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  42  :كاريكاتير
***  

  
لجنة المبادرة العربية توافق على مفاوضات مباشرة وتنتظر توافر متطلباتها وتتـرك لعبـاس موعـد                 .1

  إطالقها
 لجنة مبـادرة الـسالم العربيـة        ، أن القاهرة  من محمد الشاذلي  عن،  30/7/2010الحياة، لندن،   ذكرت  

منحت تفويضاً للرئيس محمود عباس بالدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، لكنها شـددت علـى                
كما أرسلت اللجنة خطاباً    . ضرورة توافر متطلبات بدئها، تاركة للرئيس الفلسطيني تحديد موعد انطالقها         

ألميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، يتضمن شرحاً واضـحاً  إلى الرئيس باراك أوباما، عبر السفيرة ا      
للموقف العربي في شأن بدء المفاوضات المباشرة واألسس والثوابت التي يجب توافرهـا فـي عمليـة                 

  .السالم
في القاهرة، قال رئيس الوزراء القطري، رئيس لجنة مبادرة السالم الشيخ حمد بن جاسم فـي مـؤتمر                  

لم نتحـدث   «: ن العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اجتماع اللجنة أمس         صحافي مشترك مع االمي   
متى وكيف تبدأ المفاوضات المباشرة ألن الجانب الفلسطيني معني بهذا األمر، ومعني بتحديد الظـروف               

  . »المالئمة لها
اً إلـى   وأقر رئيس الوزراء القطري بأن كان هناك رفض من اللجنة للدخول في محادثات مباشرة، ملمح              

سـواء  «: أن التغيير في الموقف جاء بسبب الوضع العربي والوضع الذي يحيط بالدول العربية، وقـال              
) رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين   (دخلنا محادثات مباشرة أو غير مباشرة، لن تكون هناك نتائج ما دام             

ن تفريط في الثوابـت، لكـن هنـاك         نتانياهو موجوداً، لكننا نريد أن نثبت للعالم أننا مع السالم، من دو           
وأشار إلى أن الجانب العربـي أرفـق فـي          . »متطلبات لعملية السالم، إذا وافقت اسرائيل، أهالً وسهالً       

رؤيتنا لشكل المفاوضات النهائية، وضرورة وجود جدول زمني، والنقاط التـي           «رسالته اقتراحاً يتضمن    
وضات المباشرة يجب أن يكون لها سـقف زمنـي،        وأضاف أن المفا  . »ستبحث في المفاوضات المباشرة   

هناك موافقـة مـن     «: وتابع. والجانب الفلسطيني يجب أن يقدر المبادئ التي ستبدأ بها هذه المفاوضات          
اللجنة باستئناف المفاوضات المباشرة، لكن بمفهوم ما سيناقش وكيفية إجراء المفاوضات المباشرة، وترك             

  .»ذلك لتقدير الرئيس الفلسطيني
رسالة اللجنة إلى الرئيس األميركي تتضمن أيضاً تأييداً للدور األميركي الفاعـل،            «وقال الشيخ حمد إن     

على رغم عدم وجود نتائج، وتتضمن بعض الثوابت التي وردت في االتفاقية التي طرحـت فـي عهـد                   
دئ التي وردت   الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون خالل مفاوضات طابا ولم توقع، وكذلك بعض المبا            

الميـاه والحـدود    (في خطاب أوباما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي تضمنت القضايا الخمـس              
، وتحدثنا عن جداول زمنية للمفاوضات المباشرة، وأشـرنا إلـى أن            )والالجئون والقدس والمستوطنات  

نحن متأكدون من   «: وأضاف. »ترسالة أوباما للرئيس الفلسطيني فيها إيجابيات تصلح أرضية للمفاوضا        
عدم جدية الجانب اإلسرائيلي في عملية السالم، فهو يريد اضاعة الوقت، وفي الوقت ذاته نحن واثقـون                 
من جدية أميركا ونيات الرئيس األميركي للوصول الى سالم، لكن هل تستطيع أن تحقق ذلك؟ هـذا لـن     

  .»نستطيع أن نقوله بالنيابة عنهم
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ي القاهرة إن عباس وأبو الغيط طلبا من الشيخ حمـد وموسـى تأييـد الـرئيس                 وقال مسؤول عربي ف   
الفلسطيني في استئناف المفاوضات المباشرة إذا حصل على وعود شفهية وليس بالضرورة كتابيـة مـن                

أعتقـد أن   «: وقال أبو الغـيط   . 1967إسرائيل أو من الواليات المتحدة بأن إسرائيل تعترف بحدود عام           
  .»جتماع ستكون لها نتائج طيبة للغايةخالصة هذا اال

نحن نتحدث عن ضمانات وتأكيدات أميركية مكتوبة، وإذا حصلت استفزازات،          «: من جانبه، قال موسى   
حاول بموافقته على إجراء مفاوضات     «واضاف ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي      . »ستكون لنا وقفة أخرى   

 يستطع ونحن لم نعطه الفرصة، وأرجعنا الكرة إلى         مباشرة بال شروط، أن يضع الكرة في المرمى، ولم        
نحن لنا متطلبات وليس شروط، وإسرائيل كانت تريد أن تخـرج مـن             «: وأضاف. »الملعب مرة أخرى  

المأزق بالمفاوضات المباشرة، ونحن جاهزون وقلنا هناك متطلبات، وهي وقف تهويـد القـدس ورفـع                
أن تخرج من المأزق، فعليهـا متطلبـات منهـا وقـف            الحصار ووقف االستيطان، فإذا أرادت إسرائيل       

  .»االستيطان ورفع الحصار
 دولة هي مصر وفلسطين والسعودية وسورية ولبنان        13وتضم لجنة مبادرة السالم العربية في عضويتها        

وقطر واألردن والجزائر والبحرين وتونس والسودان والمغرب واليمن، إضافة الى األمين العام للجامعة             
ومثّل مصر في االجتماع وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط، والسعودية وكيـل وزارة الخارجيـة         . ةالعربي

األمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود، ولبنان مندوبه الدائم لدى الجامعة السفير الدكتور خالد زيـادة،                 
في تعاملها مع   « السالم   وسورية مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير يوسف أحمد الذي قال إن لجنة مبادرة            

هذه القضايا تتجاوز حدود صالحياتها، بل تتجاوز حتى حـدود صـالحيات مجلـس وزراء الخارجيـة                 
  .»العرب

وسبقت اجتماع اللجنة لقاءات ثنائية وثالثية ورباعية للتنسيق والتشاور، إذ توجه أبو الغيط يرافقه رئيس               
ى مقر عباس في القاهرة واجتمعا معه، قبل أن يتوجه          االستخبارات الوزير عمر سليمان قبل االجتماع إل      

الرئيس الفلسطيني وأبو الغيط إلى مقر رئيس الوزراء القطري حيث انضم إليهم موسى لعقد لقاء رباعي                
استعرض خالله عباس نتائج المفاوضات غير المباشرة ومدى ما تحقق من مطالب عربية لالنتقال إلـى                

الل االجتماع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور في شـأن الخطـوات            كما تم خ  . المفاوضات المباشرة 
المستقبلية لدعم المفاوض الفلسطيني، خصوصاً في ظل استمرار سياسة االستيطان والمحاوالت المستمرة            

  .لتهويد القدس
في تصريح لبـي     قال    عمرو موسى  ، أن 29/7/2010،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وأضافت  

إنه تمت مناقشة مقترح تقدمت به سلطنة عمان لوضع إطار زمني لتقييم المفاوضات ال يتعـدى                ،  سيبي  
أيلول القادم  /  من سبتمبر  17وأضاف موسى أن مجلس وزراء الخارجية العرب سيجتمع في           .ستة أشهر 

  .لتقييم القضية برمتها، آخذا في االعتبار التطورات التي ستحدث منذ اآلن حتى ذلك التاريخ
وقال هشام يوسف مدير مكتب االمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى لوكالـة فـرانس بـرس إن                   

  ".المسألة ال تتعلق بضغوط اميركية بل بمصلحة الفلسطينيين"
  ".مصلحتهم واضحة انهم يريدون ان يروا تقدما في المفاوضات غير المباشرة ونحن ندعمهم"واضاف ان 

عمـرو   أن   من القـاهرة،   سوسن أبو حسين وصالح جمعة     عن،  30/7/2010الشرق األوسط،   ونشرت  
األساسي كان هو تحديد الموقف من المفاوضـات المباشـرة، وأن           ) األميركي(إن الطلب   «:  قال موسى

ولقد أوضحنا لألميركيين أن المفاوضـات مباشـرة أو غيـر           .. تكون بال شروط كما يريد اإلسرائيليون     
. »لفظ شروط أو متطلبات   «، معتبرا أن القضية ليست في       »وأسسا محددة مباشرة تتطلب متطلبات محددة     

إن إسرائيل تريد طرح المفاوضات دون شروط، وقلنا إن هناك متطلبـات، بـصرف              «: وأضاف موسى 
وقف تهويد القدس ليس شرطا، بل هو قاعدة ومتطلب ألنه ليس مـن             «، ولفت إلى أن     »النظر عن اسمها  
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يد أن تخرج من هذا المأزق فلتقم بهذه المتطلبات، ومنها أيضا رفع الحصار             حقهم، فإذا كانت إسرائيل تر    
  .»عن غزة
الواقع أن هناك خطابا مكتوبا من أوباما فيه إشارات كثيـرة إلـى     .. تحدثنا عن ضمانات مكتوبة   «: وتابع

رة لقد أضفنا متطلبات واضحة ألي مفاوضات مباش      . نقاط كثيرة ونعتبر بعضها مواقف أميركية واضحة      
  .، الفتا إلى استخدام تعبير المفاوضات النهائية والجادة في خطاب اللجنة للرئيس أوباما»وغير مباشرة

  
   بدون عودة غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية"إسرائيل"لن أوقّع أي اتفاق مع : عباس .2

من قبل أنه يتعرض إلى أشد الضغوط ) أبو مازن( أكد الرئيس محمود عباس : صالح جمعة- القاهرة
الواليات المتحدة األمريكية ودول اإلتحاد األوروبي واألمين العام لألمم المتحدة بانكي مون وعدد أخر 

وشدد الرئيس محمود .من بلدان العالم من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسرائيلي 
وله على ضمانات مكتوبة بطريقة عباس بانه أنه لن يقبل باالنتقال الى المفاوضات المباشرة إال بعد حص

 ووقف 67مباشرة أو غير مباشرة تقر فيها إسرائيل بمرجعيات عملية السالم وإعترافها بحدود العام 
  .االستيطان 

واكد الرئيس ابو مازن خالل لقاء الليلة قبل الماضية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء 
ذا توصل إلى اتفاق مع اإلسرائيليين فلن يوقعه إال بعد عودة قطاع الشرق األوسط ونقيب الصحفيين إنه إ

  .غزة الى الضفة الغربية وتحقيق المصالحة الفلسطينية وسيطرحه الستفتاء عام على الشعب
وحول إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة قال أبو مازن عندما تصلني الضمانات المطلوبة كتابيا وهي 

بطريقة مباشرة من رئيس الوزراء االسرائيلي أو غير مباشرة عن ) الستيطان ووقف ا67قبول حدود ( 
طريق الرئيس حسني مبارك أو الملك عبد اهللا الثاني أو اإلدارة األمريكية سأذهب فورا للمفاوضات 
المباشرة وأنا على استعداد للقبول بوجود طرف ثالث للمراقبة بعد الحل مثل قوات الناتو ولن وأقبل بأن 

  .ون ضمن جنود الناتو يهود ولن أقبل بان يعيش بيننا في االراضي الفلسطينية إسرائيلي واحديك
وحول السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات غير المباشرة والتي تنتهي مهلتها 

وقال إذا وجدت .. ايلول المقبل قال أبو مازن سأذهب إلى الدول العربية التخاذ ما نراه مناسبا 8في 
ما الذي يربطني بالسلطة ، وأعلن أمامكم إنني لن أرشح نفسي لرئاسة ) سأخلع ) ( مش ماشية ( األمور 

السلطة في أي انتخابات قادمة مهما حدث ، وقال مازحا ردا على سؤال ألحد رؤساء التحرير عندما 
  .فة الجمهورية سأله ماذا ستعمل بعد ترك السلطة قال سأعمل صحفيا ، مراسل لصحي

وردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط للدخول في المفاوضات المباشرة قال الرئيس أبو مازن 
إنني أتعرض لضغوط لم أتعرض لها في كل حياتي السياسية من اإلدارة األمريكية واألوروبيين واألمين 

رة واغتنام هذه الفرصة والوقت يمر العام لألمم المتحدة كلهم يقولون يجب الدخول في المفاوضات المباش
  .وكله كالم جميل لكنني أبلغت الجميع إننا لن ندخل في المفاوضات المباشرة دون ضمانات مكتوبة 

وحول ما تردد بأن الجانب الفلسطيني سيعلن إقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد إذا فشلت 
وقال نحن لم نقل يوما من األيام إننا سنعلن الدولة المفاوضات نفى الرئيس الفلسطيني بشدة هذه األنباء 

الفلسطينية من جانب واحد لكن قلنا إذا فشلت الجهود سنذهب إلى الجامعة العربية ونحن منذ عامين نعمل 
  .مع لجنة المتابعة العربية 

السلطة وحول الدعم العربي للقضية الفلسطينية قال الرئيس محمود عباس لقد قررت الدول العربية دعم 
 مليون دوالر في 120 مليون دوالر في العام ولكن لألسف الشديد ال يصلنا إال 550الفلسطينية بمبلغ 

 مليون دوالر سنويا 450 في المائة في الوقت الذي تدفع فيه الواليات المتحدة 15 إلى 10العام بنسبة 
  .وأوروبا أكثر من هذا المبلغ وبانتظام
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وهو إننا أول مرة نجري لقاء مع اللوبي اليهودي في الواليات .. ن تعلموه وقال ان هناك أمر مهم يجب ا
والذهاب لها له مخاطر ألنهم , المتحدة ، وهو حلقة الوصل، بين اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية

( ي متطرفون ، ومواقفهم جميعكم يعرفها وقد نصحني أشخاص من اإلدارة األمريكية بأال أقابلهم وقالو ل
 حزيران الماضى، وأنا خارج من 9وحتى في زيارتي األخيرة إلى أمريكا بتاريخ ) ال تدخل بيت الضبع

قلت لهم أنا مصمم ) اللوبي اليهودي( هل مازلت مصمما علـى الذهاب إليهم ..مكتب أوباما ،، قالوا لي 
  .فقالو لى أعانك اهللا 

الحة التقى قادة حماس فى لبنان ودمشق وليس وقال أبو مازن إن عزام األحمد رئيس وفد فتح للمص
محرما على أن يلتقي بهم أى فتحاوى في أي مكان وطلبت منه الذهاب الى غزة برفقة شخصين ، 

  .فرفضوا وقالوا ال تأتوا ، وهم ال يريدون المصالحة ، الن إيران هي التي تمنعهم من ذلك 
روعا ووافقت عليه فورا ، وإذا رأيت أن وأضاف عباس أننى التقيت بهم في عمان وعرضوا علي مش

زيارتي إلى قطاع غزة ستسهم بشكل إيجابي في تحريك المصالحة سأذهب وسأزور غزة فورا لكن حتى 
  .اآلن ال أعلم إذا كانت هذه الزيارة ستسهل األمور أم ستعقدها 

ا واحدة وموحدة، وأكد أنه ال يمكن ان يكون هناك حل دون عودة غزة للضفة الغربية، وان تكون ارض
فاالنقسام حجة قوية إلسرائيل، وبدون غزة اليمكن إقامة دولة فلسطينية، وغزة عزيزة علينا ونحن ننفق 

  .من ميزانيتنا ولم ننقطع عن إمداد غزة بالمستلزمات األساسية وال يمكن ان نتخلى عنها% 58عليها 
  30/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  لسلطة من عدم الموافقة على المفاوضات المباشرةتحذر األميركية اإلدارة ا": الحياة" .3

أن االدارة األميركية وجهت تهديـداً      » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ      :  فتحي صباح  -غزة  
قاسياً للسلطة الفلسطينية وحذرتها من عدم الموافقة على االنتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسـرائيل،               

  .ذرت فصائل فلسطينية السلطة من مغبة االنتقال الى المفاوضات المباشرةفي وقت ح
وقالت المصادر إن الرئيس باراك اوباما بعث برسالة خطية الى الرئيس محمود عباس حذره فيهـا مـن             
عواقب عدم االنتقال الى المفاوضات المباشرة اعتباراً من الشهر المقبل، معتبراً أن عدم الموافقة سيجعل               

دارة األميركية تتوقف عن دعمه والسلطة فضالً عن عقوبات اخرى، وربما التخلي عن التـزام هـذه                 اال
وأوضحت أن عباس شكا الى مقربين منه       . االدارة غير المسبوق اقامة الدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة       

 في هذا السياق، وهـو    وفصائل منظمة التحرير من الضغوط الهائلة التي تمارسها عليه االدارة األميركية          
ما صرح به أمس أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية التي عقدت اجتماعها للنظر فـي هـذه التطـورات                   

  .واتخاذ قرار في شأن االنتقال الى المفاوضات المباشرة من عدمه
وأشارت المصادر الى أن مقربين منه وقياديين في فصائل المنظمة نصحوه برفض الضغوط األميركيـة               
وعدم االنتقال الى المفاوضات المباشرة نظراً ألن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق أي تقدم حتى اآلن،                
كما نصحوه بعدم ايفاد أي مبعوث بل المشاركة شخصياً في اجتماع لجنة المتابعة العربية ليضعها أمـام                 

، »فتحـاويون «اديين، ومن بينهم    وأكدت أن عدداً من القي    . هذه الحقائق والتطورات التخاذ القرار المالئم     
أبدوا خشيتهم من رضوخ دول عربية للضغوط األميركية، وأن تمارس بدورها ضغوطاً علـى عبـاس                

  .لالنتقال الى المفاوضات المباشرة وتشكيل غطاء له وللسلطة من خالل اجتماع لجنة المتابعة
  30/7/2010الحياة، لندن، 
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  "أسطول الحرية"من الورطة التي تعيشها بعد مجزرة  "يلإسرائ"هنية يحذّر العرب من إنقاذ  .4
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة غزة إسماعيل هنية، لجنة المتابعة العربيـة بعـدم               : وكاالت

، داعياً إياهم إلى    "إسرائيل"توفير غطاء للسلطة الفلسطينية في رام اهللا الستئناف المفاوضات المباشرة مع            
  . رة من الورطة التي تعيشها بعد مجزرة أسطول الحرية أمام شواطئ بحر غزةعدم إنقاذ األخي

نحـن  : "2010-7-29وقال هنية، خالل استقباله الوفد اإلندونيسي بمقر مجلس الوزراء بغزة الخمـيس             
نتابع اجتماعهم اليوم ونطالبهم بعدم توفير الغطاء لالحتالل لالسـتمرار فـي جرائمـه ضـد الـشعب                  

  ". حن ال نريد أن تكون هذه االجتماعات صورية، فهذا السيناريو مرفوض من قبل شعبناالفلسطيني، فن
نحن نتابع كل الجهود التي يقوم بها       : "وفي سياق آخر؛ ثمن رئيس الحكومة زيارة الوفد االندونيسي، قائالً         

ريمة الحرب ضد   الشعب والقيادية اإلندونيسية، دفاعا عن القدس والمسجد األقصى المبارك واستنكاراً لج          
نحن نؤكد للشعب اإلندونيسي تمسكنا بأرض فلسطين ولن نتنازل عن القـدس            : "وأضاف ". قافلة الحرية 

مشكلة فلسطين ليست فقط إنسانية، ولكنها مشكلة سياسـية بالدرجـة األولـي الن              "، مؤكداً أن    "وحقوقنا
التضامن مـع غـزة، فهـي ال        هذه الزيارة تؤكد على وحدة المصير و      : "وتابع". الشعب طرد من أرضه   

تقتصر على هذا المعني فقط، بل هي رسالة لالحتالل بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده في الميـدان وأن            
  ". الحصار ال بد وأن ينكسر

  29/7/2010فلسطين اون الين،
  

  "محمود عباس ربما يقامر بتاريخه السياسي: ""الديلي تلجراف" .5
 الـرئيس الفلـسطيني      قولهم ان  يلي تلجراف عن مسؤولين غربيين،     صحيفة الد  نقلت: مها الريشة  -لندن

إلجـراء  "في إشارة الستعداد عباس "  محمود عباس يمهد األرض لما قد يشكل مقامرة بتاريخه السياسي،    
وتوضح الصحيفة أن هـؤالء المـسؤولين       .بعكس ما كان يصر عليه    " مفاوضات مباشرة مع اإلسرائيليين   

ضغوط األمريكية المكثفة عليه ويوافق على إجراء مباحثات مباشـرة مـع            يتوقعون أن يخضع عباس لل    
  . إسرائيل خالل أسابيع

 شهرا من التوقـف سـيهب الـرئيس         18وترى الديلي تلجراف أن أي استئناف للمباحثات المباشرة بعد          
الواليـات  األمريكي نجاحا في السياسة الخارجية هو في أمس الحاجة إليه، قبيل االنتخابات النصفية في               

  .تشرين الثاني المقبل/المتحدة في نوفمبر
وتقول الصحيفة إن إدارة أوباما قد شنت حملة محمومة لتشديد الضغوط على عباس كي يذعن قبـل أن                  

