكيف تكون قوياً قـوةً ال      .   ما تدفع إلى التشدد في غير موضعه       كما أن المبالغة في الشعور بالقوة غالباً      
تطغيك وال تدفعك إلى الغرور الذي يحرمك من هوامش المرونة، ويوقعك في األزمات الخانقة؟ وكيـف                
تنأى بنفسك عن العجز الذي يلجئك إلى الميوعة والتنازل تحت وقع الضغوط؟ هذا يحتاج إلـى  تـوازن               

  . وقبل ذلك وبعده إلى توفيق من اهللا تعالىوحكمة وحسن اجتهاده،
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ومـن يعمـل    . في السياسة، امتالك القوة هو الذي يعطيك التوازن المطلوب في إدارة القرار الـسياسي             
بالسياسة بعيدا عن القوة والمقاومة، سيجد نفسه يعيش على هوامش االجتهادات السياسية الضعيفة، التـي               

ـَصتكون في غالب األحيان محصورة في ح   .االت الضرورة واالضطرار والرخ
ومن هنا، فإن أحد أهم العوامل التي تجعل حركة حماس تتقن المزاوجة بين الثوابت والمرونة بمساحات                

  .متجاورة، ال متداخلة وال متعارضة، هو امتالكها لعوامل القوة التي تجعلها في وضع أكثر توازنا
ن هذا الفهم يساعدنا على ضبط هذه المسائل والتعامل معها          عامل ثان مهم؛ هو فهمنا الشرعي الدقيق، أل       

  .بصورة صحيحة ضمن موازنات ومقاربات حكيمة
لديها مؤسسية راسخة في إدارة القرار القيادي تمكّنها من ضبط هذه المواقف            » حماس«العامل الثالث؛ أن    

ـ           . والسياسات عه، أو إلـى التفـريط      فالفردية تجعل صاحبها يذهب إلى اإلفراط والتشدد في غيـر موض
والميوعة في غير موضعها؛ وإلى الخطأ في التقدير والحسابات عموماً، بينما المؤسسية هي عاصم مـن                

  .ذلك بإذن اهللا، ألنها أبعد عن الهوى والحسابات الشخصية، وأدعى لصوابية القرار وتقدير الموقف
 ومن يتعجل يدفع أثماناً باهظة؛ وقـد ال         ال تتعجل األمور؛ االستعجال قاتل،    » حماس«العامل الرابع؛ أن    

الذين تعجلوا ووضـعوا العربـة أمـام        . يظفر بما أراد؛ ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه         
الحصان، وطلبوا السلطة قبل التحرير، دفعوا أثمانا باهظة، واختّل لديهم ميـزان الثوابـت والمرونـة،                

  .ية، وال هم حافظوا على مشروع التحريروخسروا كل شيء، فال هم كسبوا سلطة حقيق
هدفنا تحرير األرض، واستعادة    . نحن لسنا متعجلين وال متسرعين؛ ألن هدفنا ليس الوصول إلى السلطة          

القدس وبقية الحقوق الفلسطينية، وإنجاز المشروع الوطني، والوصول إلـى االسـتقالل وحـق تقريـر                
  .ة لهالمصير، والدولة والسلطة تأتي بعد ذلك وثمر

العامل الخامس؛ مع كوننا بشراً يصيبنا ما يصيب كل البشر من األعراض ونقاط الضعف، لكـن لـدينا                  
بحمد اهللا وفضله حصانة ومناعة قوية ضد التخويف وضد اإلغراء، وهي َمقاتل تصيب القيادات وتجعلها               

لتهديـد ال يخيفنـا، كـذلك       ا. تقع في خانة التفريط والتسليم باألمر الواقع، والخضوع للضغوط الخارجية         
  .اإلغراء ال يغوينا

ـّننا بفضل اهللا من إدارة القرار السياسي بمزيج مـن المحافظـة علـى                  ـُمك وهذه العوامل بمجموعها ت
  .الثوابت وعلى المرونة والواقعية في ذات الوقت، دون أن تطغى دائرة على دائرة

يتجاهل ذلك أو ينكره، والشريعة اإلسالمية      وال شك أن للواقع ضغوطه وضروراته، وال أحد يستطيع أن           
كما أن فيها نصوصاً وقواعد تؤصل للعزيمة والصبر والثبات، ففيها نصوص وقواعد تؤصل للرخـصة               

إن اهللا تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن          «وفي الحديث الصحيح    . والمرونة وحدود االستطاعة  
ل لها أحكامها وضوابطها، كما أنها ال تعني الوقوع فـي           والرخصة ليست شيئاً منفلتاً، ب    . »تؤتى عزائمه 

المعصية بمدلولها الشرعي، وال الوقوع في التنازل والتفريط بمدلولها السياسي، وفي الحديث الـصحيح              
  .»إن اهللا تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته«اآلخر 

م العميق، والتطبيق الدقيق، والتوقيت الـصحيح،       لذلك فإن من المهم والضروري دائماً الحرص على الفه        
  .وأن يكون الدافع هي المصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية أو الحزبية

رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم عندما عرض على الصحابة إبان غزوة األحزاب مـصالحة قبيلـة                
ـّل ذلك بأنه أمر صنعته            لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قـوس         غطفان مقابل ثلث ثمار المدينة، علّ

واحدة؛ فهذا مثال نبوي واضح على المرونة واالجتهاد الواقعي بما يناسب مقتضى الحال، ومراعاة القائد               
  .الحكيم والشجاع ألحوال أصحابه وأهله وظروفهم

، هو لـيس    من أهم مسؤوليات القيادة، أن تراعي أوضاع شعبها ومصالحه، وهذا يحسب للقيادة ال عليها             
فمسؤولية القيادة أن تستوعب المبادئ  والقواعد والمعايير التي تسمح لها           . عارا وال خطأ، بل هو واجبها     

بأن تتصرف وتوازن بين العزيمة والرخصة، وبين أن تمارس المرونة أو ال تمارسها، وواجبها في ذات                
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ـُسقط عليه النص والقواعد والمعا          يير، ثم تمارس االجتهاد وتأخذ القـرار       الوقت أن تقرأ الواقع بدقة، وت
  .المناسب في اللحظة المناسبة وفق متطلبات الميدان

ونحسب أن حركة حماس باتت بحكم التجربة والتحديات التي واجهتها، تملك خبرة جيدة في التعامل مـع                 
األصيل، وإرثنـا   هذه التوازنات والمسائل الدقيقة، فنحن وهللا الحمد نستند في كل ذلك إلى تراثنا الشرعي               
  .الوطني، وتاريخ أمتنا ورصيدها الحضاري، وتجارب الشعوب واألمم وخبراتها المتراكمة

ليست المهـارة فـي أن تمـارس        : في حواراتنا وتثقيفنا الداخلي في الحركة، تعودت القول أمام إخواني         
قـد  .  وتتقدم إلى األمام   الثوابت وأنت ساكن، إنما المهارة أن تمارس الثوابت وتحافظ عليها وأنت تتحرك           

  .تخطئ في الطريق، وهذا شيء طبيعي، المهم أن تصوب األخطاء وتتعلم منها، وتبقى تواصل المسيرة
كالكائن الحي ينمو ويتطور، وال يملك وهو فـي         » حماس«قبل أعوام، سمعت منك شخصيا ما مفاده أن         

تتبنى هذه القناعة، ومـا إسـقاطاتها   سن العاشرة أن يتعامل تعامل من هو في سن الخامسة؛ هل ما زلت  
  على تجربة حماس؟

 هذه مقولة أؤمن بها، وقلتها عن قناعة، وال زلت أتمسك بها؛ ألنها مسألة إنسانية فطرية، هي سنّة من                   -
نعم، الحركات كالكائن الحي تنمـو      . سنن اهللا سبحانه وتعالى في الحياة، ومن يصادم السنن يقهر ويسحق          

  . استجاباتها، ولكل مرحلة مسؤولياتهاوتتطور، ولكل مرحلة
فمثالً، في البدايات تكون مسؤولية الحركة ممارسة المقاومة بالحد الممكن والمستطاع، ولكن في مرحلـة               
الحقة توجب عليك المسؤولية أن تطور هذه المقاومة، وتتعاون مع اآلخرين في ميدانها، وتعمـل علـى                 

على الصمود والتقدم واإلنجاز؛ وفي مرحلة أخـرى تجـد          وضعها في إطار مشروع وطني مقاوم قادر        
نفسك في مواجهة حرب واسعة تشن عليك، وأنت مطالب بمواجهتها بعزيمة وإرادة وتـصميم، وتـوفير                

