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  مستعد للقاء نتنياهو بعد الموافقة على مرجعية المفاوضات المباشرة: عباس .1

 قال الرئيس محمود عباس انه مستعد للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو إذا                :وفا -كمباال
  .تحددت مرجعية المفاوضات

 على متن الطائرة التي أقلته من عمان إلى العاصـمة األوغنديـة      "صوت فلسطين "ل في حديث لموفد     وقا
إن المسألة ليست في اللقاءات فنحن لسنا ضد        ،  )االحد(لحضور قمة االتحاد االفريقي التي تبدأ اليوم        كمباال  

ومرجعيتها وعند ذلـك نـذهب   اللقاء بتاتا، في رام اهللا أو تل أبيب، لكن المهم تحديد أرضية المفاوضات   
وقال انه كان متفقا على ضرورة حدوث تقدم في محادثات التقريب لالنتقال إلى              .إلى أي مكان في الدنيا    

مفاوضات مباشرة، مبينا أن القيادة قدمت رؤيتها حول قضيتي األمن والحدود لإلدارة األميركية لتوصلها              
  .إلى إسرائيل التي لم ترد عليها حتى اآلن

حيث انه لم يحدث تقدم فان المطلوب من اإلدارة األميركية إلطـالق مفاوضـات              : اف عباس قائال  وأض
مباشرة إلزام إسرائيل بما ورد في خارطة الطريق من وقف االستيطان وتحديد مرجعية عمليـة الـسالم                 

   .بمبدأ الدولتين على حدود العام سبعة وستين مع تبادل أراض متفق عليه
 محفزات تقدم للجانب الفلسطيني للبدء بالمفاوضات، أوضح الرئيس عبـاس أن            وبخصوص الحديث عن  

الرئيس باراك أوباما طلب من نتنياهو تقديم محفزات لكننا اعتبرناها هامشية، وقـال األميركيـون أنهـا                
 ستكون بال ثمن فقلنا لتنفذها إسرائيل إذن، مبينا أنها تتعلق باإلفراج عن أسرى ووقف االجتياح وإزالـة                

حواجز ونقل مناطق إلى سيطرة السلطة الوطنية والسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، لكن شيئا من                 
  .هذا لم يحصل

إن العالم كله يطالبنا بالذهاب     : وفيما يتعلق بالضغوط الدولية على الجانب الفلسطيني، قال الرئيس عباس         
ة وواضحة ربما يجعلها تنهار من اللحظة       إلى مفاوضات مباشرة، لكن الدخول فيها دون مرجعيات محدد        

األولى، مضيفا أن االمتحان اآلن هو الذهاب للمفاوضات على أسـاس الـشرعية الدوليـة واالتفاقـات                 
  .الموقعة

  25/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  يطان الدولتين ووقف االستحلالمحادثات المباشرة تتطلب قبول اسرائيل ب: عريقات .2

قال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، الذي أكد رفض االنتقال إلى مفاوضـات               :رام اهللا 
 سـبتمبر   8إن المحادثات التقريبية لم تنته بعد، وإن فترة األربعة أشهر تنتهي في             ":  مع االحتالل  مباشرة

موافقة الحكومة اإلسرائيلية على     ب محدداً شروطه ،  "المقبل، والفرصة ما زالت قائمة إلحداث تقدم      ) أيلول(
وقف النشاطات االستيطانية كافة بما يشمل القدس الشرقية، واالتفاق على مرجعية تكون نقطة ارتكازهـا               

  .، مع تبادل أراضي متفق عليه1967مبدأ الدولتين على حدود 
الـسلطة الـدكتور    وأضاف بعد لقاءين مع القنصل البريطاني العام ريتشارد مكابيس، وممثل ألمانيا لدى             

. "إن الدعوة إلى المحادثات المباشرة تتطلب موافقة الحكومة اإلسـرائيلية علـى ذلـك             ط: غوتز لينغنتال 
إن الرئيس محمـود    ": وحمل عريقات إسرائيل مسؤولية إفشال التقدم في المباحثات غير المباشرة، وقال          

عوث األميركـي الـسيناتور جـورج    بذل كل جهد ممكن وال يزال، إلنجاح مهمة المب       ) أبو مازن (عباس  
ميتشل، من خالل تقديم المواقف الفلسطينية حول كل قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون الـدولي                
وقرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية، في حين لم يـصلنا مـن الجانـب                 

  . "اإلسرائيلي أي موقف على اإلطالق
  25/7/2010، ط، لندنالشرق األوس

  
   وزاراتسبععباس يبدأ نهاية الشهر مشاورات تعديل الحكومة والتغيير يشمل  .3

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيـشرع، نهايـة الـشهر               : رام اهللا 
 تـسيير   الجاري وفور عودته من مؤتمر الوحدة االفريقية، في جولة مشاورات مع رئيس وزراء حكومة             

فتح وبعض الشخصيات والفعاليـات      االعمال سالم فياض والفصائل الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة       
  .الوطنية من اجل اجراء تعديل حكومي سيطاول نحو ست الى سبع وزارات

ـ   الخارجيـة حيـث    : الى ان الحقائب الوزارية التي ستشمل بالتعديل هي       " المستقبل"وأشارت المصادر ل
م ابراهيم خريشة مندوب فلسطين في جنيف في المقر االوروبي لبعثة االمـم المتحـدة لـشغل                 يبرز اس 

منصب وزير دولة لشؤون العالقات الخارجية وليس وزيراً للخارجية، خلفاً للـوزير الحـالي ريـاض                
المالكي، وقد استبعدت المصادر ان يرشح أي من ناصر القدوة ونبيل شعث لهذا المنصب اللذين شـغال                 

ي حكومات سابقة منصب وزير الخارجية، ومحمد مصطفى المقرب من الرئيس عباس، والذي يترأس              ف
  .حالياً مجلس ادارة صندوق االستثمار للمالية، التي يحمل حقيبتها حالياً رئيس الوزراء فياض

تيح لـه   حد مصادر قوته وت   أوقالت هذه المصادر ان فياض لن يقبل التنازل عن حقيبة المالية التي تعتبر              
لى انـه   إالتحكم في سائر مفاصل عمل مؤسسات السلطة ووزاراتها وبخاصة االجهزة االمنية، باالضافة             

  .يحظى بدعم وثقة الدول المانحة الممولة لخزينة السلطة الفلسطينية
وسيعين علي مهنا وزيراً للعدل خلفاً للوزير علي خشان، ويونس عمرو وزيراً للتربية والتعلـيم العـالي                 

فاً للوزيرة لميس العلمي، كما سيشمل التعديل حقائب السياحة والزراعة والتخطيط، والداخلية، غير انه              خل
  .لم تبرز أي اسماء الشغال هذه الحقائب حتى االن 

وأشارت المصادر، الى انه لم يحسم حتى االن ما اذا سيشارك في الحكومة اعضاء من اللجنة المركزية                 
رئيس عباس امام اجتماع المجلس الثوري االسبوع الماضي عدم رغبته فـي            لحركة فتح، رغم اعالن ال    

توزير اعضاء من مركزية فتح، غير ان المجلس الثوري لم يبت في هذه القضية وقد اعادها الى اللجنـة                
  .المركزية لبحثها واتخاذ القرار المناسب

  25/7/2010، المستقبل، بيروت
  



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1860:         العدد       25/7/2010األحد  :التاريخ

  ى بلورة ميثاق شرف يؤمن توقيع الورقة المصريةلجنة المصالحة تعكف عل: المصريمنيب  .4
ن وفد الشخصيات المستقلة سيبدأ األسبوع المقبـل جولـة          أأكد رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري       

مكوكية تشمل دمشق والقاهرة وغزة لوضع األرضية المشتركة للتفاهمات الفلسطينية الفلسطينية والتـي             
  .يع على وثيقة المصالحة في القاهرةستمهد الطريق أمام الفصائل للتوق

وكشف المصري في تصريحات صحافية ادلى بها امس أن فريقا يعمل حاليا علـى وضـع تـصورات                  
منفصلة تعالج مالحظات الفصائل على ورقة المصالحة، على أن تكون بمثابة ميثاق شـرف فلـسطيني                

  .يضع أسسا سليمة للعالقات الوطنية الفلسطينية
 أمله بأن يتبدد الشك الذي يراود حركة حماس، وان يطمئن قـادة الحركـة بـأن                 وأعرب المصري عن  

مالحظاتهم سيتم أخذها بعين االعتبار دون ان يتم فتح الورقة المصرية او إجراء أي تعديل عليها وان ال                  
  .يكون لها ملحق
، "ث سـنوات  ان الوضع سيئ للغاية وهذا يتطلب مواصلة الجهود التي بدأت منـذ ثـال             : "وقال المصري 

مشيرا الى ان األجواء التي لمسها في آخر جولة كانت ايجابية والخطابات مع الفصائل كانت أكثرا تفاؤال                 
  .وايجابية

دعونا من الفيتو األميركـي     "وحول تصريحات حماس بوجود فيتو أميركي على المصالحة قال المصري           
خابات ذهب الـرئيس عبـاس لالنتخابـات        ولنذهب لمصالحة فلسطينية فلسطينية فعندما حان موعد االنت       

فالرئيس أبو مازن عباس يعمل ما بوسعه من اجل         . وذهب كذلك الى مكة المكرمة ووقع اتفاقا مع حماس        
  ".تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها في أسرع وقت ممكن

ذولـة  بدوره أكد صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، حرص الحركة على إنجـاح الجهـود المب               
للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، مثمناً جميع الجهود التي تسعى لتحقيق المصالحة وتوحيـد الـصف               

 أميركياً يتدخل كلمـا     "فيتو"وأوضح البردويل أن هناك عوامل خارجية و      . الفلسطيني في وجه المؤامرات   
 للحل إلى األمين العـام      اقتربت جهود المصالحة من التوصل التفاق، مشيراً الى أن حماس قدمت مقترحاً           

  .للجامعة العربية عمرو موسى
  25/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  عباس يرفض اقتراحاً تركياً للقاء مشعل .5

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أمس النقـاب عـن رفـض الـرئيس              : عالء المشهراوي، وام  
س المكتب السياسي لحركة حماس خالـد       الفلسطيني محمود عباس اقتراحاً تركياً لعقد لقاء بينه وبين رئي         

وذكرت المصادر ان رسالة خطية وصـلت       . مشعل لكسر الفجوة الكبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية       
الى الرئيس عباس من وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو تطالبه بالموافقة على عقد لقـاء بينـه                  

ية اال أن الرئيس عباس اشترط توقيع حماس علـى          وبين مشعل تحت رعاية تركية وبعلم القيادة المصر       
وأوضحت المصادر ان الرئيس عباس عقد اجتماع مع مستشاريه ومع          . الورقة المصرية للمصالحة أوالً   

عدد من قيادات حركة فتح وقدم لهم العرض التركي اال أنهم أجمعوا على رفض االقتـراح واشـترطوا                  
  . ي لقاء رسميتوقيع حماس على ورقة المصالحة قبل عقد أ

  25/7/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  تقرير سلطة عباس بشأن مجازر غزة يبرئ االحتالل  .6
لدى األمم المتحدة رفع تقريـراً بـشأن المجـازر          " سلطة فتح "كشف مصدر مطلع النقاب عن أن ممثل        

ات التي تدين   الصهيونية بحق قطاع غزة قبل نحو ثمانية عشر شهراً، إال أنه كان الفتاً حذف بعض الفقر               
  . الكيان وتحمله مسؤولية مجازره، في فصل جديد من فضائح السلطة على الساحة الدولية
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الجاري تقريرها  ) يوليو(سلمت األمم المتحدة، في الثاني عشر من تموز         " سلطة فتح "وقالت المصادر إن    
ه بعد أسـبوع مـن ذلـك         صفحة، فيما قدم الكيان الصهيوني تقرير      300إلى األمين العام، ويقع في نحو       
  . التاريخ، ويقع في أربعين صفحة

غير أن المصدر أكد أن الرد الذي سلمه المراقب الدائم لبعثة السلطة رياض منصور إلى مكتب األمـن                  
يختلف كثيراً عن المسودة األصلية، إذ تم حذف الفقرات التي تؤكد اتهام إسرائيل بارتكاب جـرائم                "العام  

  ". االتهاماتحرب وتحميل حماس بعض 
وفيما تم توزيع التقرير الصهيوني، تجنب المسؤولون في بعثة السلطة لدى األمم المتحدة الكـشف عـن                 

  ". الذي ال يزال قيد الترجمة"محتويات التقرير، 
 لألمم المتحدة قد تبدأ الشهر المقبل مناقشة تقريري الـسلطة والكيـان،             ةوذكر المصدر أن الجمعية العام    

مثلون عن المجموعة العربية لدى األمم المتحدة مع األمين العام مع حلـول نهايـة الـشهر              فيما يجتمع م  
  . الجاري

  24/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  القيادة الفلسطينية تأمل دعم لجنة المتابعة العربية لموقفها إزاء المفاوضات المباشرة  .7
تي موقف لجنة المتابعة العربية التـي سـتجتمع فـي           تتوقع السلطة الفلسطينية أن يأ    : ب.ف. أ -رام اهللا   

التاسع والعشرين من هذا الشهر في القاهرة، داعماً لموقف الرئيس محمود عباس فيما يخص المفاوضات               
  .المباشرة

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فـرانس بـرس إن الـرئيس                 
حتى اآلن فان المشاورات التي أجراها الرئيس       "ة المتابعة في القاهرة، مضيفاً      عباس سيحضر اجتماع لجن   

  ".ابو مازن مع القيادتين المصرية واالردنية ودول عربية اخرى، تؤكد دعما عربيا للموقف الفلسطيني
ال يمكن االنتقال الى مفاوضات مباشـرة مـن دون     "إن الموقف الفلسطيني يتمثل في انه       : وأضاف رأفت 

تزام اسرائيلي معلن بوقف تام لالستيطان، ومن دون احراز تقدم جدي فـي ملفـي االمـن والحـدود،               ال
  ".واالستناد الى مرجعية دولية عند البحث في امور الحدود