  .سبتمبر المقبل/تنتهي فترة الوقف المؤقت ألعمال االستيطان اإلسرائيلية في الضفة الغربية أواخر أيلول
اس كان متصلبا في العلن خشية ردود فعل شعبه الذين يعتبر الكثيرون مـن              وترى الديلي تلجراف أن عب    

  .أبنائه عباس مفرطا في لينه إزاء إسرائيل
ما يقوله الرئيس الفلسطيني علنا ـ وفقا لدبلوماسي أوروبي ـ ليس بالـضرورة    "وتستطرد التلجراف أن 

  ".ما يقوله سرا، وهو يحاول أن يجد طريقا تحفظ له ماء الوجه
اإلشارة إلى قرار الجامعة العربية دعم المفاوضات المباشرة تقول الصحيفة إن عباس ضـعيف فـي                وب

الداخل، وكان يتطلع إلى الجامعة العربية كي توفر له غطاء سياسيا لدى اتخاذه قرارات قد يثبـت عـدم                   
  .شعبيتها

  .مت بموافقة عباسوتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إنه ال بد أن تكون صياغة بيان اللجنة قد ت
وحول مهلة وقف األعمال االستيطانية التي أعلنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وتنتهي في              

  . أيلول، تقول الصحيفة إن نتنياهو ألمح إلى أنها لن تمدد ما لم تبدأ المفاوضات المباشرة26
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 األعمال االستيطانية إلـى انهيـار       وتوضح الصحيفة أن كثيرين يخشون من أن يؤدي انتهاء مهلة وقف          
عملية السالم، مما يطرح احتمال استئناف أعمال العنف في الضفة الغربيـة، كمـا يجهـض الجهـود                  

  .الدبلوماسية المتعثرة ألوباما في المنطقة
وفي نفس السياق تنقل صحيفة الجارديان عن دبلوماسيين قولهم إن الواليات المتحـدة قـد طلبـت مـن                   

  .ريا تشجيع الفلسطينيين على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيلالسعودية وسو
جاء ذلك في معرض تغطية الصحيفة للقمة العربية المصغرة التي ستضم الرئيسين الـسوري واللبنـاني                

  .والملك السعودي عبد اهللا وتنعقد الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت
  فياض" تفاؤل"

 قد تتجلى في تقرير الديلي تيلجراف حول األوضاع الفلسطينية ال تنعكس فـي              غير أن نبرة التشاؤم التي    
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لصحيفة الفاينانشيال تايمز من مكتبه في مدينة رام اهللا               

  .بالضفة الغربية
يق انفراجة ما،   وكما تقول الصحيفة ففي الوقت الذي ال يرى الكثيرون من المراقبين بصيص أمل في تحق              

  .فإن فياض يتحدث بنبرة من التفاؤل
  ".لو أننا ـ نحن الفلسطينيين ـ آمنا بأن الدولة ستحدث فستحدث، لو أردناها ستحدث"

وتنقل الصحيفة عن فياض قوله إن أس ما نفعل هو االستعداد للدولة بكل طريقة ممكنة، بالقدرة على أن                  
  ".، وأن تكون لدينا بنية أساسية مالئمةنحكم أنفسنا بأنفسنا، أن نحسن مؤسساتنا

ما نفعله  "وتنقل عنه   . وتقول الصحيفة إنه قد يكون أهم جوانب خطة فياض لبناء الدولة هو العامل النفسي             
يحدث تغيير كبيرا، بمعنى أنه يحسن المعنويات ويمنح الناس األمل، فعندما يبدأون في رؤيـة األمـور                 

ن من مجرد مفهوم يتحدث عنه الناس إلى حدود الممكن، ومن ثم            تحدث على األرض تتحول دولة فلسطي     
  ."الواقع

وتقول الصحيفة إن فياض ال يملك القاعدة السياسية، والتأييد الذي يحصل عليه في اسـتطالعات الـرأي            
، وأن برنامجه يفتقد التفويض الديمقراطي، وهـو مـا يحـاول            "حملة سياسية "متواضع، ويقر بأنه يشن     

 يوم واحد على األقل أسبوعيا في زيارة قرى وبلدات في أنحاء الضفة الغربية، كما تشير                تعويضه بقضاء 
  .الفاينانشيال تايمز

  30/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  عباس يسعى ألخذ وزارة المالية من فياض في الحكومة الفلسطينية المرتقبة":العربيالقدس " .6
الخميس بأن الرئيس الفلسطيني ' القدس العربي' مصادر فلسطينية مطلعة لـكدت أ:وليد عوض - رام اهللا

محمود عباس يسعى ويرغب بفصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية المرتقبة 
االسبوع القادم، وان يتوالها شخص غير الدكتور سالم فياض الذي سيعاد تكليفه بتشكيل الحكومة 

  .مرتقبةالفلسطينية ال
هناك توجه ومساع 'الخميس ' القدس العربي'وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ

. هذا هو التوجه'وتابع قائال . ' لفصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء- محمود عباس-لدى الرئيس
ال ادري، ولكن رأينا هو ولكن هل ينجح ذلك او ال ينجح . يجب فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء

  .'الفصل بين المالية ورئاسة الوزراء
هناك توجه لدى حركة فتح بفصل وزارة المالية عن رئاسة ' 'القدس العربي'واضاف عبد القادر قائال لـ

الوزراء، وان يكون هناك وزير للمالية ينفذ سياسات وزارة المالية وينفذ سياسات الحكومة، اما ان يحتفظ 
  .'راء بوزارة المالية فهذا ال يجوزرئيس الوز
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ال يجوز لرئيس الوزراء ان '، متابعا 'يجب الفصل بين وزارة المالية ورئاسة الوزراء'وقال عبد القادر 
يحتفظ بوزارة المالية النه باالحتفاظ بوزارة المالية يصبح هناك تضارب مصالح، بمعنى ان رئيس 

  .'يته كوزير للماليةالوزراء يستقوي على الحكومة من خالل صالح
اوال ال اعتقد ذلك، وثانيا 'وحول وجود جهات اجنبية تطالب باحتفاظ فياض بوزارة المالية قال عبد القادر 

نحن لن نسمح الية جهة اجنبية ان تتدخل في تشكيلة الحكومة الفلسطينية او الشأن الداخلي الفلسطيني، 
، مشددا على ان فصل وزارة المالية عن 'بالنسبة لنالذلك حتى لو كانت هناك مطالبات فهي غير ملزمة 

  .على حد قوله' ويبعدها عن االهواء الشخصية'رئاسة الوزراء يعزز عمل الحكومة 
الحديث 'وبشأن التغيير الحكومة المرتقب على حكومة تسيير االعمال برئاسة فياض قال عبد القادر 

نحن طالبنا في المجلس الثوري 'واضاف . 'اقعيجري عن تغيير جوهري وله استحقاقاته على ارض الو
  .'بحكومة تصحح االخطاء الحالية وحكومة مهنية تقدم خدمات افضل

  30/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  االحتالل طلب من عمالئه وضع متفجرات في مقرات حكومة غزة: حمادفتحي  .7
ائيلية جندت بعض العمـالء وطلبـت       أكد فتحي حماد وزير الداخلية في غزة أن المخابرات اإلسر         : غزة

وكشف حماد، خالل لقاء مفتوح نظمتـه حركـة          .منهم وضع متفجرات بمواقع حكومته ومواقع المقاومة      
في خان يونس لنخب المجتمع الفلسطيني في قاعة الهـالل األحمـر بخـان              " حماس"المقاومة اإلسالمية   

يد العمالء عبر الهواتف النقالة وشبكة االنترنت       يونس، أن المخابرات اإلسرائيلية تواصل محاوالتها لتجن      
  .بعد ضرب العديد من الشبكات من قبل الحكومة الفلسطينية وصعوبة العمل داخل قطاع غزة

إن األجهزة األمنية ألقت القبض على عمالء تم تجنيدهم مؤخًرا، وأدلوا بمعلومات ارتباطهم عبر              : "وقال
  ".أجهزة الحكومة الفلسطينية بغزةالجوال لتوصيل معلومات عن المقاومة و

من جهة أخرى؛ جدد وزير الداخلية التأكيد على أن وزارته عاقبت عناصر أمنية أساءت للمواطنين بغزة                
وتصرفت معهم بأساليب غير سوية، مشدًدا على أن الرقابة مستمرة وأن عناصر األمن أصـبحوا أكثـر                 

  .تدريًبا ومؤهلين أمنًيا وأكاديمًيا
إن وزارة الداخلية أنجزت العديد من التقدم في ترسيخ قواعد األمن وتحسين العالقة مع              : "دوأضاف حما 

المواطنين، نتيجة التدريب والتأهيل المتواصل لكادر الوزارة واألجهزة األمنية، لرفع المـستوى األمنـي              
  ".لديهم

لديهم توجيهات مـن رئـيس      وأشار إلى أن وزارته تبدى استعدادها التام الستقبال الشكاوى، موضًحا أن            
  .الحكومة بغزة إسماعيل هنية، بعدم تأخير معالجة أية شكوى

ولفت إلى أنه لدى وزارته خطة في التعامل مع رجال اإلصالح، لحل المشاكل بين الناس بالتراضي دون                 
  .وصول األطراف للمحاكم ومراكز الشرطة

  29/7/2010 قدس برس
  

  ول المركبات إلى قطاع غزة تشترط موافقتها لدخفي غزةالحكومة  .8
أعلن وزير االقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا أن حكومته لن تسمح بدخول المركبات  :حامد جاد

إلى غزة دون موافقتها، ملمحاً إلى إمكانية استغالل البعض في األجهزة األمنية التابعة للسلطة هذا األمر 
  .عبر إدخال مركبات ألغراض أمنية

في مدينة غزة من " منتدى اإلعالميين"اظا خالل برنامج الصالون الصحافي الذي نظمه، أمس وقلل الظ
  .أهمية السلع التي سمح الجانب اإلسرائيلي بدخولها مؤخراً إلى غزة
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لن نسمح بدخول أي سلعة تؤثر سلباً على المواطن، " "األيام"وقال الظاظا في معرض رده على أسئلة لـ 
ته لم تجبِ الضرائب أو الجمارك على أي سلعة دخلت القطاع عبر المعابر أو عبر منوهاً إلى أن حكوم

  .ما أسماها المعابر األرضية في إشارة منه إلى البضائع المهربة عبر األنفاق
ولفت إلى أن الحصار المفروض منذ أربع سنوات ألحق بقطاع غزة خسارة تقدر بنحو عشرة مليارات 

  . الخسائر التي ألحقتها الحرب األخيرة مليار قيمة2ر7دوالر منها 
وبين أن الحكومة المقالة عملت رغم ظروف الحصار المالي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة 

  . موظف في الوظائف المدنية والعسكرية500 ألفاً و32على توظيف نحو 
مؤتمرات األخرى التي لم يدخل قطاع غزة مليم مما أعلن عنه في مؤتمر شرم الشيخ وسائر ال"وقال إنه 

  ".تعهدت خاللها الدول والجهات المانحة المختلفة بدعم احتياجات القطاع
 30/7/2010األيام، رام اهللا، 

  
  االحتالل جنديين إسرائيليين تسلال إلى نابلس بسالحهماالسلطة تسلم  .9

عليهما يرتديان الزي سلمت االجهزة االمنية الفلسطينية جنديين اسرائيليين القي القبض : القدس المحتلة
  . العسكري ويحمالن السالح بالقرب من مقر المحافظة شرق نابلس

بيضاء اللون ، ودخال عبر مفرق زواتـا غـرب نـابلس            " سوزوكا"وكان الجنديان يقودان سيارة مدنية      
الى نابلس ، وان حاجزا لقوات االمن الفلسطيني اوقفت السيارة والقـت القـبض علـى                " بطريق الخطأ "

  .نديين وسلمتهما الى االرتباط االسرائيلي بعد اجراء التنسيقالج
  30/7/2010الدستور، عًمان، 

  
  "لإسرائي" وألميركااالنقسام يمثل وضعا مناسبا و.. ة دولية تعارض المصالحأطراف: مشعل .10

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن هناك أطرافا دولية :  محمد أعماري - الدوحة
  .عارض إنهاء االنقسام الفلسطيني، وترفض إتمام المصالحة بين حركته وحركة فتحت

وأضاف مشعل في لقاء مفتوح مع صحفيين بالعاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، أن استمرار االنقسام 
بر واعت .الفلسطيني يمثل وضعا مناسبا للواليات المتحدة وإسرائيل التي تحاول استغالله إلى أبعد الحدود

أن األطراف التي تطالب حماس بالتوقيع على الورقة المصرية في موضوع المصالحة إنما تريد أن توقع 
وأكد أن حماس  .الحركة على وثيقة تخرجها من الساحة السياسية الفلسطينية وتبعدها عن دوائر القرار

لضغوط الدولية واإلقليمية أحدهما أن تخضع ل: وجدت نفسها في الساحة السياسية الفلسطينية أمام خيارين
وتعترف بشروط الرباعية الدولية وتعترف بإسرائيل، والثاني أن تنحاز إلى حقوق الشعب الفلسطيني 

  .وتصمد وتعمل على تغيير شروط اللعبة على أرض الواقع، ففضلت الخيار الثاني
ف المفاوضات المباشرة بين وتعليقا على قرار لجنة متابعة مبادرة السالم العربية بالموافقة على استئنا

تخريجة تخفف سلبية المشهد والموقف السياسي "إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اعتبر مشعل أن ذلك 
يبدو أن العرب أصبح شعورهم بالحرج هذه المرة أكبر، وال يريدون أن يظهروا أنهم "وقال ".العربي

يحة، فال هم قالوا نعم الستئناف يتراجعون عن قراراتهم، لذلك خرجوا بنتيجة ملتبسة وغير صر
ليس "وأكد أن المشهد العربي  ".المفوضات المباشرة وال هم قالوا ال، وإن كانت النتيجة العملية هي نعم

فقط يعاني من الضعف والعجز واالنقسام، بل يعاني من غياب القيادة العربية التي تستطيع أن تتقدم 
تتقاسمه سياسات مختلفة، بعضها متعارض وبعضها متعاكس،  "، وقال إن هذا المشهد"باألمة إلى األمام

  ".وأحيانا تلتقي في بعض النقاط واألماكن االضطرارية، وبعضها يطغى عليه هاجس إيران
  30/7/2010نت،.الجزيرة
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   خطيئة سياسية كبيرةوتعدها أي دعوة عربية الستئناف المفاوضات ترفضحماس  .11
صالح البردويل القيادي في حركة حماس قال في بيان  أن 30/7/2010موقع فلسطين أون الين، نشر 

الموافقة العربية على البدء في مفاوضات مباشرة "نسخة عنه، إن " فلسطين أون الين"صادر عنه وصل 
واعتبر أن الموقف  ". بين سلطة فتح واالحتالل تعبر عن حالة من الضعف والتشرذم في الموقف العربي

ح من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية في الوقت الذي يتوغل فيه االحتالل هو انسحاب واض"العربي 
مغبة االنخراط في هذه المفاوضات ألنها ستشكل مسمارا في نعش "، محذرا من "على األرض والمقدسات

  ". القضية الفلسطينية
حتالل وتعتبر ترفض أي دعوة عربية الستئناف المفاوضات مع اال"وقال البردويل في بيانه إن حماس 

منح أي غطاء عربي لرئيس السلطة محمود عباس للتفاوض مع "وأضاف إن  ".ذلك خطيئة سياسية كبيرة
بسحب التفويض العربي السابق "، مطالباً "المحتل هو خطيئة سياسية كبيرة بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته

  ". لمحمود عباس بإجراء المفاوضات غير المباشرة
سامي أبو زهري، الناطق .  أن دغزة من أن 29/7/2010قدس برس، وكالة رت في نفس السياق ذك

، "قدس برس"بغزة، وحضرته  29/7خالل مؤتمر صحفي عقده الخميس طالب ،  حماسباسم حركة
بسحب التفويض العربي السابق للرئيس عباس بإجراء المفاوضات غير المباشرة، وأن تكون األولوية 

لمقدسات وكسر الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، وفضح الجرائم اإلسرائيلية لألطراف العربية لحماية ا
  .وعدم اتخاذ أي خطوات يمكن أن توفر الغطاء لالحتالل لالستمرار في جرائمه

غير مخول بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني في ظل انتهاء صالحياته، "وأكد أن الرئيس عباس 
س بالحقوق والثوابت الفلسطينية، مطالباً الدول العربية بتأييد ما يقبل به وعدم  أحقيته هو أو غيره بالمسا

، "الفلسطينيون ال أن يدعموا جهة فلسطينية فاقدة للشرعية والصالحية على حساب الحقوق الفلسطينية
التي تحاول زج الفلسطينيين في "ودعا المتحدث باسم حماس بعض األطراف العربية  .بحسب أبو زهري

، "ت مباشرة أو غير مباشرة مع االحتالل دون النظر إلى نتائجها الكارثية، إلى التوقف عن ذلكمفاوضا
سيستمر في الصمود وفي التمسك بحقوقه الوطنية ولن يلتفت إلى أي " مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني

  ".مواقف تتعارض مع ذلك
  

   المفاوضات يعني تهويد القدس وضياع الحقوقاستمرار: الجهاد .12
جددت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين رفضها الستمرار المفاوضات مع االحتالل : رام اهللا

، محذرة من الرضوخ للضغوط الدولية واإلسرائيلية، ومنح غطاء "بكل أشكالها وصورها"اإلسرائيلي 
تشهده تزداد خطورتها في ظل ما "لفريق التسوية باستمرار المفاوضات والذهاب إلى مفاوضات مباشرة 

" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب، وصل  ".األرض المحتلة من سياسات استيطانية وعدوانية
إن استمرار المفاوضات يعني تهويد القدس وضياع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب : "نسخة منه

س االحتالل الفلسطيني، وبالتالي فإن من يدعم خيار التفاوض مع العدو يشارك وبشكل مباشر في تكري
  ".وبسط سيطرته الكاملة على أرضنا ومقدساتنا

وأضافت أن االلتزام بتحقيق الوحدة والمصالحة التي تحفظ الحقوق وتصون الثوابت، أولى من الحرص 
على المفاوضات التي تشكل انصياعاً لإلرادة الصهيونية وترهن مستقبل الشعب الفلسطينية وقضيته 

وأكدت الحركة على أن لجنة المتابعة  .وغيرها من المبررات الواهية" عياتالمرج"و" الضمانات"ألكاذيب 
ال تملك صالحية منح غطاء سياسي للتفاوض، كما أن الشعب الفلسطيني، لم يخول أحداً "العربية 

بالحديث نيابة عنه وبالتالي ال يملك أحد شرعية لتمثيل المجموع الوطني وتجاوز حالة اإلجماع الرافض 
   ".تللمفاوضا
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بتنفيذ مقررات القمة العربية بدعم القدس، بدالً من االجتماع بهدف "وطالبت الحركة الجامعة العربية 
  .، على حد تعبيرها"إرضاء أمريكيا والكيان الصهيوني

  29/7/2010قدس برس، 
  

  "العبثية والعقيمة" المفاوضات بـتصف "الشعبية" .13
ر فلسطين، الجامعة العربية ولجنة المتابعة لوزراء حذرت الجبهة الشعبية لتحري : وكاالت-القاهرة 

". العبثية والعقيمة"الخارجية العرب من مواصلة سياسة المراوحة في دوامة المفاوضات التي وصفتها بـ
ودعت الجبهة في بيان لجنة المتابعة لوزراء الخارجية العرب إلى رفض شروط وضغوط الواليات 

  .ر المفاوض الفلسطيني على العودة للمفاوضات المباشرةالمتحدة األمريكية الرامية إلجبا
  30/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  تدعو السلطة إلى رفض االنتقال للمفاوضات المباشرة" الديمقراطية" .14

 صالح زيدان السلطة على "الجبهة الديموقراطية"حض عضو المكتب السياسي لـ:  فتحي صباح-غزة 
تؤكد رفض " أن الجبهة إلىوأشار خالل مؤتمر صحافي . فاوضات المباشرة المإلىعدم القبول بالتوجه 

ودعا قيادة السلطة والفريق المفاوض إلى . "الضغوط األميركية واإلسرائيلية إلطالق المفاوضات المباشرة
رفض االنصياع لهذه الضغوط باالنتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل الوقف الكامل لالستيطان وفك "

 عن غزة، ووقف االعتقاالت واالغتياالت وهدم المنازل وتهويد القدس، إلى جانب تحديد الحصار
مرجعية المفاوضات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية والرقابة الدولية على المفاوضات وتحديد سقفها 

  ."الزمني
  30/7/2010الحياة، لندن، 

  
  "سات العنصريةالسيا" من مغبة االستمرار في "إسرائيل" تحذر حماس .15

وصفت حركة حماس عملية االستيالء على منزل عائلة فلسطينية : توكاال –رام اهللا ـ محمد ابراهيم 
إن طرد "وقالت الحركة في بيان صحافي  ."إجراء عنصري وجريمة تطهير عرقي«في القدس بأنه 

يل على خطيئة الفلسطينيين من مدينة القدس هو استهداف مباشر للمدينة والمسجد األقصى، ودل
وحذرت حماس إسرائيل من مغبة . "المفاوضات العبثية التي يستغلها االحتالل مظلة لسياساته التهويدية

    . "السياسات العنصرية"االستمرار في 
  30/7/2010البيان، دبي، 

  
   بموقفنا من المفاوضات المباشرةمتمسكون: دحالن .16

مفوض اإلعالم فيها، محمد دحالن، تعقيبا على نتائج قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و: رام اهللا
موقفنا لم يتغير وما زلنا متمسكين بضرورة الحصول "اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية في القاهرة، إن 