وهكذا تتطور المقاومة مع مرور الزمن وتطور المراحـل لتـصل إلـى             . أدوات الصمود في مواجهتها   
  . ظل احتضان الشعب ومشاركة األمةمرحلة االنتصار والتحرير بإذن اهللا، في

كذلك في الموضوع السياسي، في مرحلة ما تكون مسؤوليتك تقديم الخدمة االجتماعية للناس، والمشاركة              
ولكـن فـي   . على مستوى االتحادات الطالبية والنقابية، وربما البلديات، ويكون هذا مقبوال منك وكافيـاً           

ة عندما تصبح شريكة في القـرار الـسياسي الـوطني، فـإن             مرحلة الحقة ال يغدو ذلك كافياً، فالحرك      
مسؤولياتها تتضاعف، وهكذا، كلما تطور موقعك في ساحة النضال والقرار استجلب ذلـك مزيـدا مـن                

  .المسؤوليات واإلمكانات، وأنواعاً جديدة من المواقف واالجتهادات
هنا مثالً أخذنا قراراً بالمـشاركة      ومن  . نحن في حماس نتصرف وندير قرارنا وفق هذه الرؤية والقناعة         

وينطبق ذلك على تطور المواقـف      . 1996، رغم أننا قاطعناها عام      2006في االنتخابات التشريعية عام     
  .الخ... في مختلف ميادين العمل العسكري والسياسي والجماهيري واالقتصادي،

ما سبب ذلـك    .  الدولية موقفها منكم   لكن مرونتكم لم تقابل حتى اآلن بتفهم دولي، حيث لم تغير األطراف           
  برأيكم، وهل يدفعكم ذلك إلعادة النظر في مواصلة المرونة؟    

 المرونة التي أبدتها حماس مرونة اقتضاها الواقع والمعطيات، اقتضتها الحاجة الفلـسطينية، وأحيانـا               -
 أن نرضي اآلخر أو نغريه،      حاجات الحركة، ولم تكن هدايا نقدمها لآلخرين؛ لم يكن الدافع لهذه المرونة           

وإنما أن نستجيب لضروراتنا الوطنية، وحاجات شعبنا وظروفه ومصالحه، ومتطلبـات تعزيـز جبهتـه      
  .الداخلية وااللتقاء مع قواه الوطنية واإلسالمية على قواسم سياسية ونضالية مشتركة

ع انتقالها إلـى مراحـل      نحن كحركة حية، ما دمنا نتطور مع تطور مسيرة القضية والصراع، وننمو م            
متقدمة، فمن الطبيعي أن تكون هناك ضرورات ومتطلبات تستوجب اجتهـادات فـي مجـال المرونـة                 
والواقعية السياسية ال بد من القيام بها في كل مرحلة من مراحل عمر القضية؛ من أجل قضيتنا أساسـاً،                   

اف لصالح شعبنا وأمتنا في مواجهـة       وحسن إدارة الصراع بما يمكننا بإذن اهللا من حسمه في نهاية المط           
وإذا كان المجتمع الدولي أو األطراف المـؤثرة فـي الـصراع يـستجيبون أو ال                . المشروع الصهيوني 
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ولكـن، ومـع أنهـم    . يستجيبون لهذه المرونة فهذا شأنهم، فمرونتنا أصالً هي من أجل شعبنا وقـضيتنا  
مواقفنا، إال أنهم  في حقيقة األمر لديهم جدل داخلي          كعادتهم يطالبون دائماً بالمزيد، ويتظاهرون بتجاهل       

كبير حول ذلك، ومع الزمن لن يجدوا بداً من التعامل معنا واحترام مواقفنا ومـصالحنا ورؤيتنـا لهـذا                   
  .الصراع

نحن علينا أن نقدم الموقف الالزم والصحيح، بصرف النظر عن استجابة اآلخر، فنحن المستفيدون مـن                
 أن هناك عوامل وعوائق تمنع أطرافا إقليمية ودولية مـن التعامـل معنـا بـصورة                 وفي تقديرنا . ذلك

صحيحة، وتحول دون أن تقابل المرونة من طرفنا بتغيير من طرفهم لصالح قضيتنا، لكن هذه العوامـل                 
القيادة العاقلة والشجاعة ال يدفعها تجاهل اآلخرين لمرونتها ألن         . والعوائق ستتراجع وتضعف مع الزمن    

تراجع عنها، ال، فالمرونة في موضعها ضرورة، والصالبة في موضـعها ضـرورة، كـل مناسـب                 ت
  .وضروري في موقعه  وتوقيته، وعند حاجته، وهو ضروري لنا ومن أجلنا، وليس من أجل غيرنا

قد تراهن القوى الغربية على أننا سنخضع في نهاية المطاف، وسنقبل غداً بما نرفضه اليوم، لكـن هـذه         
 بدأت تدرك شيئاً فشيئاً في ظل صمودنا وإصرارنا، أن حركة حماس شيء مختلف، ونحن نقـول                 القوى

. ال تقيسونا على اآلخرين، لن نخضع للتكتيكات واألساليب والشروط التي أخضعتم غيرنا لهـا        : لهم دائماً 
ومرفوضـة  شروط الرباعية مرفوضة اليوم،     : رؤيتنا واضحة، وما نرفضه اليوم سنرفضه غدا؛ قلنا لهم        

  ."وتعاملوا معنا ومع قضيتنا باحترام، ومن غير مدخل الشروط واإلمالءات!! غدا؛ أريحوا أنفسكم
 21/7/2010، السبيل، عمان
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  سمير الزين
إذا كان تمسك الجماعات المهددة بهويتها يزداد بفعل التهديد أكثر من الجماعات المستقرة وغير المهددة،               

إن هذا التمسك يبدو ظاهرة طبيعية ألنه ال يمكن الرد على التهديد سوى بمزيد مـن إنتـاج الـروابط                    ف
ولكن المفارقة تكون أكبر عندما تعرف الجماعات       . المشتركة الموجودة والمتخيلة بين الجماعات المهددة     

يتها، وتتعامل معها كأنها    المهددة نفسها بالسلب، وال تريد الجماعات األخرى التي تعيش بين ظهرانيها رؤ           
  . غير موجودة، أو أنها موجودة وتشكل عامل تهديد وزعزعة الستقرار الجماعات غير المهددة

أنتج الفلسطينيون هويتهم في ظل هذا الثالوث الذي حاصرهم بعد النكبة، جماعة مهددة، تعـرف نفـسها                 
 كل ذلك كان بعـد فقـدانهم الجغرافيـا    .بالسلب، تعيش بين جماعات ترفضها أو تشيطنها أو االثنين معاً      

الوطنية التي كان يمكن أن تكون بوتقة إنتاج الهوية، هذه الجغرافيا استولى عليها المشروع الـصهيوني                
وبذلك فقد الفلسطينيون وعاءهم الجغرافي لصياغة هويتهم المشتركة،        . وبنى على أنقاضها دولة إسرائيل    

ماعة مهددة وهم في الشتات، شتات خارج الوطن وشتات داخـل           وبات عليهم أن يعيدوا بناء هويتهم كج      
  . الوطن

تشكلت الهوية الوطنية الفلسطينية الحديثة بفعل االنقطاع التاريخي الذي ولده فعل النكبـة التـي حلـت                 
بفلسطين أرضاً وشعباً، وبات على الفلسطينيين أن ينتجوا هويتهم الوطنية بعد فقدانهم وطنهم التـاريخي،               

شكيلها على أرض وطنهم الذي عادة ما يكون الوعاء الذي تنصهر أو تتفتت فيه هذه الهوية، كما                 وليس ت 
أي أن الهوية الوطنيـة الفلـسطينية       . جرى في التجارب الوطنية الحديثة، تجارب التحرر من االستعمار        

لتجمعات الفلـسطينية   هذا ال يعني أن الهوية الفلسطينية لم تكن موحدة ل         . تشكلت بال وعاء جغرافي موحد    
رغم افتقادها التواصل الجغرافي، كون هذه التجمعات عاشت في بلدان عربية تفـصلها حـدود دوليـة،                 