  25/7/2010، األيام، رام اهللا
  

 داخلية غزة تجري تغييرات وتنقالت في جهاز الشرطة .8
، مجموعة من القرارات شملت تعيينات وتنقالت طالت        أصدرت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة      

وأوضح الرائد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة هنـاك،          .عدداً من قيادات جهاز الشرطة الفلسطينية     
 السبت أن هذه التغييرات جاءت لضخ دماء جديدة في مكونات جهاز الشرطة من أجـل الوصـول                  أمس

وشملت هذه التغييرات حسبما أفاد البطنيجـي،        .د، بحسب تعبيره  ألفضل أداء وكجزء من التدوير المعتا     
  .الكثير من التعينات الجديدة والتنقالت وإضافة مهام لعدد من المسئولين

 24/7/2010، قدس برس
  

  مع االحتالل في حصار غزة" التواطؤ"حماس تتهم األمم المتحدة بـ  .9
أمس عن استهجانها لدعوة األمم المتحدة أعربت حركة حماس :  د ب أ- الرؤوف أرناؤوط  عبد- غزة

وقال المتحدث باسم  .إيصال المساعدات إلى قطاع غزة فقط عبر البر واعتبرتها انحيازا إلسرائيل
، مضيفا "غير مقبولة وغير جائزة قانونا"الحركة سامي أبو زهري إن حركته تعتبر دعوة األمم المتحدة 

   ".نظمة الدولية مع االحتالل اإلسرائيليفضيحة حقيقية تعكس تواطؤ الم"أنها تمثل 
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طريق البر الذي تتحدث عنه األمم المتحدة هو نفسه ما زال مغلقا حيث تمنع "وأضاف أبو زهري أن 
معظم الوفود التضامنية من دخول غزة وكان آخر األمثلة على ذلك منع قافلة المساعدات األردنية من 

حركات التضامن الدولي إلى عدم االلتفاف إلى هذه الدعوة ودعا أبو زهري  ".دخول غزة عبر معبر رفح
  . ، وإلى استمرار الوصول إلى غزة برا وبحرا حتى كسر الحصار بشكل حقيقي"غير القانونية"

  25/7/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  حماس مستعدة للحوار مع الغرب : برهوم .10
هدف لفتح قنوات حوار مع الغرب لحشد الدعم أكدت حركة حماس أنها ت:  ا ف ب- جمال جمال -زة غ

الدولي لعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنها هي خيار الشعب، وأن خطوطنا 
  .للحوار مفتوحة للجميع وال نمانع في أي حوار مع الغرب وال مع فرنسا تحديداً

إذا أرد برنار كوشنير  :"أمسحفية له وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات ص
الحوار مع حماس على قاعدة دعم الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية نحن جاهزون لهذا 

كوشنير ال يحتاج إلي أذن من أي طرف للحوار مع حركة حماس ، وإستراتيجيتنا :"وأضاف أن ". الحوار
ا بضرورة لفت أنظار العالم للحق الفلسطيني، توصيل مبنية على دخول المنطقة من أبواها الرئيسة إيمان

واعتبر برهوم  ".صوت شعبنا إلى العالم تحديداً بعد الحرب األخيرة على غزة ومجزرة أسطول الحرية
أن تزايد الدعوات األوروبية للحوار مع حركة حماس ناتج عن شعورهم بالذنب، جراء دعمهم إلسرائيل، 

ي سببه لهم هذا الدعم، في مواجهتهم مع شعوبهم ، وتكفيراً عن أخطائهم ومحاولة للخروج من الحرج الذ
  .التي ارتكبوها بعد تجاهلهم لهذا الشعب الفلسطيني ودعمهم لالحتالل

وأكد على أن ازدياد هذه الدعوات لمحاورة حماس يؤكد أن االحتالل في مأزق ، وأنها أصبحت عنوان 
ب من السلطة الفلسطينية للحوار مع حماس محاولة إليجاد المرحلة، معتبراً أن حديث كوشنير عن طل

  .مخارج للحوار في ظل ترحيب حماس بأي حوار مع أي جهة كانت
وأوضح أن المناخات اآلن مناسبة لكل األطراف لمحاورة حماس، بعد انكشاف موقف الحكومة 

  .رة أسطول الحريةاإلسرائيلية وحالة الحرج التي سببها لدول أوروبا بعد مجازره في غزة ومجز
يجب أن تترجم هذه الدعوات للحوار مع حماس بخطوات عملية على األرض "وختم برهوم حديثه بالقول 

وأن تتخذ خطوات كرفع الحصار وتعزيز الديمقراطية الفلسطينية إليجاد حالة من االطمئنان لدى 
  .المواطن الفلسطيني في مواقف دول الغرب

  25/7/2010الدستور، عمان، 
  

  حماس لن توقع على الورقة المصرية ما لم تُأخذ مالحظاتها:بو زهريأ .11
أن يكون " قدس برس" سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ حركة حماسنفى المتحدث باسم : ةغز

وفد المصالحة الفلسطيني الذي يقوده رجل األعمال منيب المصري قد أبلغهم بحصول جديد في موضوع 
ع استمرار دور الوساطة في قضية المصالحة، ولكن نجاح وفد الوساطة نحن م: "المصالحة، وقال

مرهون بما يحمله من جديد، ألن إعادة تكرار المواقف السابقة سيجعل األمور تراوح مكانها، ولذلك وفد 
المصالحة عليه أن يمتلك مبادرات جديدة، تستند باألساس على احترام مواقف جميع األطراف وفي 

 ".حماس"لمقاومة اإلسالمية مقدمتها حركة ا
نحن . حتى اللحظة واضح أن وفد المصالحة ال يمتلك أي جديد، وهو ما يجعل جهوده متعثرة: "وأضاف

بشكل " حماس"نؤكد أن الورقة المصرية لن يتم التوقيع عليها ما لم يتم األخذ بمالحظات " حماس"في 
عربية، علما بأن هذه المالحظات ليست مكتوب ومتفق عليه مسبقا، وأن يحظى ذلك برعاية مصرية و

 ".جديدة، وإنما سبق االتفاق عليها في حوارات القاهرة وتجاهلتها الورقة المصرية بشكل غير مفهوم
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على صعيد آخر؛ كشف أبو زهري النقاب عن ضغوط وصفها بأنها سياسية في جوهرها لدفع حماس إلى 
معبر رفح مفتوح شكليا ال أكثر : "، وقال"حماس"ت الموافقة على الورقة المصرية كما هي دون مالحظا

وال أقل، وال يستفيد منه المواطنون الفلسطينيون إال بقدر ضئيل جدا، بحيث ال يسمح بالخروج إال 
للمواطنين ذوي الحاالت المرضية المستعصية، والذين يملكون تحويالت طبية باإلضافة إلى المواطنين 

وهناك جزء كبير من . ة مباشرة مع الجهات المصرية بعد جهد كبيرالذين تحصلوا على تنسيقات أمني
 ".الوفود المتضامنة يجري منعه من الدخول إلى غزة وأبرز األمثلة على ذلك الوفد األردني

يتم : "، وقال"حماس"وأشار إلى أن هذا الخناق يزداد كلما تعلق األمر بعناصر لها أي صلة تنظيمية مع 
اطنين الفلسطينيين بشكل يومي من معبر رفح، وهذا اإلرجاع يكون حتميا إذا تم إرجاع المئات من المو

مهما كان موقعه التنظيمي بما في ذلك المرضى الذين لهم " حماس"التأكد أن هذا المواطن له عالقة بـ 
 ". يتم إرجاعهم ومنعهم من الجهة المصرية" حماس"عالقة بـ 

من صفقة تبادل األسرى، وأكد تمسك حماس بالثمن من جهة أخرى؛ جدد أبو زهري موقف حماس 
  . اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليطالمطلوب لإلفراج عن الجندي

  25/7/2010قدس برس، 
  

  "اً سياسياًانتحار" المفاوضات المباشرة ويعد.. بوجود أزمة مالية داخل فتح يقر مقبولأمين  .12
 الذهاب إلى مفاوضات ،كة فتح أمين مقبولوصف عضو المجلس الثوري لحر:  حازم الحلو-رام اهللا

 ،، كما قال"انتحار سياسي ال يمكن أن تقدم عليه حركة فتح"مباشرة دون تجميد كامٍل لالستيطان بمثابة 
  . مؤكداً أن الشروط الفلسطينية للذهاب لتلك المفاوضات ما زالت قائمة

ما زالت بانتظار توضيحات وضمانات  على أن السلطة الفلسطينية ،"فلسطين"وشدد مقبول في حديث لـ
وأن توافق دولة االحتالل , من اإلدارة األمريكية تتعلق بقرارات وقف االستيطان واإلقرار بحل الدولتين

  . 1967يونيو للعام / على إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران
ثوري لحركة فتح في دورته وأوضح مقبول أن مناقشة الوضع السياسي خالل اجتماعات المجلس ال

الرابعة هو أمر طبيعي السيما أن الوضع السياسي في المنطقة يشهد حراكاً على أصعدة مختلفة وخاصة 
  . فيما يتعلق بعملية التسوية

ورفض مقبول حديث البعض حول وجود صفقة سياسية ما، يريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
على حركة فتح، معتبراً أن المناقشة السياسية تكون دائماً على رأس جدول أن يمررها في هذه المرحلة 
  . األعمال الجتماعات المجلس

وفي سياق آخر، بين مقبول أن عباس قام بإحالة المقترحات التي تقدم بها رئيس وفد الشخصيات المستقلة 
إلى أن فحوى تلك المقترحات منيب المصري إلى اللجنة المركزية لدراستها ووضع ردود عليها، مشيراً 

" حماس"و" فتح"تتعلق بتفاهمات داخلية تكون مدخالً إليجاد حل لالنقسام السياسي في حال موافقة كل من 
إن تلك المقترحات تبحث في صيغ توافقية حول الملفات المهمة والتي شكلت عائقاً : "وقال مقبول. عليها

  ".  التحرير الفلسطينية واللجنة القيادية واألجهزة األمنيةأمام إتمام المصالحة وهي التي ترتبط بمنظمة
قديمة تمثل في مجملها مطالب حماس "ووصف مقبول طروحات المصري التي نقلها األخير لعباس بأنها 

السابقة بأن تتضمن الورقة المصرية ملحق تفاهمات أو ضمانات تأخذ مالحظاتها بعين االعتبار عند 
ن المزاج العام داخل حركته يسير مع المصالحة واالتفاق، موضحاً أن رد الحركة وأشار إلى أ ". التطبيق

  . على مقترحات المصري سيكون شفهياً
وبخصوص أداء حكومة سالم فياض، كشف عن وجود مطالبات متواصلة من قبل حركة فتح بوجوب 

  . إجراء تعديالت وزارية عليها وإدخال وزراء من الحركة فيها بشكل أوسع
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فتح كتنظيم ال تتلقى أمواالً أو : "، وقال"فتح"ترف مقبول بوجود أزمة مالية صعبة داخل حركة واع
، منوهاً إلى أن المجلس الثوري ناقش آليات عملية إللزام أعضاء الحركة بدفع "مساعدات من أحد
، شدد وحول الحديث عن وجود قصور في أداء المجلس الثوري في بعض القضايا". االشتراكات المالية

مقبول على أن لجاناً في المجلس تتابع كافة القضايا وخاصة قضية القدس وممارسات االحتالل، داعياً 
ألن اإلنجاز ليس "إلى زيادة فعالية تلك اللجان وتكثيف عملها وإنجازاتها، مطالباً بعملية تقييم دقيقة 

  .وفق تعبيره, "كالطموح
  25/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   قطاع غزةإلى ةنطلق من لبنان متوجهت سفينة أي ستعترض "إسرائيل ":باراك .13

 حذر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك اول من امس من ان اسـرائيل              : أ ف ب   - نيويورك   - غزة
وصرح للتلفزيون  . ستعترض اي سفينة تكون جزءاً من اسطول ينطلق من لبنان متوجهاً الى قطاع غزة             

 معلومات في االيام االخيرة عن مشروع الرسال اسطول جديـد لكـسر الحـصار       وصلتنا«: االسرائيلي
ونعتبر ان منع انطالق مثل هذا االسطول هو من مسؤولية          . انه استفزاز غير مجد   . المفروض على غزة  

اذا ما انطلق هذا االسطول على رغم كل شيء من لبنان ورفض اقتيـاده              «: واضاف. »الحكومة اللبنانية 
: وقـال . »، فلن يكون امامنا اي خيار سوى وقفه فـي البحـر           )االسرائيلي(الى مرفأ اشدود    من بحريتنا   

  . »هناك وسيلة لنقل البضائع، ال اسلحة وذخائر ومعدات حربية، الى قطاع غزة عبر مرفأ اشدود«
  25/7/2010، الحياة، لندن

  
  إلى الشرق األوسطالشمالية  ا تندد بمبيعات صواريخ كوري"إسرائيل" .14

 اتهمت إسرائيل كوريا الشمالية أمام األمم المتحدة بتزويد دول فـي الـشرق              : أ ف ب   - دس المحتلة الق
المنطقة، كما ذكرت إذاعـة الجـيش       " خطرا على استقرار  "األوسط بصواريخ بالستية ما يشكل بنظرها       

 مجلس األمن   وأوضحت أن الوفد اإلسرائيلي في األمم المتحدة أكد في رسالة إلى لجنة           . اإلسرائيلي أمس 
إسرائيل قلقة من عمليات التزويد     "الدولي التي تناقش مسالة فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية أن            

  ".ألن هذه الصواريخ تشكل خطرا على استقرار الشرق األوسط
 25/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  ر يمينيةً وعنصرية البرلمان اإلسرائيلي الحالي األكث:  إسرائيليةمنظمات حقوقية .15

 أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية، أن البرلمان اإلسرائيلي الحالي، وهو الثامن عشر في تاريخ :الناصرة
دولة االحتالل، هو البرلمان األكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية، من ناحية عدد القوانين ومشاريع القوانين 

  . التي تم تشريعها أو تقديمها
، إن القوانين التي تمت المصادقة عليها خالل )23/7( الجمعة يومت في بيان لها وقالت تلك المنظما