على ضمانات قبل االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، وبالنسبة لنا فإن هذه الضمانات تمثل مرجعية 
  ."ة التي ستفضي مستقبال إلى حل الدولتينسياسية للعملية السلمي

من الواضح لنا أن الواليات المتحدة لم تتمكن من الحصول على أي ضمانات من إسرائيل ولم ": وأضاف
تتمكن من تعديل الموقف اإلسرائيلي تعديال جوهريا، ولذلك نؤكد أننا لن نتقدم باتجاه المفاوضات 

  ."ا حركة فتح والسلطة الوطنيةالمباشرة دون تلبية الشروط التي أعلنته
ما نريده هو ضمانات أميركية بموقف إسرائيلي صريح من موضوع حل الدولتين ": وأوضح دحالن

  ."وإيقاف االستيطان، والتزاما إسرائيليا بالوفاء لمتطلبات االنتقال للمفاوضات المباشرة
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بعة العربية حيثيات لقد عرض الرئيس محمود عباس على المجتمعين في لجنة المتا": وأضاف
، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس "المفاوضات غير المباشرة وقدم تقييم القيادة الفلسطينية وتصوراتها

قد طلب دعما عربيا للموقف الفلسطيني القائم على ضرورة تحديد مرجعيات واضحة للمفاوضات "
 ."ا ووقف االستيطان تمام1967بموضوع حل الدولتين على حدود العام 

  30/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ويناقش حقوق الفلسطينيين حماس يلتقي السعودي والبزري منوفد: لبنان .17
وضم . زار وفد من حركة حماس رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي: صيدا

وعضوي القيادة السياسية للحركة أحمد عبد الهادي الوفد المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة 
ومشهور عبد الحليم ومسؤول الحركة في منطقة صيدا أبو احمد الفضل والمسؤول اإلعالمي للحركة في 

  .صيدا وليد الكيالني
. تحدثنا خالل اللقاء عن هموم الشعب الفلسطيني في لبنان وفي مخيمات صيدا: "وإثر اللقاء، قال بركة

رصنا على األمن واالستقرار في المخيمات وجوارها، والتواصل المستمر مع القيادات وأكدنا ح
أبلغناه موقف حماس لجهة التعاطي مع كل القوى السياسية والوقوف : "أضاف ".الصيداوية ورئيس البلدية

 وبين وكان هناك توافق بيننا. وتطرقنا إلى الحقوق اإلنسانية في لبنان. على مسافة واحدة من الجميع
  ".اإلنسانيةالسعودي على ضرورة إقرار الحقوق 

، "الذي قدم الشكر لما قامت به بلدية صيدا تجاه حفلة العرس الجماعي"ومن جهته، رحب السعودي بالوفد 
  ".جزء مهم من الوجود الفلسطيني في صيدا" حماس"سيستمر، وطبعا " حماس"التواصل مع "الفتا إلى أن 

لسابق للبلدية عبد الرحمن البزري في منزله في المدينة بحضور رئيس تيار كما زار الوفد الرئيس ا
الفجر عبد اهللا الترياقي، ومنسق تجمع المؤسسات األهلية في صيدا ماجد حمتو، والحاج بسام القطب 

 الحركة درعا للبزري تقديرا باسموقدم بركة  .وعضو المجلس البلدي السابق محمد حمود وشخصيات
  .عمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلةلمواقفه الدا

 ".أننا على توافق تام ودائم مع البزري في ما يتعلق بتفصيالت القضية الفلسطينية"وأشار بركة إلى 
إعطاء الفلسطينيين حقوقهم االجتماعية والمدنية في لبنان ضمانة اجتماعية وأهلية "واعتبر البزري أن 

  ".ون للفلسطينيينللبنانيين أوال قبل أن تك
  30/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  صاروخ غراد يضرب مجمعا سكنيا بعسقالن .18

 30/7/2010أطلق صاروخ من نوع غراد صباح الجمعة :  وكاالت-  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقالت إذاعة االحتالل بأن  . وسقط في مجمع سكاني بالمدينة, صوب مدينة عسقالن من قطاع غزة

 ما أدى إلى إصابة سيدة بالهلع وإحداث دمار وأضرار في عدة ،سقط في منطقة تجمع سكانيالصاروخ 
  . منازل وسيارات بالمنطقة

  30/7/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   لبدء المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية في األيام المقبلةاستعدادهيعلن  نتنياهو .19
بنيامين نتنياهو، أمس، استعداده لبدء المفاوضات " اإلسرائيلي"اء أعلن رئيس الوزر:  وكاالت-القاهرة 

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة  المباشرة مع السلطة الفلسطينية في األيام المقبلة،
قال نتنياهو إنه مستعد ليبدأ منذ األيام القليلة المقبلة مفاوضات مباشرة وصريحة مع " "اإلسرائيلية"
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في مستقبل قريب بفضل " اتفاق سالم"نقل عن نتنياهو قوله إنه من الممكن التوصل إلى و". السلطة
  .مفاوضات مباشرة 

  30/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   يوجه نداء لجامعة الدول العربية لدعم المفاوضات المباشرةبن اليعيزر: "معا" .20
) فؤاد(زير اإلسرائيلي بنيامين نداء مباشر وصريح من الو" حصلت وكالة معا على نسخة من :بيت لحم

  ".بن اليعيز الى جامعة الدول العربية لدعم المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
  30/7/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
  "الشبح" في صفقة شراء طائرة ملموستقدم : باراك .21

التي اجراها مع المسؤولين في االدارة أكد وزير الدفاع االسرائيلي أيهود براك ان المباحثات : القدس
االميركية أفضت الى تحقيق تقدم ملموس بشأن استكمال الصفقة البتياع طائرة الشبح المقاتلة االكثر 

وكان هذا الموضوع مدار بحث خالل اللقاء الذي عقده الوزير ،  35,تطورا في العالم من طراز اف 
من القومي االميركي جيمس جونز كما بحث الوزير براك في واشنطن االربعاء مع رئيس مجلس األ

براك مع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ومسؤولين آخرين في االدارة االميركية الملف النووي 
  .االيراني وسبل دفع المفاوضات مع الفلسطينيين

  30/7/2010، الدستور، عمان
  

   ابن نتنياهو لتأخره عن االلتحاق بوحدته العسكريةمعاقبة .22
لم يشفع منصب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في حماية ابنه من :  جمال جمال-القدس 

انزال عقوبة عسكرية بحقه بإلزامه بالبقاء في معسكره لمدة عشرة أيام بسبب تأخره في العودة إلى 
  .وحدته العسكرية

عدم طاعة "أدين بتهمة " البارز "وأكد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي نبأ العقوبة ، وقال إن الجندي
اإلسرائيلية أن رؤساء يائير نتنياهو حاولوا االتصال به " يدعوت أحرونوت"وقد ذكرت صحيفة ". األوامر

وأضافت الصحيفة أن قائد يائير قدم شكوى ضده بعد قدومه .بعد عدم وصوله الى وحدته ، بدون عذر
ته العسكرية في مكتب المتحدث باسم الجيش ويؤدي يائير خدم. متأخرا بعدة ساعات إلى وحدته

مثل أي جندي ) يائير(المتحدث باسم الجيش يعامل صف ضابط "وذكر الجيش أن . اإلسرائيلي في القدس
تم إدانه يائير بسبب الواقعة التي كانت من : "ونقلت الصحيفة عن مصادر بالجيش القول". آخر في الوحدة

وقد تم تخفيف العقوبة بواقع يومين ". ة بالنسبة ألي جندي آخرالممكن أن تصل إلى المحكمة العسكري
  .بعدما تقدم يائير بطلب لتخفيفها

  30/7/2010، الدستور، عمان
  

   يرسل رامون لعريقات ناصحا برفض المفاوضات المباشرةزيريب: سرائيلية اإلاالذاعة العامة .23
ائيل حالة من الغليان طيلة يوم أمس، شهدت الساحة السياسية الحزبية في إسر:  نظير مجلي- تل أبيب

 يقول إن الرئيس شيمعون بيريس، أرسل صديقه والوزير "شبكة ب"عقب نشر خبر في اإلذاعة الرسمية 
األسبق، حايم رامون أحد قادة حزب كديما المعارض، إلى صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في 

لفلسطينيين إلى الضغوط واالنتقال إلى المفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية، إلقناعه بعدم رضوخ ا
  .المباشرة
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ومع أن األطراف الثالثة في هذه اإلشاعة نفوا نفيا قاطعا ما جاء فيها، فإنها استمرت تتصدر مقدمات 
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، إن اللقاء . نشرات األخبار والتقارير اليومية في الصحافة اإللكترونية

وإنها تعتمد في هذا الخبر على شخص ثالث كان يجلس قرب . الجاري) تموز( يوليو 8م جرى في يو
 في القدس الشرقية ويدعي أنه قام بتسجيل الكالم "أميريكان كولوني"عريقات ورامون في مطعم فندق 

 رامون قال: ونقل هذه الشخص الكالم كما لو أنه يقرؤه من بروتوكول دقيق، فقال. بواسطة آلة تسجيل
لعريقات بكل وضوح إن على الفلسطينيين أن ال ينتقلوا إلى المفاوضات المباشرة، ألن نتنياهو، لن 
يعطيهم شيئا وسيظل يماطل بال فائدة وإن من األفضل للفلسطينيين أن ينتظروا فشل هذه الحكومة 

  .وسقوطها وإقامة حكومة بديلة عنها
باسم من تتكلم " أو أي تفاصيل عن شخصيته، فسأله عريقات، حسب هذا الشخص الذي رفض نشر اسمه

ورد رامون، الذي يشغل منصب رئيس المجلس العام لحزب . "هل هي رسالة من طرف ما؟.. معي؟
 المعارض والذي كان وزيرا للقضاء والداخلية في حكومات سابقة، بأن من أرسله لهذا اللقاء هو "كديما"

لك، أضاف رامون، أن هناك طرفا ثالثا يؤيد هذا وعندما استغرب عريقات ذ. الرئيس بيريس نفسه
  .وحسب اإلذاعة، قصد رامون بالطرف الثالث إحدى دول أوروبا. الرأي

ومع نشر هذا الخبر نفاه بيريس بشكل قاطع وقالت الناطقة بلسانه، أييلت فريش، إن بيريس التقى فعال 
س بأنه سيلتقي عريقات في اليوم التالي مع رامون قبل يوم واحد من لقائه عريقات وإن رامون أبلغ بيري

ولكن بيريس، المعروف بأنه يؤيد االنتقال إلى المفاوضات المباشرة ويبذل جهودا كبيرة إلقناع العرب 
والفلسطينيين بذلك، طلب من رامون أن يحاول إقناع عريقات بأهمية االنتقال إلى المفاوضات المباشرة 

فهو يستطيع لقاء . حتاج لطرف ثالث لكي يتكلم مع عريقاتبيريس ال ي"وأضافت أن . وليس العكس
وهو يلتقي مسؤولين فلسطينيين عديدين باستمرار، . عريقات متى يشاء وعريقات يستطيع لقاءه متى يشاء

  ."بينهم عريقات
هذا ": وقال لإلذاعة اإلسرائيلية. ونفى عريقات أن يكون رامون قد نقل إليه رسالة بروح الخبر المذكور

فنحن نرفض التوجه إلى . ر مختلق وليس فيه أي منطق ويعكس القذارة في اللعبة السياسية اإلسرائيليةخب
مفاوضات مباشرة منذ سنة ونصف السنة، ألننا ال نشعر بأن حكومة نتنياهو جادة ومخلصة لعملية 

ستقاللية تامة وليس ومواقفنا تتخذ با. ولذلك فإننا لم نكن بحاجة إلى رسالة من أحد لهذا الغرض. السالم
  ."بدفع من رامون أو غيره

وأما رامون، فقد أكد أنه يرى بالفعل أن حكومة نتنياهو غير جادة في عملية السالم، سواء أكان ذلك 
وقال إن رأيه هذا ليس سريا، وإنه يتفوه به علنا وال يحتاج إلى لقاء . بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة
ولكنه نفى أن يكون حمل رسالة من بيريس أو أنه حاول إقناع عريقات . سري مع عريقات لكي يدلي به

الرجل الذي تنصت على ": وقال. واعتبر الخبر ملفقا ومزورا. بعدم االنتقال إلى المفاوضات المباشرة
لقائي مع عريقات، يتمتع بخيال واسع وبأذن انتقائية، وهو يزور ما دار في تلك المحادثة بشكل متعمد أو 

  ."متعمدغير 
  30/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  يكشفون زيف الديمقراطية االسرائيلية في لندن النواب زحالقة وزعبي والصانع .24

تحدث ثالثة من النواب العرب في الكنيست االسرائيلي مساء األربعاء الماضي عن : هيام حسان -لندن 
عنصرية الدولة العبرية تجاههم وزيف معاناة الفلسطينيين في اسرائيل، مقدمين براهين قاطعة على 

وأدلى النواب العرب الثالثة بشهاداتهم أمام جمهور حاشد في قاعتين من قاعات مجلس  .ديمقراطيتها
العموم البريطاني ضمن لقاء نظمه مرصد الشرق األوسط، حيث تحدثوا باستفاضة عن معاناة السكان 

  .الفلسطينيين في اسرائيل في مختلف مناحي الحياة
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وأكدوا أن التهميش والتمييز العنصري اللذين يعانيهما الفلسطينيون في اسرائيل ينفذان بشكل ممنهج 
  .وتحت ستار قانوني يظهر الديمقراطية ولكنه يبطن العنصرية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات واألنشطة التي اضطلع بها النواب خالل زيارتهم لبريطانيا 
عها الى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في اسرائيل ضمن محاولة لفضح والتي هدفت جمي

  .الممارسات االسرائيلية دولياً وكشف زيف القناع الديمقراطي الذي تباهي به اسرائيل بين الدول
وقالت النائبة حنين الزعبي في كلمتها أمام الحشد ان اسرائيل استمتعت طويالً بالصمت العربي والعالمي 

جاه سياساتها التمييزية العنصرية ضد فلسطينيي الداخل ولكن الوقت حان لقطع الطريق عليها ووضع ت
  .حد لهذه السياسات

ولفتت الى أن أوضاع الفلسطينيين في اسرائيل تشكل الدليل األقوى على عنصرية اسرائيل وزيف 
قيقي لديمقراطية اسرائيل من حيث ديمقراطيتها ألن هذه الفئة من الفلسطينيين تعكس نتائج االختبار الح

  .كونهم فلسطينيين من جهة ومواطنيين من الدرجة الثانية من جهة أخرى
 ولكنها تتعامل معهم على 48في دولتها منذ الـ ' مواطنين'وذَكرت بأن اسرئيل قررت جعل الفلسطينيين 

  .لها وال تعطيهم حقوق المواطنة كما يجب' تهديد'أنهم 
التمييز التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين في مجاالت التعليم والسكن وتحدثت عن عالمات 

والصحة والهوية واالعالم وغيرها من القطاعات، معتبرة أن كل المحاوالت االسرائيلية لسلب الفلسطيني 
حقوقه وجعله مواطناً بال هوية فلسطينية قد باءت بالفشل بسبب ممارساتها العنصرية التي تذكر على 

  .لدوام بحقيقة دولة اسرائيل التي قامت على أنقاض القرى الفلسطينيةا
  30/7/2010، القدس العربي، لندن

 
   مسيحية بالقدسطمس آثاراًي االحتالل .25

قامت بلدية القدس بهدم وطمس معالم أثرية مسيحية من الفترة :  محمد محسن وتد- القدس المحتلة
 .المدينة خالل حفريات قامت بها سلطة اآلثار اإلسرائيليةالبيزنطية عثر عليها في منطقة عين كارم ب

وتقوم بلدية االحتالل اإلسرائيلي وبالتنسيق مع وزارة السياحة ببناء مخازن على أنقاض اآلثار التي 
  .هدمت بعد اكتشافها في قطعة األرض المحاذية لعين مريم العذراء

يحيين في فلسطين، ويزورها نحو مليون سائح وتعد عين مريم العذراء من أهم األماكن المقدسة للمس
  . منذ فترة االنتداب البريطاني معلناً أثرياً، حيث تعرف المنطقة موقعاًسنوياً

وكشف المحامي قيس ناصر المحاضر في قانون التنظيم والبناء تفاصيل طمس اآلثار المسيحية ومخطط 
نت أن وزارة  وأكد ناصر للجزيرة .ةالعمران فوقها، حيث تبنى وبشكل غير قانوني مخازن للبلدي

السياحة اإلسرائيلية وبلدية القدس رفضتا الحفاظ على اآلثار وتحويل المكان إلى مزار أثري مفتوح 
الجلسة التي عقدتها قبل أيام مع جهاز المراقبة الذي أشرف على "ويروي ناصر أنه خالل  .للجمهور

بين لي أن الحفريات األولية دلت على وجود آثار هامة الحفريات وبحضور مدير سلطة اآلثار بالمدينة ت
  ".تعود إلى الفترة البيزنطية لعين كارم، وهي تتصل مباشرة بعين مريم العذراء

 بإجراء حفريات في 2010 فبراير / إلى شباط2009 يوليو /وقامت سلطة اآلثار في الفترة من تموز
 25حفريات على وجود بركة مياه تبلغ مساحتها نحو ودلت ال .األرض المقابلة والمحاذية لعين العذراء

  . بارتفاع نحو مترين تتصل بثالث قنوات مياه تؤدي مباشرة إلى عين مريم العذراء مربعاًمتراً
نشجب "وفي أول ردود الفعل قال رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس بالقدس المطران عطا اهللا حنا 

ء التي ارتكبت بحق اآلثار المسيحية في عين كارم، التي تعد مسقط ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكرا
وتابع للجزيرة نت  ". من الوقترأس القديس يوحنا المعمدان وعائلته، وفيها عاشت السيدة العذراء متسعاً
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ما أقدمت عليه السلطات اإلسرائيلية جريمة نكراء بحق اآلثار المسيحية ومحاولة لطمس المعالم "
  ". هذه البلدة التي يزورها سنويا أكثر من مليون سائح وحاج لتفقد معالمها الدينيةالمسيحية في

االحتالل بمثابة ماكينة لتهويد القدس "بدروه قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر إن 
 تكون أكثر وال تختلف ممارساته بانتهاك واستهداف المقدسات، فاالعتداءات على المقدسات اإلسالمية

إسرائيل تسعى "وأكد للجزيرة نت أن  ". من المقدسات المسيحية وانتشاراً، كونها أكثر اتساعاًبروزاً
لطمس وهدم كل اآلثار العربية اإلسالمية والمسيحية، وإلى تشويه وتدمير هذا التاريخ وتهويده، ولوال 

  ".الحرج الدولي لقامت إسرائيل بهدم األقصى وكنيسة القيامة
  29/7/2010نت، .قع الجزيرةمو

  
   منزالً شمال القدس المحتلة60 لهدم إسرائيليمخطط  .26

 كُشف النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد لهدم نحو ستين منزالً فلسطينياً في حي العيسوية :القدس المحتلة
بال بمدينة القدس المحتلة، األمر الذي سيؤدي إلى تشريد العشرات من العائالت الفلسطينية وتركها 

 في 1948العاملة في األراضي المحتلة سنة " عير عميم"وقال أحمد لبن الباحث في جمعية  .مأوى
 مبنى في حي العيسوية شمال 25تصريح صحفي إن المرحلة األولى من المخطط الجديد تتضمن هدم 
وفقاً لما وأشار الباحث إلى أنه . مدينة القدس المحتلة بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء

تناقلته بلدية القدس االحتاللية؛ فإنه كان من المخطط البدء بتنفيذ حملة هدم واسعة في حي العيسوية مع 
 أغسطس المقبل، لكن المواطنين تقدموا بطلب إلى المحكمة اإلسرائيلية إلرجاء أوامر /بداية  شهر آب

ضي قدماً في إجراءات التخطيط والبناء الهدم اإلدارية الصادرة بحقهم لمدة عام؛ حتى يتمكنوا من الم
  . للحصول على التراخيص

  30/7/2010قدس برس، 
  

  سياسة االحتالل تمنع إصدار تصاريح بناء في القرى العربية: دراسة .27
توقعت خالصة دراسة أن تتكرر عملية هدم البيوت الواسعة التي نفذتها سلطات االحتالل : )وكاالت(

 غير المعترف بها نتيجة لسياسات حكومات االحتالل التي تمنع إصدار اإلسرائيلي في قرية العراقيب
 المركز العربي -دراسات " عن ودلت الدراسة الصادرة مؤخراً .تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية

 ألف مبنى قائم في القرى العربية غير المعترف بها في النقب تم 45أن هناك نحو " للحقوق والسياسات
  . مبنى كهذا في كل عام1500من دون تصاريح قانونية، وأنه يتم إضافة بناؤه 

 هذه الظاهرة من شأنها أن تستمر في السنوات المقبلة وحتى بوتيرة أكبر نتيجة أن" دراسات"وأكد مركز 
 نحو أنوأشار إلى . تنظيمية وقضائية في جهاز التخطيط وتؤدي إلى البناء غير القانوني" حكومية"لقيود 
.  البلدات العربية تفتقر لخرائط هيكلية محلية ما يعني عدم توفر إمكانية إصدار تصاريح بناء فيهاربع
 للدراسة التي أعدها المحامي قيس ناصر المحاضر في الجامعة العبرية في القدس فإنه منذ ووفقاً