وأعتقـد أن الفلـسطينيين بحكـم       . ووحدتها ال تعني أنها وحدة هوية سليمة بالمعنى التاريخي على األقل          
  . ا لتشكيل هويتهم بالضد من التاريخعوامل خارجة عن إرادتهم، وبحكم وقائع تاريخية متداخلة، اضطرو
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نجحوا؟ نعم نجحوا، ولكن المنجزات ضد التاريخ، ال تنجح دائماً، وال تعيش وقتاً طويالً، وهـي تـنجح                  
  . بفعل عوامل خارجة عنها، أكثر من نجاحها بفعل عوامل تماسك داخلي

اسـم المـشترك دون شـوائب،    في ظل هذه الوقائع، كان على الفلسطينيين أن يقدموا هويتهم بوصفها الق       
شعب استطاع تشكيل هوية موحدة في ظل أقسى ظروف التفكك والشتات، لقد بات الفلسطينيون كـأفراد،              

وألن الجماعات المهددة تحتاج إلى أسطرة متعالية مـن أجـل           . يتعاملون مع هذا المنجز بوصفه معجزة     
متخيل الفردوسي هو األساس الـذي انبتـت        إنجاز وحدة هويتها في مواجهة التفكك والشتات، فقد كان ال         

  . عليه الهوية الفلسطينية
تم التعامل مع هذا اإلنجاز بوصفه إنجازاً عظيماً في مواجهة المشروع الصهيوني وفي مواجهة اإللغـاء                

لكن لم يرغب أحد في أن يرى، أنه ليس هناك هوية موحدة، وأن الهوية، في الوقـت                 . العربي واإلقليمي 
.  تحمل التنوع والتناقضات، حتى عندما تعلي ما تريد أن تراه وترفض ما ال تريد أن تـراه                 ذاته، هويات 

في جميع الحاالت، عملت هذه النظرة لألسطرة الذاتية على توليد نوع من العنصرية المعكوسة، ولكـن                
 شـعباً   هذه المرة ليس في مواجهة العدو الصهيوني بل في مواجهة الشقيق العربي، بوصف الفلسطينيين             

وهو يختلـف عنهـا   . صنع من نسيج آخر يختلف عن النسيج الذي صنعت منه الشعوب العربية األخرى           
» الرقم الصعب «جوهرياً، بحكم طبيعته العبقرية التي جعلته يخترع هويته الوطنية من ال شيء، وأعادته              

  . في المنطقة، حسب الصيغة المحببة لياسر عرفات
ين عن أنفسهم، شعب أسطورة، وأن العقبات التي أمامه هي عوامل خارجية            هكذا كانت صورة الفلسطيني   

معيقة، لو توافرت لهم الظروف المؤاتية، لكانوا غيروا خريطة العالم وليس خريطة المنطقة فحسب، وهو               
طبعاً ال تزال هذه الصورة قائمة في رؤوس الفلسطينيين رغم كل الوقائع العنيـدة              . شعار سبق أن رفعوه   

انتظرنا حتى يعود الفلسطينيون لحكم أنفسهم جزئياً، لنكتـشف،         . مرت في تاريخهم وتقول غير ذلك     التي  
أو لمن رغب أن يكتشف، إننا شعب مصنوع من نسيج المنطقة االجتماعي والهوياتي، ولنكتشف أننا في                

ين ظهرانيهم عقوداً كثير من الحاالت، أنتجنا هوية أسوأ من تلك التي أنتجها جيراننا العرب، الذين عشنا ب           
  . زمنية واعتبرنا أنفسنا متفوقين عليهم

وألن تشكل الهوية الحديثة للفلسطينيين قامت على أساس متخيل فردوسي متجاوز للواقع القـائم، وحتـى    
متجاوز للواقع الممكن، فقد صدم الفلسطينيون عندما انهار هذا الفردوس في المفاوضات التي أسفرت عن               

د دخلت المفاوضات بنسب أرض وبخريطة جغرافية عجيبة، ال تمت بأي صلة للخريطة             فق. اتفاق أوسلو 
وهو ما أعاد الفلسطينيين إلى أرض الواقع محطماً وطنهم المتخيـل  . التاريخية التي انبنى عليها الفردوس  

ـ                 شروع وفردوسهم المفقود الذي كانوا يأملون استعادته كامالً في المستقبل، وقالت لهـم الوقـائع إن الم
الصهيوني ابتلع أغلب أرضكم الفردوسية، وأصبح التعامل معهم شعباً واحداً، بل بوصفهم تجمعات بـشر    

وألن الوطنية الفلسطينية الحديثة كانت نتاج متخيل جمعي ضد         . فائضة عن الحاجة في هذا المكان أو ذاك       
غرافيا المتـاح، وأخـذ الـشعب    التاريخ، أخذت الوطنية الحديثة في التحلل عندما دخلت التجربة حيز الج    

وكانت ذروة هذا االكتشاف االنقسام الدموي      . الفلسطيني يفقد وحدته، وبالتالي دخلت هويته مرحلة التفكك       
على جزء من أرض الوطن، الذي كانت فيه الهويات الجزئية أقوى من الجـامع التـاريخي للفـردوس                  

ية هي خطاب وهمي مثل كل خطاب هوياتي، بل         المتخيل، وهو ما أعطى المؤشر إلى أن الهوية الفلسطين        
ليست شيئاً آخر غير الزيف والتدجيل      «خطاب ينتمي إلى مجاله العربي بوصف الهوية في العالم العربي           

وعندما نشب الصراع الداخلي، أخـذت      . على حد تعبير عزيز العظمة    » وقد رفع إلى بالغة األيديولوجيا    
ح أنها حاولت أن تخفي نفسها من خـالل التـبجح بـشعارات             صحي. الهويات الجزئية تطفو على السطح    

الهويـة  «وطنية، ولكنها كانت آخذة في تصغير اآلخر، فالعنف حسب ما يلخص أمارتا صن في كتابـه                 
وهو ما يولد فن بناء الكراهية الذي يأخذ شكل إثارة          » لآلثار المروعة لتصغير الناس   «هو نتاج   » والعنف

ة السيادة والهيمنة تحجب كل انتماءات األخرى، وعندما تُعطى هذه الهوية           القوى السحرية لهوية مزعوم   
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شكالً مالئماً مياالً للقتال، يمكن أيضاً أن تهزم أي تعاطف إنساني أو مشاعر شفقة فطريـة قـد تكـون                    
اً والنتيجة يمكن أن تكون عنفاً عارماً مصنوعاً داخل الوطن، أو إرهاباً وعنف           . موجودة في نفوسنا طبيعياً   

كما يشرح صن أيضاً، بهذه اآللية يتم تحويل البشر إلى آالت للقتل،            . مراوغاً ومدبراً على مستوى كوكبي    
ألن التمترس خلف هوية جزئية واختزال اآلخر إلى بعد وحيد وتحشيد الناس خلفها في مواجهة اآلخـر                 

ا شارات النـصر علـى جثـث        الداخلي، هو عنوان انسداد تاريخي أنتج عنفاً داخلياً، رفع خالله الضحاي          
هذا ما شاهدناه في غزة، في معركة تحريرها من اإلخوة األعداء، ولكننا ال نريد أن نرى                . ضحايا مثلهم 

ما يقوله هذا المؤشر بوضوح، هو أن فلسطينيين يحملون هوية الغائية ضد فلسطينيين، تختـزل اآلخـر                 
عارات وطنية، ولكنها في حقيقتها اختزاليـة ال        الفلسطيني إلى بعد واحد، ما جعل من الممكن قتله تحت ش          

يمكن أن تنتج سوى العنف، فكانت واحدة من عيوب الهوية العميقة التي ال نريد أن نراها وال نريـد أن                    
  . نطرحها للنقاش

  22/7/2010، السفير، بيروت
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  عريب الرنتاوي
جمعية األمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، أو           " تحجيم"السعودية فيه ، على   في الوقت الذي تعمل     

كما توصف في بعض وسائل اإلعالم الغربي ، تطالعنا حكومة حمـاس فـي غـزة ،                 " الشرطة الدينية "
، فليس من تفسير إلجراءات منع النساء مـن         " المدرسة الدينية اآلفلة  "بقرارات وإجراءات تنتمي إلى هذه      

رجيلة في األماكن العامة والمفتوحة ، وقبلها فرض الحجاب والجلباب على طالبات المـدارس              تدخين األ 
والمحاميات والمدرسات ، وما بينهما من حظر استخدام الدراجات النارية على النساء ، وإلـزام األزواج                