تمس مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير في إسرائيل، وتميز "الدورة الصيفية المنتهية للكنيست الحالية 
  ". ضد المواطنين العرب وتجسد انعدام التسامح تجاه اآلخر

شرع النواب في سن قوانين " ديمقراطية تدافع عن ذاتها"و" لةأمن الدو"وأشارت إلى أنه تحت حجة 
وتناولت هذه المنظمات أمثلة الدعاءاتها، في مقدمها مشروع قانون ". الوطنية"للدولة و" الوالء"تتناول 

، ومشروع قانون "مخلصاً للدولة"الذي يهدف إلى سحب الجنسية ممن ال يتم تصنيفه " الوالء واالنتماء"
بداعي أن رسائلها تتسم بالتحريض " غير قانونية"ة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح يعتبر الحرك

  .وبأيديولوجيا معادية إلسرائيل ولليهود
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حنين الزعبي، وانتهاء بقوانين " التجمع الوطني"كما تم سحب امتيازات عن النائب العربية من حزب 
تتآمر على الدولة وتضرها من خالل دعوتها أخرى تحجب المساعدات الحكومية عن هيئات إسرائيلية 

  .محاكم خارج إسرائيل لمحاكمة سياسيين وضباط إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب
، ومنحت امتيازات للعسكريين، ومنعتها "الكنيست"واستعرض البيان، العشرات من القوانين التي أقرها 

المزيد من القوانين العنصرية تجاه السكان عن أولئك الذين يتقاعسون عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى 
  .األصليين العرب في إسرئيل

  24/7/2010، قدس برس
  

   من تدريب على مواجهة ظروف األسريهربسرائيلي  إجندي .16
 كشفت مصادر إسرائيلية النقاب، عن أن الجندي اإلسرائيلي نداف هايمن، من وحدة             :)فلسطين( الناصرة  

  نخبة النخبة اإلسرائيلية، والذي اختفت آثاره، فجر الخميس الفائت، فـر           التي تعتبر قوات  " سيرت متكال "
وأضافت، أن الجندي هايمن، فـر       .األسر خالل برنامج تدريبي، لجنود االحتالل، على مواجهة ظروف       

لعدم قدرته على اجتياز برنامج تدريبي خاص وشاق جدا يتعلق بإعداد جنود الوحدات النخبوية لمواجهة               
ط في األسر ومواجهة التحقيق، وهذا التدريب يعتبر األصعب واألشد مـن بـين بـرامج                ظروف السقو 

  .التدريب المختلفة
وأضافت أن كثير من الجنود الذين انهوا هذا البرنامج عانوا لفترات طويلة من الكوابيس وعـدم القـدرة                  

  .على النوم، وحتى عدم القدرة على تناول الطعام
  24/7/2010، قدس برس

  
   وحدة استيطانية في الشيخ جراح200 تخطط إلقامة "يلإسرائ" .17

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس عن مخطط استيطاني جديد إلقامة : نادية سعد الدين –عمان 
تفتيت األحياء الفلسطينية ومنع قيام الدولة " وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح، بهدف 200

  .ائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي، بحسب مدير دائرة الخر"الفلسطينية
 وحدة 2700ومع اإلعالن االستيطاني الجديد، تكون سلطات االحتالل قد أصدرت قرارات بإقامة 

 مستعمر، إلى جانب 10800استيطانية في المستوطنات القائمة والمحيطة بالقدس المحتلة تضم حوالي 
اخل األحياء الفلسطينية، وذلك منذ اإلعالن عن بدء المفاوضات الفلسطينية  وحدة استيطانية د784إقامة 

  .الماضي، والحديث المزعوم عن تجميد االستيطان) مايو( اإلسرائيلية غير المباشرة في شهر أيار –
 وحدة استيطانية في حي 200اإلعالن الجديد عن إقامة "من القدس المحتلة إن " الغد"وقال التفكجي لـ 

 بؤرة استيطانية داخل األحياء 26 إلقامة 1990خ جراح يشكل جزءاً من مشروع وضع عام الشي
  ".الفلسطينية في المدينة المقدسة

المشروع الجديد يهدف إلى إقامة البؤر االستيطانية في داخل األحياء العربية وربط البؤر "وأشار إلى أن 
ة من الوحدات السكنية االستيطانية بدءاً من االستيطانية بغربي القدس المحتلة عن طريق بناء سلسل

  ".مروراً بالشيخ جراح وانتهاء بفندق شبرد وكرم المفتي" كوبانيه أم هارون"
سلطات االحتالل استخدمت مجموعة من القوانين اإلسرائيلية لالستيالء على هذه المناطق "ولفت إلى أن 

فيما يخص الشيخ " أمالك يهودية"وما يسمى باستخدام قانون أمالك الغائبين فيما يخص فندق شبرد، 
  ".جراح، إضافة إلى قانون المصادرة للمصلحة العامة فيما يخص كرم المفتي

في حال االنتهاء من المشروع تكون إسرائيل قد حققت ربط غربي القدس مع منطقة المشارف "وقال أنه 
بيوتات محاطة بمستوطنات وبؤر ، وتفتيت األحياء الفلسطينية إلى مجموعة من "الجامعة العبرية"
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استيطانية، فضالً عن الحيلولة دون أن يكون الجانب الشرقي من القدس المحتلة عاصمة للدولة 
  ".الفلسطينية

سلطات االحتالل أصدرت منذ بدء المفاوضات غير المباشرة قرارات استيطانية إلقامة "وأوضح بأن 
، إضافة إلى "النبي يعقوب" في 600و" ات شلومورام" وحدة في 1600 وحدة استيطانية، منها 2700
 وحدة استيطانية أخرى، وذلك في المستوطنات القائمة والمحيطة بالقدس المحتلة، تضم زهاء 400

 وحدة استيطانية داخل األحياء الفلسطينية في القدس 784أعلنت عن إقامة "فيما  ". مستعمر10800
 200 وحدة في رأس العامود و164 وحدة في شبرد و20، منها المحتلة، تعتبر معظمها قيد التنفيذ حالياً

 وحدة 200 في أبو ديس، إضافة إلى ما أعلنته أمس من إقامة 200وحدة في منطقة جبل المكبر و
  ".استيطانية في حي الشيخ جراح

 ألف وحدة استيطانية في القدس 58كل ذلك يندرج في إطار المخطط اإلسرائيلي إلقامة "وأوضح بأن 
  ".، تضم نحو ربع مليون مستعمر2020لمحتلة حتى عام ا

 25/7/2010الغد، عمان، 
  

  إصابات في مسيرة ضد مصادرة أراضي بيت أمر .18
أصيبت أمس  أنه قد يوسف الشايب ،رام اهللانقال عن مراسلها من  25/7/2010الغد، عمان، نشرت 

اء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع متضامنة أجنبية وعدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي باالختناق جر
خالل مواجهات اندلعت بين محتجين على مصادرة أراض وجنود االحتالل في منطقة الظهر ببلدة بيت 

  .أمر شمال الخليل
الشرطة  ة من رام اهللا أن بيانا صدر عن الشرطة الفلسطيني24/7/2010قدس برس، إلى ذلك جاء في 

 أن مجموعات من المستوطنين اليهود، قامت بمصادرة  كشفتلة،الفلسطينية في الضفة الغربية المح
  .قطعة أرض في بلدة البويدة التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

، أن المستوطنين قاموا مساء أمس الجمعة، بوضع ثالث )24/7" (قدس برس"وأوضح البيان، الذي تلقته 
وكشف البيان، أن قطعة .  ترافقهم قوة من جيش االحتاللبيوت متنقلة في المنطقة المذكورة، بينما كانت

  .األرض تعود للمواطن عبدالرحمن سلطان
  . وأضاف البيان، أنه في ذات الوقت، قام جنود االحتالل باعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم والخليل

  
  ال يحق لالحتالل منع وصول سفن لبنان لغزة ألنها قانونية: الخضري .19

نائب في البرلمان الفلسطيني، جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أكد ال: غزة
المقرر " ناجي العلي"و" مريم"غزة، أنه ال يحق لالحتالل اإلسرائيلي منع سفينتي المساعدات اللبنانيتين 

 السبت واعتبر الخضري في تصريح صحفي له اليوم .انطالقهم تجاه قطاع غزة خالل األيام المقبلة
أن القانون الدولي ال يتيح إلسرائيل مهاجمة السفينتين كما تدعي، ألنهما تعمالن وفق قانون ) 24/7(

وشدد على أن تواصل تهديدات قادة حكومة االحتالل بمهاجمة سفن  .المالحة البحرية وبشكل رسمي 
يدلل على توجه سلمية ال تحمل سوى مساعدات إنسانية واغاثية ومتضامنين وراهبات أمريكيات 
وأشار إلى أن من  .االحتالل لمحاربة كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن هويته

حق كافة سفن التضامن مع غزة من أي دولة في العالم الوصول إليها ومحاولة كسر الحصار المفروض 
  .عليها منذ أربعة أعوام

  24/7/2010قدس برس، 
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  ويعتدون على ركابها بالضرب في الخليلفلة فلسطينية يحتجزون حااالحتاللجنود  .20
حافلة ركاب فلسطينية، و ) 24/7(احتجز جنود االحتالل اإلسرائيلي فجر السبت : )فلسطين(رام اهللا 

بمدخل محافظة الخليل، جنوب الضفة " الكونتينر"اعتدوا على ركابها بالضرب المبرح على حاجز 
قدس "ي صدر عن جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية، تلقته وأوضح بيان صحف . الغربية المحتلة

، أن جنود االحتالل اإلسرائيلي المتواجدين على الحاجز المذكور، قاموا  بإيقاف حافلة قادمة من "برس
رام اهللا و متجهه إلى الخليل، واعتدوا على ركابها بالضرب، مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ سنتان من 

 . توسطة بالرأس، و تم إخالء سبيلهم بعد ذلكعمره بجروح م
  24/7/2010، قدس برس

  
  في السجون اإلسرائيليةأكبر أسيرة فلسطينية تتعرض للتعذيب  .21

 57(أكد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان تعرض األسيرة الفلسطينية فتحية صويص 
لى أيدي المحققين اإلسرائيليين في مركز من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية لتعذيب شديد ع) عاماً

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى أن إسرائيل  .تحقيق سجن الجلمة العسكري
 حرموا األسيرة الصويص من النوم بشكل كامل وأجبروها على الوقوف لساعات "الشاباك"ومحققي 

وأضاف  .كبر عمرها ووضعها الصحي الصعبطويلة وهي معصوبة العينين ومقيدة اليدين ولم يراعوا 
الخفش إن الصويص تقبع في مركز تحقيق الجلمة العسكري ويتم التحقيق معها بشكل يومي وعنيف وتم 

  .تهديدها باعتقال شقيقاتها وإبقائها في السجن إن لم تقر بالتهم الموجهة اليها
  25/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
      لالتحاد اللوثري العالميالفلسطيني منيب يونان رئيساً  .22

انتخب األسقف الفلسطيني البروتستانتي منيب يونان رئيساً لالتحاد العالمي للكنائس اللوثرية : )د ب أ(
وقال االتحاد في .  مليون مسيحي بروتستانتي حسبما أعلن االتحاد، أمس 66اإلنجيلية الذي يمثل نحو 

قف الكنيسة اللوثرية اإلنجيلية لألردن واألرض المقدسة، بيان على موقعه اإللكتروني إن منيب يونان أس
ويعقد االتحاد جمعيته العمومية الحادية عشرة حالياً في مدينة .  صوتاً 23 صوت ضد 300حصل على 

 عاماً في القدس المحتلة ويرأس 59ولد يونان البالغ من العمر  .شتوتغارت وتستمر أعمالها حتى الثالثاء 
   .1998في األرض المقدسة منذ الكنيسة اللوثرية 

  25/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ويحاول أن يمرر عملية التوطين على السكت   حق عودةالمفاوض الفلسطيني يعرف أالّ: عون .23
عـن الالجئـين    في زيارة له لعيـون زحلـة        النائب العماد ميشال    " تكتل التغيير واالصالح  " رئيس   سئل

ي الذي يفاوض يعرف انه ال يوجد حق عودة ويحاول ان يمرر العمليـة              الفلسطين"الفلسطينيين فأجاب ان    
نحن مـستعدون ألن    : "وتوجه الى الفلسطينيين قائالً   ". بدمج الفلسطينيين في اماكن اقامتهم    " على السكت "

. نقاتل معكم حتى تعودوا، اما اذا قبلتم بحل غير العودة اي االستيطان، سندلكم علـى دول االسـتيطان                 
  ".ن ترافقونا الى اوستراليا واميركا وافريقيا وآسيايمكنكم ا

 25/7/2010، النهار، بيروت
  

  التحضيرات مستمرة البحار سفينتي مساعدات من لبنان الى غزة .24
 اكد منظمو رحلة سفينتين لبنانيتين تنويان االبحار من لبنان الى قطـاع غـزة لنقـل                 : وكاالت – بيروت

قـال  و". قبل اسابيع " قيد االنجاز، لكنهم اوضحوا ان العملية لن تتم          مساعدات انسانية، امس ان الترتيبات    
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". التحضيرات تحـرز تقـدما    "لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان        " جوليا"احد منظمي رحلة السفينة     
لن تبحر السفينة غـدا او      "وتابع  ". عقبات ألسباب تقنية  "مشيرا الى   " لن تبحر السفينة قبل اسابيع    "واضاف  
هناك مشاكل عدة علـى مـستوى   "واكد مسؤول حكومي لبناني طلب عدم كشف اسمه ان          ".مينخالل يو 
  . التي تخص السفينتين دون اعطاء مزيد من االيضاحات" الوثائق

  25/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   الجدار الفوالذي مع غزة وتؤكد قرب االنتهاء من تنفيذهفيمصر تنفي حدوث ثقوب  .25
 نفى مصدر أمني مصري مسؤول  امس أنباء صحفية أفادت بنجاح الفلسطينيين             : وكاالت - رفح   -غزة  

  .فى إحداث ثقوب كبيرة فى الجدار الفوالذي العازل وفشل مهمة الجدار
وقال المصدر لوكالة األنباء األلمانية  إن العمل فى الجدار قائم ولم يتوقف نهائيا  مؤكدا االنتهاء من تنفيذ                 