كنون فيها  مرات في الوقت الذي بقيت المساحة التي يس7اغتصاب فلسطين ازداد عدد العرب فيها 
  . عاما62ً ولم تتغير منذ 48من مساحة فلسطين المحتلة عام % 2.5

  30/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  سكان ضاحية السالم في عناتا مهددون بالتهجير لعدم امتالكهم تصاريح إقامة: القدس .28
ي عناتا  من سكان منطقة ضاحية السالم التابعة لمجلس محل150  يواجه حوالي :عهود محسن -السبيل 

من حملة هوية الضفة الغربية، التهجير القسري من أمالكهم الواقعة داخل حدود بلدية القدس، بحجة عدم 
امتالكهم الحق في السكن في تلك المنطقة، ورفض الحكومة الصهيونية استصدار تصاريح أو إقامة لهم 
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 إلى الضفة الغربية، بعيداً لتسهيل مرورهم عبر الحواجز، واستلموا قرارات رفض وتهديدات بترحيلهم
  .عن منازلهم وأراضيهم

 حين اقتحمت قوات حرس الحدود وقوات خاصة منازلهم بعد منتصف 2005وعانى سكان المنطقة عام 
لليوم الثاني، قبل أن ترحلهم للضفة الغربية، مجبرة " المسكوبية"الليل، واعتقلتهم واحتجزتهم في سجن 

غير "تعهدهم بعدم دخول المنطقة التي اعتقلوا فيها بحجة أنهم سكان إياهم التوقيع على ورقة تتضمن 
  .في منطقة القدس" شرعيون

 محمد عالّن، رئيس مجلس محلي عناتا، أن السكان المهددين بالترحيل هم من حملة .من ناحيته أكّد م
 احتالل القدس هوية الضفة الغربية، إال أنهم يسكنون في منطقة القدس، ومن مالّك األراضي فيها قبل

كما أن بلدية القدس تُلزمهم بدفع الضرائب واألرنونا، وبالتالي يجب االعتراف بهم كسكان . 1967عام 
أن المتضررين من السكّان " السبيل"وأشار في حديث لـ .منطقة القدس كغيرهم من المواطنين المقدسيين

مة، إالّ أن المحكمة المركزية ومحكمة والمهددين بالترحيل، تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح إقا
  ..العدل العليا رفضت تلك الطلبات، ولم تعط أياً منهم، كما هددت بترحيلهم قسريا للضفة الغربية

  30/7/2010، السبيل، عمان
  

  عائلة فلسطينية قرب األقصىاستولوا على مبنى  بخروج مستوطنين تقضيمحكمة إسرائيلية  .29
 أمس اإلسرائيلية قضت محكمة الصلح :القدس المحتلة من 30/7/2010م اهللا، الحياة الجديدة، رانشرت 

 الخميس مبنى عائلة قرش في حارة السعدية األربعاءبخروج المستوطنين المتشددين الذين اقتحموا ليل 
 العائلة يحتفلون بزفاف أفراد ودخلوا غرفه وتحصنوا فيها، بينما كان أبوابهفي القدس القديمة وكسروا 

 أمراً محكمة الصلح أعطت"وقال سامر الزعبي محامي عائلة قرش لوكالة فرانس برس  .أقربائهمحد ا
 المستوطنين من بيت عائلة قرش وبدفع كفالة مالية تقدر أي الداخلين بإخراج يقضي  مؤقتاًاحترازياً

بحضور ممثل  تعقد المحكمة أنبعشرة آالف شيقل تودع في خزينة المحكمة وكفالة من طرف ثالث على 
  ."عن المستوطنين في جلسات عادية تقرر خاللها المحكمة مصير البيت والسكان

 مسؤول ،القادر  حاتم عبد، أنرام اهللاوالقدس المحتلة،  من 30/7/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
لطجة تمارس الب" إسرائيل" حركة فتح، أكد أن االستيالء على منزل عائلة قرش يؤكد أن فيملف القدس 

القادر في حديث  ودعا عبد. لتجريد المقدسيين من ممتلكاتهم والتضييق عليهم لتشريدهم من المدينة
، الحكومة البريطانية إلى الكشف عن الوثائق التي تمتلكها بخصوص أمالك الفلسطينيين في "الخليج"ـل

حصول على نسخ من وطالب السلطة بتحرك عاجل مع الحكومة البريطانية والطلب منها ال. مدينتهم
الوثائق األصلية التي بحوزتها من أجل استخدامها في دحض االدعاءات ومحاوالت التزوير المكشوفة 

  .التي يمارسها االحتالل والمستوطنون لتبرير جرائم نهب األراضي والعقارات
الموجودة لدى  وكشف عن نجاح المحاوالت الفلسطينية في الحصول على بعض الوثائق األصلية

% 90الحكومة التركية لديها قرابة " أن كدوأ .الحكومة التركية التي تفند ادعاءات المستوطنين واالحتالل
هناك وثائق أصلية لدى الحكومة التركية ووثائق لدى األردن، وال "، وقال "من الوثائق العثمانية األصلية

لوثائق الموجودة لديها باعتبارها  الكشف عن ابد من طرق باب الحكومة البريطانية والطلب منها رسمياً
   ".كانت تمارس سلطة االنتداب في فلسطين

حاتم عبد ، أن وليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  30/7/2010القدس العربي، لندن، وجاء في 
 المطلوبة في ظل الهجمة األولوية إعطائها مدينة القدس وعدم بإهمالالقادر اتهم الدول العربية 

جندة العالم أال اعتقد بان القدس في " ":القدس العربي" لـالًئقا، وأضاف  على المدينة المقدسةيليةاإلسرائ
 اإلسرائيلية األجندةالقدس في رأس " ، مضيفاً" الماليةاألجندة السياسية وال في األجندةال في  العربي،

  ."واإلسالمية العربية األجندةولكن ليست كذلك في 
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   مبنى قبالة األقصى75طنون استولوا على المستو: مركز مقدسي .30

باستيالء مستوطنين يهود يوم الخميس  "مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية" ندد :القدس المحتلة
 بحماية جيش االحتالل، على مبنى سكني فلسطينيي، لعائلة قرش في حارة السعدية بالبلدة القديمة 29/7

وقال مركز القدس إن المستوطنين  .ى  بعد أمتار من المسجد األقصىمن القدس في القدس المحتلة، عل
الجمعية المتخصصة في االستيالء على عقارات المقدسيين داخل "عطيرات كهانيم "اليهود بقيادة جمعية 

البلدة القديمة، باستيالئهم على مبنى عائلة قرش، يكونون قد نجحوا في السيطرة ومد النفوذ على رابع 
ريق المئذنة الحمراء من حارة السعدية، وبذلك ارتفع عدد العقارات التي تسيطر عليها عقار في ط

 تتاخم في معظمها المسجد األقصى  عقارا75ًعطيرات كهانيم داخل أسوار البلدة القديمة من القدس إلى 
  .وتطل عليه

  29/7/2010قدس برس، 
  

   مدرسة حكومية فلسطينية40الفرنسية إلى اللغة  إدخال .31
كشفت وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية االنتقالية لميس العلمي، أن الوزارة :  اهللارام

أدخلت تعليم اللغة الفرنسية إلى أربعين مدرسة حكومية، مؤكدة أن الوزارة بصدد توسيع نطاق تدريس 
بعوثة الفرنسية لالقتصاد والثقافة وأكدت العلمي لدى استقبالها الم .اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

والتعليم في الشرق األوسط فاليرا هوفانيبروغ، التي تزور فلسطين حالياً، ضرورة التركيز على برامج 
وطالبت العلمي بزيادة عدد المنح الدراسية إلعطاء . التوأمة بين طالب المدارس الفلسطينية والفرنسية

  .ى ثقافات العالم األخرى وإثراء بناهم اإلدراكية والعلميةالطلبة الفلسطينيين الفرصة لالطالع عل
  30/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
   بإطالق الطائرات الورقية جديداً قياسياًأطفال غزة يحطمون رقماً: ونروااأل .32

 من تسجيل رقم 29/7 ونروا عن تمكن أطفال قطاع غزة يوم الخميساأل أعلن مسئولو وكالة :غزة
ونروا إن أطفال غزة أطلقوا خالل األوقالت  .ق أكثر من سبعة أالف طائرة ورقيةقياسي جديد بإطال

 طائرة ورقية صنعوها 7202 قبالة شاطئ بلدة بيت الهيا في شمال قطاع غزة، الوكالةمهرجان رعته 
  . طائرة3200يوليو العام الماضي بإطالق / بأنفسهم ليحطموا رقمهم السابق الذي حققوه في تموز

  29/7/2010لقدس، القدس، ا
  

  عملن في حفر الخنادق لكسب الرزق في قطاع غزةي فلسطينيات .33
 في قطاع غزة  جديداً تخوض مجموعة من الفلسطينيات مجاالً:نضال المغربي - قطاع غزة/دير البلح

وقال مسؤولون  .األمطاربسعيهن لكسب الرزق عن طريق العمل في حفر خنادق في الحقول لتجميع مياه 
 امرأة تقدمن للعمل في حفر 300 نحو إن لجان العمل الزراعي الذي يحصل على تمويل دولي في اتحاد

  . مشروع نظمه االتحادإطارالخنادق بحقول غزة في 
أنا "وأضافت  . العشرة بعدما تركها زوجهاأطفالها ستعمل في حفر الخنادق لرعاية إنهاوقالت نجاح الفرا 

  ."كل عشرين يوما)  دوالرا318( شيقل 1200نا أكسب أ. نزلت للشغل الن ظروفي صعبة جداً
 النساء فرصة متساوية مع الرجال في إعطاء هدف االتحاد إنوقال محمد البكري المدير التنفيذي لالتحاد 
كنا متخوفين في البداية ولكن أثبتت النساء أنهن "وأضاف  .مشروعات توفير فرص العمل بقطاع غزة

  ."أكفاء للقيام بالعمل
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 والتقاليد في غزة لكنها مهتمة أكثر األعراف القيام بمثل هذا العمل قد يكسر إنت امرأة تدعى حنان وقال
  ."وأوالديأنا مستعدة لتبليط البحر من أجل أن أعيش أنا "وأضافت  .األربعة أطفالهابكسب قوت 

  29/7/2010وكالة رويترز، 
  

  "أسطول الحرية"ممتلكات التي صودرت من مركز حقوقي يطالب بالتحقيق حول استعمال غير قانوني لل .34
بفتح تحقيق حول  " عدالة-المركز القانوني لحقوق األقلية الفلسطينية في الداخل " طالب :الناصرة

وقال المركز إن الموقع اإللكتروني  .استعمال غير قانوني للممتلكات التي صودرت من أسطول الحرية
تخص تنظيم األسطول، والتي " داخلية"ي، قام بنشر مستندات اإلسرائيل" تراث المخابرات"التابع لمركز 

كانت محفوظة داخل الحواسيب الشخصية التي صادرها الجيش اإلسرائيلي منهما بعد الهجوم على سفن 
  .  مايو الماضي/األسطول في اليوم األخير من شهر أيار

لية ضبطت في األسطول مستندات داخ"ويشير الموقع المذكور بشكل واضح أن هذه المستندات هي 
ويظهر على قسم من هذه المستندات عناوين تشير إلى كونها مستندات أولية ليست للنشر، كما  ".األخير

مع أرقام هواتفهم " غزة الحرة"قام الموقع بنشر مستندات تتضمن قوائم بأسماء نشطاء من حركة 
  .وعناوينهم االلكترونية

 باراك والمستشار إيهودالة عاجلة إلى كل من وزير األمن برس" عدالة"وفي هذا السياق بعث مركز 
القضائي للحكومة مطالباً إياهما بفتح تحقيق لكشف حيثيات اختراق حواسيب الناشطتين والتفتيش 
بالمستندات المحفوظة بداخلها ونشرها على المأل بشكل غير قانوني ودون وجود أمر قضائي يسمح 

درة أغراض وممتلكات ركاب أسطول الحرية وعدم إرجاعها وشدد عدالة بأن قضية مصا .بذلك
  .ألصحابها هي بحد ذاتها غير قانونية، فكم بالحري استعمال هذه الممتلكات والعبث فيها

أيضا، بفتح تحقيق جنائي في عملية سرقة واستخدام بطاقة ائتمان تابعة إلحدى " عدالة"وطالب مركز 
  . اعتقالها ومصادرة جميع أغراضها الشخصيةالمشاركات في أسطول الحرية، وذلك بعد

  29/7/2010قدس برس، 
  

  2010 منتصف الضفة الغربية وقطاع غزة مليون نسمة عدد سكان 4.05: "الفلسطينياإلحصاء " .35
 أعلنت القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض، بأن عدد :براهيم أبو كامشإ -رام اهللا 

 مليون نسمة، منهم 4.05 في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حوالي 2010السكان المقدر منتصف عام 
 مليون 2.51  مليون أنثى، في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي1.99 مليون ذكر و2.06

 مليون 1.54  مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي1.24 مليون ذكر و1.27 نسمة، منهم
 ألف أنثى، وذلك بناء على التقديرات التي أعدها اإلحصاء المركزي 756 ألف ذكر و779نسمة، منهم 

  .2007باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
 المتحدة األمم المركزي بالتعاون مع صندوق اإلحصاءجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده أمس جهاز 

ة اليوم العالمي ببمناس" اإلقصاء االجتماعي وخيارات اإلدماج.. مهمألن كل شخص "للسكان تحت عنوان 
  .، في قاعة مركز اإلعالم الحكومي برام اهللا2010للسكان 

لضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل لوأكدت عوض أن الكثافة السكانية 
 معظمهم من 2 كم365 تتجاوز  مليون شخص في مساحة ال1.5خاص، ويعود ذلك لتركز حوالي 

 في األراضي 2كم/ فردا672ً نحو 2010الالجئين الفلسطينيين، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 
  . في قطاع غزة2كم/ فرد4,206 في الضفة الغربية مقابل 2كم/ فردا444ًالفلسطينية، بواقع 
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 4.6 الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ وأوضحت أنه طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية في الضفة
 مولود في قطاع غزة في حين كانت 5.2 مولود في الضفة الغربية، و4.1 بواقع 2007مولود في العام 

  . في األراضي الفلسطينية1997 مولود في العام 6.0
 في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 2010وذكرت عوض أن عدد األسر المقدر منتصف العام 

 أسرة في قطاع غزة، من 237,295 و، أسرة في الضفة الغربية457,357 أسرة، بواقع 694,652
جانب آخر تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً في متوسط حجم األسرة في األراضي الفلسطينية، حيث 

  .1997 فرداً عام 6.4 مقارنة مع 2009 فرداً عام 5.8متوسط حجم األسرة إلى انخفض 
في الضفة الغربية % 15.8بواقع % 14.1وبينت أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 

في % 70.0نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة، بواقع % 66.7في قطاع غزة، مقابل % 11.2و
  .في قطاع غزة% 60.9الضفة الغربية و

 2010وأشارت إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في الربع األول 
كما تصل نسبة البطالة بين . في قطاع غزة% 33.9في الضفة الغربية و% 16.5، بواقع %22.0بلغت 

  .رجالبين ال% 21.1مقابل % 26.8النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 
 دنانير أردنية في الضفة الغربية وقطاع 608وأكدت عوض أن متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي بلغ 

  ). في قطاع غزة دينارا415ً دنانير في الضفة الغربية مقابل 708بواقع (غزة 
في الضفة % 23.6(في الضفة الغربية وقطاع غزة، % 34.5 بلغ 2007وأفادت بأن معدل الفقر عام 

المكونة من ستة (كما قدر خط الفقر المتوسط لألسرة المرجعية ). في قطاع غزة% 55.7ربية، والغ
 شيكالً 2,375 بحوالي 2007في األراضي الفلسطينية خالل عام ) أفراد، بالغين اثنين وأربعة أطفال

  ،)أميركياً  دوالرا580ًحوالي (إسرائيلياً جديداً 
 سنة فأكثر في الضفة 15نسبة األمية بين األفراد الذين أعمارهم  أظهرت أن 2009وقالت أن بيانات عام 

، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور %5.6الغربية وقطاع غزة تبلغ 
أظهرت هذه النتائج تفاوتاً في نسبة األمية بين الضفة الغربية و%. 8.7، في حين بلغت بين اإلناث 2.6%

  %.5.4في الضفة الغربية بينما في قطاع غزة % 5.1غزة، حيث بلغت وقطاع 
، %49.2وتابعت عوض بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في الضفة الغربية وقطاع غزة 

من % 28.5وأظهرت البيانات أن  .2009في العام ) قطاعالفي % 45.6في الضفة، و% 51.1بواقع (
في الضفة الغربية، % 27.2، بواقع 2009ديها اتصال باإلنترنت للعام األسر في األراضي الفلسطينية ل

)  سنوات فأكثر10( من نصف األفراد أكثركما أشارت البيانات إلى أن . في قطاع غزة% 30.9و
  .من األفراد يستخدمون اإلنترنت فعلياً% 32.3، بينما %)59.1(يعرفون استخدام اإلنترنت 

 فرداً يشكلون 1,508,788مؤمن عليهم صحياً في الضفة الغربية بلغ وأشارت إلى أن عدد األفراد ال
  .من مجمل سكان الضفة الغربية% 73.4

 في الضفة الغربية باستثناء القدس لديهم صعوبة واحدة على األقل  فردا107,785ًوذكرت عوض أن 
ع اإلعاقة، وعلى صعيد نو).  أنثى52.228 ذكراً و55.557(منهم ) من مجمل السكان% 5.3بنسبة (

  ). فردا60.041ً(فكانت الصعوبة في النظر األعلى 
وقالت عوض بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها ألحد أفراد األسرة حوالي 

  .في قطاع غزة% 93.0 و،في الضفة الغربية% 83.0، بواقع 2008في عام % 86.3
  30/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   الخيرية اإلماراتية تدشن استراحتين للمسافرين بمعبر رفح الحدودياألعمالئة هي .36
 أعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية عبر مكتبها بقطاع غزة عن إنجاز وتجهيز استراحتين :غزة

للمسافرين الوافدين والمغادرين من خالل معبر رفح الحدودي، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر وذلك 
 ألف 50إن الهيئة رصدت "وقال عماد الحداد مدير مكتب الهيئة بغزة  ".راحتكم تسعدنا"شعار تحت 

  ".درهم إماراتي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام
  29/7/2010قدس برس، 

  
  طالب مجلس النواب اللبناني بإقرار حرية العمل للفلسطينييناتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ي .37

  شبابياًاعتصاماً) أشد( نفذ اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني :شوقي الحاج -لبنان / يالبقاع الغرب
من أجل إقرار ذلك  و،أمام مقر مجلس النواب اللبناني بحضور ممثلين عن قوى شبابية لبنانية وفلسطينية

رفض تجزئة "ن عبر فيها ع )أشد(وكانت كلمة لعضو قيادة .  للفلسطينيين في لبناناإلنسانيةالحقوق 
وفي نهاية االعتصام رفعت . "حقوق شعبنا تحت ذرائع واهية ليست موجودة إال في أذهان أصحابها

  .مذكرة إلى رئيس وأعضاء البرلمان اللبناني تتضمن مطالب الشباب عن حقهم بالعمل بحرية
  30/6/2010السفير، بيروت، 

  
  "عمر المختار"يم العودة السابع في  اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ينظم مخ:لبنان .38

، تحت هذا العنوان أقام "بدنا نعيش بكرامة حتى نرجع لفلسطين ":شوقي الحاج - لبنان/ البقاع الغربي
، مخيم العودة السابع في مركز عمر المختار التربوي في )أشد(اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
مشاركة خمسين شاباً وشابة وفدوا من كل المخيمات والتجمعات بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وذلك ب

الفلسطينية في لبنان، في أنشطة يومية ومحاضرات عن هموم الشباب والطلبة الفلسطينيين، من التعليم 
  .  واالجتماعيةاإلنسانيةوالبطالة وحرمانهم من حقوقهم 

  30/6/2010السفير، بيروت، 
  

   في بيت لحممتحف وطني فلسطيني بتمويل فرنسي .39
 متحف وطني إنشاء فرنسا ستمول أن أعلن مصدر فرنسي وآخر فلسطيني .):ب.ف.أ( –بيت لحم 

 يورو في بيت لحم وزيرة السياحة ألف 700ووقّع اتفاقية التمويل بقيمة  .فلسطيني في بيت لحم
ذا المتحف، في وسيفتح ه .الفلسطينية خلود دعيبس والقنصل الفرنسي العام في القدس فريدريك دوزانيو

  .2012، أبوابه في عام "الحفاظ على التراث الفلسطيني وإبرازه" مشروع بعنوان إطار
وسيقدم  . سبتمبر المقبل، المشروع بالتعاون مع فريق فلسطيني/أيلولوسيضع خبير فرنسي سيعين في 

  .مج للتأهيليضاً براأوستوضع . متحف اللوفر والمعهد الوطني للتراث خبرتهما للمتحف الفلسطيني
  30/7/2010الحياة، لندن، 

  
   في القدس"أمالك الغائبين" يحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على "العمل اإلسالميحزب : "األردن .40

طالب األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة              
وقال منصور في رسالة بعثها الى رئـيس        . ئبين في القدس  اإلجراءات الصهيونية في مصادرة أمالك الغا     

إن اإلجراءات الصهيونية بحق مدينة القدس من استيالء على األمالك، وهـدم            : "الوزراء سمير الرفاعي  
منازل المقدسيين، والتوسع في المشاريع االستيطانية، وحفر األنفاق تحت المسجد األقـصى، واالقتحـام              
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إلى آخر هذه اإلجراءات المتمثلة بالقرار الصهيوني باالستيالء علـى أمـالك            المستمر لباحاته، وصوال    
الغائبين في مدينة القدس، علما بأن مساحات واسعة من أراضي القدس هي أراض وقفية، تقـع ضـمن                  