اءات سوى النزوع   إن هم قرروا التنزه مع نسائهم ، أقول ليس من تفسير لهذه اإلجر            " عقود قرانهم "بتأبط  
علـى  " الطالبانية االجتماعيـة  "، ليس من تفسير لهذه السلوكيات سوى غلبة         " سلفية طالبانية الطراز  "نحو  

  .في فكر حماس وممارستها" األردوغانية الحضارية"
أن : "في معرض تبريره للقرار التعسفي بمنع النساء من تدخين األرجيلة يقول أحد قادة شـرطة حمـاس                

، والحقيقة أن الغريب عن مجتمعنا هو هذا السلوك األصولي المتـشدد            " غربية عن مجتمعنا  هذه ظاهرة   
الذي تفاقمت مالمحه خالل سنوات حكم حماس في القطاع ، فالفلسطينيون شـعب منفـتح ومتـسامح ،                  

  وبعدها ، تمتعت بأدوار ومكانة اجتماعية وبمستوى من الحريات الشخصية ،           48والمرأة الفلسطينية قبل    
، إذ حتى اإلخوان المسلمون في طبعاتهم األولـى         " المدارس اإلخوانية المتأثرة حديثا بالسلفية    "تضيق بها   

كانوا أقل تشددا وتزمتا بالمعنى االجتماعي قبل أن تطالهم وتطاولهم موجات المد الـسلفي فـي العقـود                  
  .األربعة أو الخمسة الفائتة

 أن األمر تعلق بمحاربة التدخين بكل أشكاله ، وعـن أي            كنا سنأخذ قرار حماس في سياقه الصحي ، لو        
، فهذا أمر نستهجنه ونرفـضه  " الحرب األرجيلة"صدر ، أما أن تُستهدف النساء دون الرجال في          " جنس"

، مع إحساسنا العميق باألسف أننا نجد أنفسنا في موقع الدفاع عن حق المرأة في ممارسة هواية ضـارة                   
بكل أشكالها وتجلياتهـا فـي      " الطالبانية"ألة مسألة مبدأ عام ، يقوم على رفض         بها وبصحتها ، لكن المس    

المجتمع الفلسطيني ، ويدين استعارة أنماط وأساليب القهر الذي مارسته في دول عدة ، شـرطة دينيـة                  
  .المدعومة من فقهاء الظالم

سيظل بعدها ، وليس من      ، قبل حماس و    67 وبعد   48المجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي ، كان كذلك قبل         
حق أحد أن يستبد أو يتغول في ممارسة السلطة ، والمرأة الفلسطينية لها حقوقها وحرياتها الشخـصية ،                  

، المجتمع الفلسطيني نشأ وتربى على      " الحرملك"أو زمن   " قفص الحريم "وال يمكن لها أن تقبل العودة إلى        
نية محترمة وهي تمتطي الدابة أو تركب الدراجة النارية         االختالط في األفراح واألتراح ، والمرأة الفلسطي      

  .، وليس من حق أحد أن يلقن الناس دروساً في اآلداب العامة
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المثيرة للجدل واالنقسام ، فـي      " الخطوات الطالبانية "ومما يؤسف له حقا ، أن حكومة حماس تقارف هذه           
م ، لكأنها تقرر عن سـبق الترصـد         وقت هي في أشد الحاجة فيه لكل صوت متضامن أو مؤيد أو متفه            

واإلصرار أن تفتح على نفسها معارك وجبهات في مجال حقوق المواطن واإلنسان ، في الوقت الذي لم                 
تحسم فيه المعركة الرئيسة مع االحتالل والحصار والجوع ، أو لكأننا فرغنا من جميع معاركنا وحروبنا                

  .ش عن قسائم الزواج في جيوب المارة والمتنزهينولم يبق علينا سوى تكثيف حمالت البحث والتفتي
اللحظة التركيـة فـي     "ومما يزيد من مشاعر األسف والقلق ، أن هذه اإلجراءات تأتي في ذورة انتعاش               

، لكأن القوم لم يدركوا بعد كنه األردوغانية وسعة أفقها وقدرتها علـى حفـظ التنـوع                 " الشرق األوسط 
جربة لم تنهض كمثال على القدرة على احتواء الجميـع والتعامـل مـع              وإثراء االختالف ، لكأن هذه الت     

مختلف التناقضات والمؤثرات ، لكأنها ليست الشاهد الحي والملموس علـى االفتـراق والطـالق عـن                 
  .الطالبانية الدوغمائية التي يبدو أنها ما زالت تثير إعجاب البعض في القطاع المحاصر

الغـضبة  "إجراءات الحكومة المقالة ، وأن األمر برمته ال يستحق كل هذه            قد يقول قائل أنك تبالغ في نقد        
، والحقيقة أنني أخالف أصحاب هذا الرأي ، فإذا كانت حماس في وضعها الـصعب الـراهن                 " المضرية

تفعل ما تفعل على هذا الصعيد ، فما الذي ستفعله إن استتب لها األمر ودانت لها السلطة بصورة مستقرة                   
هـذا الـشطط والتغـول      " مقاومـة "، ما الذي ستفعله إن فقد المجتمع الفلسطيني قدرته على           ومستدامه  

  .، ما الذي ستفعله إن طال بها المقام في الحكم في غياب االنتخابات وتبادل السلطة؟" الشمولية"و
مح مع  ال ينبغي االستهانة بمحاوالت فريق فرض تصوراته الخاصة على المجتمع برمته ، ال ينبغي التسا              

سلطات تسلب المواطنين حقوقهم ، بما في ذلك حقهم في التدخين ضمن ضوابط صحية ، ولـيس بنـاء                   
، وإن لم تقاوم إجراءات حماس في هذا المجال اليوم ، فإن سلوكها في المستقبل سـيتفاقم                 " الجنس"على  

داد الحقـوق   وسيطال جوانب أخرى من حياة الناس االجتماعية والخاصة ، وسيكون من الصعب اسـتر             
والمكتسبات ، ولذلك أقترح على الرائدات من نساء غزة ، كسر قرارات حماس التي تندرج فـي سـياق       
التمييز ، حتى وإن أدى ذلك إلى تدخل شرطتها وهراوتها ، ولتتحمـل حمـاس ، حكومـة وحركـة ،                     

  .أمام المجتمع والعالم" نزعتها الطالبانية"المسؤولية عن 
  21/7/2010، الدستور، عمان

  
  النرجيلة والحصار .73

  حسام كنفاني
عن مفاجأتنا بقرارات ال تنم إلّا عن عدم نضج أو مراهقة سياسية، رغم فتـرة               » حماس«ال تكفّ حكومة    

فترة ال بد أن تكون كفيلة ببلورة مفهوم واضـح مـن            . حكمها لقطاع غزة التي تجاوزت السنوات األربع      
مفهوم بات واضـحاً أنـه ذو توجـه         . لذي تسعى إلى ترسيخه   الحكم الذي تريده الحركة اإلسالمية، أو ا      

تصر على نفي ذلك، رغم أن كل ما تتخذه من قـرارات أو             » حماس«لكن المشكلة أن    . إسالمي متزمت 
  .تصدره من أوامر، وخصوصاً في فترة الصيف، يصب في هذه الخانة

جيلة في المقاهي، وعلى شاطئ بحر      كان منع النساء من تدخين النر     » الحمساوية«آخر قرارات الحكومة    
قرار دائماً ما تُتبعه حكومة إسماعيل هنية بآخر ينفي إنشاءها          . »الحفاظ على القيم والتقاليد   «غزة بذريعة   

إذا . ، على غرار تلك القائمة في المملكة العربيـة الـسعودية          »أمر بالمعروف ونهي عن المنكر    «شرطة  
، هذا إذا صدق أن تدخين النرجيلة       »العادات والتقاليد «حارسة على   كان األمر كذلك، فمن نصب الحكومة       

  .والتقاليد مناف لهذه العادات
من المعلوم أن وظيفة الحكومة في أي مكان في العالم، وقطاع غزة جزء من هذا العالم، رغـم واقعـه                    

ـ            ي المجلـس التـشريعي   الفريد، هي السهر على تطبيق القوانين القائمة، أو العمل على اشتراع قوانين ف
لكن في غزة خصوصاً، وفي أراضي السلطة الفلسطينية عموماً،         . تتوافق مع توجهاتها السياسية أو الدينية     
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، ما فتح الباب علـى      »فتح«و» حماس«ال وجود لمثل هذا المجلس بفعل حال االنقسام القائم بين حركتي            
علـى  . ة غزة أو تلك القابعة في رام اهللا       مصراعيه أمام قرارات بال حسيب وال رقيب، سواء من حكوم         