  . كما هو معد سلفا 2010ذى مع نهاية عام  الجدار الفوال
وأضاف أن الحمالت متواصلة على طول الشريط الحدودى مع قطاع غزة حيث نجحت الحملة األمنيـة                
فى ضبط العديد من االنفاق وكان أخرها  الجمعة حيث تم ضبط أكبر نفق  حتى اآلن وكان يستخدم فـى                     

  .تهريب السيارات بأنواعها
لحدود المصرية مع غزة يتم تمشيطها أوال بأول وأن االمور مستقرة ، مشيرا الى              وأوضح  المصدر أن ا    

  .أن هناك تعاونا كبيرا مع الحكومة المقالة فى غزة بشأن ضبط االنفاق والحدود
  25/7/2010، الرأي، عمان

  
  نةسألغي معاهدة السالم مع الصهاي : رئيسا للجمهوريةانتخابه في حال المصري" الوفد"رئيس حزب  .26

المصري أنه سـيقوم بإلغـاء معاهـدة الـسالم          " الوفد" أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب        :القاهرة
المصرية مع الكيان الصهيوني في حال انتخابه رئيًسا للجمهورية؛ وذلك في إطار منهج وطني يعلن عنه                

  . رئيس أكبر حزب ليبرالي في مصر ألول مرة
مع اإلعالمي يسرى فودة، بمناسبة ذكرى ثورة       " آخر كالم "نامج  في حلقة خاصة من بر    -وأضاف البدوي   

 أنه سيلغي المعاهدة على الرغم من استعادة مـصر كامـل            -)7-23(مساء أمس الجمعة    ) يوليو(تموز  
 فإن هناك مؤشرات تكـشف      1979منذ توقيع االتفاقية في     : "، قائال 1967أرض سيناء التي احتلت عام      

 مصر ودول المنطقة؛ لذلك فإنه من المستحيل إقرار عالقات طبيعيـة بـين              تجاه" إسرائيل"عن سوء نية    
قبل إعادة كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة الجوالن المحتلة لسورية، واكتمال           " إسرائيل"مصر و 

  ". من األراضي اللبنانية" اإلسرائيلي"االنسحاب 
 25/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    خالل مباراة للكرة الطائرة "إسرائيل"ـرة مناهضة لتظاه: تركيا .27

 شخص امس ضد فريق اسرائيلي للكرة الطائرة يشارك في          200 و 150تظاهر ما بين    : ب ف  أ –انقرة  
بطولة في انقرة، معربين عن استيائهم من الهجوم االسرائيلي على قافلة مساعدات انـسانية كانـت فـي      

ر أمنية مشددة، تجمع المتظاهرون امام قصر الرياضة في العاصمة          ووسط تدابي  .طريقها الى قطاع غزة   
ورافقـت   .التركية، حيث كان الفريق االسرائيلي يخوض مباراة ضد صربيا وفق مصور فرانس بـرس             

سيارة للشرطة الفريق االسرائيلي لدى وصوله ومغادرته في حضور عناصر امنيين اسـرائيليين، وفـق               
  .وكالة انباء االناضول

 25/7/2010، م، رام اهللاأليا
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    جراحة معقدة فى غزة120 يجرى القطريالهالل  .28
تطورا نوعيـا فـي إجـراء       " طواقم أطباء االقصي  "شهد مشروع الهالل األحمر القطري في قطاع غزة         

عمليات جراحية معقدة، حيث مضى أكثر من ستة أشهر على انطالق مشروع طواقم أطبـاء االقـصى                 
 دوالر  2،590،000ل بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية حيث تبلغ تكلفته الكليـة            الذي يقوم بتنفيذه الهال   

 120أمريكي، قام خاللها الفريق العامل في المشروع بقيادة الدكتور مروان الصادق بإجراء أكثـر مـن                 
  .عملية

هـالل  وحقق المشروع نجاحا كبيرا بعد مضى أكثر من ستة أشهر على إنطالقه والذي يقـوم بتنفيـذه ال                 
  . دوالر أمريكي2.590,000بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية و تبلغ تكلفته الكلية 

 25/7/2010، الشرق، الدوحة
  

   إرسال مساعدات غزة براً إلىاألمم المتحدة تدعو  .29
دعت األمم المتحدة على لسان الناطق باسمها مارتين نسيركي المنظمات التي : أ ف ب -نيويورك 

هناك ":  نسيركي وأضاف مواد إغاثية إلى قطاع غزة أن تقوم بذلك عن طريق البر،تسعى إلى إرسال
طرق أخرى مقبولة لنقل المواد اإلغاثية عن طريق البر، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة من الحوار 

 على رغم حصول تقدم"في الوقت نفسه، قال نيسيركي انه . "واإلسرائيليينغير المباشر بين الفلسطينيين 
، " ذلك ال يزال دون المستوى المطلوب، وال نزال نطالب بهأن إال غزة، إلىفي رفع منسوب المساعدات 

هناك تقدماً مع زيادة " أنوأكد . " حيويأمر والبضائع بال قيود األشخاص تنقل أنقلنا مراراً ": مضيفاً
  ."وسنواصل التشديد على هذه النقطة.  ليس كافياًاألمرالمساعدات، لكن 

 المتحدة غبريئيال شاليف األمم في إسرائيلتأتي أقوال نسيركي رداً على رسالة بعثت بها مندوبة و
تحتفظ " إسرائيل أنللمنظمة الدولية تطالبها بإجراء دولي لمنع إبحار السفن اللبنانية إلى القطاع، مضيفة 

  .إلى القطاعمن الوصول » بحقها الذي تكفله القوانين الدولية في منع هاتين السفينتين
  25/7/2010الحياة، لندن، 

  
   أمر إسرائيلي بعملية هدم منازل فلسطينيين3000: األمم المتحدة .30

قلقه " أوتشا"أعرب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة : عبد الرؤوف أرناؤوط - رام اهللا
في الضفة الغربية، ) ج(ء المنطقة إزاء إمكانية أن تصعد السلطات اإلسرائيلية عمليات الهدم في أنحا

ما ) ج(وفقا ألرقام إسرائيلية رسمية، يبلغ عدد أوامر الهدم المعلقة التي أصدرت في المنطقة "وأضاف 
وفي المقابل، من المستحيل تقريبا على العائالت والمجتمعات الفلسطينية الحصول .  أمر3000يزيد عن 

ميم أو بناء المنازل، أو حظائر الماشية، أو البنية التحتية على تراخيص بناء إسرائيلية إلصالح أو تر
ونتيجة لذلك، لم يجد الكثير من المواطنين من خيار . الضرورية في المناطق التي تُسيطر عليها إسرائيل

  ".سوى البناء غير القانوني والتعرض لخطر الهدم والتهجير
 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في 181قل عن  ما ال ي2010السلطات اإلسرائيلية هدمت عام "وذكر أن 

 طفال، وتضرر حوالي 115 شخصا، من بينهم 251المنطقة، األمر الذي أدى إلى التهجير الفعلي لـ 
  ". شخص آخرين جراء عمليات الهدم600

طرأ هذا األسبوع ارتفاع ملموس على عدد عمليات الهدم التي نُفّذت في المنطقة حيث "وأشار إلى أنه 
 مبنى في منطقة غور األردن وجنوب الضفة الغربية، بما فيها محافظتا بيت لحم 86ا ال يقل عن هدم م
 مبنى في منطقة طوباس في كل من الفارسية وفصايل 80وفي غور األردن هدم ما مجموعه . والخليل

  ".الفوقا، نظرا ألنها تقع على منطقة أعلنت عنها إسرائيل أنها منطقة عسكرية مغلقة
  25/7/2010 أون الين، السعودية، الوطن
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   اإلسرائيلية المباشرة-إيطاليا تدعم خيار االنتقال إلى المحادثات الفلسطينية  .31

أكّد رئيس الحكومة اإليطالية، سيلفيو برلسكوني، على أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بين : ميالنو
 في نجاح محادثات التقريب بين الجانبين والتي تل أبيب والسلطة الفلسطينية في رام اهللا، معرباً عن أمله
  .يرعاها المبعوث األمريكي للشرق األوسط، جورج ميتشل

آمل "، )23/7(هذا وقال برلسكوني، خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة ميالنو اإليطالية مساء الجمعة 
ال يريد االنتقال إليها في من "، مضيفاً "في أن يبدأ الفلسطينيون واإلسرائيليون في المباحثات المباشرة

" الحرية"، في إشارة منه إلى الهجوم اإلسرائيلي على قافلة "الشرق األوسط، خاصة بعد حادث غزة
  .الماضي) مايو(اإلنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة نهاية أيار 

  24/7/2010قدس برس، 
  

  "الشرعية الدولية" على تطبيق "إسرائيل"قرار أممي يحث " .32
، بأغلبية أمساتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة :  جمال جمال- حتلةالقدس الم

ساحقة قراراً يدعو إسرائيل إلى االمتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون اإلنساني الدولي 
  .وقرارات األمم المتحدة كقوة احتالل

قتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األوضاع االنعكاسات اال"جاء القرار الذي حمل عنوان 
المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس ، وللسكان العرب في 

  . في نيويورك2010الموضوعية لعام ) عضواً( 54 ، خالل دورة المجلس "الجوالن السوري المحتل
لحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى كفالة إتاحة وصول ودعا القرار إلى فتح المعابر ا

المساعدات اإلنسانية ، وكذلك كفالة التدفقات المنتظمة لألشخاص والبضائع ، وإلى رفع جميع القيود 
الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني ، بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية 

  .جارية ، ونظام إغالق المناطق المتعدد المستوياتاإلسرائيلية ال
ونص على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة اإلنسانية البائسة في 
األرض الفلسطينية المحتلة ، وال سيما في قطاع غزة ، ويدعو إسرائيل ، السلطة القائمة باالحتالل ، إلى 

القانونية بموجب القانون اإلنساني الدولي وقرارات األمم المتحدة الصادرة في االمتثال لجميع التزاماتها 
  .هذا الصدد

وشدد القرار على الحاجة الماسة في المحافظة على السالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها 
رجاء األرض وتكاملها ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وضمان حرية تنقل األشخاص والبضائع في أ

ونوه إلى أهمية أن تقوم . الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وكذلك إلى العالم الخارجي ومنه
سسات إسرائيل بإصالح الممتلكات المدنية والهياكل األساسية الحيوية واألراضي الزراعية والمؤ
  .الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في األرض الفلسطينية المحتلة

وأكد القرار من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجوالن السوري 
إلى عدم ) ة باالحتاللالسلطة القائم(المحتل في جميع مواردهم الطبيعية واالقتصادية، داعيا إسرائيل 

  .استغالل هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها
وطالب إسرائيل بوقف تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات االقتصادية واألراضي الزراعية والبساتين 

ميع أشكال اإلستيطان وما ، في األرض المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن، والوقف التام لج
يرتبط به من أنشطة ، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية 
لألراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها ، امتثاال لقرارات مجلس األمن ذات الصلة والقانون 

  .اية المدنيين وقت الحربالدولي ، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحم
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وحث القرار إسرائيل على الوقف الفوري والتام لبناء جدار الفصل العنصري ، واالمتثال التام 
 تموز ـ يوليه 9لاللتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ، في 

  . الالحقة ذات الصلة والقرارات15 ـ 10 - ، وفي قرار الجمعية العامة دإط 2004
وكرر القرار تأكيد أهمية إحياء عملية السالم على أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة ومرجعية 
مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية بغرض تمهيد 

  .وية سلمية عادلة ودائمة وشاملةالسبيل أمام إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تس
فلسطين ، واألردن ، وإكوادور، وبنغالديش، وجزر القمر، والسنغال ، : وتبنت مشروع القرار كل من

  .وفنزويال، وكوبا ، ومصر ، والمغرب ، والسعودية وناميبيا
. متحدةاستراليا، وكندا والواليات ال:  دول هي3 دولة لصالح القرار بينما عارضته 45وقد صوتت 

الكاميرون ، وكوت ديفوار ومنغوليا ، ولم تشارك الكونغو وغينيا :  دول عن التصويت وهي3وامتنعت 
  .بيساو وسانت كيتس ونيفيس في التصويت

وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة في األمم المتحدة ، في بيان لها ، أن القرار جاء نتيجة الجهود 
 مع وفود الدول األعضاء في المجلس وخاصة األوروبية ، وبالتنسيق مع التي قامت بها في نيويورك

المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم اإلنحياز ، وبعد مفاوضات طويلة وبالحفاظ على جوهر القرار، 
  .دولة لصالح القرار ، بما فيها كافة الدول األوروبية األعضاء في المجلس) 45(صوتت 

ن هذا يعد انجازا كبيرا مقارنة بالتصويت على نفس القرار في العام الماضي في الشك أ"وقالت في بيانها 
دول من بينها هولندا والمانيا ) 5(دولة وعارضته ) 25(جينيف، حيث لم تصوت لصالح القرار سوى 

  ."دول أوروبية) 10(دولة عن التصويت من بينها ) 17(وبولندا وامتنعت 
  25/7/2010الدستور، عمان، 

  
   "جرائم ضد اإلنسانية" بتهمة " إسرائيل" يقاضون"أسطول الحرية" كانوا على متن أسبان ثالثة .33

الذي هاجمه الجيش اإلسرائيلي ”سطول الحرية“ أعلن ثالثة ناشطين اسبان شاركوا في : أ ف ب-مدريد 
 ضد جرائم" تقدموا بشكوى ضد الحكومة اإلسرائيلية بتهمة ارتكاب أنهممايو الماضي، /  أيار31في 

 قدموا الشكوى أمام المحكمة الوطنية، أعلى سلطة أنهم مساء الجمعة األسبانوأعلن هؤالء . "اإلنسانية
وتستهدف الشكوى أيضاً ستة وزراء . جنائية اسبانية، ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