  ".المسؤولية المباشرة للحكومة األردنية
الك فـي القـدس، وهـذا       إن مسؤولية الحكومة هي مسؤولية مباشرة عن هذه األراضي واألم         "وأضاف  

". يتطلب منها موقفا جادا في مواجهة االعتداء الصهيوني، واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العـدوان              
عدم االكتفاء بالمواقف اإلعالمية الرافضة لهذه اإلجراءات، التي ال يقيم لها العـدو             "مشددا على ضرورة    

  ".وزنا
 30/7/2010، السبيل، عمان

 
 "اسرائيل" تحذر من تصدير الزيتون واستيراد اشتال الموز من " العليا لحماية الوطنةاللجن: "األردن .41

ناشدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المزارعين االمتنـاع عـن تـصدير ثمـار              
ني الزيتون الى العدو الصهيوني الذي يقوم بعصرها وتعليبها واستغاللها لخدمـة مـشروعه االسـتيطا              

  .التوسعي
واكدت اللجنة في بيان لها امس ان تصدير المنتجات االردنية للكيان الصهيوني يتناقض مـع المبـادئ                 
الدينية والثوابت الوطنية والمصالح القومية، مطالبة الحكومة باعتماد سياسـة زراعيـة راشـدة، تتـيح                

سواق جديدة امام المنتجات الزراعية     االستثمار االمثل للمنتجات الزراعية، وفي مقدمتها الزيتون، وفتح ا        
االردنية، محذرة من خطورة الوقوع في شرك العدو الصهيوني الذي يسعى لتدمير قطاع الزراعة وافساد               
التربة، الفتة الى االثر المدمر الذي احدثه استيراد اشتال الموز من الكيان الصهيوني الذي اتلف التربـة                 

اثاره الى المزارع المجاورة لتلك التي استورد مالكوها االشـتال          وجعلها غير صالحة للزراعة، وامتدت      
  . من العدو الصهيوني

  30/7/2010، القدس العربي، لندن
 

  "النقب"و " العراقيب" في الجرائم الصهيونية المتمثلة بتدمير بيوت الفلسطينيينيدين حزب اهللا  .42
كرر عملية هدم البيوت الواسعة التي نفذتها        تت  من "إسرائيل"في ما قامت به     " حزب اهللا "اعتبر  : )وكاالت(

 غير المعترف بها نتيجة لـسياسات حكومـات          والنقب في قرية العراقيب  " اإلسرائيلي"سلطات االحتالل   
يدل على الروح اإلجرامية التي     "االحتالل التي تمنع إصدار تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية بأنه            

تكاب أفظع الممارسات بحق المواطنين الفلسطينيين وسط صـمت مطبـق           تسكن هذا العدو وتسول له ار     
ومتواطئ من المؤسسات الدولية التي تتفرج على هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً وذلك فـي انحيـاز                  

 وأشار إلى ان نحو ربع البلدات العربية تفتقر لخرائط هيكلية           ."فاضح ومكشوف لعقلية اإلجرام الصهيوني    
أن تزامن هذه الممارسات الهمجيـة      " ورأى   ،ي عدم توفر إمكانية إصدار تصاريح بناء فيها       محلية ما يعن  

في هذه القرية مع تصاعد إجراءات االستيطان الصهيونية في مختلف المناطق، وال سـيما فـي القـدس                
  " .             الشريف، يؤشر إلى أن الصهاينة مستمرون في مشروع تهويد فلسطين بأكملها

 30/7/2010، ، الشارقةالخليج
  

   وكسر حصار غزةضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية:  السورية-القمة السعودية .43
اكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز والرئيس بشار االسد         :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

التحديات التـي تواجـه   «ة لـمواجهة ضرورة مضاعفة الدول العربية جهودها لالرتقاء بالعالقات العربي     
  ، »العرب سيما في فلسطين
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قـصر  « فـي     بين عبد اهللا واألسـد     وافاد بيان رئاسي سوري بان جلسة المحادثات الموسعة التي عقدت         
ان الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه العرب والسيما في            «شددت على   في دمشق،  »الشعب

 العربية والبحث عـن     -لجميع مضاعفة الجهود لالرتقاء بالعالقات العربية       فلسطين المحتل، تتطلب من ا    
  .»آليات عمل تعزز التضامن وتدعم العمل العربي المشترك

التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كـضامن اساسـي لحقـوق             «وكرر الجانبان   
ـ  »الشعب الفلسطيني  تها تركيا لنصرة الفلسطينيين وكسر الحصار      المواقف المشرفة التي اتخذ   »، ونوها ب

  .»الالانساني المفروض على قطاع غزة
شددا على اهمية توحيد الجهـود لمعاقبـة        «واضاف البيان السوري ان خادم الحرمين والرئيس السوري         

اسرائيل على جريمتها النكراء بحق اسطول الحرية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والضغط             
االحتالل االسرائيلي لرفع هذا الحصار الجائر فورا ووضع حد لممارساته االجرامية واالسـتيطانية             على  

  .في االراضي العربية المحتلة التي تؤكد رفض اسرائيل للسالم ومتطلباته
  30/7/2010، الحياة، لندن

  
  لسطينيةان بالده تلقت تأكيدات امريكية باقامة دولة فمسؤول مصري يؤكد ": القدس العربي" .44

مسؤول مصري رفيع يوم امس ان بالده تلقت تأكيدات امريكية باقامة دولة             أعلن   : اشرف الهور  - غزة
فلسطينية، الى جانب التزام من الرئيس باراك اوباما باطالق مفاوضات سالم في اطار زمني محدد، في                

فاوضـات مباشـرة،    الوقت الذي انتقدت فيه حركة حماس اطرافا عربية تدعم التوجه للـدخول فـي م              
  .'خطيئة كبرى'باعتبارها 

واكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد، في تصريحات نقلتها وكالة االنبـاء               
ان االتصاالت االمريكية التي تلقاها الرئيس محمد حسني مبارك مؤخرا اكـدت            ' وفا'الفلسطينية الرسمية   

الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، والتزام الـرئيس االمريكـي     التزام الجانب االمريكي باقامة     
  .'شخصيا بمواصلة جهوده الطالق مفاوضات سالم في اطار زمني محدد

تلقـى  'ووفق ما ذكره عواد فانه وفي اطار الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة لدفع مـسيرة الـسالم                 
المريكي باراك اوباما تبعها اتصاالن هاتفيان من نائب الرئيس         الرئيس مبارك رسالة خطية من الرئيس ا      

  .'االمريكي جوزيف بايدن ووزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون
ان المشاورات التي ستتم    'وحول زيارة الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس لمصر االحد القادم قال عواد            

لرئيس مبارك من مشاورات مع رئيس الوزراء االسـرائيلي         خالل هذه الزيارة تأتي استكماال لما اجراه ا       
استكمال المشاورات حول افضل الـسبل      '، موضحا ان بيريس سيزور مصر لـ        'بنيامين نتنياهو مؤخرا  

  .'لتهيئة االجواء الطالق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وفق مرجعيات واضحة
 30/7/2010القدس العربي، 

  
  بالمياهبين مصر وغزة رة تنفي تدمير األنفاق القاه .45

نفى مصدر أمني مصري صحة ما رددته تقارير إعالميـة عـن قيـام الـسلطات                ": الخليج "-العريش  
المصرية بتدمير أنفاق حدودية من خالل مد خط للمياه من البحر المتوسط عبر خالل انابيب ومـضخات                 

، ما يؤدي إلى غمر التربة الرملية في هذه المنـاطق            متراً 20مائية عمالقة تمر في عمق األرض بنحو        
وقال المصدر إن السلطات المصرية تقوم بإنشاء محطة        . بالمياه المالحة وتدمير األنفاق بين مصر وغزة        

  .تحلية مياه البحر لخدمة أهالي المدينة وليس لتدمير األنفاق
  30/7/2010، الخليج، الشارقة
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  ا إلى غزةقافلة برية ليبية في طريقه .46
انطلقت من العاصمة الليبية طرابلس، أمس، قافلة مـساعدات إنـسانية           ": الخليج "-طرابلس، نواكشوط   

أن منظمي القافلـة نظمـوا فـي وسـط          " آي.بي  .يو  "وذكرت  . متجهة إلى قطاع عزة عن طريق البر        
اعدة للفلـسطينيين   طرابلس مهرجاناً خطابياً جددوا فيه تأكيد عزمهم على مواصلة تقديم الـدعم والمـس             

وتضم القافلة التي تشرف على تسييرها اللجنة الليبية األهلية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني             . المحاصرين
 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ومجموعة من األطباء الليبيين الذين تطوعوا للعمل لفترات محدودة في               20

ألف طن من المعدات الطبية والمالبـس والخيـام      " 4قدس  قافلة ال "وتحمل القافلة التي أطلق عليها      . غزة  
  .والمواد الغذائية واألدوات والمستلزمات الدراسية والمقاعد المتحركة لذوي اإلعاقات 

  30/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  مصر تسمح لوفد نسائي موريتاني بدخول قطاع غزة .47
 القطاع بعد أكثر من عشرة أيـام مـن          وسمحت السلطات المصرية رسمياً لوفد نسائي موريتاني بدخول       

الربـاط  "الموريتانية المستقلة عن رئيسة الوفد والناشطة في        " األخبار"ونقلت وكالة   . االنتظار في القاهرة  
ياي أنضو، وهي عضو مجلس الـشيوخ الموريتـاني، قولهـا إن            " الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني   

س، رسميا بسماح السلطات المصرية لهن بدخول غزة مرجحة         السفير الموريتاني في القاهرة أبلغهن، أم     
. ويحمل الوفد مـساعدات غذائيـة       . مغادرة الوفد لألراضي المصرية السبت أو األحد على أبعد تقدير           

حملة لجمع التبرعات لمصلحة غـزة تزامنـا مـع    " الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني"وأطلق  
  .دخول الوفد 

  30/7/2010، ةالخليج، الشارق
  

  لى المفاوضات المباشرةإلى الموافقة على االنتقال إعباس يميل : موراتينوس .48
 قـول  العبرية في عنوانها الرئيسي امـس الخمـيس          "هآرتس" صحيفة   نقلت:  زهير اندراوس  -الناصرة  

ن إهو   رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـا        خالل لقائه  وزير الخارجية االسباني ميغل موراتينوس    
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ابلغه خالل االجتماع بينهما، بانه يميل الـى الموافقـة علـى                 

  .االنتقال الى المفاوضات المباشرة
ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير الخارجية االسباني موراتينوس قوله ان موقـف االتحـاد االوروبـي                

  .االستيطان في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية بتمديد تجميد "سرائيلإ"يقضي بان تقوم 
وكانت مصادر اسرائيلية وصفت بانّها رفيعة المستوى، كشفت النقاب عن ان االدارة االمريكية وسلـسلة               
من كبار قادة الدول مارسوا ضغوطا كبيرة للغاية على رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس فـي                  

العبريـة عـن مـسؤول      ' هآرتس'المحادثات المباشرة مع اسرائيل، ونقلت صحيفة       محاولة القناعه ببدء    
سياسي رفيع في تل ابيب قوله ان جملة الضغوط هي نتيجة قرار اتخذه اعضاء الرباعية الدولية قبل عدة                  

  .ايام
30/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
   المباشرة مشجعضات الجامعة العربية في القاهرة على بدء المفاوموافقة: واشنطن .49

  الجامعة العربية في القاهرة على بـدء المفاوضـات          موافقة اعتبرت واشنطن، أن  ": وكاالت" - واشنطن
، ، خالل اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية في القاهرة، أمس           اإلسرائيلية -المباشرة الفلسطينية   
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إن ما سمعناه   "فيليب كراولي الذي قال للصحافيين      ، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية         "مشجع"
  ".من القاهرة مشجع

وقامت السفيرة األمريكية مارجريت سكوبي بزيارة الجامعة فور انتهاء االجتماع حيـث كانـت بعـض                
الوفود لم تغادر بعد، ما يؤكد األنباء السابقة بشأن وجود مقترحات أمريكية معروضـة علـى الجانـب                  

  .مريكيين ينتظرون رد الجانبين العربي والفلسطينيالفلسطيني، وأن األ
30/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
  من السعودية ودمشق" المباشرةالمفاوضات " تريد دعماً لـ واشنطن .50

العزيـز   دعت الواليات المتحدة العاهل السعودي الملك عبداهللا بـن عبـد          ": الخليج "-واشنطن، دمشق   
ين التقيا في دمشق، أمس، إلى تشجيع الفلـسطينيين علـى اسـتئناف             والرئيس السوري بشار األسد، اللذ    

وقال المتحـدث باسـم الخارجيـة       . ، بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي     "إسرائيل"المفاوضات المباشرة مع    
كلما أسرعنا في   : نأمل أن يتوصال إلى النتيجة نفسها التي وصلنا إليها        "األمريكية فيليب كراولي األربعاء     

  " .باشرة، سارت األمور نحو األفضلالمفاوضات الم
30/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
  ) ج ( المصنفة الفلسطينيةمناطقال بتغيير سياسته إزاء هرئيسة سابقة لالتحاد األوروبي تطالب .51

لويزا مورغنتيني، الرئيسة السابقة لالتحاد األوروبي أن هناك ضرورة ملحـة            رأت :كتب محمد بالص  
وفق اتفاقيـات   ) ج( األوروبي، تغيير سياستها إزاء األراضي الفلسطينية المصنفة         تحتم على دول االتحاد   

  .أوسلو، وتخضعها إسرائيل لسيادتها االحتاللية
ودعت إلى العمل الجاد من أجل وقف ومنع عمليات هدم المنازل، وتخريب حقول المزارعين، ومصادرة               

لضغط على سلطة االحتالل من أجـل وقـف         األراضي لصالح االستيطان والجدار في تلك المناطق، وا       
سياستها المرتكزة على منع إقامة مشاريع البنية التحتية، وإعاقة تقديم الخـدمات للمـواطنين فـي تلـك                  

  .المناطق
ونددت باالعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في تلك المنطقة من قبل سلطات االحتالل، التي تمنعهم               

ية الحركة، وتحول دون حصولهم علـى أبـسط احتياجـاتهم الطبيعيـة          من حقهم البسيط في التنقل وحر     
  .واإلنسانية

وأشادت بصمود المواطنين في تلك المناطق، وإصرارهم على الحياة وتحدي كل اإلجراءات اإلسرائيلية،             
  .على طريق الحرية والخالص من االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

30/7/2010، األيام، رام اهللا  
  

  على ضرورة المضي قدماً نحو المفاوضات المباشرةيحث  كي مون .52
 أجرى أمس سلسلة اتصاالت هاتفية       بان  المتحدث باسم األمين العام بان كي مون، مارتن نيزركي أن          قال

مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واألمين العام للجامعة العربية وعمرو موسى، ومع               
ئيليين، بشأن الجهود الدولية المبذولة للتسوية في المنطقة، وأنه حث خاللها على ضرورة             مسؤولين إسرا 

  .كذلك طالب اإلسرائيليين بالتوقف عن اإلجراءات االستفزازية. المضي قدماً نحو المفاوضات المباشرة
30/7/2010، خبار، بيروتاأل  

  
   في القدس الشرقية  الذين احتلوا بالقوة مبنىالمستوطنينسيري يأسف إلجراءات  .53
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أعرب منسق عملية السالم الخاص بالشرق األوسط، روبرت سيري، عن أسفه           :  نزار عبود  -نيويورك  
لألعمال التي قام بها المستوطنون المسلحون الذين احتلوا بالقوة مبنـى تقطنـه تـسع عـائالت                 «الشديد  

يان وزع في مقر األمـم المتحـدة،        ودعا سيري في ب   . »فلسطينية في الحي اإلسالمي من المدينة القديمة      
: وأضاف في بيانه   .»إلى إبعاد المستوطنين من المبنى وإعادة األمور إلى نصابها        «السلطات اإلسرائيلية   

باإلضافة إلى ذلك، دمرت السلطات اإلسرائيلية عدداً من المنـشآت الفلـسطينية فـي خـراج القـدس                  «
  .»الشرقية

زية وتأتي في وقت حساس في إطار الجهود الدولية لتحريـك           استفزا«ووصف سيري تلك األعمال بأنها      
وإنني أدعو الحكومة اإلسرائيلية ألن تحترم دعوة اللجنة الرباعية باالمتناع عن           . عملية السالم إلى األمام   

  .»األعمال االستفزازية في شرق القدس، بما في ذلك هدم المنازل وعمليات اإلجالء
30/7/2010، خبار، بيروتاأل  

  
  "إسرائيل" غير حكومية في فرنسا تدعو إلى معاقبة مسيحية ظماتمن .54

دعت خمس منظمات مسيحية غير حكومية من بينها االسعاف الكاثوليكي وسـيماد            : )ب.ف.أ( -باريس  
الفالت دولة اسرائيل   "الحكومة الفرنسية الى التدخل لوضع حد       ) المدافعة عن المهاجرين غير الشرعيين    (

علق بالقانون الدولي ، وذلك في رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء فرانـسوا فيـون               في ما يت  " من العقاب 
  .حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها

حتى تحتـرم اسـرائيل الحقـوق       (...) ممارسة ضغوط   "ودعت المنظمات الخمس رئيس الوزراء الى       
المنظمات "وقالت الرسالة ان    ".نسيةاالساسية للفلسطينيين وذلك انطالقا من الواجبات الدولية للحكومة الفر        

دعت الحكومة الفرنسية الى العمل لوضع حد الفالت اسرائيل من العقاب في ما يتعلق بانتهاك القـانون                 
حول مرسوم عسكري صـدر     " تلقت دعوات من مسيحيين فلسطينيين    "واوضحت المنظمات انها    ".الدولي

تعتبـر ان احتـرام     "وهي  ". يين من الضفة الغربية   يسمح بطرد االف الفلسطين   "عن الحكومة االسرائيلية و   
" القانون الدولي وتطبيقه هما الوسيلة الوحيدة للتوصل الى سالم عادل ومنصف فـي الـشرق االوسـط                

  ".تعليق اتفاق التعاون بين االتحاد االوروبي واسرائيل"وطالبت 
30/7/2010، الدستور، عمان  

 
  "إسرائيل"ة لمنع انتقادها  بجامعة أكسفورد البريطانيأستاذةمحاصرة  .55

اتهمت محاضرة في مركز الدراسات اليهودية بجامعـة أكـسفورد البريطانيـة زمالءهـا              : )يو بي آي  (
، بـسبب   "إسـرائيل "بمحاصرتها من خالل التمييز ضدها والتدقيق بمحاضراتها، للتأكد من أنها ال تنتقد             

  .تغيير دينها من اليهودية إلى المسيحية 
أمس الخميس إن الدكتورة تالي أرغوف اشتكت من حرمانها من الترقيـة            " يلي تليغراف د"وقالت صحيفة   

وتجريدها من االمتيازات والتعامل معها ببرود في المناسبات االجتماعية، والتدقيق بمحاضراتها مـسبقاً             
  " .إسرائيل"كي ال تنتقد 

أكسفورد اسـتغنى عـن خـدمات       أضافت الصحيفة أن مركز اللغة العبرية والدراسات اليهودية بجامعة          
أرغوف رغم أنها أبدت استعدادها لممارسة مهام أخرى في الجامعة، ورفعت األخيرة دعوى ضده أمـام                

  .محكمة التوظيف 
30/7/2010، الخليج، الشارقة  

  
 وأحـصوا عـدد دبابـاتهم       "إسرائيل"فى دخول حرب ضد     » سرت«العرب فكّروا خالل قمة     : "أبومازن" .56

  راجعوا فوراًثم ت.. وطائراتهم
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، عدم دخوله مفاوضـات مباشـرة مـع         »أبومازن«أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس      : مجدى الجالد 
الجانب اإلسرائيلى، فى حال عدم التوصل ألرضية مشتركة حول قضيتى الحدود واألمن، مشيرا إلى أنه               

ال خالل لقائه مع رؤساء     ، والقدس الشرقية عاصمة للدولة، وق     67لن يتنازل عن مبدأ الرجوع إلى حدود        
تحرير الصحف المصرية، أمس األول، إنه التقى اللوبى الصهيونى فى الواليـات المتحـدة األمريكيـة،          

ـ    ، وكرر أبومازن دعوته لزيارة الضفة الغربية والقدس، متهمـا الـشيخ            »الناجحة«واصفا نتيجة اللقاء ب
  .. يفهم شيئا فى الدين، وإلى نص الحواريوسف القرضاوى، أشهر الداعين إلى عدم الزيارة، بأنه ال

 هل ستذهب إلى المفاوضات المباشرة على الرغم من عدم تحقيـق أى تقـدم ملمـوس فـى مرحلـة                    
  المفاوضات غير المباشرة واستمرار عمليات االستيطان فى القدس؟

اجهتهـا   القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة ودقيقة، وربما كانت أكثر من كل الصعوبات التـى و               -
 عاماً ماضية، ونحن من جانبنا نسعى للوصول إلى حل عادل لقضيتنا على أساس حـدود                60على مدى   

، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، باإلضافة إلى حل عادل لمـشكلة الالجئـين، والوقـف                 67
  .الذى ننظر إليه ونعتبره غير شرعى» االستيطان«الفورى لسياسات 
 أشـهر فـى     8ث عن الوضع الحالى، فالبد أن نعود إلى الوراء قليال، عندما أمـضينا              إذا أردنا أن نتحد   