هذا األساس تأتي مشاريع سالم فياض لقيام الدولة أو غيرها، التي تثير الكثير من االعتراض من أطراف                
تحت غالف العـادات    » األسلمة«وعلى هذا المنوال، تُصدر حكومة هنية قرارات        . داخل منظمة التحرير  

  .والتقاليد
منع النساء  » حماس«يلة األخير وتطبيقه، فمن المؤكّد أن ال نص قانونياً يجيز ل          وبالعودة إلى قرار النرج   

الحركة لجأت إلى قرار من وزارة الداخلية، غير خاضع للمساءلة، لتطبيق           . من تدخين النرجيلة في العلن    
 تماماً كما لجأت في السابق إلى قرار فرض الحجاب على المحاميات، الـذي مـا لبثـت أن                 . هذا األمر 

  .تراجعت عنه، وحتى تنصلت منه، تحت ضغط االعتراضات
االعتراضات على القانون الجديد ستبدأ، لكن أثرها سيكون أقل من تلك الخاصة بالمحاميات، على اعتبار               
أنها تطاول شريحة اجتماعية ال ناظم لحراكها، باستثناء هيئات حقوق اإلنسان، التي أطلقت مجموعة من               

  .ن تغير، إلى اآلن، في واقع الحال شيئاًاالنتقادات من دون أ
اسـتهداف تـضاربت    . الالفت في القانون الجديد هو استهدافه النساء دون غيرهن من الفئات االجتماعية           

أن القرار اتُّخـذ    «أحد المسؤولين يشير إلى     . تبريرات مسؤولي الحكومة في غزة بشأنه بصورة مضحكة       
  ة، وأنه من           ، يتنا )تدخين النساء للنرجيلة  (ألنفى مع العادات والتقاليد واألوضاع االجتماعية في قطاع غز

غير الالئق، أن تضع المرأة قدماً على قدم وتدخّن النرجيلة أمام الناس، في مشهد يضر بصورة شـعبنا                  
  .»الذي يعاني وطأة الحصار وتداعياته التي طاولت جميع مناحي الحياة

كأن هذه الوطأة سـتخفّ     .  وفقط النساء، للنرجيلة ووطأة الحصار     تبرير عبقري يربط بين تدخين النساء،     
أن » حمـاس «أما الرجال، فال عالقة لتدخينهم بالحصار، بل ربما يجد مسؤولو           . »اآلفة«إذا منعت هذه    

  .تدخينهم يعد جزءاً من تنفيث الهموم الناتجة من الحصار
هـذا  .  مسؤول آخر في حكومة الحركة اإلسـالمية       من هنا يمكن التطرق إلى التبرير الثاني، الذي أعلنه        

المسؤول يضع القرار األخير في إطار المقارنة بقرارات الدول األوروبية، وغيـر األوروبيـة، بمنـع                
مقارنة محقّة في اإلطار المنطقي، لكن فات المسؤول اإلشارة إلى أن المنـع             . التدخين في األماكن العامة   

كمـا أن   . »تدخين المـرأة للنرجيلـة عـورة      « دون آخر من باب أن       كان عاماً، ولم يقتصر على جنس     
وإذا كانت  . القرارات األوروبية، وغير األوروبية، لم تستهدف النرجيلة دون غيرها من العادات التدخينية           

الحركة حريصة إلى هذا الحد على الصحة العامة في غزة، فاألجدر بها منع التدخين منعاً عاماً، وما كان                  
  .د حينها أن يعترض على قرارها، وال أن يضعه في إطار تمييزي أو إسالميألح

العادات «لكن األمر ال هو في إطار الحفاظ على الصحة وال المحافظة على وطأة الحصار، إنه جزء من                  
منظور حالي يأتي استكماالً لما بدأ الـصيف        . ، لكن وفق منظور وتفسيرات الحركة اإلسالمية      »والتقاليد
حملة تتاَبع اليوم عبر جوالت المشايخ على الـشواطئ، ومالحقـات           . »نعم للفضيلة «ي عبر حملة    الماض

  .»خادشة للحياء«ألي شبهات » خيالة الشاطئ«
قرار النرجيلة جزء من أسلوب حكم، ومن غير الجائز ربطه بالعادات والتقاليد، وكأن هذه مستجدة على                

بعاً من ثقافة المقاومة وكسر الحـصار، التـي ال يمكـن أن             الوضع االجتماعي في القطاع، وهو ليس نا      
  .تستمر من دون هامش واسع من الحرية

  22/7/2010، االخبار، بيروت
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  والسطو على احتياطيات الطاقة" أسطول الحرية"اغتيال  .74
  مايكل تشودوفسكي

ة قبالة ساحل غـزة     على أسطول الحري  " اإلسرائيلي"التزال خفايا وأسرار االعتداء     : عرض صباح كنعان  
تتكشف يوماً بعد يوم، ومن بين أحدث ما نشر، مقال للبروفيسور مايكل تشودوفسكي، الباحث لدى مركز                

يكـشف  ) . كندا(وهو مركز أبحاث وإعالم مستقل مركزه في مونتريال         " CRG"األبحاث حول العولمة    
، كمـا   "إسرائيل"عسكرية الوثيقة مع    المقال عن دور الواليات المتحدة في الهجوم، ضمن إطار عالقاتها ال          

لالستيالء على حقول الغاز الطبيعي قبالـة  " إسرائيل"يربط الهجوم بخطط استهداف إيران، وكذلك بخطط  
  :ساحل غزة، وفي ما يلي عرض ألهم ما ورد فيه

  حصار غزة جزء من أجندة الحرب الوقائية ضد سوريا وإيران
التـي  " اإلسـرائيلية "ها بعناية، إذ إن فرقة كوماندوز البحريـة         نتناول هنا عملية عسكرية تم التخطيط ل      

أيار كانت لديها معرفة مسبقة بمن كان على متن الـسفينة           / مايو 31يوم  " مارفي مرمرة "هاجمت السفينة   
التركية، وحتى بمواقع إقامة الركاب عبر السفينة، وحسب الكاتب السويدي هينينغ مانكل الذي كان علـى           

  ."هاجمت مدنيين نائمين" اإلسرائيلية"القوات "فإن متن السفينة، 
هذه في الحقيقة اغتياالت مخططة لقد تم استهداف أفراد معينين، واستهدف أيضاً صحافيون مـن أجـل                 

  .مصادرة أجهزتهم للتسجيل الصوتي والمرئي 
  ."نحن شهود على جرائم قتل متعمدة"وقال المؤرخ ماتياس غاردل الذي كان على متن السفينة 

: أجاب بـالقول  " إسرائيليين"وعندما سئل غاردل لماذا هاجم نشطاء كانوا على متن السفينة التركية جنوداً             
ضابط شرطة ليس من حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه بمواجهتـه،             " إسرائيل"المسألة ليست كما لو أن      "

كثيرون على هـذه    . . سك  فإذا أنت تعرضت لهجوم من جنود كوماندوز فمن حقك طبعاً أن تدافع عن نف             
إنه ألمر غريب أن    . . كانوا خائفين جداً    . سيقتلون الجميع   ") اإلسرائيليون"الجنود  (السفينة اعتقدوا أنهم    

النـار  ") اإلسرائيليون"الجنود  (لقد أطلقوا   . . يكون هناك أناس يرون أن المرء يجب أال يدافع عن نفسه            
وقد أخبروني أنه كان هناك أشـخاص       . أصدقائنا شاهدوا ذلك    كثيرون من   . على أولئك الذين استسلموا     

  ."تعرضوا إلطالق النار بينما كانوا مقيدين باألصفاد
  .كان لديهم أمر صريح بأن يقتلوا" اإلسرائيليين"وقال غاردل إن جنود الكوماندوز 

  خلفيات الهجوم
سابقة استهدفت مـدنيين    " ليةإسرائي"الهجوم على أسطول الحرية المتجه إلى غزة حمل بصمات عمليات           

غير مسلحين والهجوم تم بموجب أسلوب العمليـات المعتمـد فـي عمليـات الجـيش واالسـتخبارات                  
  .وهو أسلوب يحظى بدعم ضمني من اإلدارة األمريكية" اإلسرائيلية"

ريـر  إن الهدف من قتل مدنيين هو استثارة رد من قوات مقاومة فلسطينية، األمر الذي يستخدم بدوره لتب                
  .، وكذلك لتفعيل عملية تصعيد عسكري"إسرائيلية"عمليات انتقامية 