لخارجية افيغدور ليبرمان الى جانب إسرائيليين، بينهم وزراء الدفاع ايهود باراك والداخلية ايلي يشائي وا
  .عسكري كبير كان مسؤوالً عن العملية

جرائم ضد " هؤالء المسؤولين اإلسرائيليين الثمانية بأنهم مسؤولون عن األسبانواتهم الناشطون 
وجاء في الشكوى التي . "التعذيب" واعتقاالت غير مشروعة وترحيل بالقوة و"جرائم حرب" و"اإلنسانية

لم تكن ) خالل الهجوم على أسطول الحرية(الجرائم التي ارتكبت "ائل اإلعالم االسبانية أن نشرتها وس
أوامر أعطيت " بناء على "عمليات اغتيال ارتكبت عن سابق تصور وتصميم" بل "حادثاً أو عمالً دفاعياً

  . من إبحار األسطول"قبل أيام
  25/7/2010الحياة، لندن، 

  
   ويؤيدون الحوار مع حماسمنهم في أمريكا" إسرائيل"بـ يهود بريطانيا أكثر تعلقاً  .34

من اليهود الموجودين في الواليات     ” إسرائيل”يشعر اليهود في بريطانيا بأنهم أكثر تعلقاً ب       : )آي.بي  .يو  (
البريطانيـة عـن البروفيـسور فـي الـسياسة      ” ذي جويش كرونيكل أونالين“ونقلت صحيفة . المتحدة  

” إسـرائيل ”اليهودية البريطانية أكثر ارتباطاً ب    “ نيويورك ستيفن كوهين قوله إن       االجتماعية اليهودية في  
” إسـرائيل “من بين االختالفات الكبيرة هي الزيارات إلى        “وأضاف كوهين أن    . ” من اليهودية األمريكية  
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ونسبة البريطانيين اليهود الـذين يعرفـون عـن         ” إسرائيل“وعدد الذين يعيشون أو يخططون للعيش في        
  .” مهمة لهويتهم كيهود” إسرائيل“أنفسهم بأنهم صهاينة، والنسبة المرتفعة من الذين يعتبرون 

، مرة على األقل، مقارنة ب      ”إسرائيل“من اليهود البريطانيين زاروا     % 95وتبين في مسح اجتماعي أن      
أساسية ” سرائيلإ“من اليهود البريطانيين يعتبرون     % 82وأظهر أيضاً ان    . من اليهود األمريكيين    % 40

  .” إسرائيل”من اليهود األمريكيين بأنهم مرتبطون ب% 68أو مهمة لهويتهم اليهودية، يشعر أقل من 
يظهر أيضاً من خـالل الـزواج بـين اليهـود البريطـانيين             ” إسرائيل”ولفت كوهين إلى أن التعلق ب     

لسلمية لدى العديد مـن اليهـود       لكنه أشار إلى أن أبرز ما كشفه المسح هو المواقف ا          . ” اإلسرائيليين”و
من يهود بريطانيا يعتبرون انه ال بد       % 52وأوضح أن أكثر من     . البريطانيين من النزاع الشرق أوسطي      

في أوسـاط اليهـود     “وقال انه   . منهم حل الدولتين    % 78في حين يدعم    ” حماس“من الحوار مع حركة     
  . ” يست سلميةاألمريكيين المتعمقين في الحياة اليهودية، المواقف ل

  25/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  أوباما ليس رجال ضعيفا .35
  بالل الحسن

ولكن توجد مؤسسة تقوم على سلسلة من القواعد . ال يوجد في أميركا رجل سياسي يشب اآلخر
الفوارق تكون في . والمصالح والثوابت االستراتيجية، تجعل من كل رجل سياسي نسخة تشبه األخرى

  .سلوب وفي اللغة، ولكن التشابه يكون في القرارات وفي قواعد اللعبةالمظهر وفي األ
باراك أوباما مثال رجل مثقف، ومتحدث بارع، وخطيب، يختلف تماما عن سلفه جورج بوش الذي يفتقر 
إلى هذه الصفات كلها، ولكنهما في الجوهر يكادان يكونان رجال واحدا، وهو ذاك الرجل الذي يتخذ 

وتعبر مراكز صنع القرار عن توجهات ومصالح . ى توازنات مراكز صنع القرارالقرار بناء عل
واستراتيجيات، يتم بناؤها على امتداد سنوات طوال، وهي لذلك ال تتغير إال على امتداد سنوات طوال 

  .أيضا
وبخاصة أن . وقد يبدو قولنا بأن أوباما وبوش يكادان يكونان رجال واحدا، أمرا غريبا بعض الشيء

الذي حل » الديمقراطي«وباما لم يكن مجرد خلف شخصي لبوش، بل هو جاء كخلف سياسي له، وهو أ
، وهو الرئيس الذي جاء ليتجاوز سياسة المحافظين الجدد مبشرا بسياسة أميركية »الجمهوري«محل 
وى، ولكن حين ننظر إلى األمر من زاوية المصالح واالستراتيجيات ومراكز الق. كل هذا صحيح. جديدة

  .سنجد بالضرورة شيئا آخر
المحافظين الجدد وصلت إلى السلطة عمليا منذ مطلع الثمانينات، أي مع انتخاب » عقلية«لنتذكر، أن 

التي كانت » حرب النجوم«الرئيس رونالد ريغان رئيسا للواليات المتحدة، وبدأ ريغان فورا سياسة 
فياتي، كما بدأ حربه ضد العمل الفدائي الفلسطيني، في انهيار االتحاد السو) أو األخير(المدماك األول 

وخالل عهد ريغان بدأ تغلغل . 1982وذلك عبر مبادرته بعد انتهاء حرب إسرائيل على لبنان عام 
المحافظين الجدد في مؤسسات الدولة األميركية، وبدأت أفكارهم تصبح مسموعة في مراكز األبحاث التي 

ولم تتوقف هذه العملية حتى في مرحلة . لقرار السياسي األميركيتلعب دورا بارزا في عملية صنع ا
، ألنه أثناءها مثال، أرسل المحافظون الجدد رسالتهم السرية إلى بنيامين ) سنوات8(رئاسة بيل كلينتون 

حمل . ، طالبين منه أن يعطل مفاوضات ما بعد اتفاق أوسلو)1996(نتنياهو، وكان آنذاك رئيسا للوزراء 
ريتشارد بيرل، ونفذ طلب الرسالة نتنياهو، الذي افتعل كل أنواع المناورات الممكنة مع كلينتون الرسالة 

  .حتى ينجح في ذلك
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 إلى السلطة بدأ التنفيذ الشامل لسياسة المحافظين الجدد، سياسة 2000وحين وصل جورج بوش عام 
ذه المرة، في جميع أجهزة السلطة ورافق ذلك بالطبع، تغلغل رسمي وعلني ه. السيطرة على العالم بالقوة

  .وفي جميع مراكز البحث والتفكير التي تتولى التمهيد لصنع القرار السياسي
على قاعدة هذه الخلفية وما تمثله من سياسات ومصالح، جاء باراك أوباما إلى السلطة، جاء بتكتيك 

أعلن أنه سيتراجع عن .. كذاوه. سياسي أميركي جديد، برز وكأنه يعني إلغاء سياسة المحافظين الجدد
وأعلن أنه سيدافع عن مصالح أميركا ولكنه لن يواصل . سياسة الحرب المفتوحة ضد العالم اإلسالمي

وأعلن أنه سيبذل كل جهد ممكن إليجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، . محاربة اإلرهاب في العالم كله
م بجملة من الشروط أبرزها وقف االستيطان في وطلب ألول مرة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يلتز

  .الضفة الغربية وفي القدس
ولكن أوباما لم يستطع أن يصمد طويال في نهج وضع هذه السياسات موضع التطبيق، وبدأ يتراجع عنها 
واحدة تلو األخرى، وتغيرت صورته في نظر الرأي العام األميركي، وتراجعت شعبيته إلى ما دون 

نظرية تقول إنه رجل ضعيف جاء من الجامعة إلى السلطة : ا نظريتان في تفسير ذلكوبرزت هن%. 50
ونظرية أخرى مضحكة وسخيفة تقول إن نتنياهو استطاع بعناده هزيمة . وهو ال يعرف دروبها المجهولة

  .أوباما
إذ وجد أن أوباما ليس رجال ضعيفا، ال في مواصفاته الشخصية، وال في تخطيطه السياسي، .. والحقيقة

  .نفسه أمام استحقاقين أميركيين كبيرين، كان ال بد له أن يالئم نفسه مع مطالب النجاح فيهما
صياغة تشريعات تضمن قوة سلطته األميركية الداخلية، على ضوء األزمة االقتصادية : االستحقاق األول

صاد الرأسمالي، التي العالمية التي هزت عالقة السلطة مع المواطن األميركي، كما هزت بنية االقت
وهنا استطاع أوباما أن يستخلص من الكونغرس موافقته . أصبحت بحاجة إلى تدعيم قوي كي ال ينهار

القرار األول هو ذلك . على قرارين من أكثر القرارات استراتيجية في مسيرة النظام السياسي األميركي
يساعدهم على مواجهة تبعات األزمة المتعلق بالضمان االجتماعي الذي يخص غالبية الناس، والذي 

 االجتماعي، وهو قرار طالما عجز عنه رؤساء أميركيون سابقون، وهو -االقتصادية في جانبها الصحي 
أيضا قرار حاربه المحافظون الجدد في فترة حكمهم، ألنه يتناقض مع منظورهم للسلطة، حيث على 

أما القرار . أن يتدبر أمره أيضا» عيفالض«أن يتدبر أمره، وعلى المواطن » القوي«المواطن 
االستراتيجي الثاني الذي استخلصه أوباما من الكونغرس، فهو القرار االقتصادي األبرز في مسيرة 
الرأسمالية األميركية، الذي يقضي بتدخل الدولة في مراقبة الشركات، والبنوك، والبورصة، وأساليب 

وهو قرار يجعل الدولة شريكة في االقتصاد، ومراقبة . عالميةالعمل في التجارة الداخلية وفي التجارة ال
إن من شأن هذين القرارين أن يبلورا . لالقتصاد، متناقضا بذلك مع كل نظريات الليبرالية والنيوليبرالية

صورة ألوباما كرئيس قوي، وفعال، وصاحب رؤية استراتيجية، ولكنها رؤية استراتيجية أميركية 
  .ه كرئيس ال كقائد دوليداخلية، تعزز مكانت

االستحقاق الثاني الذي واجهه أوباما، هو استحقاق إبقاء حزبه الديمقراطي متفوقا في االنتخابات، 
االنتخابات النصفية أوال القادمة بعد أشهر قليلة، واالنتخابات الشاملة ثانيا التي يحين أوانها بعد انتهاء 

  .رئيس في التجديد له ولحزبه، حيث يطمح كل ) سنوات4(فترة حكمه األولى 
في انتظار هذا االستحقاق، شن المحافظون الجدد حربا ضارية ضد أوباما، ركزوا فيها على موقفه من 
إسرائيل ومن التسوية مع الفلسطينيين، وأثرت هذه الحملة على مواقع حزبه االنتخابية، وهنا أقدم أوباما 

يل، وضد الفلسطينيين والعرب، وهي التراجعات التي على تراجعات علنية كثيرة وسريعة لصالح إسرائ
وهي أيضا التراجعات التي أساءت . دغدغت غرور نتنياهو ودفعته إلى الحديث عن انتصاره على أوباما

  .إلى سمعته دوليا، بل وأظهرته بمظهر الرئيس الضعيف، الذي يعد كثيرا ويتراجع كثيرا
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 كجزء من تخطيطه األساسي للنجاح في اللعبة األميركية ويبدو أن نتنياهو أقدم على هذه التراجعات
رجال المحافظين الجدد، الذين ال يزالون متغلغلين داخل األجهزة » يساوم«فهو من جهة . الداخلية

األميركية، من أجل تمرير التشريعات التي يريدها، وهو من جهة أخرى يضع في يد مرشحي حزبه في 
  .عدهم في عملية المنافسة في االنتخاباتاالنتخابات النصفية أوراقا تسا

وبهذا المعنى نقول . وبهذا المعنى نعود ونقول، إن كل رجل سياسي في أميركا هو نسخة تشبه األخرى
إن أوباما ليس رجال ضعيفا إنما هو صنع ما يناسب مصالحه، ومصالح حزبه، ومصالح رأسماليته 

  .المنهارة
وألن ..  وعلى حساب العرب، ولصالح إسرائيل الباغية والقويةوهو يفعل ذلك على حساب الفلسطينيين،

 .هذه هي أميركا في كل العصور
  25/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  "االجتماعي" و"الوطني"فلسطين ومعادلة " .36

  عريب الرنتاوي
ن قبل ، وم) االنتقادات(مقاال األربعاء والخميس الفائتين ، عرضا كاتب هذه السطور لفيض من االسئلة 

حكومة غزة " أن يحمل على - وفقا لبعض القراء -أطراف مختلفة ومتناقضة ، إذ كيف يمكن لكاتب 
اليوم ، ثم ينتقل صبيحة اليوم التالي ليحمل على " غلبة الطالبانية على األردوغانية"ويتحدث عن " المقالة

 أكثر ودولة ممنوعة من فساد أقل وديكتاتورية"ويتحدث عن " حكومة رام اهللا لتصريف األعمال"
  ".الصرف

من الناحية السياسية ، ال يرى كاتب هذه السطور غضاضة في مقاربة المشهد على هذا النحو ، بل 
من الفلسطينيين تنظر لالنقسام الفلسطيني على هذا النحو ، وأنها فقدت أو تكاد " كتلة وازنة"ويجزم بأن 

  .المكرسة له ، بما فيها حكومتا فتح وحماس المذكورتانتفقد ثقتها بالمؤسسات الناجمة عن االنقسام و
 القانونية ، يجادل كاتب هذه السطور بأن أي من الحكومتين ، تصريف األعمال -ومن الناحية الشرعية 

 قالة ، ال تتمتع بأي غطاء شرعي ، وهو الغطاء الذي يفتقر إليه المجلس التشريعي كذلك ، ويمكن مدوالم
يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني ، " أزمة شرعية عامة"امتها والقول بأن هناك األمور على استق