مفاوضات مباشرة مع أولمرت، وطرحنا فيها قضايا المرحلة النهائية، وهى القدس والحـدود واألمـن،               
وغيرها، ولكن مع األسف، لم نستطع استكمال تلك المفاوضات بسبب خروج أولمـرت مـن الـسلطة                 

ة، ولم تتمكن خليفته من تشكيل حكومة، حتى جاء رئيس الوزراء الحالى، بنيامين نتنياهو،              ألسبابه الخاص 
  . ولم نجر أى مفاوضات مباشرة معه منذ أن جاء إلى السلطة

وقصة المفاوضات غير المباشرة طرحت نفسها عندما فشلت إدارة أوباما فى تحقيق بعض األطروحـات               
 4واتفقنا على أن تستمر تلك المفاوضات لمدة        ..  األراضى المحتلة  التى تبنتها، منها وقف االستيطان فى     

: أشهر، وحصلنا على تفويض من لجنة المتابعة العربية، لنناقش قضيتين من قضايا المرحلة النهائية، هما              
  .الحدود واألمن، مع إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة فى حالة نجاح تلك المفاوضات وإحراز تقدم فيها

مكان إحراز التقدم فى حالة الرد على ما طرحناه فيما يخص قضيتى الحدود واألمـن، وطلبنـا      وكان باإل 
 والوقـف   67من الجانب األمريكى أن يخبرنا بجواب الحكومة اإلسرائيلية عن مطالبنا بااللتزام بحـدود              
ى، فى حين لم    الكامل لالستيطان، فرد الجانب اإلسرائيلى بإمكانية وقف االستيطان ولكن بشكل غير نهائ           

  .67يرد إطالقا على ما طرحنا بخصوص االلتزام بحدود 
ومن سوء حظى أننى أجتمع معكم قبل اجتماع الجامعة العربية، ألنه غير مخول لـى باإلفـصاح عـن                   
التفاصيل قبل اجتماع الجامعة، ولكن باختصار، ما أود توضيحه أن السلطة الفلسطينية لن تـذهب إلـى                 

م يكن هناك وضوح فى الرؤية حول قضيتى الحدود واالستيطان، وفـى اجتمـاع              مفاوضات مباشرة ما ل   
الجامعة سنتحدث فى أمور أخرى، ليس من المسموح لى التحدث فيها اآلن، مع احترامى لكـل رجـال                  

  .الصحافة واإلعالم
اد لذلك إذا   فى الفترة الماضية، طالبتنا جميع الدول ببدء المفاوضات المباشرة، ونحن نقول إننا على استعد             

تم حل القضايا األساسية، ولكن فى الوقت نفسه، ال أحد يختلف حول سالمة موقفنا الـذى ينطلـق مـن                    
الشرعية، فموقفنا السياسى مع جميع دول العالم ال غبار عليه إطالقا، وال تستطيع أى دولة أن توجه إلينا                  

بنا إلى اللوبى الصهيونى فى أمريكا، ولـم         ذه - وألول مرة    -نقدا، فكل الدول مقتنعة بأفكارنا، حتى إننا        
يفعل ذلك أحد من الزعماء العرب، ألن الذهاب إليهم محفوف بالمخاطر، بـسبب تطـرفهم، والجميـع                 
نصحنى بعدم الذهاب إليهم، حتى اإلدارة األمريكية لم تشجعنى على ذلـك، ألنهـم كـانوا يخـشون أن                   

  .يتصيدوا لى خطأ يكون بمثابة الكارثة
لنهاية ذهبت إليهم، ودعانى دانى أبرخوم، وهو يأتى إلى العرب كثيرا فهو مـن المعتـدلين،                ولكن فى ا  

 شخصا، مـنهم اثنـان فقـط معتـدالن،          53ولكن له عالقات متعددة مع جميع األطراف، وجلست مع          
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وأمضيت معهم ساعتين كاملتين، وفى البداية سألونى إذا كان لدى مانع من تـسريب تفاصـيل الجلـسة                  
م، فقلت إننى أود أن يكون الحديث فوق الطاولة وليس تحتها، وأن عليهم أن يقولـوا مـا يرونـه                    لإلعال

ما رأيك فى الدولة اليهوديـة؟ ثـم بـدأت    :  سؤاال، أول تلك األسئلة27بحرية، وعلى أن أرد، وسألونى      
  % 100األسئلة تتوالى، وأجبت عن جميعها، وكانت النتيجة ناجحة بنسبة 

  وما هى بقية األسئلة؟..  ذلك السؤال بماذا أجبت عن
 قلت لهم إنكم تستطيعون أن تسموا أنفسكم ما تريدون، حتى ولو أطلقتم على أنفـسكم اإلمبراطوريـة                  -

الصهيونية العبرية الكبرى، ولكننى لن أقبل أن أسميكم، ثم سألونى عن رأيى فى قضية القدس، وقالوا إن                 
نعم يوجد عندنا تحريض، ولكن     : ونى عن التحريض، وكان جوابى    القدس الشرقية لنا والغربية لكم، وسأل     

 لمناقشة ذلك األمر، رفضتها حكومة نتنيـاهو فـى ذلـك الوقـت،              98عندما شكلنا لجنة ثالثية فى عام       
وسألونى عن األمن، فقلت لهم إنه التوجد مشكلة لدى فى أن يكون هناك طرف ثالث فى فترة مـا بعـد                     

 كنت أقبل أن يكون هناك يهود فى قوات ذلك الطرف الثالث، فقلت لهم إننى ال                إقامة الدولة، وسألونى إن   
أمانع أن يكون هناك عقيد أو جنرال يهودى أمريكى فى تلك القوة، ولكن أرفض أن يكون فيها إسرائيلى                  
مسلم، ألن وجود اإلسرائيلى بمثابة تكريس لالحتالل، فى حين أن الطرف الثالث، البد أنه سيخرج فـى                 

  . م من األياميو
سنبلغ الرئيس األمريكى أوباما بأننا وجـدنا شـريكا         «: وانتهى اجتماعى بهم، وعلمت بعد ذلك أنهم قالوا       

إما أن يغير حكومته،    :  أمور 3وعلمت أنهم سيطلبون من نتنياهو      » فلسطينيا، فهل يوجد شريك إسرائيلى    
  .أو يقبل بحل الدولتين أو يستسلم لالستفتاء

 صحفيين إسرائيليين، وفعلت ذلك من منطلق قناعتى بأهمية أن يـسمعنا            6ه، جلست مع    وفى اإلطار نفس  
الطرف اآلخر، وكذلك تحدثت فى التليفزيون اإلسرائيلى، وتحديت نتنياهو أن يأتى إلينا فـى التليفزيـون                

  .ليتحدث فرفض
نصل إلـى اإلنـسان     ما أود توضيحه أننا نسعى إلى كسر الحواجز التى يضعها اليمين المتطرف أمامنا ل             

العادى وأصحاب القرار، لعل وعسى نستطيع أن نحقق ما نريد، ونحن راضون تماما عن سياستنا، فلـم                 
نرتكب أى حماقة، أو نفعل شيئاً ضد القانون أو الشرعية واالتفاقيات، وماضون فى بناء دولتنـا بـشكل                  

لضفة الغربية، لتروا بأنفسكم األوضـاع      جيد، سواء فيما يتعلق باألمن أو االقتصاد، وأدعوكم إلى زيارة ا          
هناك، فليس لدينا أى مشاكل سوى مشكلة الوحدة الوطنية، وهى مشكلة حماس باألسـاس، ألننـا كمـا                  
تعملون وقّعنا على الوثيقة المصرية، وننتظر أن تقوم حماس بخطوة مماثلة، لنذهب علـى الفـور إلـى                  

والغريب فى األمر أن الوثيقة المصرية تـم        . قيادة البلد انتخابات تشريعية ورئاسية، من ينجح فيها يتسلم        
وتوجد أفكار  . عرضها على حماس أوالً ووافقت عليها، ولكن عندما وقعنا عليها أوال، ترددوا فى التوقيع             

حتى » تكنوقراط«من الممكن تنفيذها فى حال توقيع حماس على الوثيقة المصرية، ومنها تشكيل حكومة              
  .مة إلجراء العملية االنتخابيةتأتى باألموال الالز

   لماذا ال تلتقون قيادات حماس وتتباحثون معا حول مالحظاتهم على ورقة المصالحة الوطنية؟
 الحديث مع حماس ليس محرًما لدينا، وعزام األحمد مكلف بالملف، ويلتقى بهم دائما، حتى إننى طلبت                 -

ة، ولكن حماس رفضت، وقابلـت أحـدهم فـى          منه هو وبعض رجال القيادة الفلسطينية الذهاب إلى غز        
عمان، وعرض على ورقة بها مالحظات ووافقت عليها، وأنا ال أمانع فى الذهاب إلى غزة، بـل إننـى                   
صاحب تلك الفكرة، ولكن لم يأت وقت تلك الخطوة بعد، ألننا يجب أن نفكر فى تأثيرها، وهـل سـتحل                    

  .، فذلك السؤال البد من دراسته بشكل جيداألزمة أم أنها ستعقد األمور أكثر مما هى عليه
وإذا لـم تـأت زيارتـك       ..  حماس تتلكأ فى المصالحة، وزيارتك لغزة ستضعها على المحك أمام العالم          

فلماذا ال تزور القطاع انطالقا من واجبك األخالقـى         .. بنتيجة إيجابية ستكون المشكلة لديها وليست لديك      
  والفلسطينى؟
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من النتائج، وأنتم تعلمون أن حركة حماس، من حيث المبدأ، ال تريد            % 40ضمن   البد على األقل أن أ     -
  .المصالحة، وتعلمون من الذى يمنعها عنها

 ما ردك على األقاويل التى ترددت فى الفترة األخيرة بأنك ترتاح النفصالك عن غزة، فى مقابل إقامـة                  
  دولة الضفة، بينها وبين إسرائيل عالقات تعاون؟

 أن نأتى بحل دون عودة غزة ألراضى القطاع لتصبح أرضا واحدة، ونحن نعلم أن االنقـسام                  ال يمكن  -
حجة قوية إلسرائيل لتتراجع عن التزاماتها، ولكنى أؤكد أنه ال دولة فلسطينية دون غـزة، ونحـن مـن              

ـ    % 58جانبنا ندعمها ونخصص لها       ألف موظف، فلم نخـل طرفنـا        70من الميزانية، وندفع رواتب ل
  .امنه

 67 ماذا تقصد عندما قلت إنك لن تذهب إلى المفاوضات المباشرة إذا لم يكن هناك رؤية واضحة لحدود                  
  والقدس؟

 أن يكون هناك موقف إسرائيلى محدد يتم نقله إلى الجانب األمريكى، أو مصر، وهو أنهـم ملتزمـون    -
اشـرة دون االعتـراف بتلـك       ، وملتزمون بوقف االستيطان، فال يمكننى بدء المفاوضات المب        67بحدود  
  .الحقوق

  فما تعليقك؟..  وزير الخارجية اإلسرائيلى قال إن شروطك مستحيلة
 ذلك ليس وزير الخارجية، من تتحدث عنه يسمى سيلفان شالوم، وزير الخارجية السابق، وأنا لـن أرد   -

  .على كل واحد
   دمت فى النهاية تتحدث إلى إسرائيل؟ ما الفرق بالنسبة لك بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ما

 ال بد أن أجلس فى المفاوضات المباشرة وأنا أعلم األرضية التى أقف عليهـا، مثلمـا جلـست مـع                     -
  .أولمرت، كنا نتحدث فى أمور محددة، مثل الخرائط والقدس والالجئين

  ماذا ستفعل؟..  وإذا استمر الموقف على ما هو عليه
فاوضات أمامى واضحة، عند ذلك سأذهب إلى المفاوضات، ولكن دون ذلـك             البد أن تكون أرضية الم     -
  .فال

هل تتصور أنه من الممكن إتمام المفاوضات المباشرة مع الحكومة          ..  من خالل قراءاتك للوضع الحالى    
  اإلسرائيلية الحالية؟

ى أساسها سأذهب    الحكومة اإلسرائيلية الحالية تريد مفاوضات مباشرة، ولكن ما هى األرضية التى عل            -
  .إلى تلك المفاوضات، فال أحد يرد على السؤال، وأتمنى أن يحدث أى شىء جديد لنذهب

  ؟67 أال يوجد أى تقدم فيما يتعلق بحدود 
 حتى اآلن لم يصلنى شىء من األطراف المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فلم يخبرنى أحد عـن                   -

 أخبرنى الرئيس مبارك أو الملك عبد اهللا بمثل ذلك سـأوافق            ، فلو 67رغبة إسرائيل فى االلتزام بحدود      
على الفور فى الدخول إلى المفاوضات المباشرة، أو أن يتصل بى نتنياهو مباشرة ويقول لى إنه موافـق                  

  .على طرحى
   هل تشعر بعدم حيادية الجانب األمريكى؟

 الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية      بحسب الرسائل التى وصلتنى من الجانب األمريكى، فهناك تمسك بحل          -
مستقلة، وأوباما يؤمن بأن الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية حيوية أمريكية، ويؤمن أيـضا بـذلك قـاده                 

  .عسكريون فى الجيش األمريكى
   ولكن بوش كان يقول الكالم نفسه؟

ئيس األمريكى وزيرة    ولكننا تفاهمنا مع بوش، وإال كيف تفاوضنا مع أولمرت أيام بوش، فقد أرسل الر              -
نحن نفهم أن األرض المحتلة هى ما يلى، هـى غـزة            «: خارجيته كونداليزا رايس، وقالت لإلسرائيليين    

والضفة الغربية، ونقصد بالضفة الغربية القدس الشرقية، والبحر الميت ونهـر األردن، باإلضـافة إلـى         
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 فالموقف األمريكى فى عهـد بـوش        ،» ألف متر  46وهى منطقة منزوعة السالح مساحتها      ) النومانزان(
  .كان واضحا، وبدأنا على أساسه مفاوضاتنا المباشرة

   هل قلت إنك ستعلن عن الدولة الفلسطينية من جانب واحد إذا فشلت المفاوضات؟
 لم أعلن ذلك، وإنما قلت إن الجامعة العربية هى التى ستقرر أن تذهب إلى مجلس األمن، بعد أن يـتم                     -

  .األشقاء واألصدقاء وأمريكاالتشاور مع كل 
   وما خطورة إعالن دولة من طرف واحد؟

 بالجزائر، أعلنـا عـن الدولـة        88 ليست هناك خطورة، ولكن ماذا بعد اإلعالن، ال شىء، ففى عام             -
  . دولة بالفعل100واعترفت بنا 

  . محكمة العدل الدولية أقرت حق شعب كوسوفو فى االنفصال عن يوغوسالفيا
ت عدم شرعية الجدار العازل، ولكن فى النهاية تبقى قرارات المحكمة بمثابة توصيات، ال               وكذلك أقر  -

 قرارا من مجلس األمن بوقف االستيطان لم يتم تطبيقها، فهل تريد أن             15يتم تطبيقها، فنحن حصلنا على      
  .يتم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية

   ما هى العقبات التى تقف أمام إعادة إعمار غزة؟
 أشهر إذا وافقت حماس على تشكيل حكومـة تكنـوقراط أو مـستقلين،    6 إلى 3 إعمار غزة سيتم فى      -

  .وبدأنا فى تسلم األموال التى تم رصدها لنا فى شرم الشيخ
   ما هى مظاهر الضغوط األمريكية لدفع الجانب الفلسطينى إلى الدخول فى المفاوضات المباشرة؟

ا أتعرض له اآلن، ليس من أمريكا فقط، ولكن من جميع دول العالم،              لم أتعرض لضغط فى حياتى مثلم      -
فهم يرون أن الفرصة مناسبة، وعلينا أن نذهب حتى ال نضيع الوقت، كل هذا الضغط ونحن لسنا دولـة                   
عظمى أو حتى دولة من األساس، فنحن كما تعلمون مجرد سلطة تحت االحتالل، ولذلك أكرر دعـوتى                 

  .ا من أزرنالكم لزيارتنا حتى تشدو
  . سنذهب عندما نأخذ التأشيرة من سيادتك مباشرة

 عندما يصبح لى الحق فى استخراج تأشيرات، فلن أدعوكم وقتها، ألنى أحتاجكم اآلن، وليس لها معنى                 -
فى القمة العربية اتفق الحكام العرب علـى دعـم القـدس وحمايـة              .. أن تشدوا أزرى فى وقت راحتى     

 يوما، جاءنى مسؤول من مستشفى المقاصد بالقـدس،         20يار دوالر، وقبل    مقدساته، ورصدوا نصف مل   
 سـريرا،   250 سريرا، ويريد أن يشترى فندقا بجوار المستشفى حتـى يكـون لديـه               150قال إن لديه    

 ماليـين دوالر،    10ويستطيع المستشفى أن يستوعب المرضى، فسألت عن المبلغ المطلوب، فعلمت أنه            
  .صف مليار التى تم رصدها لنا، ولكن لم يصل قرش واحد منها حتى اآلنوطلبت الن» بسيطة«وقلت 

   وهل ناقشت ذلك األمر فى زياراتك للدول العربية؟
، فعندما نسأل عن األموال ال نجدها، وعنـدما         »كيف أحمى القدس؟  «:  بالطبع، وطرحت عليهم تساؤال    -

منى فيه أى يهودى أن يدفع مليـار دوالر         ندعوكم لزيارة القدس تسألون عن التأشيرة، فى الوقت الذى يت         
ليشترى أى قطعة أرض فى القدس، وتعتبرون الزيارة تطبيعا، ولكن فى أكثر من مناسبة قلت إن التطبيع                 

  .من السجين وليس السجان
   وماذا سيفيدك ذهابى إليك؟

  . يكفى أن أشعر أنك معى، أتيت إلى لتطمئن على حالى، وترفع من معنوياتى-
  يارة بمثابة تكريس لواقع االحتالل؟ ولكن الز

  . ذلك ليس صحيحا، ولن تستفيد إسرائيل من ذلك-
   ولكن ذلك يحقق حلم إسرائيل بحدوث تواصل شعبى، من خالل سفر وفود فنية أو ثقافية أو رياضية؟

  ذلك صحيح لو كنت ذاهبا إلى اإلسرائيليين، فأنت لن تذهب إلى تل أبيت، بل ستزور الضفة الغربيـة                  -
  .للشعب الفلسطينى
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  . ولكنى سأجد اإلسرائيلى فى وجهى
 عندما أخرج أو أدخل للضفة الغربية، أحصل على تصريح رسمى من الجيش اإلسرائيلى، وتأتى لـى                 -

، وأنـا أوافـق     »أبومازن اتفضل تصريحك  «: بنت صغيرة فى عمر حفيدتى وفى عمر بناتكم، تقولى لى         
  .الستقالل لشعبى، وأؤكد لكم أن عدم الزيارة ال يعزل إسرائيلعلى ذلك ألن هدفى فى النهاية تحقيق ا

 مستثمر من كل أنحاء العالم، ومن الدول العربيـة،          1700 شهور نظمنا مؤتمرا اقتصاديا حضره       4قبل  
جاءوا ليبنوا عندنا، ولدينا صندوق االستثمار وبه ماليين الدوالرات بهدف تنمية البلد، فأين التطبيع فـى                

  .ذلك
   عن دعوة الشيخ القرضاوى وهو صديق لك؟ وماذا

 عندما أعلن القرضاوى أن الذهاب إلى القدس حرام، فهو ال يفهم فى الدين، ألن محمود الهباش وزير                  -
األوقاف الفلسطينى، رد عليه بأن الذهاب إلى القدس مذكور فى القرآن والسنة، وقال له اعطنى دليال آخر                 

تى له بدليل، ورد عليه فى خطب الجمعة وفى التليفزيون، وظهـر مـع      لتحريم الزيارة، فلم يستطع أن يأ     
القرضاوى من الجولة األولى، والقرضاوى أنا من عينته فى قطـر، اهللا            » بطح«، الذى   »البيتاوى«الشيخ  
  .ال يوفقه

   لماذا لم تعلق على الدعوة اإلسرائيلية بضم غزة إلى مصر؟
، ومحاولة لتمزيق الصف العربـى،      »كالم حقير «ك الدعوة    لم يسألنى أحد حتى أعلق، والحديث عن تل        -

  . فرق لحماية االنقسام فى فلسطين4فإسرائيل تتمنى أن تضع 
 هل تظل المصالحة الفلسطينية أسيرة للخالف المصرى السورى ولبعض األطراف العربية التى تحاول              

  فرض الوصاية عليها؟
لورقة المصرية بطلب مباشـر وتعليمـات مـن         فحماس ترفض التوقيع على ا    ..  حتى نكون واضحين   -

إيران، وليس من سوريا، ومن ثم، فالخالف المصرى السورى ليس له عالقة بموقـف حمـاس، التـى                  
رضخت لضغوط إيران، وفى الوقت الذى يتم فيه اتهامنا بالرضوخ للضغط األمريكى، لم نوافق على ما                

بالحصار، وقبل القمة العربية بدمشق، حضر عنـدى        طلبوه منا بعدم التوقيع على الورقة، برغم التهديد         
: ، فقلـت  »هزعـل «: ديك تشينى، نائب الرئيس األمريكى، وطلب منى عدم الذهاب، فرفضت، فقال لى           

 مليـون دوالر    450، إذن، لست واقعا تحت الضغط األمريكى على الرغم من أنهم يعطـونى              »ازعل«
  .سنويا