والتي تعرف أيضاً   (التي وضعها ارييل شارون     " عملية الثأر المبرر  "إن منطق هذه العملية كان في صلب        
  .)الموساد(نسبة إلى مستشار األمن القومي لشارون الذي ترأس أيضاً جهاز " خطة داغان"باسم 

 وكانت غايتها تدمير الـسلطة الفلـسطينية        2001وضعت منذ بدايات حكومة شارون عام ،      وهذه العملية   
  .وتحويل غزة إلى سجن مديني

 يجب فهمها   2008كانون األول   /التي نفذت خالل اجتياح غزة في ديسمبر      " عملية الرصاص المصبوب  "و
على اسطول الحريـة يجـب      " اإلسرائيلي"وبدوره، فإن الهجوم    " . عملية الثأر المبرر  "كجزء من منطق    
  .التي استهدفت فرض الحصار على غزة" عملية الرصاص المصبوب"اعتباره استمراراً ل

" اإلسـرائيلي "إن الهجوم على اسطول الحرية يحمل بصمات عملية عسكرية  استخباراتية نسقها الجيش              
، وهو  "عملية الثأر المبرر  "ن ل الذي يقوده اآلن واحداً من المهندسين الرئيسيي      " اإلسرائيلي"وجهاز الموساد   
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ويجدر أيضاً تذكر أن داغان، عندما كان كولونيالً شاباً، عمل بصورة وثيقة مـع وزيـر                 .مائير داغان 
  .1982الدفاع آنذاك ارييل شارون في عملية اقتحام مخيمي صبرا وشاتيال الفلسطينيين في بيروت عام 

  دور الواليات المتحدة في الهجوم
استشارت الواليات المتحدة على أعلى المستويات في ما يتعلق بطبيعة          " إسرائيل"ى أن   هناك مؤشرات عل  

عالوة على ذلك، فإن كال من الواليات المتحـدة وبريطانيـا           . العملية العسكرية الموجهة ضد االسطول      
  .بصورة واضحة تماماً" إسرائيل"أعادتا  بعد انتهاء العملية  تأكيد دعمهما ل

مة ومستمرة إلى اآلن على المستويين العسكري واالستخباراتي بين الواليات المتحـدة            هناك عالقات قدي  
البنتاغون ومجلس  : بما في ذلك عالقات عمل وثيقة بين مختلف األجهزة والوكاالت الحكومية          " إسرائيل"و

ة االستخبارات القومي، ووزارة الخارجية، ووزارة األمن الداخلي على الجانـب األمريكـي، واألجهـز             
  ".اإلسرائيلي"المماثلة على الجانب 

وكل هذه األجهزة والوكاالت الحكومية معنية باستشارات وارتباطات تجري على أساس روتيني، وتـدار              
، وتشمل تبادل زيارات متكررة لمسؤولين بين واشـنطن         "إسرائيل"عادة من خالل السفارة األمريكية في       

لمتحدة، وكذلك كندا، لديها اتفاقيات تعاون أمني معلنـة مـع    عالوة على ذلك، فإن الواليات ا     . وتل أبيب   
  .في ما يتعلق بحفظ أمن الحدود الدولية، بما فيها الحدود البحرية" إسرائيل"

علـى  " إسـرائيلية "أيار، عقدت عدة اجتماعات أمريكية        / مايو 31وفي األشهر القليلة التي سبقت هجوم       
  .مستوى عال

نوئيل، كبير موظفي البيت األبيض في إدارة أوباما، والذي زار تل ابيب            هنا يظهر على المسرح رام عما     
يـوم  "قبيل الهجوم على االسطول، وعقد اجتماعات خلف أبواب مغلقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو      

والبيانـات  " . أيـار / مـايو 27يـوم  "، كما عقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس شمعون بيريز    "أيار/ مايو 26
 لم تذكر ما إذا كان مسؤولون آخرون، بمن فيهم وزراء أعضاء في مجلس الوزراء المصغر أو                 الرسمية

والموساد قد شاركوا في اجتمـاع رام عمانوئيـل ونتنيـاهو، لكـن             " اإلسرائيلي"مسؤولون من الجيش    
اك الـذي   إيهود بار " الحرب"أكدت أن رام عمانوئيل عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع          " اإلسرائيلية"الصحافة  

  .تعتبر وزارته مسؤولة عن اإلشراف على الهجوم ضد اسطول الحرية
كبار آخرين،  " إسرائيليين"والبيت األبيض أكد أيضاً أن زيارة رام عمانوئيل شملت اجتماعاً مع مسؤولين             

  .من دون إعطاء أية تفاصيل أخرى
وقد كان يخدم في الجيش     " اإلسرائيلية"ورام عمانوئيل ولد في الواليات المتحدة، لكنه يحمل أيضاً الجنسية           

  ).1991عام (بأن حرب الخليج األولى " اإلسرائيلي"
في الواليـات المتحـدة، وقـد وصـفته        " إسرائيل"ومعروف عن رام أن له صالت مع اللوبي الموالي ل         

  ."رجلنا في البيت األبيض"بأنه " اإلسرائيلية" "معاريف"صحيفة 
 وذلك في أعقاب    2008قدم دعمه ألوباما خالل حملته االنتخابية عام ،       ومعروف أيضاً أن رام عمانوئيل      

الرئيسي في أمريكـا وهـو لجنـة الـشؤون العامـة            " اإلسرائيلي"اللوبي   الخطاب الذي ألقاه أوباما أمام    
  ).آيباك" (اإلسرائيلية"-األمريكية 

البيت األبي،  ) رئيس ديوان (وفي الوقت الذي كان يتأكد فيه تعيين رام عمانوئيل في منصب كبير موظفي              
  ".اإلسرائيلية"نشرت تقارير في وسائل إعالم شرق أوسطية تحدثت عن صالت رام باالستخبارات 

ليست المسألة الرئيسية هنا    " اإلسرائيليين"غير أن طبيعة صالت رام عمانوئيل مع الجيش واالستخبارات          
القرارات على أساس ثنائي بين الحكومتين      ذلك أن ما نتحدث عنه هو عملية واسعة من التنسيق وصنع            . 

  .في مجاالت السياسة الخارجية واالستخبارات والتخطيط العسكري
وإن كانـت   " إسـرائيل " سنة، وفي هذا االطار، فإن       50وهي عملية جارية بشكل متواصل منذ أكثر من         

جية فإنها ال تتصرف من تتمتع بدرجة معينة من االستقالل الذاتي في صنع القرارات العسكرية واالستراتي          
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من واشنطن واجتماعات رام عمانوئيل مع رئيس   " الضوء األخضر "طرف واحد، من دون الحصول على       
  .اآلخرين هي جزء من هذه العملية المتواصلة" اإلسرائيليين"الوزراء نتنياهو والمسؤولين 

  استهداف إيران
متابعة روتينية لزيارتين قام بها إلى واشنطن       " اإلسرائيليين"كانت اجتماعات رام عمانوئيل مع المسؤولين       

/ إيهود باراك في إبريـل    ) الحرب(آذار ووزير الدفاع    / بنيامين نتنياهو في مارس    كل من رئيس الوزرآء   
  .نيسان 

الثنائية في البيت األبيض ووزيـر الخارجيـة        " اإلسرائيلية"-وخالل مختلف هذه االجتماعات األمريكية      
  . عمانوئيل يلعب على الدوام دوراً رئيسياًوالبنتاغون، كان رام

بارك شـمل   " اإلسرائيلي"نيسان بين وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس ونظيره         /  إبريل 27واجتماع  
  .حسب بيان رسمي" مجموعة من المسائل الدفاعية المهمة"مناقشة 

التزام الواليات المتحـدة    كما أكد الرئيس أوباما، فإن      : "وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الوزير غيتس      
ال يتزعزع، وعالقتنا الدفاعية أقوى من أي وقت مضى، من أجل المنفعة المتبادلة لكلتـا               " إسرائيل"بأمن  

تواجهان معاً العديد من التحديات األمنيـة، مـن مكافحـة           " إسرائيل"الدولتين والواليات المتحدة وحليفتنا     
وهـذا يعنـي أن هـذه       , "امج إيران لألسـلحة النوويـة     اإلرهاب وحتى مواجهة الخطر الذي يمثله برن      