بقايا مؤسسات منظمة التحرير ، نقول ذلك " شرعية"اللهم إال إذا كان هناك من يأخذ على محمل الجد ، 
إلى " بعثة" ساعة فقط من قرار واشنطن رفع مستوى تمثيل المنظمة فيها من مرتبة 24ونحن على مسافة 

  .، وهو القرار المجرد من البعد القانوني والمثقل بالمعاني السياسية" ممثلية عامة"مستوى 
التي أشرنا إليها ، " الكتلة الوازنة"أما من الناحية الفكرية والنضالية ، فإن كاتب هذه السطور ، شأنه شأن 

ظمة والحكومة وجديتها في في قدرة فتح والسلطة والمن" عدم ثقته"ال يجد غضاضة في اإلعراب عن 
الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ، مشروع العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة 
وعاصمتها القدس ، فمسلسل التفريط والتنازل أتى أو يكاد على ما تبقى من صدقية وجدية ، خصوصا 

في " نظرائهم"وغيرها ، يجولون برفقة " اكشاب"بعد أن رأينا صور قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية من 
للحرس الرئاسي الفلسطيني ، فعن " الذخيرة الميتة"شوارع جنين وأزقتها ، ويراقبون عن كثب مناورة بـ

أي مشروع وطني يتحدث هؤالء ، ومن هو العدو ومن هو الصديق في معادلة الصراع التي باتوا 
  .يتبنونها

إياها ، غضاضة في اإلعراب " الكتلة الوازنة" السطور ، شأنه شأن ومن منظور آخر ، ال يجد كاتب هذه
، في قدرة حماس حكومة وحركة ، على حفظ التنوع والتعددية الفلسطينية ، فليس هناك " عدم ثقته"عن 

ما يثبت أن الحركة والحكومة جادتان في التأسيس لتجربة مدنية ديمقراطية ، بل هناك من المؤشرات ما 
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خاليا "لشرطتهما الدينية و" تطلقان العنان"و" دولة الشريعة"ر عن الخشية من أنهما ستقيمان يكفي للتعبي
  ".إن الحبل إن ترك لهما على الغارب" األمر بالمعروف والنهي عن المنكر النائمة

الصراع مع : من موقع االستمساك بالمشروع الوطني الفلسطيني ونبضه المقاوم ومعادلته األولى
لمشروع السلطة وبقايا " الموقع االنتقادي"، نجد أنفسنا في ) ليس األوحد(اعتباره العدو األول االحتالل ب

المنظمة وحكومة تصريف األعمال ، ومن موقع االستمساك بالمشروع المدني ـ الديمقراطي ـ 
تطل لمشروع حماس ودولتها الدينية التي " الموقع االنتقادي"الحضاري الفلسطيني ، نجد أنفسنا في 

  .برأسها بين ثنايا هذا الموقف وتلك الممارسة وذاك اإلجراء
في سلم األولويات الوطنية الفلسطينية الراهنة " الموقعين االنتقاديين"واين يتموضع كال : قد يسأل متسائل

أليس : ، وقد يقول قائل" ماو تسي تونغ"، لمن الغلبة وأين يكمن التناقض الرئيس والتناقض الثانوي بلغة 
مع فتح على سبيل " التناقض الوطني"مع حماس لصالح تقديم " التناقض االجتماعي"من األجدى إرجاء 

المثال ، أو بلغة أخرى أليس الصراع ضد االحتالل مقدما على الصراع على شكل الحكم والسلطة 
خيرا ) على عجرها وبجرها(والمجتمع الفلسطيني المقبلين ، واستتباعا ، أليس االصطفاف خلف حماس 

  .؟" ظالل مشروعها الملتبس"من االستتباع خلف فتح و
القوميين "، وجاء الجواب عليه من قبل " البعثية"و" الناصرية"مثل هذا السؤال طُرح بصيغ مشابهة ، زمن 

، واليوم هناك من "ال صوت يعلو فوق صوت المعركة: "بألوانهم ومدارسهم المختلفة مكثفاً بشعار" العرب
، والقائلون بمثل هذا الشعار " ال صوت يعلو فوق صوت المقاومة: "نعنا بقول مماثل عنوانهيحاول أن يق

ليسوا من حماس وحدها ، بل هناك يساريون وقوميون يقولون شيئاً مماثالً ، متناسين أن واحداً من أبرز 
هاجس الوطني طغيان ال" ، هي 1967التي استخلصها المثقفون العرب بعد عام ) النكسة(دورس الهزيمة 

ال "قرباً على مذبح " رأس التعددية والتنوع"، وتقديم " ـ القومي ـ التحرري على الهاجس الديمقراطي
ال تحرر وتحرير وال : لتلك الحقبة" الحصاد المر"، حيث جاء " صوت يعلو فوق صوت المعركة

  .ديموقراطية وتنمية ، وبتنا كالمنبت ، ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى
الواحد مرتين ، حتى وإن كانت األولوية للتناقض مع االحتالل ، فصوت ) تُقرأ الخطيئة(كرر الخطأ لن ن

ال ينبغي أن يخرس بقية األصوات ، وهدف إزالة االحتالل ال " المغيب والمجمد على أية حال"المقاومة 
، أن االحتالل لن يزول ما ينبغي أن يقزم بقية األهداف األخرى ، بل أستطيع أن أجزم ومن دون تردد 

لم تتضافر طاقات الشعب كل الشعب ، وبكل مكوناته ، في معركة الحرية واالستقالل ، ومهمة على هذا 
، أو في ظل " التنسيق األمني"القدر من األولوية ، لن تتحقق وتصل إلى نهاياتها المظفّرة تحت رايات 

  .وطغيان اللون الواحد" الشمولية"هيمنة 
  25/7/2010، عمان، الدستور

  
  في صفوف اليمين اإلسرائيلي" حل الدولتين"بدائل لـ " حمى" .37

   نوعم شيزاف
, ومن المؤكد أن الرئيس أوباما يفكر خالف ذلك. ال تبدو جدوى المفاوضات مع محمود عباس واعدة"

يخرج وفرص أن . فإنه بالكاد يتحدث باسم نصف الفلسطينيين, ولكن عباس لو كان يتحدث باسم أحد
إذا كان األردن على استعداد الستيعاب . واإلمكانية األخرى هي األردن. ليست كبيرة, شيء جيد من هذا

لذلك فإنني أقول إن بالوسع النظر في . ولكن األردن ال يقبل. فهذا أسهل وطبيعي, مناطق وسكان آخرين
لجنسية لحوالي مليون ونصف وتمنح ا, وهو أن تفرض إسرائيل القانون على يهودا والسامرة. خيار آخر

  ". المليون فلسطيني
من , "بيتار"المتحدث هو ابن . يؤمن بحل الدولة الثنائية القومية, هذه ليست أقوال رجل يسار راديكالي

وزير , السابقين والرجل الذي كان الراعي السياسي لرئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو" الليكود" قادة
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دعا فيها " هآرتس"وقد كتب آرنس قبل شهر مقالة في . موشيه آرنس, جية األسبقالدفاع ووزير الخار
اقتحام المحظور األكبر في : لدراسة بديل سياسي للوضع القائم وللمفاوضات السياسية على حد سواء
  . السياسة اإلسرائيلية ومنح المواطنة اإلسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية

ومتعددة , نحن أصالً دولة ثنائية القومية: "ويقول. مه بأنه يدعم فكرة ثنائية القوميةوآرنس ال يذعره اتها
والحقائق ال تخضع . وهذه حقيقة, هناك عشرون في المئة من أبناء األقليات. الثقافات ومتنوعة القطاعات

  ".للجدال
  اختراق فكري

, إلى ما يبدو حالً معروفاً وبديهياًوفيما تتواصل في واشنطن والقدس ورام اهللا المماطلة في الطريق 
فإن اختراقا فكرياً يحدث تحديداً في ,  وتبادل مقلص لألراضي1967على أساس حدود , دولتان لشعبين
عبر التركيز على , ال مزيد من االكتفاء برفض االنسحاب وإخالء المستوطنات: صفوف اليمين

وإنما اقتراح يستوعب أخطاء الواقع ,  ومخاوفهالتبريرات األمنية التي تخاطب قلب الوسط اإلسرائيلي
  . ومع الحاجة الختراق الطريق السياسي المسدود, الراهن والمواجهة مع العزلة التي وقعت فيها إسرائيل
" الليكود" إذ تتشارك فيه شخصيات بارزة من. ولم يعد هذا الموقف حكراً على الهوامش السياسية

قال , فقبل شهر من نشر آرنس مقالته. تبرون متطرفين أو شاذينوليس تحديداً من يع, والمستوطنات
وليس تقسيم , من األفضل أن يغدو الفلسطينيون مواطنين في الدولة"إن , رئيس الكنيست، روبي ريفلين

ونظمت عضو الكنيست تسيبي . كرر وتوسع في كالمه, وفي مقابلة معه، األسبوع الماضي". البالد
ومنذ ذلك ". البدائل لحل الدولتين" في الكنيست مؤتمراً بعنوان 2009في أيار " الليكود"حوتوبلي من 

وهي تعد حالياً لنشر ورقة ". بالتدريج"دعت علناً إلى تجنيس الفلسطينيين , في مناسبتين مختلفتين, الحين
ات الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لمجلس المستوطن, أما أوري أليتسور. موقف بهذا الشأن

للبدء , "نكودا"فدعا في مقالة نشرها، العام الفائت، في مجلة , ورئيس ديوان نتنياهو في واليته السابقة
ورقم أصفر، وتأمين وطني، وحق التصويت , بمنح الفلسطينيين بطاقات هوية زرقاء"بعملية تنتهي 

فتشارك في لقاءات , ناتأما إميلي عمروسي، التي كانت سابقاً الناطق بلسان مجلس المستوط". للكنيست
فيها يصعد ابن المستوطن وابن , أرض واحدة"وتتحدث صراحة عن , بين المستوطنين والفلسطينيين

  ".الفلسطيني في حافلة مدرسية واحدة
وال تزال توجد ثقوب في النظرية التي يعرضها هؤالء . وهذا حتى اآلن ليس معسكراً سياسياً فعلياً

.  لها انطباعاً بأنه ليس ثمة تنسيق بينهم، ولكن مشاريعهم متشابهة جداًويعطي المتبنين. الناطقون
إلى جانب اإلقرار بأن للفلسطينيين أيضاً , فجميعهم يرفض بشكل تام أفكار الفصل العرقي بشتى أنواعه

وهم يرسمون سيرورة تستمر ما بين عقد وجيل يتمتع الفلسطينيون في نهايتها بحقوق . حقوقا سياسية
وهنا يقع الخط الفاصل بينهم وبين . يهودية, في رموزها وروحها,  كاملة ولكن الدولة تبقىشخصية

الدولة الخالية من الهوية , "دولة كل مواطنيها"هذه ليست نبوءة , وحسب كالمهم. اليسار الثنائي القومية
,  إن الدولة الواحدة.مع علم يحمل هالالً ونجمة داوود بجواره" إسراطين"وكذلك فإنها ليست , والحيادية

وبسعي لتجديد رؤيا الدولة اليهودية , فقط في واقع معقد, تعني حتى اآلن سيادة يهودية, في صيغة اليمين
دولة يستطيع فيها . من دون أسيجة وفصل, من دون احتالل ومن دون تفرقة عنصرية, الديموقراطية

الفلسطيني من رام اهللا أن يعمل سفيراً أو و, اليهودي العيش في الخليل والصالة في الحرم اإلبراهيمي
  . وزيراً، وأن يسكن في تل أبيب أو على األقل أن يأكل البوظة على شاطئ بحرها

فعلى العموم , عندما تبدو الطريق من غير منفذ"أنه " نكودا"هل يبدو األمر منكراً؟ يكتب أليتسور في 
  ". ومحظور, ي ال جدال بأنه مرفوض أبداًهو الذ, يعتبر الطريق الصحيح هو الذي لم يفكروا فيه

  طريق مسدود 
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أذهل أوري , في منتدى لمبادرة جنيف، وأمام جمهرة من المساعدين البرلمانيين, 2009في مطلع صيف 
إن الحل األسوأ هو على ما : "أليتسور الحضور بأقوال حادة وواضحة بشأن التصور السياسي المطلوب

  ". المواطنة الكاملة, الضم الكامل, ة القوميةدولة ثنائي: يبدو الحل الصائب
فمنذ زمن والمدير العام لمجلس المستوطنات السابق . غير أن من تفاجأوا أقّل كانوا أنصار غوش إيمونيم

ولكن في اآلونة األخيرة فإن أناساً , في البداية كنت في عزلة تامة: "ويقول أليتسور. يجول بينهم بفكرته
فصيغة دولتين . ويبدو لي أن هذا هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ.  في االقتراب منيبشكل متزايد يرغبون

إنهم , بصوت عال أو همساً, وكل رجاالت السياسة يقولون. لشعبين تتردى منذ عشر سنوات وأكثر
إن كل الفوارق بين اليسار واليمين والتي يتقاتلون ويتكارهون . يؤيدون ذلك، ومع ذلك ال شيء يجري

وليس هذا ذنب هؤالء . ولكن كل واحد واثق بأن كل تحرك من موقعه سيهدم الدولة, ضئيلة جداً, ببهابس
حتى إذا تم العثور , إن العالم العربي ال يريد ببساطة أن يتصالح معنا. كما ليس ذنب الفلسطينيين, وأولئك

  . فإنها لن تصمد, على صيغة
والمشاكل التي إلسرائيل . إذ ليس بوسعه البقاء إلى األبد. هو أيضاً طريق مسدود, كما أن الوضع القائم"

لقد عرضتم أمامنا أن : وهو يقول لنا. في العالم في السنوات الخمس األخيرة هي بسبب ضجر العالم
لكننا , نحن على استعداد للموافقة على عقد آخر.  عاماً تمر على وضع مؤقت40وها , الوضع مؤقت

وأنا أريد أن نبحث عن . كذلك فإن اإلسرائيليين بدأوا يفهمون الوضع. ذاهبوننريد معرفة إلى أين أنتم 
  ". الواقع بين الوضع القائم وبين ضم وتجنيس الفلسطينيين, حلول في الجانب اآلخر