  ما تعليقك؟..  استجابة للضغوط يقال إنك ستذهب إلى المفاوضات المباشرة
، وأنا قلـت  »هاخلع« إذا لم يكن هناك وضوح لن أذهب، وأنا ال يربطنى شىء بالسلطة، ووقت اللزوم               -

إذا حدثت انتخابات جديدة فلن أخوضها، وذلك موقفى وسأبقى عليه، ولو حدثت انتخابـات ورأيتمـونى                
  .»أبومازن كذاب«مر فيها، تستطيعون وقتها أن تصنعوا عنوانا بالبنط األح

   وماذا ستعمل بعد تركك السلطة؟
  . سأعمل صحفياً-

توقيع حماس على الوثيقة المـصرية، أم       : أى األمرين أقرب للتحقق   ..  فى تقديرك الشخصى والسياسى   
  قبول الحكومة اإلسرائيلية بحل الدولتين ووقف االستيطان؟

لوحدة الفلسطينية فلن أوقع على أى اتفـاق مـع           األمران ليس لهما عالقة ببعض، ولكن إذا لم تحدث ا          -
  .الجانب اإلسرائيلى، فما دامت غزة بعيدة فال حلول مع اإلسرائيليين

   أليس هناك خالف على من يتفاوض فى األساس؟
 ال يوجد بينا وبين حماس أى خالف فى تلك النقطة بالتحديد، فالحركة تعلن دائما أننى صاحب الحـق                   -

  .ئيس منظمة التحريرفى التفاوض بصفتى ر
   ما مكاسب إيران فى تعطيل المصالحة الفلسطينية؟ 
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 توجد مشكلة دولية تتعلق بالسالح النووى فى منطقة الشرق األوسط، وفلسطين ورقة فى جيب إيـران                 -
  .لماذا ال تستعملها

   كيف تتوافق أهداف إيران وإسرائيل فى دعم االنقسام اإلسرائيلى؟
ما يهم إسرائيل أن يكون الفلسطينيون منقـسمين، وإيـران تـستعمل االنقـسام               لكل منهما مصالحه، ف    -

  .الفلسطينى لتحقيق مصالحها
   ماذا عن المشهد اإلسرائيلى فى المرحلة الحالية؟

  .من الشعب اإلسرائيلى يريد السالم% 80 لو حدث استفتاء شعبى فى إسرائيل، ستجد أن -
  جامعة الدول العربية؟ وهل يختلف موقف القادة العرب عن موقف 

ـ         23 الجامعة بها    - وأحصوا » نحارب«، قالوا   »سرت« دولة، وكل دولة لها رأيها، وفى القمة األخيرة ب
 طائرة وإسرائيل   2000دباباتهم فوجدوها أكثر مما بحوزة إسرائيل، وكذلك فعلوا بالطيارات، وقالوا لدينا            

 مصنع سـالح، فمـا هـى    250ن إسرائيل لديها  فنستطيع أن نهزمها، من يقول ذلك نسى أ       1500لديها  
  الدولة العربية غير مصر، التى تستطيع إنتاج طلقة؟

   وماذا قلت لهم؟
ال نبغـى   «: ثـم قـالوا   » أنا وراؤكم «: ثم بعد ذلك قلت   » إذا كنتم تريدون الحرب فأنا معكم     « قلت لهم    -

ء من الشعب الفلسطينى، فأنـا      أما عن المقاومة، فقلت لهم بصفتى مسؤوالً عن جز        . »نحارب مش قصدنا  
. »خيانة غير وطنية  «ال أحبذ المقاومة، وكذلك حماس ال تريد المقاومة، ألنها تقول عن الصواريخ بأنها              

، ولكن لم   »كفاية«: ، قلنا » مليون دوالر  500يا أخى   «: فسكتوا عن المقاومة وسكتوا عن الحرب، وقالوا        
فى الوقت الذى تلتزم فيه أمريكـا وأوروبـا         » حلقولنا«رداً و يعطوها لنا حتى اآلن، وسكبوا علينا ماء با       

  .واليابان وجميع الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية
  30/7/2010، المصري اليوم، القاهرة

  
  جديدة ضد لبنان؟" إسرائيلية"هل من حرب  .57

  رغيد الصلح
لمنطقة العربية، فإنهم كثيراً ما يلجأون إلـى     األوضاع في الشرق األوسط وا    " إسرائيل"عندما يحلل مؤيدو    

هذه الصورة تـسترجع اليـوم بمناسـبة        . األرماغيدون إلضفاء مصداقية دينية وخالصية على توقعاتهم        
في هذا  . على لبنان أو على حزب اهللا تقريباً        " إسرائيل"االحاديث المتطايرة عن حرب قريبة سوف تشنها        

تحليالً تنبأت فيه بوقوع حرب قريبـة فـي         " إسرائيل"ترونية المؤيدة ل    اإللك" تابلت"السياق نشرت مجلة    
التي يجـري   " الدنيوية"السبب الحقيقي وراء هذه الحرب لن يكون، في رأي المجلة، االعتبارات            . لبنان  

بين دولة مكونة من مؤسسات تختزن      ) الحضاري(الحديث عنها يومياً في اإلعالم الدولي، ولكنه الصراع         
الفوضـى  "هذا من جهـة، وبـين       " . المبادئ والقيم التي أوصلتنا إلى الحداثة السياسية      "سنين من   آالف ال 

البدائية لقبائل متصارعة عبر المنطقة حيث العنف والغموض هو السائد، وحيث المصالح الوطنية هـي               
  .، من جهة أخرى "غطاء لألعمال الدموية التي تقوم بها أجهزة السلطة

ت ذات المذاق الديني، تتسم تحليالت وتنبؤات أخرى يقدمها فريق آخـر مـن مؤيـدي          مقابل هذه التوقعا  
فـدانيال كـورتز،    . بشن حرب على لبنان     " إسرائيل"بطابع أكثر دقة وواقعية الحتماالت قيام       " إسرائيل"

تتهيأ لشن حـرب ضـد لبنـان، وأن         " إسرائيل"ومصر يعتقد أن    " إسرائيل"السفير األمريكي السابق في     
فـي تنميـة   " الخط األحمـر "بأن حزب اهللا تجاوز     " اإلسرائيليين"يح احتمال الحرب يعود إلى شعور       ترج

ويقدم كورتز في دراسة أعدها إلـى مجلـس العالقـات الخارجيـة             . قدراته العسكرية في جنوب لبنان      
  ":اإلسرائيليين"األمريكية ثالثة أسباب لهذا الشعور الذي ينتاب االستراتيجيين 
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التي تحتوي علـى أجهـزة توجيـه      " 600إم  "وصواريخ  " سكود"صول حزب اهللا على صواريخ      أوالً، ح 
  . ميالً عن الحدود اللبنانية 160دقيقة، بحيث تمكن المقاومة اللبنانية من إصابة أهداف تبعد قرابة 

 باوند من المتفجرات بحيث تلحـق أضـراراً         500ثانياً، حصول حزب اهللا على صواريخ تبلغ حمولتها         
  .كبيرة بالمناطق المستهدفة 

  . جو التي يمتلكها حزب اهللا -ثالثاً، احتماالت حقيقية حول تطوير صواريخ أرض
وجيرانهـا العـرب، وأن     " إسـرائيل "إن هذه االعتبارات الثالثة جديرة بأن تؤثر في موازين القوى بين            

تحمله كما تقول   " اإلسرائيليين"ن ل   ، وهو أمر ال يمك    "اإلسرائيلي"تحدث خرقاً استراتيجياً في جدار األمن       
  " .تابلت"

من . لبنانية جديدة   "  إسرائيلية"يعزز كورتز توقعاته هذه بالتنبيه إلى ثالثة مؤشرات ترجح وقوع حرب            
هذه المؤشرات ما يصفه بالتصعيد الخطابي الذي صدر عن حزب اهللا في األسابيع األخيرة وبـدءاً مـن                  

ذه المؤشرات أيضاً، التهديدات المتوالية التي تصدر عـن المـسؤولين           ومن ه " . أسطول الحرية "موقعة  
يضيف كورتز هنـا، أن هـذه       . ضد حزب اهللا وضد إيران وحتى ضد الحكومة اللبنانية          " اإلسرائيليين"

ممـا يـضفي عليهـا، أي       " اإلسـرائيلية "التهديدات تصدر بعد جلسات حكومية مع القيادات العـسكرية          
العسكرية والدفاعيـة التـي تتكـاثر       " اإلسرائيلية"أخيراً ال آخراً، االستعدادات     . ية  التهديدات، طابع الجد  

خـالل شـهر    " اإلسرائيلية"بصورة الفتة للنظر مثل المناورات العسكرية الواسعة التي قامت بها القوات            
 خالل شـهر    "اإلسرائيلية"شباط من هذا العام، والمناورات التي نظمتها مؤسسات الدفاع المدني           / فبراير
  " .اإلسرائيلية"أيار الفائت درءاً لهجوم محتمل على المدن / مايو

تتسم توقعات كورتز باألهمية ألن صاحبها قريب من اإلدارة األمريكية الحالية، فقد سـاهم مـع دنـيس                  
روس في إعداد الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما، وحدد فيه سياسته تجاه الشرق األوسط خـالل صـيف                  

ثم إن تقديرات كورتز حول نمو قدرات حزب        " . إسرائيل" في افتتاح منظمة ايباك المؤيدة ل        2008عام  
على هذا المتغير ليست بعيدة عن الواقع، فهي تتكرر في تقارير           " اإلسرائيلية"اهللا العسكرية وردود الفعل     

إليهـا محللـون آخـرون      وقد أضيف إليها وإلى مفاعليها المتوقعة اعتبارات أخرى أشار          . يومية تقريباً   
مثل الصحافي األمريكي لي سميث الذي يذكر عاملين مهمين يساهمان فـي       " إسرائيل"أكثرهم من مؤيدي    

  :اللبنانية"  اإلسرائيلية"ترجيح خيارات الحرب 
فلقـد حـدد    . العامل األول، هو اقتراب مواعيد انسحاب الواليات المتحدة مـن العـراق وأفغانـستان               

كـذلك تـسعى إدارة     .  العام المقبل كموعد لسحب كافة القوات األمريكية من العـراق            األمريكيون نهاية 
إن هـذه   . أوباما إلى تهيئة الظروف المناسبة لالنسحاب من أفغانستان بعد استكمال بناء القوات األفغانية              

قـوات  وفـي غيـاب ال    . في العراء   " اإلسرائيليين"، كما يعتقد بعض     "إسرائيل"االنسحابات سوف تترك    
األمريكية، فإن األوضاع في العراق وأفغانستان قد تتبدل على نحو يخدم قوى المقاومة المـسلحة ضـد                 

سـتجد  " إسـرائيل "واستباقاً لهذه األوضاع فإن     . ، أي حزب اهللا في لبنان وحماس في فلسطين          "إسرائيل"
   .2006عام نفسها أمام حرب ضرورة ضد حزب اهللا، وليس أمام حرب اختيار كما كان األمر 

ويعتقد لي سميث أن الغاز سوف يسهم في حمـل          . العامل الثاني، هو اكتشاف الكميات الكبيرة من الغاز         
ال يبين الصحافي األمريكي بدقة لمـاذا يحفـز العامـل الثـاني             . على شن حرب على لبنان      " إسرائيل"
فـي  " إسـرائيل " تكون رغبة    على مهاجمة لبنان وحزب اهللا؟ ولكن يمكن االستنتاج أنه سوف         " إسرائيل"

االستحواذ على أكبر كمية من هذه الطاقة، وهو أمر سوف يؤدي إلى احتكاكات قوية، ثـم حـرب بـين                  
  " .اإلسرائيليين"اللبنانيين و

ضـد لبنـان    " اإلسرائيلية"اذا استبعدنا الحتميات االرماغيدونية عن الحرب، فإنه يمكن القول إن الحرب            
عارم للحفاظ علـى مـوازين القـوى        " إسرائيلي"طبعاً هناك توق    . ست حتمية   ليست مستبعدة، ولكنها لي   

" القوة اإلقليميـة العظمـى    "االضطالع بدور   " إسرائيل"الشرق أوسطية على حالها الراهن، حيث تستطيع        
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ولكن هل يحفز هذا التوق     . التي تستطيع بمفردها أن تهزم جميع القوى المعادية، سواء تفرقت أم تكتلت             
على شن حرب جديدة ضد لبنان وضد المقاومة اللبنانية؟ إن التفكير بشن مثل هذه              " اإلسرائيليين"اء  الزعم

  :الحرب سوف يصطدم بعقبات كبيرة تأتي في مقدمتها الصعوبات التالية
في إلحاق أضرار كبيرة بلبنان، " إسرائيل"أي أن تنجح    :  قد يتكرر مرة أخرى    2006 إن سيناريو عام     -1

 األذى الذي أنزلته باللبنانيين، أما نجاحها في القضاء على المقاومة فهو مغـامرة تحيطهـا                بل بمضاعفة 
  .مخاطر كثيرة 

، إذ باتت تسبح في منطقة مشبعة بالعداء لها والحـرب           "إسرائيل" إن األجواء الدولية ليست مؤاتية ل        -2
دم بعقبـة كبـرى فـي       أما على الصعيد الدولي فإنها سوف تـصط       . سوف تشعل مشاعر العداء ضدها      

فالنظرة السائدة في اإلدارة األمريكية اليوم هـي،        . واشنطن نفسها بعد خروج حلفائها من البيت األبيض         
تحولـت  " إسرائيل"كما وصفها لي سميث نفسه بعد جولة من المحاورات مع المسؤولين األمريكيين بأن              

هو أال يثيروا المتاعب    " اإلسرائيليون"من رصيد لحساب أمريكا إلى عبء عليها، وأن أفضل شيء يفعله            
  .ألنفسهم وللغرب 

وأنـصارهم فـي    " اإلسرائيليون"رغم هذين االعتبارين، ورغم ادعاءات العقالنية والواقعية التي ينسبها          
، فإن العقل الصهيوني ال يزال ينقل اليهود من مسعدة إلى أخرى، بـدالً              "اإلسرائيلية"الغرب إلى السياسة    

ضد لبنان ليـست    " اإلسرائيلية"ومن ثم فإن الحرب     . هم العيش اآلمن والحرية واالزدهار      من أن يوفر ل   
  .من االحتماالت الكبيرة، لكنها تبقى على كل حال من االحتماالت 

  30/7/2010، الخليج، الشارقة
  

      شبح التهويد والتطهير يطارد عرب النقب  .58
  نبيل السهلي

 صورها في منطقة النقب جنـوب فلـسطين المحتلـة، فمـن             تتجسد مأساة الشعب الفلسطيني في أوضح     
االعتقال والمالحقة للشباب العربي هناك، مرورا بهدم المنازل وتدمير القرى العربيـة، وصـوال إلـى                

  .مصادرة الجيش اإلسرائيلي لما تبقى من األراضي العربية
إسرائيل وأحزابها السياسية في    وقد زاد الوضع سوءا الشعارات العنصرية التي أطلقها عدد كبير من قادة             

اآلونة األخيرة، والداعية في مجملها إلى القيام بحملة تطهير عرقي كبيـرة مـن أجـل طـرد العـرب                    
  .الفلسطينيين من أرضهم، ومن بينهم عرب النقب

ولتهيئة الظروف من أجل إفراغ منطقة النقب من أهلها العرب، سعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ               
 إلى حرمان العرب هناك من أبسط الحقوق اإلنسانية، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعيـة               1948ام  الع

  .أخرى
لكن األخطر ما حدث مؤخرا، حيث قامت الجرافات اإلسرائيلية بإزالة قرية العراقيب في منطقة النقـب                

العربية بغية االنقضاض   بشكل كامل، واقتلع الجيش اإلسرائيلي األشجار هناك، وقام بتدمير معالم القرية            
  .على الوجود العربي في منطقة النقب وتهويدها في نهاية المطاف

ولهذا باتت الضرورة ملحة إللقاء الضوء على سياسة إسرائيل إزاء عرب النقب الذين يواجهون سياسـة                
  .تهويد محكمة
  حقائق أساسية.. منطقة النقب 

من مـساحة فلـسطين التاريخيـة       % 50ى أكثر من    تستحوذ منطقة النقب في جنوب فلسطين المحتلة عل       
 كيلومترات مربعة، وبفعل الزيادة السكانية العالية بين العرب في تلـك المنطقـة ارتفـع                27009البالغة  

من % 12 يمثلون   2010 ألفا في بداية العام الحالي       170 إلى حوالي    1948 ألفا في العام     15عددهم من   
  .رإجمالي عدد العرب داخل الخط األخض
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وقد سعت سلطات االحتالل منذ السنوات األولى إلقامة إسرائيل إلى السيطرة المباشرة على ما تبقى مـن      
أراضي البدو في النقب لصالح بناء الترسانة العسكرية اإلسرائيلية من جهة، وبنـاء مـزارع حكوميـة                 

  .وخاصة من جهة أخرى
قب في بداية السبعينيات مـن القـرن العـشرين          وتبعا لذلك ألزمت السلطات اإلسرائيلية أهالي منطقة الن       

تسجيل أرضهم في دائرة ما يسمى هيئة أرض إسرائيل، وتعلم السلطات اإلسرائيلية حقيقة عدم احتفـاظ                
غالبية أهالي النقب البدو بمستندات حول ملكيتهم في أراضي النقب والتجمعات والقرى هنـاك، خاصـة                

  .عاصمة النقب بئر السبع
 بأنه ال ملكيـة     1948كان اإلشارة أيضا إلى أن المحاكم اإلسرائيلية كانت أقرت في العام            ومن األهمية بم  

وبفعل عمليات المصادرة اإلسرائيلية المبرمجة منذ عام النكبـة قبـل           . للبدو في أرضهم وأرض أجدادهم    
بالسكان البدو   عاما، فإن الحقائق والدراسات المختلفة تشير إلى أن مساحة المنطقة المأهولة             62أكثر من   

 ألف دونم من أصل مساحة صحراء النقب البالغة نحو          240العرب أصحاب األرض األصليين ال تتعدى       
 مليون دونم، ومن بين أهم الحجج اإلسرائيلية للسيطرة على أراضي البدو في النقب حجة الحفـاظ                 13.5

 عـن الـدواعي األمنيـة       على التنظيم الهيكلي للمنطقة، وضبط عمليات البناء بشكل ممـنهج، ناهيـك           
والعسكرية، وذلك بغية بناء المزيد من المعسكرات والمصانع العسكرية والمطـارات اإلسـرائيلية فـي               

  .األراضي العربية بعد إتمام مصادرتها وتهويدها
وفي هذا السياق يذكر أنه من بين أهم المفاعالت النووية اإلسرائيلية مفاعل ديمونة الـذي يوجـد فـي                   

  .، حيث يعد من أهم المفاعالت اإلسرائيلية التي تمتلكها إسرائيلصحراء النقب
  تغيير الخريطة الديموغرافية عبر تهجير العرب

وبناء على ذلك تمكنت السلطات اإلسرائيلية عبر سياسات ديموغرافية واستيطانية محكمـة مـن عـدم                
طات اإلسرائيلية بتجميـع بـدو      االعتراف بكل التوسعات العمرانية العربية في منطقة النقب، وقامت السل         

النقب في مناطق محددة ألسباب أقلها محاولة كسر التمركز الديموغرافي الشديد للبدو في منـاطق لهـا                 
هوية عربية خالصة، ومن تلك المناطق التي تم إسكان قسم من البدو فيها بلدة مرعيت، وهـذه الخطـوة                   

  .قت نفسهكانت بمنزلة اقتالع وترحيل قسري لعرب النقب في الو
وثمة العديد من المخططات اإلسرائيلية إلعادة تجميع عرب النقب في ثالث مناطق في جنوب فلـسطين                

ديمونا وعراد وبئر السبع، وفي نفس االتجاه قد تتم عمليات التجميع في سبع قرى عوضـا                : المحتلة هي 
طات واإلدارات  عن سبعين قرية بدوية منتشرة في صحراء النقب غير معترف بهـا أصـال مـن الـسل                 

اإلسرائيلية المختلفة، وهو ما سيجعل حياة البدو أكثر هامشية في مجاالت الصحة والتعلـيم والخـدمات                
  .االجتماعية األخرى

وثمة دراسات أشارت إلى وجود مخططات استيطانية إسرائيلية رسمية وأكاديميـة أيـضا لالنقـضاض               
ء النقب لتحويلها إلى مناطق ومزارع عسكرية       والسيطرة على ما تبقى من أراضي البدو في قرى صحرا         

  .إسرائيلية، وفي هذا السياق تندرج عملية تدمير قرية العراقيب وإزالتها بالكامل
والالفت أنه قد جرى الحديث في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في أكثر من مناسبة عن احتماالت مصادرة                

نوات القليلة القادمة، ما يجعـل البـدو العـرب           ألف دونم من أراضي البدو في النقب في الس         700نحو  
يتركزون في مأوى لكن دون االعتراف بهم مواطنين لهم حقوق المواطنة الكاملـة فـي دولـة تـدعي                   
الديمقراطية لمواطنيها، وقد كانت تصريحات طومي لبيد زعيم حركة شينوي قبل فترة حول وضع عرب               

بأن كل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة عاملت عـرب        "النقب أصدق تعبير عن توصيف حالتهم، فقد قال         
  ".النقب كما عامل األميركيون الهنود الحمر قبل مئات السنين

  يهودية الدولة ومخاطر تهويد النقب
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لقد برزت في اآلونة األخيرة نداءات إسرائيلية وشعارات حزبية تؤكد على ضرورة تهويد ما تبقى مـن                 
د ينعكس شعار يهودية الدولة الذي أكد عليه في الخطاب الـسياسي            أرض عربية في صحراء النقب، وق     

اإلسرائيلي أيضا على النشاط االستيطاني اإلسرائيلي وتعزيزه في صحراء النقب لجهة طمـس الهويـة               
العربية في تلك المنطقة، وهذا ما اتضح على األرض من خالل تدمير وإزالة معالم قرية العراقيب فـي                  

  .النقب مؤخرا
ستخدم الحكومة اإلسرائيلية ومراكز البحث اإلسرائيلية مسميات عديدة تحت مـا يـسمى بعمليـات               وقد ت 

  .التطوير من أجل تكثيف االستيطان وتسمينه بغية ابتالع مزيد من أراضي البدو في صحراء النقب
مما تقدم اتضحت معاناة عرب النقب، األمر الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى تسليط الضوء علـى                  
أوضاع العرب داخل الخط األخضر، خاصة في صحراء النقب، وهذا يتطلب فضح السياسات اإلسرائيلية              
المتبعة ضدهم والهادفة إلى تهجير أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين إلى خارج أرضـهم أو إلـى                  

ى من أراض إعادة توزيعهم في قرى أخرى غير قراهم التي ترعرعوا في كنفها، فضال عن ابتالع ما تبق            
  .عربية في حوزة العرب الفلسطينيين في جنوب فلسطين المحتلة

مـن إجمـالي   % 20والالفت في هذا السياق أنه رغم أن األقلية العربية داخل الخط األخضر تشكل نحو         
من مساحة المنطقة المقامـة عليهـا       % 3سكان إسرائيل ال تمتلك تلك األقلية في أرضها التاريخية سوى           

ألمر الذي يؤكد أهمية الخطوات اإلسرائيلية في تهويد األرض الفلسطينية ركيزة هامة وأساسية             إسرائيل، ا 
في استمرار التوجهات اإلسرائيلية وبناء المؤسسات اإلسرائيلية وفرض األمر الواقع اإلسـرائيلي علـى              

  .حساب الشعب الفلسطيني وأرض أجداده
  استخالصات أساسية

  :االستخالصات التاليةمن خالل ما تقدم يمكن تسجيل 
اتضحت األهداف اإلسرائيلية بعد تدمير قرية العراقيب في النقب قبل عدة أيام، حيث العمل جـار                : أوال

  .على قدم وساق لتهويد تلك المنطقة
من مساحة فلسطين التاريخية    % 50تستحوذ منطقة النقب في جنوب فلسطين المحتلة على أكثر من           : ثانيا

مترات مربعة، وبفعل الزيادة السكانية العالية بين العرب في تلـك المنطقـة ارتفـع                كيلو 27009البالغة  
  .2010 ألفا في بداية العام الحالي 170 إلى حوالي 1948 ألفا في العام 15عددهم من نحو 

تشير الدراسات المختلفة إلى وجود مخططات اسـتيطانية إسـرائيلية رسـمية وأكاديميـة أيـضا                : ثالثا
سيطرة على ما تبقى من أراضي البدو في قرى صحراء النقب لتحويلهـا إلـى منـاطق                 لالنقضاض وال 

  .ومزارع عسكرية إسرائيلية، وفي هذا السياق تندرج عملية تدمير قرية العراقيب وإزالتها بالكامل
قد تستخدم الحكومات اإلسرائيلية ومراكز البحث اإلسرائيلية مسميات عديدة تحـت مـا يـسمى               : رابعا

 التطوير من أجل تكثيف االستيطان وتسمينه بغية ابتالع مزيد من أراضي البدو فـي صـحراء                 بعمليات
  .النقب في المستقبل

  30/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  من يساعد في تهويد فلسطين؟ .59
   نقوال ناصر

ذكر أوراقها  وت.  بفعالية باستثناء القدس الشرقية من برامجها      USAIDتقوم برامج المساعدات األميركية     
باعتبارهـا  " الضفة الغربيـة وغـزة    "الخضراء وتقاريرها وتصريحاتها الرسمية األخرى بشكل متكرر        

  .لكن فيها إشارات نادرة جداً إلى القدس الشرقية. وجهات لنشاطاتها
، عندما وهب الثري األميركي اليهودي يوداه تورو مبلـغ          1860منذ العام   : ترجمة عبد الرحمن الحسيني   

 إلنشاء أول مستوطنة يهودية خارج أسوار البلدة القديمـة          -وهي ثروة في ذلك الوقت    - دوالر   60.000
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من القدس، كان ذلك إيذانا بمد يد المساعدة من الصناديق األميركية العامة والخاصة على حد سواء لخلق                 
ووفـق  . ألميركيةوتقف إسرائيل اليوم في رأس قائمة متلقي المساعدة ا        . إسرائيل وتوسعها في األراضي   

 2008 و 1946، تلقت إسرائيل بـين العـامين        USAIDالورقة الخضراء لوكالة المساعدات األميركية      
وفي حقيقة األمر، صـبت الواليـات المتحـدة         . مساعدات أكثر مما تلقته روسيا والهند ومصر والعراق       

مار أوروبـا بعـد الحـرب       المزيد من األموال في إسرائيل أكثر مما أنفقته في خطة مارشال إلعادة إع            
. ألقى بعداً جديداً على القـصة     "نيويورك تايمز "ومع ذلك، تقرير حديث ظهر في صحيفة        . العالمية الثانية 

 جماعة أميركية جمعت خالل العقد الماضي أكثر من         40الحالي، أوردت التايمز أن     ) يوليو( تموز   5ففي  
ضريبة، وتم إرسالها إلى مستوطنات يهودية في        مليون دوالر، على شكل هدايا تخصم قيمتها من ال         200

الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين، مشيرة إلى أن الخزينة األميركية تساعد من ناحية فعلية، ال بل                
  .وتشجع على توسيع المستوطنات غير الشرعية وتهويد القدس

قة التي يعمل بهـا ذراع حكـومي        من المفارقة المتمثلة في الطري    " نيويورك تايمز "وفيما اشتكت صحيفة    
أميركي على تسهيل تحويل أموال خاصة إلى نشاطات وأهداف تخالف الـسياسة األميركيـة الرسـمية،                

المستثناة من  " الهبات"وعلى نفس القدر من المغزى الذي ينطوي عليه ذلك، فشل المقال في ذكر أن مبلغ                
فـي المـشروع    " بـشكل ثابـت   "تصبها واشـنطن    الضريبة يظل قليالً مقارنة مع األموال العامة التي         

 باليين دوالر   3 مبلغ   2011فعلى سبيل المثال، خصصت الموازنة الفيدرالية األميركية للعام         . الصهيوني
من إجمالي المساعدات المخصصة لما يدعى الشرق        % 42على شكل مساعدات إلسرائيل، أو ما يعادل        

  .األدنى لذلك العام
، وهـي ذراع وزارة     USAIDاه مالحظة أن سياسة وكالة المساعدات األميركيـة         كما من الجدير باالنتب   

الخارجية الذي تستخدمه لتحقيق الغايات األميركية في ما وراء البحار، تتضارب مع مواقـف واشـنطن                
وفي حين تـذكر    .  الخاصة بالفلسطينيين على استثناء القدس الشرقية      USAIDإذ تعمل برامج    . الرسمية

" الـضفة الغربيـة وغـزة   "ضراء وغيرها من التقارير والبيانات الرسمية، وعلى نحو منتظم        أوراقها الخ 
ويبدو األمر وكأن القدس الشرقية ال تـشكل        . كعناوين لنشاطاتها، فإنها نادراً ما تشير إلى القدس الشرقية        

من اقرار واشنطن   بالنسبة لوكالة المساعدات األميركية جزءا ال يتجزأ من األراضي المحتلة، على الرغم             
الرسمي بأنها كذلك، وعلى الرغم من شمولها القدس الشرقية في عداد موضوعات الوضع النهائي فـي                

وال . عملية السالم التي ترعاها أميركا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي تعتبر سـلطات االحـتالل              
 ومـن ورائهـا   – USAIDيركيـة  يستطيع المرء في هذا السياق سوى الشك في وكالة المساعدات األم          

 باعتبارها متواطئة في عملية خداع محسوبة من خـالل حـذفها المتعمـد              -وزارة الخارجية األميركية  
  .والممنهج للقدس الشرقية من برامجها ووثائقها

إلى ذلك، أعرب مسؤولو السلطة الفلسطينية في رام اهللا عن غضبهم من إلغاء الضريبة علـى الهبـات                  
لكن المرء يشك بأن هـذه      . خاصة لتمويل التوسع االستيطاني اليهودي في األراضي المحتلة       األميركية ال 

العاطفة كانت موجهة بشكل رئيسي لالستهالك المحلي، ألنهم سارعوا بالتأكيد على أن الفلـسطينيين لـم                
وقالـت  . ايكونوا غير ممتنين للواليات المتحدة، وحثوا وكالة المساعدات األميركية على مواصلة جهوده           

إن الواليات المتحدة   : "الماضي) مايو(وكالة ترويج االستثمار الفلسطيني في موقعها اإللكتروني في أيار          
هي الممول الرئيسي للمساعدات االقتصادية والتنموية الثنائية للشعب الفلسطيني، حيث قدمت أكثر مـن              

ة تساعد في تسهيل حركة الناس والسلع       إن الواليات المتحد  "وأضافت  . 1994 بليون دوالر منذ العام      2.9
، وكأنها وغيرها من هيئات السلطة الفلسطينية كانت مشتتة االنتباه          "الفلسطينية، بينما تحسن أمن إسرائيل    

وكانت وكالـة   . وكالة المساعدات األميركية والسياسات التي تساعد في تنفيذها       " جهود"بعض الشيء عن    
 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية فـي موازنتهـا للعـام           550.4 المساعدات األميركية قد خصصت مبلغ    

المقبل، وتعتمد مواصلة هذه المساعدة على استمرار الخالفات الفلسطينية بين فتح وحماس، كما وعلـى               
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ولم يتم تخصيص أي شيء للقدس الشرقية، بينما سيتم إنفـاق جـل األمـوال علـى                 . استمرار الحصار 
  ".قانون والبرامج األمنيةمكافحة المخدرات وتعزيز ال"

موضع شك أكبر، وتتطلب المزيد من التوضيح       " تسهيل الحركة "وعلى الرغم من ذلك، تظل اإلشارة إلى        
في ضوء الدور الذي تلعبه هذه المساعدات في تعزيز االحتالل وتخنـدق المـستوطنات اليهوديـة فـي                  

إلدارات األميركية المتعاقبـة والزيـادات      وقد أخفقت ا  . األراضي المحتلة، وتعزيز تهويد القدس الشرقية     
المكوكية لمبعوثيها ومراسليها في رفع الحواجز العسكرية التي تفرضها إسرائيل فـي الـضفة الغربيـة                

بين الضفة الغربية وغزة، أو في فتح نقاط العبور إلى غـزة حتـى              " ممر آمن "وحول القدس، وفي فتح     
وهذه هي الطرقـات االلتفافيـة      ". بديلة"براعة في شق طرق     لمرور المساعدات االنسانية، لكنهم نجحوا ب     

 % 42التي خططت لها سلطات االحتالل لربط المستوطنات اليهودية التي باتت تحتل في الوقت الحالي               
من مساحة الضفة الغربية، والتي ال تشتمل على المنطقة المحتلة التي ضمتها إسرائيل إلى بلدية القـدس،                 

وتقوم الطرقات االلتفافية بتقسيم باقي الضفة الغربية إلى        ". بتسليم"نسان اإلسرائيلي   طبقا لمركز حقوق اال   
  .كانتونات مكتظة بالسكان الفلسطينيين

ان وكالة المـساعدات األميركيـة قامـت        ) ARID(إلى ذلك، يورد معهد األبحاث التطبيقية في القدس         
ويقع معظـم   . 2004طات االحتالل في العام     من شبكة الطرقات االلتفافية التي شقتها سل       % 23بتمويل  

من مساحة الضفة الغربيـة، والتـي        % 80اللتان تضمان أكثر من     " ج"و" ب"هذه الطرق في المنطقتين     
وكانت البلدان المانحة التي    . تخضع لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي الذي يشرف على كافة أعمال الطرقات         

 200 كيلو متر من هذه الطرق بكلفة بلغت         500فقت على شق    وتمولها قد وا  " عملية السالم "تشرف على   
ومن المقـرر ان يـستكمل      .  مليون دوالرا قدمتها وكالة المساعدات األميركية      114مليون دوالر، منها    
 كيلو متراً مع حلول نهاية هذا العام، وسيحيط معظم هذا الطريق بالمـستوطنات              120طريق آخر طوله    

خالقاً جداراً من الطرق السريعة المعبدة لتعزيز جدار الفـصل الـذي يقطـع              اليهودية في القدس الكبرى     
الضفة الغربية عن القدس، وبغية ترجيح الميزان الديمغرافي في القدس الكبـرى لـصالح المـستوطنين                

  .اليهود وضد سكانها األصليين الفلسطينيين
ودية صاعدة إلى التالل ومنحدرة     وفي الغضون، يجري امتداح باقي أعمال الطرقات التي تنساب عبر األ          

وفـي الحقيقـة، يمـضي      . لحكومة سالم فياض في رام اهللا     " إنجازاً"إلى أودية الضفة الغربية، باعتبارها      
، "ج"و" ب"منطقتـي   " تختـرق "فياض أبعد من ذلك ليتفاخر بأن هذه الطرقات هي مشروعات فلسطينية            

وفـي الحقيقـة ال     . لغربية كما عرفتها اتفاقيات أوسلو    التقسيمات األمنية للضفة ا   " تخالف"وهي تبعا لذلك    
فـي  " منجزاتهـا "تستطيع وكالة المساعدات األميركية بدورها االدعاء بأن هذه الطرق تعتبر واحدة من             

. تسهيل حركة الفلسطينيين في ظل االحتالل، كما ال تستطيع السلطة الفلسطينية اعتبارها انتصارا معقوالً             
إن ما يحـدث هـو أن وكالـة المـساعدات           : "يلي، رئيس دائرة مراقبة التحديث    وكما يشرح سهيل الخل   

: األميركية تقدم هذه الخدمة من مشروعات البنية التحتية للسلطة الفلسطينية ولسان حالها يقول باألسـاس              
ال وعليه، فإن السلطة الفلسطينية تجد نفسها مضطرة ألن تقبل طرقاً           . خذ الحزمة جميعاً أو دعها جميعاً     "

  ".تريدها من تخطيط إسرائيل
من جهتها، تشرح أنغريد جرادات غاسنر، مديرة مركز بادل للموارد الخاصة باإلقامة الفلسطينية وحقوق              

إنه ألمر يبعث على الحزن أن تجد الـسلطة         "الالجئين، تشرح األمر على نحو ربما يكون أوضح، فتقول          
  ".صة، بينما يسيطر المستوطنون على الطرقات الرئيسيةالفلسطينية وهي تساعد في بناء كانتوناتها الخا

وفي الشهر الماضي، أصدر فياض بياناً نفى فيه أن تكون السلطة الفلسطينية قد ساهمت في إنشاء شـبكة                 
وأضاف غسان الخطيب، الناطق بلسان حكومة فيـاض،        . من الطرقات كانت سلطة االحتالل قد اقترحتها      

لكن الوقـائق    .في الضفة الغربية  " نظام أبارتيد "صارى جهودها لمنع نشوء     أن السلطة الفلسطينية تبذل ق    
  .على األرض تفند لسوء الطالع مثل هذا النفي وهذه التأكيدات
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  "ميدل إيست أون الين"
  30/7/2010، الغد، عمان

  
  انفصال مع كل ذلك .60

  أري شفيت
سرائيليين ماذا ستكون آثـار     قبل نحو من نصف سنة من االنفصال سئل بضع عشرات من قادة الرأي اال             

جزم بنيامين نتنياهو أنه يكمن في االنسحاب من جانب واحـد           . االنسحاب من جانب واحد من قطاع غزة      
 أمنيا؛ وزعم موشيه    –بال عوض خطر وجودي؛ وقدر عوزي أراد بأن االنفصال سيسبب تهاويا سياسيا             

س أنه سينـشأ نتـاج االنفـصال وضـع          يعلون أن االنسحاب سيمنح االرهاب الدعم؛ وقدر موشيه أرن        
استراتيجي جديد يكون فيه جنوب اسرائيل معرضا للتهديد الفلسطيني على الدوام؛ وتنبأ يعقوب عمدرور              
أن غزة ستصبح دولة حماس، وأن الصواريخ الفلسطينية ستبلغ أسدود وكريات غـات؛ وتوقـع نتـان                 

تدهور الى حرب، أما رئيس بلدية سديروت       شيرانسكي أن يقوى التطرف الفلسطيني وتنشأ مسارات قد ت        
 6ثالثون صاروخ تسقط علـى سـديروت، فيقتـل          : "آنذاك، ايلي مويال، فاقترح سيناريو مستقبل أهوج      

فألغـام  . لكن دخول غزة ليس سهال هـذه المـرة        . ماذا تفعل اسرائيل؟ تدخل اسرائيل غزة     . 10ويجرح  
تل الجنود يستعمل الجيش االسرائيلي نار أقوى يقتـل         وبسبب ق . وجنود قتلى . وألغام جانبية وجنوب لبنان   

  ".مواطنون فلسطينيون ثم تورط دولي
فـي المـدة    . من آن آلخر يكون اليمين على حق      .  ال يمكن اخفاء الحقيقة وهي ان اليمين كان على حق         

ة التـي   وفي الفتر . التي كانت فيها اسرائيل غارقة في نشوة االنفصال، رأى اليمين الواقع رؤية صحيحة            
إن . تحدثت وسائل االعالم كلها فيها ممتدحة االنفصال، أدرك اليمين األشل ما سيحدث فـي المـستقبل               

تنبؤات غضب البسي البرتقالي التي رؤيت قبل خمس سنين مثيرة للسخرية وجنونية تبين انهـا دقيقـة                 
على ) 2007(على غزة   واستيالء حماس   ) 2006(فقد برهن فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية        . تماما

  .مبلغ بعد نظر القوميين
لقد فهم جيدا االخطار الكامنة في االنسحاب لكنه لم يدرك          .  كان اليمين على حق، لكن اليمين أخطأ ايضا       

ولقـد رأى أدق    . لقد أحسن توقع المستقبل القريب لكنه لم يتنبأ بالمستقبل البعيد         . البتة ضرورة االنسحاب  
لم يدرك اليمين قبل خمس سـنين       . رية لكنه كان أعمى عن التهديد االستراتيجي      تفصيالت المشكلة العسك  

  .ما يرفض اليمين ادراكه اليوم أيضا وهو أن جرثومة االحتالل أصبحت جرثومة مفترسة فتاكة
فهي لم تنشىء في قطاع غزة وضعا بينا النهـاء االحـتالل            .  كانت خطة االنفصال خطة كثيرة العيوب     

ولم تـستكمل   . ولم تصحبها خطة مارشل دولية تعيد بناء غزة وتعزز معتدليها         . المتحدةتعترف به االمم    
ولـم  . بسياسة ردع صارمة تمنع تحول قطاع غزة الى قاعدة صواريخ معادية تعرض تل ابيب للخطـر               
 إن قوة . تنشىء توازنا مقبوال في الرأي في الضفة الغربية ولم تمنح اسرائيل ذخائر سياسية طويلة األمد              
كـان  . خطط االنفصال كانت بأنها كانت تجربة جريئة أولى في نوعها لمواجهة الجرثومـة المفترسـة              

  .المنطق األساسي الذي وقف من ورائها قويا وما يزال كذلك
ليس السـرائيل   . على اسرائيل واجب وجودي واخالقي أن تنهي االحتالل       :  قال منطق االنفصال ما يلي    

وعلى ذلك يجب على اسرائيل االخذ بخطوات محـسوبة تقـدمها فـي      . لشريك فلسطيني النهاء االحتال   
لكنه ال بقاء أيضا للوضع     . كال ال احتمال لسالم كامل في المستقبل ا لقريب        . مراحل نحو انهاء االحتالل   

ولما كان األمر كذلك فعلى اسرائيل أن تأخذ مصيرها بيديها وأن تعمل بحكمة لوضع حـد بينهـا                  . القائم
وبهـذا  . بهذا فقط تستطيع أن تضمن هويتها وشرعيتها على أنها دولة يهودية ديمقراطية           . ينوبين فلسط 

 الفلسطيني صراعا محتمال، يخفت آخـر االمـر ليـصبح           –فقط تستطيع ان تجعل الصراع االسرائيلي       
  .سالما
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 مشكال لكن   2005كان االنفصال في    :  أصبحت الصورة واضحة بعد خمس سنين من الخروج من غزة         
الدرس من اخفاق االنفصال االول هو ان االنفصال الثـاني          . ستراتيجية االنفصال كانت وما تزال حيوية     ا

، ولن يحل االنسحاب بال تأييد دولـي،  67لن يحل االنسحاب الى خطوط    . يجب ان يتم على نحو مختلف     
اب مـن غيـر أن      ولن يحل االنسح  . وال يحل االنسحاب بغير تفاهمات صامتة مع الفلسطينيين المعتدلين        

االنفـصال خطـر لكـن      . لكن لن يكون آخر األمر خيار آخر      . يضمن رد حقيقي على تهديد الصواريخ     
  .االنفصال أقل خطرا من كل بديل آخر

  7/2010 /29 "هآرتس"
  29/7/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .61

  

  
    29/7/2010   الوطن، قطر،   