وفـي اآلونـة    . المشاورات الثنائية كانت تتعلق باالستعدادات العسكرية الجارية في ما يخـص إيـران              
  .ان خيار هجوم وقائي ضد إيران ليس مستبعداً " إسرائيل"األخيرة، أعلنت الواليات المتحدة و

 -لة منفصلة وغيـر مرتبطـة بخطـط الحـرب األمريكيـة             والهجوم على اسطول الحرية قد يبدو مسأ      
ولكن من منظور تل أبيب وواشنطن، فإن هذا الهجوم هو جزء من أجندة عسكرية أوسـع                " . اإلسرائيلية"

لقد كان يقصد منه إيجاد ظروف تالئم مناخاً في المواجهة والتصعيد في مسرح الحرب الـشرق                . نطاقاً  
  .اوسطي

 الحظ جان شاول، الباحث في مركز األبحاث حول العولمة          2010حزيران ، /  يونيو 4وفي مقال نشر في     
تصعد استفزازاتها من إيجاد سبب للحرب ضد حماس فـي          " إسرائيل"جميع المؤشرات تدل على أن      "ان  

وتل أبيب تعتبر أن هناك عمالً لم ينجز في حربيها غير الحاسمتين، األولـى              . غزة وحزب اهللا في لبنان      
  ."2009-2008 والثانية في غزة خالل 2006م ،في لبنان عا

في المياه الدولية، صرح نتنياهو بلهجة      ) على االسطول (غير المشروع   " اإلسرائيلي"وفي أعقاب الهجوم    
ونحن لن نسمح بإقامة مينـاء      . ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس        " إسرائيل"ان  "تشديد بالقول   

 حصار غزة هو جزء من أجندة الحرب الوقائية الموجهة ضد إيـران             وهذا يوحي بأن  . "إيراني في غزة  
عالوة على ذلك، تزامن الهجوم على االسطول مع مناورات حربية موجهة ضد إيـران              . وسوريا ولبنان 

  .وحلف األطلسي " إسرائيل"أجرتها 
  مسألة مياه إقليمية وحقول غاز بحرية

لة أوسع نطاقاً، هي مسألة الـسيطرة علـى الميـاه           على غزة هو جزء من مسأ     " اإلسرائيلي"إن الحصار   
  .اإلقليمية لغزة، التي تحوي مكامن غاز طبيعي ذات شأن

وما هو مطروح في الميزان، إنما هو مصادرة حقول الغاز الفلسطينية ووضع المناطق البحريـة لغـزة                 
ـ      . باألمر الواقع ومن طرف واحد      " اإلسرائيلية"تحت السيادة    صار، فـإن سـيطرة     فإذا ما تم كـسر الح

  .باألمر الواقع على احتياطيات الغاز قبالة ساحل غزة ستتعرض لخطر " إسرائيل"
شركة كونـسوليدانر كونتراكتـورز     "، وشريكتها   )BG(البريطانية  " بريتيش غاز "يشار إلى أن مجموعة     

تان، حصلتا على   ، التي يوجد مقرها في أثينا وتملكها عائلتا صباغ وخوري اللبناني          )CCC" (انترناشيونال
/  سنة وتم توقيعه مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر        25حقوق استغالل البترول والغاز بموجب اتفاق مدته        

   .1999تشرين الثاني 
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، فإن حقوق استغالل حقل الغاز البحري تتوزع على التوالي بين           "اإلسرائيلية" "معاريف"وحسب صحيفة   
  %) .10(صندوق االستثمار التابع للسلطة الفلسطينية ، و)CCC (30%، وشركة )BG (60%مجموعة 

، فإن هذا االتفاق يشمل تطوير حقل الغـاز وبنـاء خـط       "ميدل إيست ايكونوميك دايجست   "وحسب مجلة   
  .أنابيب لنقل الغاز 

 تغطي كامل المنطقة البحرية قبالة غـزة، المجـاورة لعـدة            BGوالحقوق التي حصلت عليها مجموعة      
من احتياطيات الغاز على طول خط غـزة        % 60وتجدر اإلشارة إلى أن      ".إسرائيلية"منشآت غاز بحرية    

  .الساحلي تخص فلسطين" إسرائيل "-
 4 تريليون قدم مكعبـة، وبقيمـة حـوالي          1،4 احتياطيات الغاز الطبيعي بحدود      BGوقدرت مجموعة   

ات فلسطين مـن الغـاز   ، في حين أن حجم احتياطي  BGوهذه األرقام نشرتها مجموعة     . مليارات دوالر   
  .الطبيعي يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير 

ومن وجهة نظـر قانونيـة، فـإن        . إن مسألة السيادة على حقول الغاز التابعة لغزة هي مسألة جوهرية            
  .احتياطيات الغاز الطبيعي تخص فلسطين 

" إسـرائيل " ذلك مكن    ولكن وفاة ياسر عرفات، وانتخاب حكومة حماس، وتدمير السلطة الفلسطينية، كل          
  .من فرض سيطرة باألمر الواقع على احتياطيات الغاز قبالة ساحل غزة 

 كان منعطفاً كبيراً، فقد رفعت قضية أمـام المحكمـة           2001وانتخاب ارييل شارون رئيساً للوزراء عام       
بـصورة  وأعلـن شـارون     . من أجل نقض سيادة فلسطين على حقول الغاز البحرية          " اإلسرائيلية"العليا  

، ما يقصد به ضمنياً أن مكـامن الغـاز          "لن تشتري أبداً غازاً طبيعياً من فلسطين      " إسرائيل""واضحة ان   
  ."إسرائيل"الطبيعي قبالة غزة تخص 

، وهـو مـا     "إسـرائيل "واالحتالل العسكري لغزة يقصد منه نقل السيادة على حقول الغاز الطبيعي إلى             
 BG بـين مجموعـة      1999تسعى إلبطال العقد الموقع عام      " إسرائيل"و. سيكون انتهاكاً للقانون الدولي     

  .والسلطة الفلسطينية عندما كان يترأسها ياسر عرفات
  22/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  !!فشل على كل صعيد ونجاح في التنسيق األمني .75

  ياسر الزعاترة
في ) أ(سرائيليين إلى مناطق    في الجيش اإلسرائيلي يفكرون جديا بإلغاء الحظر على دخول المواطنين اإل          

) ج(و) ب(الضفة الغربية ، والتي يفترض أن السلطة تسيطر عليها من الناحية األمنية ، خالفا لمنـاطق                 
الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية ، ويأتي ذلك على خلفية التحسن المثير في مستوى التنسيق األمني               

  .فضل منذ إنشاء السلطة، والذي يقول المسؤولون الصهاينة إنه األ
  

 منع المواطنون اإلسرائيليون من دخول مناطق السلطة ، وذلـك           2000منذ اندالع انتفاضة األقصى عام      
من قبل رجال المقاومة ، لكن القرار اليوم بات قيد الدراسة ، ال سيما أن الطرف                " تعرضهم لألذى "خشية  

اهم في تحسين المستوى االقتصادي لمناطقها ، كمـا         الفلسطيني ال يمانع تغييره من زاوية أن األمر سيس        
  ).ج(و ) ب(سيساهم بدرجة ما بتأكيد سيطرتها األمنية في مناطقها ، وإمكانية مدها إلى مناطق 

السلطة تثق بقدرات أجهزتها ، في ذات الوقت الذي تزداد الثقة فيها من الطرف اإلسرائيلي الذي يراقب                 
تقارير جيدة من قبل الجنرال دايتون الذي غادر عملـه مخليـا المكـان              عملها بعناية ، كما يحصل على       

  .لزميله الجنرال مايكل مولر
ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المسؤولون اإلسرائيليون للمدن الفلسطينية وكان آخرها زيارة رئيس              

يعرف بالمنطقة الوسـطى    يوفال ديسكن لمدينتي رام اهللا وجنين ، زار آفي مزراحي ، قائد ما              " الشاباك"
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في الجيش اإلسرائيلي مدينة أريحا يوم الخميس الماضي ، ويتوقع بناء على الزيارة أن يوصي بالموافقة                
  ).أ(على خطوة السماح بدخول المواطنين اإلسرائيليين لمناطق 

ي مجـال   أثناء الزيارة التي شاركه فيها مسؤوالن آخران ، شاهد مزراحي استعراضا لقدرات األجهزة ف             
حراسة الشخصيات ، والسيطرة على مسلحين ، وحماية قافلة شخصيات من عملية إطالق نار من قبـل                 
سيارة متحركة ، وكان أن دعا مزراحي مضيفيه إلى حضور تدريب مشابه في قيادة المنطقة الوسطى ،                 