في العدد , "نكودا"وكتب في . وفي المداوالت الداخلية وأمام جمهوره يستخدم أليتسور تعابير أشد فظاظة
هناك . هناك أشكاالً مختلفة ملطفة أو مغطاة لألبرتهايد"مله للبحث في البدائل السياسية أن الذي كرس بكا

وهناك . من يعرضون أن يعيش الفلسطينيون تحت سلطة إسرائيل، ولكن يقترعون للبرلمان األردني
, جرد إهمالوهذا ليس صدفة أو م. للكانتونات، لإلدارة الذاتية المقلصة الصالحيات, أفكار للحكم الذاتي

في نهاية . أو لمعسكر اليمين" الليكود"إن أياً من هذه االقتراحات لم تتحول إلى سياسة رسمية لـ 
جمهور بكامله يعيش تحت سلطة إسرائيل وال يتمتع بحقوق : المطاف، كلها تقود إلى طريق مسدود

 بشكل مؤقت وتحت هذا أمر يمكن أن يدوم فقط. هذا غير مقبول كوضع دائم. المواطن في إسرائيل
  ". يقود في النهاية هذا الوضع المؤقت إلى نهايته, داخلي وخارجي, ضغط متزايد

  . سمعت بالتأكيد االتهامات بأنك التحقت باليسار المتطرف؟: س
أنا أتحدث عن دولة يهودية هي دولة الشعب اليهودي وفيها أقلية عربية كبيرة، . ثمة فصل تام بيننا: "ج

فالمتظاهرون . حتى إذا لم يؤمنوا بذلك صراحة,  دولة عربية فيها أقلية يهوديةوهم يتحدثون عن
  ". اليساريون في بلعين انضموا تماماً للمصلحة الفلسطينية

  . ثمة بينكم نقاط انطالق, ورغم ذلك من ناحية الخطة السياسية: س
.  االلتقاء مع اليسار المتطرفوماذا في ذلك؟ هناك الكثير من نقاط. نعم, من ناحية الخطة السياسية: "ج

أنا أؤيد رفض األوامر العسكرية بتفكيك المستوطنات وهم يؤيدون رفض األوامر بالخدمة العسكرية في 
وأتشارك , وأنا ال أرتعب من أن هناك يهوداً أختلف عميقاً معهم في جانب. وكالنا ضد الجدار, المناطق

رغم أني ضد , ى تحالف سياسي مع الفوضويينولكني لن أصل إل. معهم في الرؤى في جانب آخر
فإن دولة إسرائيل أقيمت , وبحسب رأيي. ولكن فوقه لدينا خالف عميق جداً, لدينا أساس مشترك. الجدار

 300ستة ماليين مقابل , من أجل المحافظة على حقوق األقلية اليهودية الصغيرة في الشرق األوسط
لذلك ينبغي . هي أيضا دولة ديموقراطية,  تؤدي دورها األساسوبعد أن. وهذه هو دورها األساس, مليون

  ". يهودياً أم غير يهودي, لها أن تمنح حقوق اإلنسان لكل واحد
وعلى سبيل المثال فإن حنان . وكما سلف فإن أليتسور لم يعد بحاجة لليسار إلخراجه من العزلة التامة

التجنيس التلقائي الذي يقترحه "فض حقاً ما يسميه بـير, وهو من رموز التيار اإليماني في اليمين, بورات
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لكنه هو اآلخر يعرض بالتدريج فرض , "ألنه تجنيس ساذج ويمكن أن يقود إلى أمور خطيرة, أليتسور
في كل , وخالل عقد إلى جيل, أوالً في المواضع التي فيها أغلبية يهودية, القانون اإلسرائيلي في المناطق

  . المناطق
   الفلسطينيين؟ وماذا عن: س

من يريد دولة عربية ومستعد , األول: أمام كل عربي في البالد حسب رأيي ثالثة خيارات: "بورات
من يسلم بمكانه , والثانية. ال مكان له في أرض إسرائيل, لتحقيق ذلك باإلرهاب وبالنضال ضد الدولة

ويحظى , يمكنه أن يبقى مقيماً, واجباتهالكنه ال يريد أن يشارك في الدولة ويؤدي كل , وبالسيادة اليهودية
مثل الخدمة , كما أن واجباته. ولكن من دون تمثيل سياسي في مؤسسات الدولة, بالحقوق اإلنسانية الكاملة

ومستعد ألداء , والثالث شخص يعلن أنه مخلص للدولة وقوانينها. لن تكون كاملة, العسكرية أو الوطنية
ال نفرض : وهذا مبدأ أخالقي وإنساني في نظري. المواطنة الكاملةواجباته وإعالن اإلخالص وينال 
  . لقد حاولوا فعل ذلك في شرقي القدس، والواقع أنهم فشلوا. المواطنة وال نمنح المواطنة هكذا

فقبل ثالثين عاماً عارضنا في غوش إيمونيم حلول التخويف . ليس هناك من يهددنا بدولة كل مواطنيها"
, أو الترانسفير ـ وقلنا إن في عودة صهيون مكاناً للسكان العرب الراغبين في ذلكـ سواء االنسحاب 

  ". شرط أال نكون سذجاً في تعاملنا مع األمر
  ثمن منخفض 

في نطاق مؤتمر نظمته , حظي بإسماع آرائه للكنيست" نكودا"قبل أسابيع من نشر أليتسور مقالته في 
ورغم الناطقين الجديين مثل عضو الكنيست ". لحل الدولتينبدائل "عضو الكنيست حوتوبلي تحت عنوان 

وقالت إن . خرجت حوتوبلي من المؤتمر خائبة, الفريق موشيه يعلون والجنرال احتياط غيورا آيالند
األردن هو "فالفكرة تراوحت بين الوضع القائم لـ. ولكن لم أر نبوءة حقيقية, األمر صنع عناوين وصدى"

  . دثين رفضوا بديل اليسار من دون أن يضعوا على الطاولة أي أمر إيجابيومعظم المتح". فلسطين
وبالوسع القول إنه كان لدى اليمين صاروخ مقابل . وهذا ما ميز النقاش السياسي لليمين طوال سنوات"

لم , ولكن عدا ذلك, وكانت لدينا جذور أيديولوجية عميقة تقول إن هذه األرض لنا. كل ادعاء يساري
  ". فقط أوري أليتسور تحدث خالفاً لذلك.  حل حقيقينعرض أي

ومنذ ذلك الحين وحوتوبلي تزداد قناعة بوجوب أن تضع في األفق السياسي أمر تجنيس الفلسطينيين في 
يتم خالله ترتيب , ربما جيل كامل, وحالياً تعتقد هي بوجوب تحديد مهلة زمنية طويلة". السامرة"و" يهودا"

غير أن الهدف . ما أيضاً تكريس رموز الدولة اليهودية وطابعها في دستورالوضع على األرض ورب
إزالة عالمات االستفهام من فوق يهودا ", أو حسب قولها, ضم وتجنيس: يجب أن يكون واضحاً

  ". والسامرة
. هو اإليمان العميق بحقنا في أرض إسرائيل, األول. هناك دافعين خلف موقفي"وتوضح حوتوبلي أن 

واألمر الثاني أنني ال أتجاهل واقع . ة لي فإن شيلو وبيت إيل هي أرض آبائي بكل معنى الكلمةوبالنسب
فاليسار واليمين على حد سواء اختارا إغماض العيون إزاء واقع أن ثمة بشراً . وجود فلسطينيين هنا

ا ببساطة ال نريد واختار اليسار أن يفعل ذلك عن طريق إقامة الجدار الفاصل والقرار بأنن. يعيشون هنا
لوضع , لقد وصلنا إلى مفترق صعب". نواصل العمل ولنر ما سيكون"فيما قال اليمين ببساطة , رؤيتهم

ألن العالم يختلف حالياً مع مشروعية الدفاع عن سديروت , بات فيه كل المشروع الصهيوني مهدداً
  ". وليس مع مشروعية بناء موقع استيطاني, وعسقالن

  . تتعاظم المشروعية, وعند انتهاء االحتالل. عنا حول المشروعية، ألننا ال نزال محتلينالعالم يختلف م
واألخطر من ذلك أن مساسنا بالسكان الفلسطينيين صار . ومقابل االنسحابات السابقة لم ننل المشروعية"

لشرطة التي وهذا على الدوام أسوأ من عمليات ا, فكل دفاعنا تحول إلى طائرات ودبابات. أشد خطورة
  . تقوم بها وأنت تسيطر على األرض
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ولكن . وافتراض اليسار هو أنه في اللحظة التي يختبئ خلف الحدود الدولية فإن كل شيء سيغدو مباحاً"
فما الذي , وأن مبدأ التناسبية يقيد أيادي إسرائيل في غزة, من الجلي، اآلن، أنه ليس كل شيء مباحا

فاليسار كف منذ زمن عن . وهنا ثمة فشل أخالقي. ؟ وهذا أعمق من ذلك"السامرة"و" يهودا"سيكون في 
وهو مقتنع أن المواجهة ستستمر بعدها , وشرع بالحديث بتعابير الفصل والعزل, الحديث عن السالم

. إذا قلنا ذلك بشكل فظ, ويحولنا من محتلين إلى جزارين, فما هي النتيجة؟ حل يخلد الصراع. أيضاً
  ". وعرض أمننا للخطر,  هو من جعلنا شعبا أكثر وحشيةتحديداً اليسار

  وهل دولة بأقلية غير يهودية كبيرة إلى هذا الحد تبقى يهودية؟ : س
في غزة هناك نظام معاد يرفض . وليس في غزة. حالياً نحن نتحدث عن تجنيس في يهودا والسامرة: "ج

ويقيم في يهودا والسامرة مليون ونصف . تينوهذا أيضاً ليس دول, وهو خارج النقاش السياسي. إسرائيل
 بين 70 إلى 30هي , والفرضية هي أنه في الجيل القادم ستكون النسبة سوية معهم. المليون فلسطيني
وأنا . أنني ال أعترف بحقوق قومية للفلسطينيين في أرض إسرائيل, وليكن واضحا. اليهود والعرب

ولكن بين البحر ونهر األردن , الحقوق السياسية الفردية لهموب, أعترف بحقوق اإلنسان وحقوقهم الفردية
  ". دولة يهودية, ثمة مكان لدولة واحدة

ولنفترض أنني قبلت أرقامك ـ رغم أن هناك من يعرضون معطيات أخرى تماماً ـ والواقع هو أن : س
  . الدولة يتعذر عليها استيعاب أقلية بعشرين في المئة اليوم

  وأن تحافظ على طابعها أيضاً؟ ,  ثالثين أو أربعين في المئةكيف يستقيم حالها مع
وكذلك هناك ثمن , وللدولتين ثمن باهظ, للواقع الراهن ثمن باهظ. في كل خيار علينا أن ندفع ثمن: "ج

من نزع الشرعية ومن , إن التعامل مع األقلية العربية هو ثمن أدنى من خطر الصواريخ. لما أعرضه
بما في , ومن التنازل عن أجزاء من الوطن, القية التي نقوم بها عندما نصطدم معهمالعمليات غير األخ

  ". ذلك في القدس
هناك من سيقول . يمكن أن تفلت السيطرة من بين يديك, ومن اللحظة التي يتجنس فيها الفلسطينيون: س

  إنك تلعبين بالنار؟ 
ومخاطر فكرة . ر في الشرق األوسطالحل غير منقطع عن عالم المخاط. الجميع يلعب بالنار: "ج

أما المخاطر التي أتحدث عنها فيمكن التوجه نحوها بخطوات . لقد تحققت, الدولتين ليست افتراضية
  ". وخالل جيل, مدروسة

  أيهما تختارين؟ , ثنائية القومية أو الدولة الفلسطينية, وبين المخاطر التي تلحظين: س
فإنه من اللحظة ,  فيما أنه تبقى لدينا السيطرة في خيار ثنائية القومية.بشكل جازم خطر ثنائية القومية: "ج

  ".فأي سيطرة تبقى لك على ما يجري هناك؟, التي تتخلى فيها عن أرض للكيان الفلسطيني
  أغلبية النصف زائد واحد 

امل الجدي مع فإنه يتعذر التع, في الواقع السياسي الذي يتعمق فيه التقاطب بين المواطنين اليهود والعرب
كما أن , وقسم من الناطقين بلسان اليمين يقرون بذلك. الحديث عن فضاء مشترك بين البحر والنهر

فقط بعده يمكن , موشيه آرنس هو اآلخر يصف دمج السكان العرب بالمجتمع اإلسرائيلي بأنه شرط مسبق
فكيف نستطيع , ن تحقيق ذلكإذا عجزنا ع: "ويقول آرنس. الحديث عن تجنيس الفلسطينيين في المناطق

فهو أن يشدد الناس مرة أخرى على أهمية العالقة مع , تجنيسهم؟ وإذا كنت أريد شيئاً في أعقاب مقالتي
وهذه هي المشكلة . لقد تحدثت إلى رئيس الحكومة عن ذلك عشرات المرات. السكان العرب في إسرائيل
  ".مر ببساطة كارثةفاأل, فإذا لم ندمج العرب. األكبر في دولة إسرائيل

  . هناك حزب كبير يدعو ببساطة لنقل العرب للدولة الفلسطينية؟: س
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وهو محاولة للتوجه للقاسم المشترك األدنى في داخل , إن برنامج حزب إسرائيل بيتنا أمر جنوني: "ج
لمصر؟ أين ستنفذ الترانسفير؟ هل ستنقل الجليل للدولة الفلسطينية؟ هل ستعطي النقب . دولة إسرائيل

  . األمر غير قابل للتطبيق
أن نقول إننا نريد التخلص , إنها إهانة لهم. وهذه أقوال تلحق الضرر بعشرين في المئة من سكان دولتنا

  ".أين يوجد شيء كهذا؟ . منهم وانتزاع الجنسية اإلسرائيلية
كرنا في تجنيس هذا إلزامي حتى إذا ف. أوال ينبغي معالجة أوضاع المواطنين العرب: أعود وأكرر"

فقط عندما يرون أنه جيد للعرب في دولة إسرائيل سيفكرون أن هذا قد , الفلسطينيين في يهودا والسامرة
  ". يكون جيداً لهم أيضا

يقول معارضوك إن نشرك لمقالة كهذه يعزز رائد صالح وكل من يدخل الطابور الخامس للدولة، : س
  . وهذه نهاية الدولة اليهودية؟

كتبت عشرات المرات أن السياسة يجب أن تكون من . هذا من ال ينزل إلى عمق األموريقول : "ج
وبالمقابل العمل ضد مشاعر , إخراجها عن القانون ألنها حركة تخريبية, ضد الحركة اإلسالمية: مرحلتين
الدولة وأن يعملوا في األعمال السوداء في , ويستحيل أن يكون هؤالء الناس حطابين وسقائين. االضطهاد

  ". الصناعية المتقدمة وهي دولة إسرائيل
  سمعت في أعقاب المقالة اتهامات بأنك التحقت بأنصار ما بعد الصهيونية؟ : س
هل كان جابوتينسكي نصيراً لما بعد الصهيونية؟ لقد تحدث عن دولة يهودية بأغلبية . هذا قول أحمق: "ج

وفي كتابه األخير كتب أنه يقول إن الرئيس . واحداولكن األغلبية في نظره هي النصف زائدا . يهودية
  ". جابوتينسكي الم يكن من أنصار ما بعد الصهيونية؟. يهودي ونائبه عربي أو العكس

, هو اعتبار تجنيس الفلسطينيين خطراً, ليفني ونتنياهو أيضا, باراك, هل ما يوحد الحلبة السياسية: س
  ديموقراطية؟ وأن االنفصال عنهم يحفظ الدولة يهودية و

فإذا كانت الصهيونية تعني أقل قدر من العرب فإنني ملزم بأن أقول بأنني ال أقبل ذلك، . ديماغوجيا: "ج
هل هذه هي الصهيونية؟ أقل ما يكون من العرب في إسرائيل؟ هذه . وجابوتينسكي أيضاً رفض ذلك

عرب في دولة إسرائيل فإنها ليست وإذا كان مغزى كالم ليفني هو أقل ما يمكن من ال. صهيونية ليبرمان
  ". بعيدة عن ليبرمان

وقصدي هو أنه ينبغي أوال وقبل أي شيء التركيز على السكان . ال ينبغي ألحد ركوب موجة ما قلته"
بعد , فقط حينها. وهذا بصراحة أمر على مرتبتين. وخصوصا المسلمين, العرب في دولة إسرائيل

وحينها من الجائز أن العرب خلف الخط األخضر , د من األقلياتيمكن التفكير بالمزي, سنوات طويلة
وإنما ببساطة , ليس من أجل السيطرة علينا من الناحية الديموغرافية, سيقولون إنه أفضل لهم في إسرائيل

  ".وهذا ما لم نصل إليه بعد. ألن األمر أفضل لهم
  أرض واحدة 

فإن إميلي عمروسي , لسياسي لفكرة الدولة المشتركةحوتوبلي، وآرنس يمثلون البعد ا, إذا كان أليتسور
, "أرض سالم"تشارك في نشاطات حركة , من سكان مستوطنة تلمون, وعمروسي. معنية بالجانب اليومي

وليس , وتسعى للتركيز على المصالح المحلية للجانبين, التي تعقد لقاءات بين مستوطنين وفلسطينيين
بأن األمر يفضي إلى , في المستقبل البعيد, كنها هي األخرى تعترفول. تحديدا على األلغام السياسية

  . تجنيس الجميع
لكننا . في النهاية قد تصل األمور إلى هناك). دولة واحدة(ال تجعلوا مني متوجة : "وتقول عمروسي

نازل لم نت. ونحن لسنا كنعانيين. عن بقعة واحدة, هيا نتحدث أوال عن أرض واحدة. بعيدون جداً عن ذلك
  ". عن دولة إسرائيل وعن علم إسرائيل

  وإلى أن نصل إلى المساواة المأمولة هل سنضطر لالكتفاء بالوضع القائم؟ : س
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فهذا وضع يضطر . ويستحيل االستمرار به. فالوضع القائم ال يروق لي ألنه فعالً غير أخالقي. ال: "ج
صحيح , ثمة ظلم هنا. نتقال من قرية ألخرىفيه جيراني الفلسطينيين للمرور بثالثة حواجز من أجل اال

  ". ولكن احد ما تعثر وال يمكننا مواصلة قبول ذلك, لدواع منطقية, أنه ألسباب أمنية
وإنما عن , نحن ال نتحدث عن تجنيس" أرض سالم"وبمبادرة . إن كلمة تجنيس وطنية جداً وسياسية جداً"

وإذا كانت هناك . ر عندما تكون العالقات بين أعداءفليست هنا أية عالقات جوا. مفاهيم لعالقات جوار
وينبغي أن يكون هناك أساس أولي قبل أن نجلس للتباحث حول . عالقة فإنها عالقة بين الحصان وراكبه

ألننا , ينبغي أن نتحدث اللغة وبوسعنا أيضاً أن ندير بركة سباحة مشتركة. التجنيس والجهاز القضائي
لكن ينبغي أوال أن نفكر في الحياة , صحيح أن هذا يبدو بعيداً. رجال والنساءوهم نحتاج إلى فصل بين ال

وأنا أقول إننا أوال يجب أن نكون جيراناً , وأنا أعرف أن األمر يبدو كتجنيس مع وقف التنفيذ. اليومية
  ". ولكني أريد حقاً أن أبدأ سيرورة من تحت, طيبين وبعدها نعطيهم الحقوق

في النهاية سنصل إلى دولة يكون فيها التناسب الديموغرافي مختلفاً تماما عما , من تحت أو من فوق: س
  . هو قائم اليوم

حيث إن جزءاً , والثمن األقسى هو تقسيم الدولة. بالتأكيد الديموغرافيا خطر، لكن الخطر اآلخر أشد: "ج
. واألمر يتعلق بسيرورة. يبوعندما نتحدث اآلن فإنني أنظر إليك في تل أب. أعلى طوبوغرافيا من الثاني

, أنا ال أستطيع الحديث مع الجمهور اإلسرائيلي اآلن حول التجنيس والفلسطينيين على شاطئ تل أبيب
ولدينا طريق , ووصلنا إلى المكان الخاطئ, لقد أخطأنا. كل الوضع الحالي غير صحيح. ألن هذا يهدده

ولكن , عن الدولة الواحدة سيكثر الكالم الحقاً. حداًولكن في النهاية ينبغي أن يكون الفضاء وا, للمرور
  ". هيا نتحدث عن األرض الواحدة
لكن لقرار عمروسي تعلم اللغة العربية أو واقع أن سكان , "ارض سالم"يمكن التعامل باستخفاف مع 

ي في مدخل مستوطنة طلمون ينتظمون حالياً لبناء مظلة إليواء الفلسطينيين الذين ينتظرون التدقيق األمن
تكتشف غوش إيمونيم مزايا , يمكن الزعم أنه بتأخير في الموضة وتحت خطر اإلخالء. مستوطنتهم

ثمة انطباع بأن الوسط في إسرائيل بإدمانه على : غير أن هناك جانباً آخر لألمور. االحتالل المتنور
فهل صدفة .  األخضرعلى جانبي الخط, فكرة الفصل حرر نفسه من قضية العالقات مع السكان العرب

وهو التعبير المحبب لدى , "فضاء واحد"بأنه " أرض إسرائيل"أن عمروسي اختارت وصف الواقع في 
  علماء االجتماع االنتقاديين من اليسار الراديكالي؟ 

في " النظرية واالنتقاد"من رجال القوس الشرقي سابقاً ومحرر مجلة , يؤمن البروفيسور يهودا شنهاب
أن رؤية الواقع لدى الناطقين بلسان اليمين المقتبسة أعاله دقيقة وأكثر استقامة من يسار , رالعقد األخي
يسعى شنهاب للعودة لما يسميه األساس الحقيقي للصراع، " في شرك الخط األخضر"وفي كتابه . الدولتين

كما , بعدها تشوشت, 67النمطية المضللة التي تقول إن األمور كانت جيدة حتى العام "وليس , 48العام 
على حد " دولة كل مواطنيها"ويرفض شنهاب فكرة الدولتين و". يكتب دافيد غروسمان في الزمن األصفر

, ويزعم أن النموذج المستقر الوحيد والممكن هو ذاك الذي يعترف بخصوصية الجماعات المختلفة, سواء
  . في فضاء واحد بين البحر والنهر, الفلسطينية واليهودية

. األغلبية ال تتحدث هكذا. هذا ليس كل اليمين: دعونا ندقق. تحليل رجال اليمين دقيق"ول شنهاب إن ويق
ومعظم رجال . ولكن هناك أقلية تقرأ الواقع بشكل أقل إنكاراً وأقل حشرية من كل رجال يسار الدولتين

. ون هم توأم سياميفاليهود والفلسطيني. اليسار ال يفهمون نظرية الفضاء الذي ال يسمح بالهيمنة
وأيديولوجيا الدولة اليهودية التي يؤمن بها الناطقون اليساريون تحاول أن تفصل الجماعات الفلسطينية 

وبالمقابل فإن روبي ريفلين وموشيه آرنس يفهمان أنه على جانبي . وتقبل فصلهم كأمر واقع, المختلفة
  . الخط األخضر فلسطينيون وفلسطينيون
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فزعمهم هو أن . ولكن بتحليل سياسي المستوطنون على حق, ظلم الكامن في االستيطانإنني ال أؤيد ال"
والسؤال الوحيد هو كم , نحن سنعرف ذلك في نهاية المطاف, وبطريقة وأخرى. الفصل وهم غير صحيح

 إن الحرب في غزة هي النموذج الذي: لقد كتبت بدقة ما يقوله اليمين اليوم. من الدماء ستسفك جراء ذلك
  ". سيتكرر في المستقبل إذا وقع الفصل

ضد واقع أن مستوطنة . واليسار ضد سلب األراضي في الجانب الشرقي.  مقبولة عالميا67ًخطوط : س
  . عوفرا أقيمت على أرض فلسطينية خاصة

ما هو الفارق بالضبط بين عوفرا وبيت داغان المقامة على أراضي بيت جن؟ وأين المنطق في : "ج
 تجعل مستوطنة واحدة أخالقية واألخرى غير أخالقية؟ إنني أقتبس 67 و48عاماً مرت بين  19كالمك؟ 

ولم تسمحوا لهم , 48طردتم الفلسطينيين، العام ) أي اليسار(عن كتاب أوري أليتسور الذي قال أنتم 
حين , مونناوبعدها تأتون وتته, وأقمتم مستوطنات على كل قراهم وبعد ذلك أقمتم الجدار الفاصل, بالعودة

  . لم نهدم نحن أية قرية في الضفة من أجل أن نبني عليها مستوطنة
ويمكن التضحية .  أعدت لمنح اليسار إمكانية السكن في تل أبيب والشعور بالرضى67إن نمطية "

. وسيدفع المستوطنون ثمن خطايا اليسار. 48بالمستوطنات من أجل التكفير عما فعلوه بالفلسطينيين العام 
, وحتى ال تفهموني خطأ. كل ذلك أعد للمحافظة على إنجازات النخبة األشكينازية, لين ومبادرة جنيفبي

أن يأخذ تحليل اليمين . لكني أوصي اليسار باإلصغاء لما يقوله اليمين. لست نصيراً لطروحات اليمين
وال عن , القومجيةليس عن , نحو أفق يعبر عن اليسار. ويطوره إلى مواقف أخالقية وعرفية يسارية

  ". االمبراطورية اليهودية
  هل أنت اليوم يميني أم يساري؟ 

إذن أين . كما أنني ضد إخالء المستوطنات, لقد كتبت مؤيداً حق العودة للفلسطينيين. أنا ال أعرف: "ج
  .تضعني؟

  الفلسطينيون آثمون 
فهل واقع أن . دولة فلسطينيةحذر أنصار فكرة الدولتين على الدوام من إغالق نافذة الفرص إلقامة 

مدير , اليمين بدأ يتحدث عن دولة واحدة تفيد بأن النافذة أغلقت؟ بالتأكيد ال، كما يقول غادي بلتيانسكي
لقد تحدث اليمين على الدوام . ولكني أقدر صدق من يقولون أمورا واضحة اآلن", عام مبادرة جنيف

ال , ال للدولة الفلسطينية. برنامج الليكود يبدأ بكلمة التسيبي ليفني قالت ذات مرة إن . بتعابير سلبية
حتى إذا كان قسم , واآلن هناك من اليمين من يقول بنزاهة كبيرة ما ينبغي فعله. ال ال وال, لالنسحاب

  ". منهم ال يزال يتردد في قول ذلك علناً
نني لست أقل قومية من اليمين أل, وأنا لم أحب وال مرة ذلك التقسيم لـ معسكر السالم والمعسكر القومي"

هنا في البالد معسكر الدولتين ومعسكر الدولة الواحدة . وال ينبغي أن يكونوا أقل رغبة في السالم مني
الدولة اليهودية الواحدة ليست حالً وإنما : ويجدر باليمين أن ال يوهم نفسه. الثنائية القومية والخيار بينهما

ووضع , ع الناس على العلم وعلى النشيد الوطني وعلى برامج التعليموفيها سيتصار. استمرار للصراع
  ".كهذا ال يدوم 

ويعتقد رئيس . واآلن تجنيس الفلسطينيين ليس خطة سياسية مدرجة على جدول أعمال اليمين السياسي
ض يمكن أن تعر, وفي الظروف الحالية. أن هذه الفكرة ال تناسب الواقع, داني ديان, مجلس المستوطنات

فإن واقع أنه لن تكون للفلسطينيين حقوق كاملة في , من الناحية األخالقية. للخطر طابع دولة إسرائيل
, لقد رفضوا كل تسوية، اختاروا الحرب. الفلسطينيون أنفسهم: المستقبل المنظور يتحمل ذنبه طرف واحد

  ". هذا اختيارهم. هذا ليس فصالً عنصرياً. وهم يدفعون ثمن أخطائهم
  "تسهآر"

  25/7/2010األيام، رام اهللا، 
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