 اإلسرائيلية في المجال    ربما لكي يبدو األمر متكافئا بين الطرفين ، وربما لكي يستفيد أصحابنا من الخبرة             
  .األمني

من المؤكد أننا إزاء وضع بالغ اإلثارة ، فيما يبدو أن مسؤولي السلطة قد أخذوا يطمئنون إلـى مـسار                    
، ) معادلة العيش والرفاه بدل التحريـر     (إعادة تشكيل وعي المواطن الفلسطيني الذي اختطوه منذ سنوات          

مقابل شطب قدرات قوى المقاومة في الضفة ، وإال لما فكـروا            إضافة إلى اطمئنانهم إلى قدراتهم األمنية       
، ممن  ) ب(، فضال عن    ) أ(في تمرير خطوة من هذا النوع ، أعني دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق             

  .سيكون بينهم دون شك عسكريون في إجازاتهم ، فضال عن جنود احتياط من كل الفئات
نينة التي يعيشونها حيال عناصر أجهزتهم األمنية ، والتـي  حدث ذلك أيضا وقبل كل شيء ، بسبب الطمأ     

أن يفكر في التحول إلى مقاوم في لحظة        ) ندعو اهللا أن تكون هناك استثناءات     (ال يمكن ألي عنصر منها      
ما يتذكر خاللها أن هؤالء الذين يتجولون في شوارع مدينته هم قتلة لطخت أيديهم بدماء أهله وإخوتـه ،           

، ونسميه إنجازا من باب السخرية ألنهم يعتقدون أنه كذلك ، نتذكر أنـه              " اإلنجاز"ن هذا   نتذكر بالطبع أ  
تحقق بعد استهداف غير مسبوق لكل ما له عالقة بالمقاومة من ناحية الفكر والتنظيـر ، فـضال عـن                    

لة في  التخطيط والتنفيذ ، وما هؤالء الرجال الذي يفرج عنهم من سجون االحتالل بعد قضاء سنوات طوي               
األسر ، وال يلبثون بعد ساعات أو أيام في أحسن تقدير ، أن يتحولوا إلى معتقلين في سجون السلطة ، ما                     

أفضى (هؤالء سوى دليل على هذا الوضع الغارق في البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية                
ليـل البطوليـة منتـصف الـشهر     التنسيق األمني المحموم إلى اعتقال خلية حماس التي نفذت عملية الخ          

  ).الماضي ، رغم أن الحركة لم تعلن المسؤولية عنها
أي مستنقع يغرق فيه الواقع الفلسطيني في ظل هؤالء الذي ال تعدم من يطالب بالمصالحة معهـم علـى                   

ية ، برنامج هذه هي حيثياته ، بينما يعلم الجميع حقيقة مسلسل االستيطان وتهويد القدس واالعتقاالت اليوم             
وكذلك حقيقة الطروحات اإلسرائيلية على صعيد التسوية ، والتي يراد إقناع الناس بأن باإلمكان تغييرها               

  . عبر إحراج نتنياهو أمام المجتمع الدولي
ويبقى القول إننا واثقون من أن هذا الشعب لن يركن إلى هذا الوضع إلى أمد طويل حتى لو اضـطرته                    

  .مامه لبعض الوقتالظروف القاهرة لالنحناء أ
  22/7/2010، الدستور، عمان

  
   سديروتال ينبغي ايهام  .76

  رؤوبين بدهستور
من غير أن نقلل من االنجاز التقني المدهش لمهندسي رفائيل، خوفنا هو من أن جهاز األمن يغرس فـي                   

 تبين أنه قد    يبث جهاز االمن رسائل   " القبة الحديدية "على أثر نجاح التجارب على نظام       . الجمهور  اوهاما  
حلت مشكلة القذائف الصاروخية التي تهدد مواطني الدولة وان كابوس سكان غالف غزة وسكان الشمال               

  .لن يعود
 جو في رفائيل، يوسي دروكـر       – في مقابلة مع شبكة ب من صوت اسرائيل قال أمس رئيس إدارة جو              

جميع التهديدات التي أطلقت    "نح حال لـ    تم" القبة الحديدية "رئيس برنامج تطوير النظام الدفاعي، ان بين        
. أجل لقد وقع كالمه على آذان صـاغية       ". ذات مرة على دولة اسرائيل من جهة لبنان ومن جهة القطاع          
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نجاح التجارب بشرى مفرحة جدا لـسكان       "فقد سارع رئيس بلدية سديروت، دافيد بوصقيلة الى تبيان أن           
إن النظام سيمنح سـكان     ...  من ثماني سنين هذه اللحظة     سديروت وبلدات غالف غزة الذين أملوا ألكثر      

  ".المنطقة شعورا جيدا باألمن
فبخالف كالم دروكر ال تمنح     .  الحقيقة، لألسف الشديد، بعيدة عن وعد دروكر وقد تحبط آمال بوصقيلة          

. مدينتـه ، وهي غير قادرة خاصة على حماية بوصقيلة وسكان "لجميع التهديدات"حال لـ " القبة الحديدية "
فبسبب الزمن القصير لطيران صواريخ القسام التي تطلق مثال من بيت حانون على سديروت، يـصعب                

وتوجد مواضعة ال ينقبها أناس رفائيل على ان النظام مخصص للحماية من قـذائف              . على النظام ابطالها  
).  كيلـومتر  4 من   البعد من ظاهر بيت حنون الى سديروت أقل       ( كيلومتر   4.5صاروخية مداها أكبر من     

القبـة  "إن طلبي الحصول من جهاز االمن على تفصيالت تتعلق بمدى الصواريخ التي استعملت عليهـا                
  .في التجارب االخيرة لم يستجب" الحديدية

على أنها حل لتعويق صـواريخ حمـاس        " القبة الحديدية " وقضية أخرى تضع عالمة سؤال على ثبوت        
ان لالخبار اعترف دروكر أمس،     . بي. ففي مقابلة صحفية مع موقع سي     . وحزب اهللا وهي الكلفة العالية    

ولما كان ثمـن صـاروخ      .  ألف دوالر  100سيبلغ  " القبة الحديدية "بأن ثمن الصاروخ الواحد من  نظام        
القسام الواحد دوالرات معدودة، فمن الواضح ان اسرائيل ستهزم من ناحية اقتصادية بعقب جمع حمـاس        

والمشكلة في الجبهة الشمالية أشد، ألن حزب اهللا يملك االن نحوا مـن خمـسين          . سامآلالف صواريخ الق  
بعـد عـدد مـن      " القبة الحديديـة  "وعلى ذلك قد ينشأ وضع ينفذ فيه احتياطي صواريخ          . ألف صاروخ 

  .محاوالت التعويق في حين يستمر الجانب الثاني على اطالق آالف الصواريخ
ستبطل فقط الصواريخ التي يفترض ان تصيب مناطق آهلة،         " ة الحديدية القب" كذلك زعم جهاز األمن أن      

أوال يحتاج تنفيذ حسابات مسار الصاروخ وقـرار        . وبهذا توفر صورايخ تعويق كثيرة، هو زعم مشكل       
حتى لو كان الحديث عن وقت قصير نسبيا، فانه سيزيد مدى الحـد             . هل يسقط في منطقة آهلة الى وقت      

إن . ومشكلة أخرى هي تحسين دقة الـصواريخ      . التي سيكون من الممكن تعويقها    األدنى من الصواريخ    
في وزارة الدفاع، يزعم ان االيرانيين نجحوا في جعل الصواريخ          " حماه"عوزي روبن، الذي رأس ادارة      

إذا نقل االيرانيون هذه الوسـائل      . الحديث كما قال عن دقة أمتار معدودة      . دقيقة بوسائل سهلة ورخيصة   
حماس وحزب اهللا، فان كل موضوع االطالق االنتقائي يصبح غير ذي صـلة، الن مـسار جميـع                  الى  

  .الصواريخ سيقودها الى مناطق آهلة
جميـع  "ال تعطي حـال لــ       " القبة الحديدية "في حين أن الفرح لالنجاز التقني حق، يجب أن نتذكر أن            

هذا النحو يضلون الحقيقة ويوهمون من      إن من يحاولون عرض ذلك على       . وأنها أبعد من ذلك   " التهديدات
  .يثقون بهم

  "هآرتس"
  21/7/2010، كالة سما اإلخباريةو
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  22/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة


