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   األمنية والديموغرافية "إسرائيل"رسم الحدود بمعايير  :باراك يطرح رؤيته للتسوية مع الفلسطينيين .1

 كشفت أمس، النقاب عن ما اإلسرائيلية" معاريف"حيفة ص أن 31/7/2010، السفير، بيروتنشرت 
مبادرة " للسالم مع الفلسطينيين، والتي أطلقها خالل لقاء عقده مؤخراً مع أعضاء "خطة باراك"سمته 
وفي أول مبادئ خطة باراك أن تجميد االستيطان الحالي ال يمكنه أن يستمر، وهو بذلك يلتقي . "جنيف

  .  لكنه يشدد على وجوب رسم الحدود داخل فلسطينمع أبرز أنصار االستيطان،
اإلسرائيلية أمس، تفاصيل خطاب لوزير الحرب إيهود باراك أمام مجموعـة           " معاريف"صحيفة  ونشرت  

 ودائرة الكيبوتسات فـي حـزب العمـل، إن          "مبادرة جنيف "في لقاء نظمته    ،   شخصية إسرائيلية  50من  
وفي مثل هـذه الحالـة      . و إذا لم تكن هناك محادثات مباشرة      تجميد البناء في المناطق لن يستمر كما ه       "

يمكن للفلسطينيين أن يدعوا أن إسرائيل مسؤولة عن إفشال المفاوضـات، واالنتظـار إلـى أن يتقـدم                  
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) باراك(األميركيون في السنة المقبلة باقتراحات خاصة بهم عبر مجلس األمن الدولي أو من قبل الرئيس                
  . "أوباما

يوجد . يجب ترسيم الحدود داخل إسرائيل    ": وقال. يفة فقد نزل باراك إلى أدق التفاصيل      وبحسب الصح  *
في الجانب الداخلي دولـة     . واقع على األرض، يستدعي حدودا ترسم وفقاً العتبارات أمنية وديموغرافية         

قلة ودائمة،  اليهود مع غالبية يهودية صلبة ألجيال، وإلى جانبها دولة فلسطينية منزوعة السالح ولكن مست             
  . "قابلة للحياة من ناحية إقليمية واقتصادية وسياسية

ضرورة الحفاظ على كتل االستيطان عندنا، واالسـتعداد لمعالجـة المـستوطنات            "وشدد باراك على     *
 تعويض أو بلدات    -المنعزلة وإعادتها إلى نطاق دولة إسرائيل، أو إلى الكتل، سواء في مخططات إخالء              

 حيث نعطي لكل أولئك الذين يرغبون في االنتقال         -خالء يستمر خمس سنوات على األقل       كاملة تستعد إل  
من أماكنهم الحالية إلى داخل إسرائيل كمجموعة عامة وليس كأفراد، ونمنع ما حصل في فك االرتبـاط                 

وبذلك، وخالل ثالث أو أربع سنوات يمكن توطين بلدات جديـدة داخـل             . عن غزة، ونعد المستوطنات   
  . "لةالدو

وأوضـح  . أما الالجئون الفلسطينيون، فإن حل مشكلتهم يتحقق، بحسب باراك، داخل الدول الفلسطينية            *
    موضوع القدس سيبحث في نهاية المفاوضات، ولكنه موضوع يجب إنهاؤه أيضا،           "الوزير اإلسرائيلي أن

 ألف نسمة خلف    200يا مع    حيا يهود  12يوجد  "وأضاف  . "وإال فلن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق نهائي       
الخط األخضر، وأحياء عربية ال يوجد أي منطق سياسي بعيد المدى في االحتفاظ بها لدينا، وفي داخـل                  

 40الحرم القدسي، مدينة داود والبلدة القديمة والدرب الصاعد إلى جبل الزيتون، وهي منطقة يسكن فيها                
يه خشية أن يتطلع أحد الطرفين إلـى معالجـة          ألف نسمة، وبشأنه هناك حاجة إلى نظام خاص متفق عل         

  . "المسائل الرمزية
وتطرق باراك إلى طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواصلة المحادثات من النقطة التي توقفـت               * 

لماذا ال نواصل المفاوضات من     ) عباس(سألني  " أولمرت، قائالً    إيهودعندها مع الحكومة السابقة برئاسة      
نحن ال نعرف ما الذي تركه أولمرت، فقد جلـس فـي            : قلت له . قفت عندها مع أولمرت   النقطة التي تو  

كل ما نعرفه هو    . غرف مغلقة مع دخان السيجار الطيب، ال يوجد أي محضر، ال يوجد أي تسجيل لهذا              
  . "من مقابلة صحافية قال فيها أولمرت شيئا بعدما أنهى واليته، ومن تقرير أبو مازن

وزير البنية التحتية اإلسرائيلي ، أن )آي.بي.يو ( نقالً عن وكالة31/7/201، لشارقةالخليج، اوأشارت 
من أجزاء في القدس المحتلة وإخالء مستوطنات " إسرائيل"عوزي النداو رفض خطة باراك بانسحاب 

نتها وقال النداو، أمس، إن المبادئ التي تضم". تفتقر للمسؤولية"عتبر أنها امعزولة في الضفة الغربية و
وادعى أنه يؤيد المفاوضات المباشرة بين الجانبين ". تنطوي على غباء من الناحية السياسية"خطة باراك 

  .لكن من دون شروط مسبقة
باراك تتضمن انسحاباً من أحياء فلسطينية في القدس ال         خطة  ذكرت، أمس، أن    " معاريف"وكانت صحيفة   

في المستوطنات المعزولة في عمق الضفة تمهيداً إلخالئهـا         تشمل البلدة القديمة ومحيطها، وتجميد البناء       
  .في إطار اتفاق سالم ودفع تعويضات مالية لسكانها

  
   اإلضرار بالعالقاتأومفاوضات مباشرة مع حوافز  : تنشر مضمون رسالة أوباما لعباس"الحياة" .2

ها الرئيس باراك  نص الرسالة التي بعث ب"الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
 المفاوضات المباشرة مع إلى الرئيس محمود عباس وحذّره فيها من أن رفضه االنتقال إلى أوباما

 الفلسطينية، فضالً عن عدم مساعدة -إسرائيل الشهر المقبل ستكون له تبعات على العالقات األميركية 
 هدد في أوباماوقالت إن .  الغربية األميركية في تمديد فترة وقف االستيطان في أراضي الضفةاإلدارة

، "العصا والجزرة" المفاوضات المباشرة، ولوح له بـإلىرسالته عباس بأنه لن يقبل رفض طلبه االنتقال 
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 لعباس والسلطة "حوافز" تحمل أخرىفالرسالة تحمل تهديدات وتحذيرات واضحة من ناحية، ومن ناحية 
  .الفلسطينية

. "الترهيب والترغيب" بنداً تراوحت بين 16 الشهر الجاري، من 17في وتتألف الرسالة التي ُأرسلت 
 المفاوضات المباشرة مع إلىآن آوان التوجه "وحسب المصادر، جاء في البند األول من الرسالة انه 

 إلىرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح جاهزاً لالنتقال " أن، وفي البند الثاني "إسرائيل
 لن يقبل إطالقاً أوباما" أن، وفي البند الثالث "خيراًأات المباشرة في أعقاب اللقاء الذي عقده معه المفاوض

 المفاوضات المباشرة، وأنه ستكون هناك تبعات لهذا الرفض تتمثل في انعدام إلىرفض اقتراحه االنتقال 
 –قات األميركية  على العالأخرىالثقة في الرئيس عباس والجانب الفلسطيني، ما يعني تبعات 

 إلى األمم المتحدة، بديالً من االنتقال إلىلن يقبل بالتوجه ) البند الرابع (أوباما"، فضالً عن أن "الفلسطينية
 رفض واضح القتراح األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى إشارة، في "المفاوضات المباشرة

 حدود ما قبل الرابع من إلىعلى أساس العودة الطلب من مجلس األمن تحديد مرجعية للمفاوضات 
  . في حال رفض نتنياهو االحتكام لهذه المرجعية1967حزيران عام 
 الدول إقناع األميركية سيعمالن على واإلدارة أوباما" أن إلى أشار المصادر أن البند الخامس وأوضحت

، وهو األمر الذي تم بسهولة "اشرة المفاوضات المبإلىالعربية على المساعدة في اتخاذ قرار بالتوجه 
ويسر خالل اجتماع لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الذي عقدته في مقر الجامعة العربية في القاهرة 

 الحصول على دعم االتحاد األوروبي إلىسيسعى ) 6البند  (أوباما"أول من أمس، عالوة على أن 
  ." هذه المفاوضاتإلىواالتحاد الروسي لالنتقال 

 إقامة وهو الرئيس األميركي األكثر التزاماً أوباما"وحسب المصادر، جاء في البند السابع من الرسالة أن 
 المفاوضات المباشرة بناء على إلى في حال توجهوا إقامتهاالدولة الفلسطينية، سيساعد الفلسطينيين على 

  ."لن يقدم أي مساعدة في حال الرفض") البند الثامن(، لكنه "طلبه
 الحالية تمكنت من خفض وتيرة االستيطان في مدينة القدس الشرقية اإلدارة"وفي البند التاسع، جاء أن 

، كما جاء في البند "المحتلة والضفة الغربية خالل السنوات الثالث الماضية أكثر من أي وقت مضى
طان، وفي حال الرفض  تجميد االستياإلدارةفي حال توجهتم للمفاوضات المباشرة، ستمدد "العاشر انه 

  ."ستكون مساعدتها في هذا الشأن محدودة جداً
 11 جانب التهديد والوعيد، فإن البند إلى كانت البنود السابقة حملت ما يكفي من الحزم والصرامة وإذا

 كان إن التي على ما يبدو ال تعرف اإلدارة فقط، في خطوة محسوبة من جانب "التوقع"جنح نحو 
 تتوقع أن تتعامل المفاوضات مع األراضي اإلدارة" ما جاء في هذا البند الذي يقول إن بمقدورها التزام

، وأن المفاوضات ستشمل القدس الشرقية وغور األردن والبحر الميت وقطاع غزة 1967المحتلة عام 
  ."واألراضي الحرام

المفاوضات المباشرة  يتوقع أن تبدأ أوباما" أن تضيف 12 الرسالة في بندها الـ أنوتضيف المصادر 
 المفاوضات المباشرة، وليس إلىالوقت وقت االنتقال " أن، يرى 13، وفي البند "مطلع الشهر المقبل

 تتحدث الرسالة 14وفي البند . "التردد، بل وقت الشجاعة والقيادة، ويتوقع رد الرئيس عباس االيجابي
هم في هدم الثقة عمالً استفزازياً سيتحمل  األميركية ستستمر في اعتبار أي عمل قد يساإلدارة"عن أن 

  ."الطرف الذي يرتكبه مسؤوليته
 اإلدارة ترى إذ، فيتعلقان بالحكومة اإلسرائيلية والتزاماتها، )16 و15( في الرسالة األخيرانأما البندان 

 أن الحكومة إلى إضافة، "رفع الحصار عن قطاع غزة قد تحقق في شكل كبير"أن طلب الرئيس عباس 
  ."ستتخذ مجموعة من خطوات بناء الثقة في المستقبل"إلسرائيلية ا

 "الشعبية"وأكدت المصادر أن عدداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً الجبهتين 
 "فتح" عدد من الفصائل التي تدور عادة في فلك حركة إلى إضافة وحزب الشعب، "الديموقراطية"و
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ونقلت عن قياديين في هذه .  األميركي" والتهديداإلنذار"ا بشدة هذا والرئيس عباس وسياسته، عارضو
الفصائل رفضهم المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل، واتهامهم الواليات المتحدة باالنحياز 

عود و" و"ابتزاز" و"انتحار" المفاوضات المباشرة بأنه إلى جانب الدولة العبرية، ووصفهم االنتقال إلىالتام 
  . مجلس األمنإلى، مطالبين بالتركيز على اقتراح موسى التوجه "فارغة المضمون

  31/7/2010الحياة، لندن، 
  

  المرجعية للمحادثات المباشرة قبول مبدأ الدولتين ووقف االستيطان: عباس .3
ى حدود قال الرئيس محمود عباس إن المرجعية للمحادثات المباشرة هي قبول مبدأ الدولتين عل: القاهرة 

، ووقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية، 1967الرابع من حزيران 
  .وعدم ربط خطوات بناء الثقة بقضايا الوضع النهائي

 أولوأضاف، في كلمته خالل لقاء اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالم العربية الذي عقد في القاهرة 
عمل وندرس خيارات أخرى مثل الذهاب إلى مجلس األمن، وميثاق جنيف، ومحكمة نحن ن"من أمس، 

أود أن أشكر المملكة العربية السعودية واألمير سعود "، وقال "العدل الدولية وغيرها من الخطوات
الفيصل واألمين العام األخ عمرو موسى على النقاشات التي بدأت مع دائرة شؤون المفاوضات في 

  ".هذه المواضيعحول . ف.ت.م
الذي أريد من خالله إطالعكم "، في بداية اللقاء، عن شكره لالستجابة لطلبه لعقد هذا اللقاء عباسوأعرب 

  ".على كافة المستجدات والتطورات التي حصلت منذ لقائنا األخير في شهر أيار الماضي
لمون وكما شرحنا لكم في اللقاء كما تع: "وحول الضمانات األميركية للمحادثات التقريبية، قال الرئيس

 - ، أكد لنا فيها أن المرجعية 2010 نيسان 21 شباط و 18السابق، تسلمنا رسائل من الرئيس أوباما في 
 لضمان إقامة دولة 1967، إلنهاء االحتالل الذي بدأ عام "1515"و" 1397"و" 338"و" 242"ستكون 

ش جنباً إلى جنب بأمن وسالم مع دولة إسرائيل، واألخذ فلسطين المستقلة المتواصلة القابلة للحياة، لتعي
بعين االعتبار االتفاقات الموقعة، وخارطة الطريق، ومبادرة السالم العربية، إذ أن هذه المبادرة تعتبر 
عنصراً حيوياً في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التَوصل إلى سالم شامل على جميع المسارات بما 

 اإلسرائيلي، وأن محادثات التقريب ستشمل كافة قضايا - اإلسرائيلي، واللبناني -السوري فيها المساران 
، والسقف الزمني لهذه )القدس، الحدود، الالجئين، األمن، المستوطنات، والمياه(الوضع النهائي 

وم  شهراً إلنجاز كافة القضايا، وأن اإلدارة األميركية ستُحاسب أي طرف يق24المحادثات سيكون 
بأعمال استفزازية كطرح عطاءات استيطانية جديدة في القدس الشرقية أو أي أعمال استفزازية مماثلة، 
وأن اإلدارة األميركية ستحمل المسؤولية للطرف الذي يقوم بأعمال استفزازية من شأنها تقويض بناء 

لومو طيلة فترة المحادثات الثقة إلنجاح المحادثات، والتزام إسرائيل بعدم البناء في مستوطنة راموت ش
لمدة ) الحدود واألمن(، والتركيز في المحادثات التقريبية سيكون على موضوعي ) شهرا24ً(النهائية 

أربعة أشهر، وأن اإلدارة األميركية سيكون لها دور فعال ونشط وستطرح أفكاراً لجسر الهوة، وقد أخذت 
 الدولة ذات الحدود المؤقتة، وعندما يحدث تقدم في بعين االعتبار أن الجانب الفلسطيني ال يقبل خيار

  ".المسألتين سيتم االنتقال إلى المحادثات المباشرة
وفقاً لهذه األسس والتطمينات األميركية قررتم وقررنا : "عباسوفيما يتعلق بالمحادثات التقريبية، قال 

لحكومة اإلسرائيلية راغبة في تحقيق إعطاء فرصة للمحادثات التقريبية على الرغم من عدم قناعتنا بأن ا
السالم على أي مسار، وبالفعل اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بالموافقة على 

، حيث 9/5/2010، وبدأت المحادثات مع السيناتور ميتشل يوم 8/5/2010المحادثات التقريبية يوم 
أن االنتقال إلى المحادثات ( انطالق المحادثات التقريبية ويـؤكد صدر بيان عن اإلدارة األميركية يؤكد

، وهذا ما أكده لي الرئيس أوباما عندما التقيت به )المباشرة يتطلب إحراز تقدم في المحادثات التقريبية
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ية ، وهذا ما تحدثتُ به أيضاً أمام الكونغرس، وأمام القيادات اليهودية والصحافة األميرك9/6/2010يوم 
  ".ومركز بروكينجز

خُضنا ست جوالت في المحادثات التقريبية، قدمنا مواقفنا بشأن قضايــا الوضــع : "عباسوقال 
 End of(،)القدس، الحدود، المستوطنات، الالجئين، األمن، المياه، إنهاء الصراع واالدعاءات: )النهائي

Conflict and end of claims (جثث الشهداء التي لم تُسلم لنا، وأضفنا ورقة عمل عن األسرى و
، وقلنا 1967وكذلك بالنسبة للتعويضات المطلوبة لألضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة لالحتالل منذُ عام 

  للسيناتور ميتشل أنه يستطيع أن ينقل كافة 
 ، أثناء الجولة الخامسة، قال السيناتور ميتشل إن الرئيس أوباما يطلب1/7/2010يوم  "عباسوأردف 

صائب لألخ عمرو موسى، ونحن على . االنتقال إلى المحادثات المباشرة بشكل فوري، لذلك أرسلت د
، جاءني السيناتور ميتشل 17/7/2010تواصل دائم معه في كل شيء، وطلبنا عقد هذا االجتماع، ويوم 

ي السفير ديفيد  جاءن2010 /7 /27برسالة من الرئيس أوباما، وهي الرسالة التي عرضتها عليكم، ويوم 
 أساس 16/7 و21/4 و18/2هيل الى عمان وقال لي إن الرئيس اوباما يعتبر أن الرسائل الثالث 

للمحادثات المباشرة وطلب عرض ذلك على القيادة الفلسطينية، بمعنى أن كل ما ورد من نقاط في 
  ".الرسائل الثالث هو أساس المحادثات المباشرة

طلبت من السيناتور ميتشل أن يوافق نتنياهو على مرجعية تنص : "ئيسوحول ما هو المطلوب، قال الر
موافقة (، مع تبادل طفيف متفق عليه 1967على قبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 

 إن الرئيس أوباما عرض ذلك على 27/7، قال هيل يوم )الحكومة اإلسرائيلية وليس اإلدارة األميركية
 وأن الرد الذي حصل عليه من نتنياهو حفزه على طلب االنتقال الى 6/7اعه معه يوم نتنياهو في اجتم

المحادثات المباشرة فوراً، ووقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية، 
وأعلمونا أنه إذا دخلنا المحادثات المباشرة، فإنهم سيعملون على تمديد التجميد المؤقت 

)MOROTORIUM ( ايلول المقبل، وعدم ربط خطوات بناء 26بشكل شامل والمقرر انتهاؤه في 
  ".الثقة، بقضايا الوضع النهائي

آمل أن نبذل جهوداً مشتركة لكي نصل إلى تحقيق األهداف التي ذكرت ولقد طلبت أيضاً من : "وأضاف
  ".المجتمع الدولي مساعدتي في تحقيق ذلك

ارات أخرى مثل الذهاب إلى مجلس األمن، وميثاق جنيف، ومحكمة العدل نحن نعمل وندرس خي: "وقال
الدولية وغيرها من الخطوات، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية واألمير سعود الفيصل، واألمين 

حول . ف.ت.العام األخ عمرو موسى على النقاشات التي بدأت مع دائرة شؤون المفاوضـات فــي م
  ".هذه المواضيع

ضمن ما طرحت أعتقد أن علينا جميعاً استمرار العمل مع اإلدارة األميركية للحصول على  "عباسوتابع 
  ".ما نريد بشأن المرجعية ووقف االستيطان، وذلك للدخول إلى المحادثات المباشرة وضمان نجاحها

 مليون 550  مليون دوالر من أصل115لم يدفع حتى اآلن سوى : "عباسوحول موازنة السلطة، قال 
  ".دوالر، باإلضافة إلى الخمسمائة مليون دوالر من قمة سرت

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

  "االبتزاز"الضغوط األمريكية على السلطة وصلت إلى : عشراوي .4
لسطينية  حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف.كشفت د : وليد عوض-رام اهللا 

 رفضوا إذا  ودولياًإقليمياً هددت بعزل الفلسطينيين األمريكية اإلدارة الجمعة بأن "القدس العربي"لـ
 كبيرة مورست على الرئيس محمود عباس والدول  ضغوطاًأن إلىاالنتقال للمفاوضات المباشرة، مشيرة 
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واهللا كانت "الجمعة يوم راوي وقالت عش .العربية من اجل الموافقة على الذهاب للمفاوضات المباشرة
 مثل هذه الضغوطات على الجانب أرنا بتاريخ المفاوضات لم أ"، مضيفة "هناك ضغوطات قوية جدا

 مارسوا ضغوطا قوية كذلك من اجل االنتقال األوروبيينن أ إلى وأشارت. "الفلسطيني بصراحة
  .يكيةاألمرللمفاوضات المباشرة مع إسرائيل حسب طلب الواليات المتحدة 

 عشراوي وأوضحت.  حد االبتزازإلىالضغوطات وصلت "وحول طبيعة الضغوطات قالت عشراوي 
   لالنتقال للمفاوضات المباشرة، " وحاجة إسرائيليةأمريكيةهناك حاجة "بان 

وعن الخطوة الفلسطينية المنتظرة بعد الموافقة العربية على االنتقال للمفاوضات المباشرة وترك تحديد 
 أي كان هناك إذا ومعرفة ما األمورالخطوة التالية يجب تقييم "طالقتها لعباس قالت عشراوي موعد ان

 واستمرار التنسيق، ولكن القرار يجب ان يؤخذ على - للجانب الفلسطيني والعربي - أعطيتضمانات 
  ال توجدبأنه عدم جدوى المفاوضات في ظل الحديث اإلسرائيلي إلى، مشيرة "ضوء كل المعطيات

 عشراوي بان اللجنة التنفيذية  وأكدت. لوقف االستيطان وال لمفاوضات تشمل الالجئين والقدسإمكانية
 إلى القادمة التخاذ موقف نهائي بشأن االنتقال للمفاوضات المباشرة، مشيرة األيامستعقد اجتماعا خالل 

  . هنا وهناك على حد قولهاأعطيت أمريكيةن هناك ضمانات أ
  31/7/2010لندن، القدس العربي، 

 
  فياض يرى نهاية االحتالل منتصف العام المقبل .5

 سالم فياض، إن الدولة الفلسطينية ستقوم لو آمـن           في رام اهللا   قال رئيس الحكومة الفلسطينية   : يو بي آي  
الفلسطينيون بقيامها وأرادوها أن تحدث، وأكد أن النمو الدائم في األراضي الفلسطينية لن يحدث إال بعـد              

إن "وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الـصادرة، أمـس،            . ء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية    إنها
جوهر ما نقوم به حالياً هو االستعداد لقيام الدولة الفلسطينية بكل وسيلة ممكنة وامتالك القدرة على حكـم               

علـه اآلن هـو التحـول لرفـع         ما نف "وأضاف  ". أنفسنا، وتحسين المؤسسات والبنية التحتية المالئمة لها      
معنويات الناس وإعطائهم أمالً من خالل رؤية األشياء تحدث علـى أرض الواقـع، وتحريـك الدولـة                  

أن الرهان الذي نقدمه هو     "وأشار إلى   ". الفلسطينية من كونها مجرد فكرة يتداولها الناس إلى واقع ملموس         
إن لم يحدث ذلـك،     "وقال فياض   ".  العام المقبل  أن العملية السياسية ستضع حداً لالحتالل بحلول منتصف       

فإن حقيقة قيام دولة فلسطينية ستكون واضحة جداً وراسخة وتضع ضغوطاً كبيرة على العملية السياسية               
   ".بشأنهاإلبرام اتفاق 

  31/7/2010الخليج،الشارقة، 
 

  سلطة عباس تجاوزت الخطوط الحمراء: بحر .6
 المجلس التشريعي الفلسطيني منح لجنة المتابعة العربية الـضوء          أحمد بحر النائب األول لرئيس    . دان د 

األخضر لسلطة رام اهللا لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع االحتالل، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد                
تشهد تصعيداً إسرائيلياً كبيراً وإنفاذا للكثير مـن المخططـات اإلسـرائيلية بحـق األرض والمقدسـات               

  .ية في ظل سريان المفاوضات المباشرةالفلسطين
إن الجامعـة   : "30/7/2010نسخة عنه، الجمعـة     " فلسطين أون الين  "وقال بحر في بيان صحفي وصل       

العربية لم تكن لتجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار الهابط لوال الموافقة التامـة لـسلطة رام اهللا ومحمـود                    
 المواقف االنهزامية لمعظم األنظمة العربية التي ارتضت        تعكس"وأشار إلى أن الجامعة العربية      ". عباس

 األمريكي، وشرعنة كافة أشكال االنحطاط السياسي الذي        -لنفسها السير ضمن ركاب المحور الصهيوني       
  ". بات السمة العامة الذي يحكم األنظمة ويرتبط بوجودها وكيانها السياسي
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 وتجاوزت كل  ذريعاً وطنياًقد سقطت سقوطاً"باس وأكد بحر أن سلطة رام اهللا وعلى رأسها محمود ع
الخطوط الحمراء والمحرمات الوطنية، ولم تعد تراعي مشاعر أو كرامة وحقوق شعبنا الفلسطيني في 

 على ضرورة التصدي للنهج المدمر الذي تنهجه السلطة وتستبيح من خالله القيم شيء، مشدداً
  ". واألخالقيات والحقوق والثوابت الوطنية

واتخاذ قرارات "وشدد على ضرورة بلورة موقف وطني موحد تجاه اإلرتكاسة السلطوية الجديدة، 
وإجراءات حازمة في مواجهة سلطة رام اهللا ونهجها الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته 

  ".الوطنية
  31/7/2010فلسطين اون الين، موقع

  
  األقصى والقدسسجد المالهباش يدعو المسلمين في العالم لزيارة  .7

 محمود الهباش، أمس، كافة المسلمين .دفي حكومة فياض دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية : رام اهللا
في العالم لزيارة المسجد األقصى ومدينة القدس، كنوع من المقاومة وتعزيز صمود أهاليها في وجه 

 كثيرة وتغيرت بها العديد من األمور إن القضية الفلسطينية مرت بمراحل: "وقال .ممارسات االحتالل
  .ولكن المبادئ والثوابت بها لم تتغير وإن تغيرت المواقع ال يمكن أن يغير هذه المبادئ

 31/7/2010األيام، رام اهللا، 
  

  "محاولة إسرائيلية للهروب إلى األمام"الغارات على غزة : النونوطاهر  .8
تعقيباً على الغارات " قدس برس"الفلسطينية في غزة لـ قال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة : غزة

نحن ندين هذا العمل  " 30/7في ساعة متأخرة من ليل الجمعة قطاع غزة اإلسرائيلية التي استهدف 
اإلجرامي واإلرهابي والذي يعكس طبيعة العقلية اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وهي محاولة من 

وأكد  ".اه األمام وباتجاه التصعيد وتعبير عن فشل سياسات نتنياهو وحكومتهحكومة نتنياهو للهروب باتج
بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وبما يفوت على االحتالل "أنهم سيتعاملون مع هذا الواقع الجديد 

  ".العنصرية"، التي وصفها بـ"أهدافه
    30/7/2010، قدس برس

  
  لكن على ما سيتم التفاوض عليهالمشكلة ليست في المفاوضات و: نمر حماد .9

كشف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد النقاب عن أن قرار لجنة المتابعة :  رام اهللا
العربية تفويض الرئيس محمود عباس التخاذ الموقف المناسب من مطلب االنتقال إلى المفاوضات 

زال في انتظار الرد األمريكي واإلسرائيلي المباشرة ليس هو نهاية المطاف، وأن الجانب الفلسطيني ال
، أن "قدس برس"وأوضح حماد في تصريحات خاصة لـ .حول موضوع المفاوضات المباشرة المطلوبة

هناك طلب من اإلدارة األمريكية ومن إسرائيل : "، وقال"حساسة ودقيقة"المرحلة التي تمر بها المنطقة 
ول بأن المشكلة ليست في المفاوضات وإنما فيما سيتم التفاوض لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة، نحن نق

بشأنه، يجب أن تكون المفاوضات مبنية على أساس إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، هذا هو 
  ".األساس الذي يطالب به المجتمع الدولي، والعقبة ال تزال لدى الجانب اإلسرائيلي

    30/7/2010، قدس برس
  

   غزة في سلسلة غارات على قطاعآخرين عشرة وإصابة "القسام"قيادي ميداني في استشهاد  .10
 آخرين عشرة وأصيب استشهد مقاوم من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، :غزة

 على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم اإلسرائيليفي سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي 
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 كتائب القسام استشهاد احد قادتها الميدانيين عيسى عبد الهادي البطران في قصف نفذته ت وأعلن.السبت
  .الطائرات الحربية استهدفه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

 قصفت طائرات من أن مجمع الشفاء الطبي بعد إلى مختلفة وصلت إصابات ثماني أن مراسلنا أفادبدوره 
 كبيرة بالمقرات أضرار، فيما لحقت سابقاً" منتدى الرئيس" األمني ارأنصمحيط مجمع  ) 16 أف(طراز 
 من العاملين في 8 أن والطوارئ اإلسعاف معاوية حسنين مدير .د وقال . هناك ومنازل المواطنيناألمنية

 البحر شاطئ على مواقع مدنية على إسرائيلي جراء قصف أصيبواالحراسات في الشرطة التابعة للمقالة 
  .ة المنتدى، وحالتهم ما بين المتوسطة والحرجةفي منطق

 إلى إضافة من منطقة المنتدى لمستشفى الشفاء بحالة متوسطة، إصابتانوفي وقت الحق وصلت 
  . بالهلع والخوف بين الموطنين حيث جاء القصف في وقت متأخر من الليلاإلصاباتعشرات 

 عنصرا قبل نصف ساعة 150 أكثر من  الموقع الذي تم قصفه كان بهأنمصادر الشرطة تحدثت عن 
كما  . في قطاع غزة تم قبل ساعات قليلة من القصفاألمنية للمواقع إخالء أنمؤكدة ، من القصف

. إصابات يبلغ عن أنقصفت الطائرات هدفا في منطقة مفتوحة في دير البلح شمال قطاع غزة دون 
واستهداف القصف الجوي كذلك معمل  .تإصابا في رفح دون األنفاقوقصفت الطائرات الحربية منطقة 

 الدبابات أطلقت اكم . استهداف مخزن للمواد الغازية والعصائرإلى إضافةللبناء في منطقة الوسطى، 
  . في شمال القطاعإضاءة قنابل إلى إضافة عددا من القذائف على شمال قطاع غزة اإلسرائيلية

  31/7/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   مع أطراف عربية ولبنانية إلنصاف الفلسطينيين في لبنان دون توطينحماس تبدأ تحركاً .11
تحركاً مكثفاً مع أطراف عربية " أن حركة حماس بدأت "الحياة"علمت :  محمد المكي أحمد-الدوحة 

وأكدت . "ولبنانية حتى ينصف الالجئون الفلسطينيون في لبنان من دون أن يكون ذلك باتجاه التوطين
 أن هذا الموضوع ناقشه رئيس المكتب السياسي "الحياة"ي الحركة في لقاء حضرته مصادر قيادية ف

  .للحركة خالد مشعل أثناء اجتماعه أول من أمس مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة عشية زيارته للبنان
ال يجوز تحت ستار التوطين أن يحرم الالجئ الفلسطيني في لبنان من العمل "ورأت مصادر حماس أنه 

الحقوق المدنية " أطراف لبنانية، ومشددة على إلى الحركة نقلت هذه الرؤية أن إلى، مشيرة "حق التملكو
وعلم أن مشعل بحث مع الشيخ حمد الوضعين الفلسطيني والعربي، ونتائج . "للفلسطينيين في لبنان

 المفاوضات المباشرة اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة، وموضوع المصالحة الفلسطينية، ومسألة
  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"بين 

وفي شأن موقف حماس من موقف لجنة المبادرة العربية بإعطاء ضوء اخضر مبدئي للمفاوضات 
، عازية ذلك "خرج بنتيجة ملتبسة غير صريحة"المباشرة، اعتبرت مصادر حماس أن اجتماع القاهرة 

وكشفت أن خالصة رسالة الرئيس باراك أوباما الشفوية . لشأن في هذا ا"شعور العرب بحرج أكبر" إلى
 المفاوضات إلىال بد من الذهاب " هي أنه أمورتركز على ثالثة ) قبل أيام(محمود عباس ) الرئيس (إلى

 في الضفة إسرائيليةالمباشرة، وبعض التحسينات، ورفع سقف المنظمة، والمساعدات، وإجراءات 
  ." العرب بالمفاوضات المباشرةإقناعميركا هي التي تتولى مسؤولية أ" أن، مع تأكيد "الغربية

قد تكون ) التي وزعت للعرب في مؤتمر لجنة المتابعة( الرسالة الثانية المكتوبة إنوفيما قالت المصادر 
 الشفوية أكثر أوبامارسالة "األولى، رأت أن ) األميركية(صيغت صياغة مطمئنة ومبنية على الرسالة 

ما جرى في القاهرة يعكس الضعف العربي، وأن العرب أعطوا غطاء " أن واعتبرت. "أقل تطميناًحزماً و
الموقف العربي ال يعاني من الضعف "وشددت على أن . ")للمفاوضات المباشرة(ما بشيء من االلتباس 

، وال )يةتجاه القضية الفلسطين(واالنقسام فحسب، بل من غياب القيادة، وهناك أكثر من سياسة عربية 
  . في هذا الشأن"توجد سياسة عربية مركزية
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الواليات المتحدة تعطي األولوية لمصالحها في العراق " أميركا، رأت مصادر حماس أن إلىوبالنسبة 
أخرى على حساب العرب، سواء أكان ذلك سلباً أو ) إقليمية(وأفغانستان، كما تعطي اعتبارات لقوى 

  ).ل وتركيا وإيراناسرائي (إلى إشارة، في "إيجابا
أي "وفيما رأت المصادر أن المشهد الفلسطيني معقد ومتأثر بحسابات أميركية وعربية أيضاً، قالت إن 

 تفجير داخلي، وقد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لتصعيد عسكري إلىتأزيم للحالة اللبنانية قد يؤدي 
 أدى القرار الظني في شأن المحكمة الدولية إذا": ، قالت المصادر"الحياة"ورداً على سؤال لـ. "ضد لبنان

 حزب اهللا في الموضوع، فإن الظرف إقحام استقطاب طائفي وتم إلىالخاصة باغتيال رفيق الحريري 
  ."سيكون مواتياً إلسرائيل

) في هذه الحالة (إسرائيل"، رأت المصادر أن إيران على إسرائيليةوعن توقعات حماس في شأن حرب 
  .  تريد الحرب"سرائيلإ"، مؤكدة أن "خراط أميركي مباشر انإلىتحتاج 

انفراجاً حدث في عالقات سورية اإلقليمية والدولية من دون أن تدفع الثمن الذي " أنورأت المصادر 
دور سورية نما اقليمياً وبقيت "وشددت على أن . "طلب منها، ومن دون أن تخضع للشروط األميركية

  ." مع هامش مرونة معروفة في السياسة السوريةعلى موقفها السياسي عموماً
، وجددت التأكيد على أن " أبو مازن غير مستعد إلغضاب مصرإن"وفي شأن المصالحة، قالت المصادر 

الورقة المصرية حذفت منها بنود ستجعل المصالحة التي يريدونها تخرج حماس من الشراكة السياسية "
ووصفت المصادر القيادية في حماس الحالة  ."ن نخرج من الوطنواألمنية واالنتخابات، أي يريدوننا أ

توحيد الصف الفلسطيني وترتيب " تكمن في أولوياتها، وأكدت أن "خسارة للجميع"الفلسطينية الراهنة بأنها 
 دعم المقاومة إلىالبيت الفلسطيني وفق توافق معين واالتفاق على استراتيجية، كما دعت العرب 

وفي شأن عالقات حماس العربية، شددت المصادر على  ."هذا هو الخيار الواقعي": لت، وقا"الفلسطينية
لم ندخل في مواجهات ال مع ": حرص حماس على عالقات طبيعية وقوية مع كل الدول العربية، وقالت

ال جديد وال خطوة رسمية ": أما في شأن العالقات مع أميركا، فقالت. "مصر وال مع األردن أو غيرهما
 أن هناك تنامياً في الشعور إلى، الفتة "تعامل مع حماس، أميركا تتعامل مع حماس بطرق غير رسميةلل

 في المشهد السياسي، ورأت "اإليجابي"ونوهت قيادات في حماس بدور تركيا . بأهمية التعامل مع الحركة
  ."الغيرة غير الطبيعية من الدور التركي ناشئة من العجز"أن 

  31/7/2010الحياة، لندن، 
  

  يدخلون عامهم العشرين في سجون االحتالل" القسام"ثالثة أسرى من  .12
أن ثالثة أسرى "أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسري الفلسطينيين  :محمد جمال - القدس المحتلة

من قطاع غزة ينتمون إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دخلوا أمس عامهم العشرين 
وأوضحت اللجنة  ". سنوات6تواصل في سجون االحتالل وهم محرومون من زيارة ذويهم منذ بشكل م

محمد جميعان جمعه أبو عياش  اإلعالمية أن األسرى هم محمد على أحمد حرز من حي الدرج، واألسير
محمد عبد الكريم صالح أبو عطايا من حي الشيخ رضوان، وثالثتهم يقضى  من حي الرمال، واألسير

  .30/7/1992 بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلين منذ حكماً
  31/7/2010الشرق، قطر، 

  
  ا في الضفة من أنصارهستةحماس تتهم السلطة باعتقال  .13

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة لحكومة تسيير األعمال الفلسطينية، أمس، باعتقال : رام اهللا
  . من أنصار الحركة في الضفة الغربية6

  31/7/2010الخليج، الشارقة، 
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  صالح واألسرىالشيخ رائد  في عين الحلوة مع ا تضامنيااعتصامينظم  ةالفلسطيني القوى تحالف .14

 اإلسـرائيلية  في الـسجون     األسرىنظم تحالف القوى الفلسطينية في صيدا اعتصاماً تضامنياً مع          : صيدا
د بن الوليد في مخيم عين الحلوة، وشـارك          مسجد خال  أماموفي مقدمهم األسير الشيخ رائد صالح وذلك        

  .في االعتصام ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيم
 اعتقال صالح من قبـل سـلطات        إن: " احمد فضل الذي قال    أبووتحدث مسؤول حركة حماس في صيدا       

 الـذي  االحتالل الصهيوني يؤكد عنصرية الكيان الغاصب، وفي الوقت الذي يعتقل صالح، وفي الوقـت    
 المجرم  اإلرهابيتقوم سلطات االحتالل بتدمير قرية العراقيب العربية في النقب جنوب فلسطين، يستقبل             

  ".نتنياهو في عاصمة عربية، مستنكراً هذا االستقبال ومستغرباً كيف تفتح قصور العرب للصهاينة
ضمن الخطـة الـصهيونية     ن اعتقال صالح يأتي     أ" إمام مسجد خالد بن الوليد الشيخ علي اليوسف          وأكد

  "المستمرة إلفراغ القدس من روادها ومناضليها
  31/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
   بقرار لجنة المبادرة وتلميحات بأن المفاوضات ما زالت بعيدة"إسرائيل"ترحيب في  .15

رحب اإلسرائيليون، سياسيين وإعالميين، أمـس بقـرار        :  كفاح زبون  ، نظير مجلي  -  رام اهللا  ،تل أبيب 
لجنة المتابعة العربية منح الضوء األخضر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، االنتقال إلـى المفاوضـات       

 من أن القرار العربي يتيح للقادة الفلسطينيين تحديد موعـد          ولكنهم في الوقت نفسه أبدوا تحفظاً     . المباشرة
  . بعيدةهذه المفاوضات وشروطها، ولذلك يرى اإلسرائيليون أن المفاوضات ما زالت

 قال فيه إنه    فأصدر بياناً .  رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو    "إسرائيل"وكان في مقدمة المرحبين بالقرار في       
وانه على ثقة بأن المفاوضات المباشرة ستقود التفـاق         . مستعد ألن يبدأ التفاوض بصدق في غضون أيام       

  .سالم دائم خالل فترة زمنية قصيرة
 باراك، فقال من نيويورك إنه يرحب بالقرار ويعتقد أن المفاوضات المباشـرة             إيهودوتبعه وزير الدفاع،    

وحدها قادرة على التوصل للسالم على أساس مبدأ الدولتين للشعبين وأنه سيكون اآلن على الطـرفين أن                 
  .يقدما التنازالت ويتخذا قرارا في غاية الصعوبة

 بالقرار قائلة إن    "معاريف"وأشادت  . ة بشكل واسع  وغطت الصحافة اإلسرائيلية خبر اجتماع لجنة المتابع      
 وزير خارجية عربا ومعهم األمين العام، عمرو موسى، إلى جانب المفاوضات المباشرة، هو              13وقوف  

وهو يتعرض لـضغوط    . ولكن القادة العرب تركوا الكلمة األخيرة للرئيس الفلسطيني       . حدث بالغ األهمية  
  ).حماس(ومن المعارضة ) فتح( حزبه شديدة ويعاني من محاصرة شديدة في

، أمس، إن تصريحات نتنيـاهو بأنـه جـاهز          "إسرائيل"وعلى الصعيد العملي، قالت مصادر سياسية في        
. للمفاوضات هي مجرد كالم، حيث إنه ما زال هناك نقاش طويل حـول كيفيـة إجـراء المفاوضـات                  

ولكـن نتنيـاهو    . ينيون يؤيدونها في ذلـك    فالواليات المتحدة تريد أن تكون شاهدة وشريكة فيها والفلسط        
كما لم تحـدد بقيـة العناصـر حـول آليـة            . يفضل أن ال يكون مندوب أميركي في غرفة المفاوضات        

  .وهل تقتصر على وفدي تفاوض أو تبدأ بلقاء قمة بين نتنياهو وعباس. المفاوضات
  31/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  توى كبار صانعي القراربيريز يطالب بمفاوضات مباشرة على مس .16

 إجراء اإلسرائيلية إلى    اإلذاعة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس في تصريحات نقلتها          دعا :وكاالت
مفاوضات مباشرة على مستوى كبار صانعي القرار، مؤكدا أن مـسألة االسـتيطان يجـب أن تـسوى                  
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 إجـراء ت لتتخذ قرارا بالتصديق علـى        جامعة الدول العربية ما كان     إن: وقال. بالمفاوضات، وليس قبلها  
    .  لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباسالمفاوضات المباشرة خالفاً

 31/7/2010، البيان، دبي
  

   عباس لن يسارع باستئناف المفاوضات المباشرة: تقديرات إسرائيلية .17
لرئيس الفلـسطيني    قدرت أوساط في الحكومة اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن ا         :الناصرة - برهوم جرايسي 

التي تلقاه  " الضوء األخضر "محمود عباس، لن يسارع في استئناف المفاوضات المباشرة، على الرغم من            
اإلسرائيلية عن مصدر رفيـع المـستوى فـي الحكومـة           " هآرتس"ونقلت صحيفة    .من الجامعة العربية  

اشرة، وأنه سينتظر حتى يقترب     اإلسرائيلية قوله، إن الرئيس عباس لن يسارع للبدء في المفاوضات المب          
المزعوم في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بمعنـى الـسادس          " تجميد االستيطان "موعد انتهاء فترة    

 سبتمبر المقبل، بهدف ممارسة ضغوط على نتنياهو كي يواصـل التجميـد، أو أن               /والعشرين من أيلول  
  ".ذات قيمة كبيرة"يتخذ خطوات موازية 

مستعد للتحدث عن كل المواضـيع فـي        " إن نتنياهو قال لقادة في العالم والمنطقة، إنه          وقالت الصحيفة، 
  ".المفاوضات المباشرة، ولهذا على الجامعة العربية أن تسمح باستئناف العملية السياسية

 31/7/2010، الغد، عمان
  

  "لحريةأسطول ا" سيحقق مع نتنياهو وباراك في الهجوم على "إسرائيل"مراقب الدولة في  .18
بعد أن عمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، كل ما في               : تل أبيب 

، "إسرائيل"، صدمهما مراقب الدولة في      "أسطول الحرية "وسعهما لالبتعاد عن التحقيقات في االعتداء على        
 .ذ القرار بالهجوم وحتى آخر التفاصيل     ميخائيل لندنشتراوس، وأعلن أنه سيحقق في أدائهما بدءا من اتخا         

وقال لندنشتراوس في مقابلة مع محطة تلفزيون القناة الثانية التجارية المستقلة، الليلة قبل الماضـية، إن                
وسيستدعي المراقب نتنيـاهو    . التحقيق سيتناول المسؤولية الشخصية لكل مسؤول له عالقة بقرار الهجوم         

وكشف أنه بناء على طلبـه حـصل علـى جميـع            . نازي، وغيرهم وباراك ورئيس األركان غابي أشك    
  .البروتوكوالت التي دونت فيها محاضر االجتماعات التي أقرت االعتداء

 31/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   سقط في عسقالن"غراد" تحتفظ بحق الرد على صاروخ "إسرائيل" .19
 من قطاع غزة وسقط في عسقالن علـى   ملم أطلق122بدد صاروخ غراد عيار    :  كفاح زبون  - رام اهللا 

العـدوان   كلم شمال غزة أمس حالة من الهدوء النسبي في المدن اإلسرائيلية القريبة منذ انتهـاء                 12بعد  
انفجر الصاروخ قرب عمارة سكنية متعددة الطوابق        حيث   .2009بداية عام   اإلسرائيلي على قطاع غزة     

اون في أراض مفتوحة في عسقالن، وفجـرت عبـوة      في عسقالن دون إصابات، وسقطت أيضا قذيفتا ه       
  .ناسفة قرب السياج األمني الفاصل شمال القطاع

وهذا هو الصاروخ الرابع من طراز غراد الذي يطلق من غزة منذ انتهاء الحرب قبـل سـنة ونـصف                    
إن وتقول الجهات األمنية اإلسرائيلية إن الصاروخ محسن ويحمل كمية كبيرة من المتفجـرات، و             . السنة

  .لدى الفلسطينيين في غزة صواريخ ذات مدى أبعد ودقة أكبر
ما من شك أن هذه أخطر واقعـة حـدثت منـذ            "وقال بيني فاكنين رئيس بلدية عسقالن لراديو إسرائيل،         

  ."عملية الرصاص المصبوب
 أن توقيت الهجوم الصاروخي على عسقالن لم يـأت مـن            "إسرائيل"واعتبر مصدر سياسي مسؤول في      

هذا االعتداء يأتي غداة إعطاء الجامعة العربية الضوء األخضر للفلسطينيين للشروع           "وقال  . الصدفةقبيل  
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في محادثات مباشرة مع إسرائيل وال شك في أن جبهة الرفض التي تضم سورية ولبنان وقطر والجزائر                 
  ."تحاول عرقلة المحادثات من خالل الممارسات اإلرهابية لحركة حماس

يـديعوت  "ية شككت في أن تكون حماس تقف وراء إطالق الـصاروخ، ونقـل موقـع                لكن مصادر أمن  
 وقالـت إنهـا     "إن حماس غير متورطة في عملية إطالق الصاروخ       " عن هذه المصادر قولها      "أحرونوت

  .تأمل في أن يأتي إطالق الصاروخ في سياق منفصل وال يدل على نية الفلسطينيين بالتصعيد
وقالت مصادر سياسية   . دثة حجة للتأكيد على ضرورة إبقاء الحصار على غزة         من الحا  "إسرائيل"وأخذت  

إن إطالق الصاروخ يدل على أهمية فرض الطوق البحري على قطاع غزة بهدف الحيلولة دون تهريب                "
  ".وسائل قتالية إلى القطاع

  31/7/2010، الشرق األوسط، لندن
 

   باغتيال الحريري"بن عم مغنيةا"المحكمة الدولية ستتهم : التلفزيون اإلسرائيلي .20
بث التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي، الليلة قبل الماضية، خبرا ادعـى فيـه أن لجنـة التحقيـق                 : تل أبيب 

الدولية، التي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري، توصلت إلى نتيجة مفادها               
، كما  "عنصر مشاغب " بارز في حزب اهللا، وليس مجرد        أن المسؤول عن هذا االغتيال هو قائد عسكري       

وقال عوديد   .تردد في بيروت في األيام األخيرة، وليس سورية كما أشيع في لبنان في السنوات الماضية              
الشبهات تدور حـول مـصطفى بـدر الـدين،      "غرانوت، محرر الشؤون العربية في هذا التلفزيون، إن  

اغتيال أمير الكويت فـي سـنة       حاول   والذي   ،"ن عم عماد مغنية   وهو اب ). الياس صعب (المعروف بلقب   
 على سؤال المذيع أن مثل هذا العمل لم يكن ممكنا أن يتم من دون معرفة األمـين                  وأضاف رداً  .1985

العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، لذلك فإنه حالما عرف أن اللجنة تنوي إعالن نتيجة التحقيق، خرج إلى                  
، وأرسل في الوقت نفسه وفدا من قـادة         "إسرائيل"لنشر ومعلنا أن اللجنة تعمل في خدمة        اإلعالم مستبقا ا  

  .حزب اهللا إلى دمشق من أجل احتواء الموقف
  31/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تحطم المروحية اإلسرائيلية في رومانيا يكشف عن تدريبات الحتمال مهاجمة إيران .21

عسكريين إسرائيليين في حادث تحطم المروحيـة العـسكرية فـي           كشفت حادثة مقتل ستة     : )آي.بي.يو(
وقالت  .رومانيا، عن تدريبات يجريها سالح الجو اإلسرائيلي الحتمال مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية           

يوليو الحالي، ووصفته بأنه تدريب معقـد       /  تموز 18بدأ في   " سماء زرقاء "إن تدريب   " هآرتس"صحيفة  
ل مرة، سرب من ثماني مروحيات عسكرية كبيرة تستخدم لنقل الجنود من طـراز              جدا وشارك فيه، ألو   

"CH-53  وتم تزويد هـذه المروحيـات بـالوقود        ". يسعور"باسم  " إسرائيل"والمعروفة في   "  سي ستاليون
في األجواء اليونانية، إذ استغرق وصولها من قاعدة سـالح        " هيركوليس"بواسطة طائرة شحن من طراز      

 إلى قاعدة سالح الجو الروماني في بوفـوك عـشر           ،48 في جنوب فلسطين المحتلة عام    " فتل نو "الجو  
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد األسباب الذي دفع سالح الجو اإلسرائيلي إلجراء تدريبات فـي               . ساعات

رومانيا ودول أخرى في وسط وشرق أوروبا هو وجود بطاريات صواريخ مضادة للطيـران وأجهـزة                
تسمح بالتدرب على مواصفات مشابهة لتلك التي قـد يعمـل سـالح الجـو               "نع سوفييتي   رادار من ص  

  ". اإلسرائيلي ضدها
 31/7/2010، الخليج، الشارقة
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  المفاوضات المباشرة طحن ماء: 48فلسطينيو الـ  .22
  على رفض استئناف المفاوضات48أجمعت الفعاليات السياسية في المناطق المحتلة عام : القدس المحتلة

لها لغرض العالقات العامة وتخفيف " إسرائيل"المباشرة، وحذروا السلطة الفلسطينية من استغالل 
وأكد رؤساء الفعاليات الوطنية  .الضغوط الدولية، والفوز بغطاء يمكنها من مواصلة التهويد واالستيطان

اء، وأنها لن تحقق ما أشبه بطحن الم" إسرائيل"أن المفاوضات مع " الخليج"واإلسالمية في تصريحات لـ
، مشددين على أن االحتالل يبحث عن مفاوضات، ال عن سالم، )1993عام (لم تحققه منذ اتفاق أوسلو 

  . سنة أخرى كما أعلن ذات مرة رئيس وزرائه األسبق إسحاق شامير20ربما تطول 
على حنين زعبي دخول المفاوضات المباشرة ألن جدواها تقتصر فقط " الكنيست"ورفضت عضو 
عبر المفاوضات تحصد إسرائيل االستقرار والتنسيق األمني مع السلطة "وأضافت . الطرف اإلسرائيلي

  ".فقط، بينما ال يحصل الطرف الفلسطيني على أي مقابل
عفو إغبارية أنه طالما ال يوجد أي تقدم في المسيرة السلمية فال حاجة إلى .د " الكنيست"ورأى عضو 

  .. إلى أن الحكومة الحالية ال يمكنها الوصول إلى تقدم في المفاوضاتهذه المفاوضات، مشيراً
أحمد الطيبي أنه ال شي يبرر العودة إلى المفاوضات المباشرة، خاصة أن نتيجة " الكنيست"ورأى عضو 

مطالبة نتنياهو العودة إلى المباشرة مفهومة وسببها الرغبة "وعليه فإن . غير المباشرة كانت صفراً
  ."لية في رفع العزلة السياسية الدولية عن إسرائيل وتعزيز استقرار االئتالف الحكومياإلسرائي

 الجناح الشمالي، أن المفاوضات المباشرة - واعتبر الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية
 بأن لم تتوقف يوماً، معرباً عن أسفه الشديد لمحاولة الجانب الفلسطيني حفظ ماء الوجه بالتظاهر

لجنة المتابعة العربية للبحث في الدخول في "وأسف النعقاد ". المفاوضات األخيرة كانت غير مباشرة
يبدو أن شعار "مفاوضات مباشرة، في اليوم نفسه لالجتياح اإلسرائيلي ألحد األحياء المقدسية، وختم 

دة في رام اهللا، التي ال بات سمة القيا" الحياة مفاوضات"المفاوض الكبير صائب عريقات، صاحب كتاب 
  ".تستطيع أن تعيش من دون مفاوضات

  ".أداة من أجل الضغط على السلطة"مسعود غنايم تحول لجنة المتابعة إلى " الكنيست"وانتقد عضو 
وأعرب رئيس لجنة المتابعة  العليا محمد زيدان عن خيبة أمله من االستجداء العربي للسالم، مقابل 

  .ع اإلسرائيلية، مشدداً على أنه ال يمكن  التفاوض مع من يفرض األمر الواقعسياسة فرض األمر الواق
  31/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  المفاوضات ال تحمي القدس إنما تخدم تهويدها: تفكجيخليل  .23

على استخدام ما " إسرائيل"حذرت جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة من إقدام : القدس المحتلة
. الذي اعتبره ضربة قاضية بغية اإلجهاز على القدس وابتالع ما تبقى منها" أمالك الغائبين"ون يسمى قان

وأوضحت الجمعية أن االحتالل يستخدم عدة أساليب لتهويد القدس واالستيالء على أراضيها وطرد 
ويتيح يشكل برأيها الوسيلة األخطر، " قانون أمالك الغائبين"ـأصحابها، لكن استخدام ما يعرف ب

تشرعنها محاكم االحتالل، كما حصل مع " قانونية"للمستوطنين السيطرة على منازل العرب بصورة 
  .منازل عائلة قرش المقدسية في حي السعدية قبل يومين

وأوضح مدير الجمعية خليل تفكجي أن المبنى تعود ملكيته لعائلة حنظل من بيت لحم التي هاجرت إلى 
، "الحارس على أموال الغائبين"ـلكن ما يعرف ب. تؤجره ألفراد عائلة قرشالواليات المتحدة قبل أن 

عائلة قرش قبل سنوات بأنهم " الحارس"وأنذر . وضع يده على المبنى فور وفاة صاحبه في المهجر
وأكد أن األغلبية الساحقة من منازل . يقيمون في منزله وأن بمقدورهم السكن فيه حتى الجيل الثالث فقط

الذي يستخدم كل مرة لالستيالء على " القانون"يين تقع في دائرة استهداف االحتالل بسالح هذا المقدس
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من أراضي القدس تدخل دائرة % 50وأشار تفكجي إلى أن  .عمارة أو أرض يرونها حيوية، وبسرعة
  .االستهداف نتيجة اعتبار أصحابها هم أو بعض أفراد عائالتهم من الغائبين

، بل "حارس الغائبين"تئناف المفاوضات لن يقي القدس من أنياب االحتالل، وما يسمى وأكد تفكجي أن اس
تستغلها لزيادة التهويد واالستيطان كما تدلل تجربة أوسلو التي تضاعف عدد " إسرائيل"ـبالعكس ف

س وعما إذا كانت السلطة تملك خيارات للدفاع عن القد .1993المستوطنين ثالث مرات منذ توقيعها عام 
طبعاً بوسعها ذلك لو أرادت، وعلى سبيل المثال تستطيع السلطة اليوم رهن بدء المفاوضات "قال 

  ".المباشرة بحماية القدس من االستيطان والتهويد مثلما بمقدورها رفع دعاوى في العالم ضد االحتالل
  31/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  وباسسلطات االحتالل تقرر هدم مسجد ومبانٍ سكنية في ط .24

، على اقتحام 31/7 أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت :جنين
في مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية المحتلّة، وقامت بتسليم مجلس القرية أوامر هدم " يرزا"قرية 

لص المساعيد، رئيس وأكّد مخ .صادرة بحق أحد المساجد في القرية وعدد من المباني السكنية فيها
أن أوامر الهدم شملت مسجد القرية الذي تم االنتهاء من تشييده حديثاً وأربعة مساكن " يزرا"مجلس قروي 

البناء في "مأهولة، إضافةً إلى إخطار بتحويل أحد سكّان القرية إلى محكمة إسرائيلية إلدانته بتهمة 
  ".المنطقة

  31/7/2010قدس برس، 
  

  48الـ  داخل الفلسطينيينمخطط يهودي لزعزعة وجود  "..7النجوم الـ " .25
 للتهويد يسير وفق خطة محكمة أطلق كشفت مصادر إسرائيلية أن مخططاً: عبد القادر فارس -غزة 

 وتهدف لخلخلة االكتظاظ السكاني العربي داخل األراضي المحتلة عام "النجوم السبعة"عليها خطة 
وقال المصدر إن صحراء النقب التي تشكل نحو  .ثلث والنقب في مناطق الجليل والم، وتحديدا1948ً

 ألف من الفلسطينيين أغلبهم من البدو، 200 من مساحة أرض فلسطين التاريخية، يقطنها قرابة 40%
 في السنوات األخيرة سياسة إسكان أكبر عدد منهم على أقل ما يمكن من "إسرائيل"بدأت حكومات 

األرض وإقامة مستوطنات يهودية على أكثر مساحة فيها، وقضم مساحات متزايدة وبالتدريج من أراضي 
 لحشرهم في ثماني بلدات العرب البدو من أجل تهويد النقب بالكامل، ووضعت سلطات االحتالل مخططاً

إلى البنية التحتية المالئمة، ويعيش سكانها في أكواخ وخيم، باإلضافة إلى إقامة بلدات صغيرة تفتقر 
يهودية محيطة بها لتضييق الخناق أكثر وأكثر على العرب البدو ودفعهم للهجرة خارج األرض المحتلة 

  .48عام 
  31/7/2010عكاظ، جدة، 

  
  تحام قرية بورينوالمستوطنون يحاولون اق... لجداراقمع مسيرات ي االحتالل .26

، المسيرات األسبوعية )الجمعة(قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس :  يوسف الشايب-رام اهللا 
المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان، في بلعين ونعلين قرب رام اهللا والمعصرة وارطاس 

  .رات حاالت االختناققرب بيت لحم، وأصابت فلسطينياً ومتضامنين أجنبيين بجروح، إلى جانب عش
ففي بلعين، أصيب فلسطيني وناشطة سالم إسرائيلية، ومتضامن أجنبي، بجروح، إلى جانب عشرات 

قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم  كما .حاالت االختناق
األجانب، أمس، في مسيرة شارك عشرات الفلسطينيين والمتضامنين  و.العنصري والتوسع االستيطاني

  .ارطاس األسبوعية المنددة بجدار الفصل العنصري والتوسع االستيطاني
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، قرية بورين جنوب نابلس، واقتحموا أحد )الجمعة(من جهة أخرى، هاجم مستوطنون متطرفون، أمس 
 مواجهات ودارت .المنازل قيد اإلنشاء وحاول هدمه، وأشعلوا النار في بعض المناطق المحيطة بالقرية

بين المستوطنين المتطرفين، وأهالي القرية الذين هبوا للدفاع عن منازلهم وأراضيهم، أصيب خاللها 
  .العديد من الفلسطينيين بجراح مختلفة

، "ج"ومع مواصلة عملية هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالتحديد في المناطق المصنفة 
ي، أمس، رئيس مجلس خدمات خربة يرزا الواقعة في السفوح الشرقية سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيل

  .لمحافظة طوباس، إخطارات لهدم مسجد، وأربعة مساكن، في الخربة
  31/7/2010الغد، عمان، 

  
  االحتالل يصعد التنكيل باألسرى .27

تحام وتفتيش  عملية اق37أعلنت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى الفلسطينيين، عن رصد : رام اهللا
ألقسام وغرف وزنازين األسرى في السجون، مؤكدة تصاعد عمليات نقل األسرى خالل هذا العام 

 أسيراً إلى سجون النقب 70وبخاصة في سجون نفحة وهداريم وعسقالن الذي أقدمت إدارته على نقل 
 ومركز توقيف،  سجناً ومعتقال23ًوأكدت اللجنة أن إدارة السجون التي تتولى إدارة  .وعوفر ونفحة

أوقعت من خالل عمليات االقتحام والتفتيش عشرات اإلصابات في صفوف األسرى، إضافة إلى استشهاد 
حماد، من القدس نتيجة اإلهمال الطبي، ومحمد عابدين من القدس الذي استشهد في  األسيرين رائد أبو

  . من جراء التعذيب واإلهمال الطبي المتعمد11/6/2010
 أسير من تقديم امتحانات الثانوية العامة 1800نة إلى أن إدارة السجون حرمت أكثر من وأشارت اللج

  .للعام الثالث على التوالي، في حين تواصل تصعيد عمليات اقتحام غرف األسرى والتفتيش االستفزازي
 لقسم  في اللجنة العليا رياض األشقر أن االحتالل تعمد إجراء عملية اقتحاماإلعالميوكشف المدير 

الوحدة الوطنية في سجن عوفر الذي يضم أسرى حركتي فتح وحماس، بعشرات الجنود من الوحدات 
الخاصة التي عاثت في غرف األسرى فساداً وحطمت محتوياتها بالكامل، واعتدت على األسرى 

  .بالضرب ورش الغاز ما أدى إلى إصابة األسيرين ماهر خمايشة، وهشام غنيمات
  31/7/2010 الخليج، الشارقة،

  
  الباردمخيم نهر مباشرة طمر الرزمة الثانية في  .28

باشرت الشركة الملتزمة تنفيذ األشغال في مخيم نهر : إبراهيمعمر  - شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 
البارد عملية طمر اآلثار في الرزمة الثانية بعد موافقة الجيش اللبناني على مباشرة األعمال في المنطقة 

  .، قبل نحو أسبوعين، بالبدء باألعمال فيهالألونرواوزارة الثقافة قد سمحت التي كانت 
وبدأ المتعهد عملية الطمر في المنطقة المحاذية للبحر في خطوة أولى، على أن تليها أعمال صب 

 طلبت من المتعهد األونرواعمار المباني، بحسب بيان الوكالة، الذي أوضح أن إاإلسمنت تمهيداً للبدء ب
  . جدول زمني ألعمال البيتونوضع

ولفتت األونروا في بيانها إلى فتح مناقصة لرفع األنقاض وإزالة األجزاء اآليلة للسقوط من المباني 
، موضحاً أن الجيش وافق على فتح مقبرة )بعد الحصول على موافقة أصحابها (Eالمتضررة في منطقة 

  .ء سور حولهافي حال قامت األونروا ببنا) المقبرة الجديدة(صامد 
  31/7/2010السفير، بيروت، 
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   العاملة في فلسطيناألردنية مليون دينار التسهيالت االئتمانية لفروع البنوك 1088 .29
 األردنيةأظهرت البيانات المالية المتعلقة بالميزانيات الموحدة لفروع البنوك :  هال أبو حجلة-عمان 

 حجم التسهيالت االئتمانية للبنوك األردنية إجمالي أني العاملة في فلسطين والصادرة عن البنك المركز
 من العام الحالي مقابل نحو مايو/  مليون دينار حتى نهاية أيار1088العاملة في فلسطين بلغ حوالي 

  .  مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي868,2
 من مايو/  في فلسطين بلغ حتى أيارةاألردني موجودات فروع البنوك إجمالي البيانات ذاتها أن وأظهرت

.  مليار دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي3462 مليار دينار مقابل 3458العام الحالي حوالي 
 من العام مايو/ أما فيما يتعلق بودائع البنوك األردنية العاملة في فلسطين، فقد بلغت حتى نهاية أيار

 مليون دينار خالل نفس الفترة من العام 111,8 مقارنة مع  مليون دينار،65,8الحالي ما مقداره 
 مليون دينار 15,9 الودائع المصرفية بحسب نوع العملة، لتشمل ما مقداره إجماليوقد توزعت . الماضي

وبالنسبة لودائع العمالء الفلسطينيين .  مليون دينار من العمالت األجنبية49,9بالدينار األردني، و
 من العام الحالي مايو/ ك األردنية العاملية في فلسطين، فقد بلغت حتى نهاية أيارالمودعة لدى البنو

  .  خالل نفس الفترة من العام الماضي2631 مليون دينار، مقارنة مع 2753
  31/7/2010الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل" معلومات عن استدراج الطلبة إلى تكشف قريباً" مقاومة التطبيع النقابية: "األردن .30

 كشف رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي رفايعة بأن اللجنة حصلت على :محمد محيسن
وأكد في  .معلومات مهمة بشأن أشخاص يستدرجون طلبة أردنيين للدراسة في معاهد وجامعات إسرائيلية

ء، ولكنها أن اللجنة بصدد إعداد بيان يحمل الكثير من التفاصيل حول هؤال" السبيل"تصريحات لـ
بانتظار معلومات مفصلة ودقيقة حول الشخصية المحورية، مشددا أن اللجنة لن تسكت عمن وصفهم 

قائال إن هذه المشاريع تأتي في سياق المشروعات األمريكية الصهيونية العاملة في المنطقة ، بالمطبعين
ليها اللجنة جاءت من وقال رفايعة إن المعلومات التي حصلت ع .لتحسين صورة الكيان الصهيوني

  .أشخاص جرت محاولة االتصال بهم أو من اتصاالت عديدة تلقتها حذرت من خطورة هذا األمر
  31/7/2010السبيل، عمان، 

  
  "أسطول الحرية" تكثف جهودها لمقاضاة المعتدين على األردنيةشريان الحياة  .31

 اإلسرائيليين دولية ووطنية ضد ارتفعت وتيرة التحضيرات لرفع دعاوى قضائية:  إيهاب مجاهد-عمان 
 المحامي األردنيةوقال الناطق باسم لجنة شريان الحياة  . الحريةأسطولالمسؤولين عن االعتداء على 

 لدى اإلسرائيلية دعوى قضائية ضد سلطات االحتالل إلقامةنصار انه قدم للجنة تصورا أبو فتحي 
 الذين قدر األسطول في األردنيين بذلك باسم المشاركين المحكمة الجنائية الدولية ومخاطبة الحكومة للقيام

 الدعوى، ومخاطبة نقابة المحامين إقامةنصار بمتابعة  بوأوكلفت اللجنة  . مشاركا30عددهم بنحو 
 إلقامة هذا التحرك يأتي ضمن تحرك دولي أننصار أبو وبين  . الدعوىإقامةلتوكيل محامين للسير في 

  .األسطولالمشاركين في دعاوى دولية ووطنية باسم 
  31/7/2010الدستور، عمان، 

  
  محفوفة بأخطار شديدة المفاوضات المباشرة: الحص .32

صدر ": "منبر الوحدة الوطنية" باسم أمس سليم الحص في تصريح  الوزراء اللبناني السابققال رئيس
رة بين الجانب الفلسطيني قرار عن لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية يؤيد استئناف المحادثات المباش

  . السلطة الفلسطينية راغبة في االستجابةأن، وكل المؤشرات توحي وإسرائيل
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 إرادة أن هذا يصح لو أن إال.  يقرر ما يشاء وما يجد فيه مصلحته الوطنيةأنمن حق الفلسطيني 
ما ال يتفقان على في الواقع انهم موزعون بين فريقين، فريق حماس وفريق فتح، وه. الفلسطينيين موحدة

 أو التوقيت أوموقف واحد وبخاصة في ما يتعلق بالسالم مع العدو الصهيوني سواء من حيث المضمون 
 يوحد الفلسطينيون أنفمن المفترض .  تتولى التفاوض عن الجانب الفلسطينيأنالمرجعية التي ينبغي 

  . على التفاوضاإلقدامصفوفهم برؤية واحدة للسالم قبل 
 الحقيقة فإن الكلفة أما.  من التكافؤ بين الفريقينأدنىفاوضات المباشرة تفترض وجود حد ثم ان الم

 قوة في العالم أعظم، وذلك عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، بوجود إسرائيلراجحة على نحو قاطع لمصلحة 
بيننا من فهل .  جانبها في كل الظروف والحاالت كما ثبت من تجارب الماضي المرةإلى أميركاوهي 

 يستطيع المفاوض الفلسطيني انتزاع حقه على طاولة المحادثات؟ الجواب انه غير أنيتصور والحال هذه 
 الفلسطيني غير مدعوم بموقف عربي أن من حقوقه، ويزيد الطين بلة األدنىقادر على ضمان حتى الحد 

ي في الغالب ذات رؤى ومواقف  والدولية، وهاإلقليميةفالقرار العربي مشتت بين مختلف القوى . واحد
  .متعارضة في كل ما يتعلق بالمنطقة ومسيرة التسوية مع العدو المشترك

 شديدة، ال بل انه بأخطاريضاً يبقى اإلقدام على مفاوضات مباشرة محفوفاً ألهذه االعتبارات وربما سواها 
ينطوي على خطر نشوب وهذا .  بوجه قاطعإسرائيل تسويات ستكون حتماً لمصلحة إلى إاللن يقود 
  . عنيفة وموجعة في الجانب الفلسطيني والعربي عموماًأزمات

. إسرائيلي وليس مجرد فلسطيني مع إسرائيلي السالم المنشود هو في الضرورة سالم عربي إنثم 
 محادثات تجرى مع العدو أي يشارك العرب بفريق واحد في أن في هذه الحال األمثلوالسبيل 
يق العربي الموحد يساعد على تحقيق شيء من التكافؤ في المحادثات يضمن الحفاظ والفر. الصهيوني

   نحن من هذا التكافؤ في ظل الواقع العربي المتشرذم؟أينولكن . األدنىعلى الحقوق العربية ولو بالحد 
ة العربية  نرى في المبادرإننا. وضحناهأ أنسبق " مبادرة سالم عربية"خيراً، فإن لنا رأياً في ما يسمى أ

 من الحقوق العربية، فالمطلوب تحرير فلسطين، لتبقى قطراً األدنى الحد إلىمشروع تسوية ال يرقى 
فليس من مجتمع في العالم ال يضم .  غير عربيةأخرىعربياً موحداً بوجود جالية يهودية وربما جاليات 

  . خليطاً من الفئات واالثنياتاأليامهذه 
  31/7/2010النهار، بيروت، 

  
  تعرقل منح الفلسطينيين حقوقهم حسابات ضيقة:  في لبنانوزير الشباب والرياضة .33

 الفلسطينية والحقوق اإلنسانية -اهللا عن العالقات اللبنانية  حاضر وزير الشباب والرياضة علي عبد
 يقام الذي"  أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "السابع لـ" مخيم العودة"للشعب الفلسطيني، في 

الحرمان الذي يعيشه  "أناهللا  واعتبر عبد .في مركز عمر المختار التربوي في الخيارة في البقاع الغربي
أن "و" الفلسطينيون في لبنان يتناقض كليا مع األعراف والمواثيق الدولية وشرعة حقوق اإلنسان

مؤكدا ضرورة " حقوقالحسابات الضيقة عند بعض الجهات هي التي تعرقل منح الفلسطينيين هذه ال
استعداده لتقديم الدعم والمساعدة من خالل وزارة الشباب " ، مبديا"تصحيح هذا الخلل في الجلسات النيابية"

  .والرياضة من أجل تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز قدراته على الصعيد الرياضي
  31/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  ثوابتلجنة المبادرة لم تفرط في ال: أبو الغيط .34

ن اجتماع لجنة متابعة المبـادرة    أوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       أكد  :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
العربية اتخذ موقفاً ايجابياً من جهود تحقيق السالم من دون التفـريط فـي ثوابـت الموقـف العربـي                    

تعكس بدقة هذا التـوازن،     "اما   الرئيس باراك أوب   إلىوأضاف أن الرسالة التي وجهتها اللجنة       . الفلسطيني
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بين تأييدنا لجهود تحقيق السالم التي تقودها الواليات المتحدة من جهة، وبين الحفـاظ علـى أساسـيات                  
الموقف المطلوب فلسطينياً وعربياً، والتي تتمثل في ضرورة توافر مرجعية سياسية واضـحة للعمليـة               

  ."لتفاوضية من جهة أخرىالتفاوضية ووقف النشاط االستيطاني طوال العملية ا
ورداً على استفسار في شأن ما يتردد عن موافقة اللجنة على االنتقال إلى التفـاوض المباشـر وإسـقاط                   

 إلـى اللجنة لم تأخذ موقفاً يؤدي إلى االنتقال الفوري أو التلقـائي            "المطالب الفلسطينية، أكد أبو الغيط أن       
الرسالة، بالمطالب الالزمة لتوفير األجواء المناسبة لبـدء  المفاوضات المباشرة، بل تمسكت، كما جاء في   

، مشيراً إلى   "التفاوض المباشر، وكان واضحاً أنها تتفهم تماماً موقف الرئيس أبو مازن في هذا الموضوع             
الوضع اآلن يحتاج إلى المزيد من االتصاالت للتوصل إلى المطلوب، ومـن المؤكـد أن المجتمـع                 "أن  

  ."اللجنة الرباعية الدولية، يجب أن يضطلع بدوره في هذا الشأنالدولي، ممثالً في 
ما زلنـا   "وذكر وزير الخارجية أن الجانب العربي ما زال مستمراً في دعمه القوي للرئيس الفلسطيني، و              

نطلب من الجانب األميركي االستمرار في العمل من أجل طمأنة الجانـب الفلـسطيني، خـصوصاً أن                 
أن تلك المفاوضات هي المفاوضات النهائية، بمعنى أننا نرفض أن تكـون عمليـة              االجتماع العربي أكد    

  ."مفتوحة األمد، أو أن تتحول إلى حلقة في سلسلة مفاوضات أبدية لتسوية هذا النزاع
  31/7/2010الحياة، لندن، 

  
   لم أطرح مسألة التعويضات وسأعود ثانية: في زيارة ليبيارئيس الجالية اليهودية الليبية .35

 لرئيس الجالية اليهودية الليبية رفائيـل لـوزون         سمحت السلطات الليبية مؤخراً   :  خالد محمود  - القاهرة
وقال رفائيل الذي عاد لتوه إلى      . وأسرته بزيارة ليبيا واالجتماع مع مسؤولين بارزين في الحكومة الليبية         

ـ   مقره في لندن قادماً    امت أربعة أيام غلبت عليها النـواحي      إن الزيارة التي د    ،"الشرق األوسط " من ليبيا ل
، زرنا األماكن التي ولدنا وترعرعنا فيها ولم نرها منذ نحو أربعين عامـاً            ": اإلنسانية والعاطفية، مضيفاً  

  ."كان أمرا لطيفا للغاية
لكن رفائيل أكد في المقابل أنه لم يثر مسألة إمكانية حصول اليهود الليبيين الذين اضطروا إلى مغـادرة                  

من قبل قلت في الزيارة األولى لن أحكي عن التعويضات ربما في الزيارة             ": يا على تعويضات، وقال   ليب
  ." تشرين األول المقبل/التالية بعد رمضان واألعياد الدينية في أكتوبر

وأعلنت ليبيا استعدادها لتعويض هؤالء على الرغم من أن العقيد القذافي لم يكن في تاريخ المغادرة هـو                  
 .ولى السلطة في ليبيامن يت

  31/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   وتطلب منها إنهاء حصار غزة"إسرائيل" تندد بجرائم "اإلنسانلجنة األمم المتحدة لحقوق " .36
في األراضي المحتلة، وأشارت إلى قتلها " إسرائيل"نددت لجنة تابعة لألمم المتحدة بجرائم : ).ب.ف.أ(

ودعا الخبراء في لجنة .  فلسطينياً آخرين155 وتسببها باستشهاد ،2003 فلسطينياً في غزة منذ 184
إلى االمتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق " إسرائيل"حقوق اإلنسان التابعة للمنظمة الدولية، أمس، 

وطلب الخبراء الثمانية عشر في . المدنية، ووضع حد لالغتياالت والتعذيب وإلفالت قواتها من العقاب
أيضاً، رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وشككوا في استقاللية التحقيق الذي " إسرائيل"نة من اللج

  .أجرته حول مجزرة أسطول الحرية
أيضاً " إسرائيل"وحضت اللجنة التي تبحث في تطبيق االتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، 

من " إسرائيل"وطلب الخبراء أن تتأكد . طينيون ضحيتهاعلى وضع حد لممارسات التمييز التي يقع الفلس
أن كل عمليات التعذيب والمعامالت الفظيعة وغير اإلنسانية أو المهينة، وكذلك اللجوء غير المتكافئ إلى 

ورفضت اللجنة األممية الذرائع التي قدمتها سلطات  .القوة، تخضع لتحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة
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 ال تطبق في -"إسرائيل" دولة بينها 166 التي صادقت عليها -ن بنود االتفاقيةاالحتالل التي ترى أ
ونددت باالستخدام الشائع ". احترامها التام"المناطق المحتلة أو خالل نزاع مسلح، وطلبت مجدداً 

  .إلجراءات االعتقال اإلداري من دون محاكمة وبخاصة احتجاز أطفال
قل الفلسطينيين في المناطق الحدودية لألراضي المحتلة، وعمليات ونددت أيضاً بقيود االحتالل على تن

تدمير متكررة لمنازل ومدارس في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى حاالت تمييز في مجال 
  . للمستوطنين في هذه المناطق" مانحة األفضلية بطريقة غير متكافئة"السكن، 

 31/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حذّر من مواصلة االستيطان في ظل استئناف المفاوضات المباشرةموسكو ت .37
حذّرت وزارة الخارجية الروسية الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني من القيام بخطوات أحادية : موسكو

، مشددةً على ضرورة وقف أعمال االستيطان "اإلضرار بالعملية السياسية التفاوضية"الجانب، من شأنها 
األهمية الفائقة المترتّبة "وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى  .فلسطينية المحتلّةفي األراضي ال

 اإلسرائيلية بأية أفعال أحادية الجانب، -على عدم تعكير التطورات اإليجابية في القضايا الفلسطينية 
  ".وخاصة فيما يتعلّق بمواصلة االستيطان ال سيما في القدس الشرقية

الموافقة على إطالق المفاوضات المباشرة بين رام اهللا وتل " المتابعة العربية"بقرار لجنة وفيما يتعلّق 
بأسرع وقت ممكن، على أساس القانون "أبيب، دعت الخارجية الروسية إلى استئناف المباحثات الثنائية 

 إسرائيل بأمن الدولي إليجاد حلول ترضي الجانبين، تمهيداً إلقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع
وأكّدت الوزارة على نيتها، مواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في دفع العملية السلمية في  ".وسالم

 .الشرق األوسط، من خالل االتصاالت الثنائية مع األطراف المعنية والتنسيق مع اللجنة الرباعية
  31/7/2010قدس برس، 

  
  اً هجوماً إرهابييعدهدف مدنيين يستمن غزة إطالق صاروخ ": األمم المتحدة .38

بعد إطالق مقاتلين فلسطينيين " الهجوم اإلرهابي"دت األمم المتحدة بـند:  وكاالت -عالء المشهراوي
وقال . أمس صاروخاً من قطاع غزة على عسقالن مما تسبب بأضرار مادية من دون سقوط ضحايا

إطالق صاروخ يستهدف "وبرت سيري إن المتحدث باسم مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط ر
  ".مدنيين غير مقبول بتاتاً ويعتبر هجوماً إرهابياً

  31/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   في نزاعها مع الفلسطينيين"إسرائيل"من األميركيين يؤيدون % 63: استطالع .39
 في "إسرائيل"دون  من األميركيين يؤي%63اظهر استطالع للرأي العام األميركي نشر أمس أن : رام اهللا

  . من المستطلعة آراؤهم%15نزاعها مع الفلسطينيين بينما يقتصر الدعم الذي يتمتع به الفلسطينيون على 
 تشاؤم معظم األميركيين حيال فرص تحقيق السالم - اإلسرائيلية اإلذاعة حسب –كما أظهر االستطالع 

  .في الشرق األوسط في الفترة المقبلة
  31/7/2010م اهللا، الحياة الجديدة، را
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  انتحار سياسي : المباشرةالمفاوضات .40
  هاني المصري

 األصـفر الضوء  "أعطى قرار لجنة المتابعة العربية بالموافقة المبدئية على االنتقال للمفاوضات المباشرة            
للرئيس محمود عباس ألنه ترك تقدير الموقف النهائي واتخاذ قـرار المـشاركة بهـذه               " األخضروليس  
  .اوضات من عدمه له التخاذه في الوقت المناسبالمف

فلجنة المتابعة العربية ال تريد ان تغضب االدارة االميركية بـرفض تـوفير الغطـاء العربـي للقيـادة                   
الفلسطينية، فأعطت نصف موافقة، وال تريد بنفس الوقت تحمل المسؤولية عن هذا القرار، فأعطت موعد               

  .تنفيذه للرئيس عباس
ف للجنة المتابعة يعكس الضعف والعجز العربي، خصوصاً ألنه لم يربط ما بين الموافقـة               إن هذا الموق  

المبدئية على الدخول في المفاوضات المباشرة بالشروط الفلسطينية والعربية، التي وضعت منذ قرارهـا              
اضـي  االول بالدخول في مفاوضات غير مباشرة لمدة اربعة اشهر، والذي اتخذ في بداية شهر ايـار الم                

  .وينتهي في الثامن من ايلول القادم
فبدالً من االستنتاج من فشل المفاوضات غير المباشرة وعدم احرازها اي تقدم، ومن تعنـت الحكومـة                 
اإلسرائيلية ورفضها للمطالب العربية، التي كما قالت حكومة نتنياهو يستحيل الموافقة عليها، ومن عـدم               

جزئي والمؤقت لالستيطان، التي ستنتهي في الثامن من ايلول القادم،          استعدادها لتمديد مسرحية التفكيك ال    
ومن تراجع االدارة االميركية عن وعودها بوقف االستيطان واطالق عملية سالم جادة والـضغط علـى                
إسرائيل وعدم تقديمها ضمانات يعتد بها، حتى لو كانت تشبه الضمانات التي قدمتها ادارة بوش السابقة،                

 خيارات وبدائل فلسطينية وعربية جديدة مثل إنهاء االنقسام وإعادة االعتبـار للبرنـامج              ضرورة بلورة 
الوطني والمقاومة المثمرة وجمع واستخدام اوراق القوة والضغط العربية والتوجه الى المؤسسات الدولية             

تهـا انهـاء    لتدويل القضية الفلسطينية ورفض الدخول في مفاوضات مهما كان شكلها، اذا لم تكن مرجعي             
االحتالل وتطبيق القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة، اعطت لجنة المتابعة العربية الموافقة المبدئيـة              
على دخول المفاوضات وفقاً للشروط اإلسرائيلية، أي مفاوضات بال شـروط، مفاوضـات مـن اجـل                 

 يريد، اي مفاوضات    المفاوضات، مفاوضات يطرح فيها كل طرف ما يريد، ويقبل ويرفض كل طرف ما            
  .يتحكم بها االحتالل اإلسرائيلي

ان هذا الموقف العربي المتخاذل يضع القيادة الفلسطينية في موقف اصعب من موقفها الحـالي، وهـي                 
  :ساعدت بمواقفها في الوصول اليه

 فاذا اختارت رفض الدخول بالمفاوضات المباشرة ستدفع ثمن هذا الموقف لوحدها، والثمن معروف وهو             
سيكون عقوبات اميركية وإسرائيلية وربما اوروبية ودولية، واذا اختارت المشاركة بالمفاوضـات وفقـا              
للشروط اإلسرائيلية تقدم على انتحار سياسي، ألن ما لم تحققه المفاوضات غير المباشرة لـن تحققـه او                  

  .اكثر منه المفاوضات المباشرة
زا عن اقناع إسرائيل بوقف االستيطان، فكيف بامكانهمـا         واالدارة االميركية ومعها المجتمع الدولي عج     
، او بالموافقة على قيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة            1967اقناعها باالنسحاب من االرض المحتلة عام       

وال نتحدث عن قضية الالجئين، التي يبدو ان هناك استعداداً للمساومة عليها مقابـل              . وعاصمتها القدس 
د تصفية قضية الالجئين وال تريد انهاء االحتالل واقامة دولة حرة مستقلة على             الدولة، ولكن إسرائيل تري   

  .، وال تريد ازالة المستوطنات واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني1967حدود 
  .إن التبريرات التي يقدمها القادة العرب والفلسطينيون للموقف المتهافت الذي اتخذوه ال تقنع احداً

تحدثون عن إلقاء الكرة الى الملعب اإلسرائيلي في حين انهم يضعون انفسهم بهذا الموقف فـي                فالعرب ي 
  .المرمى اإلسرائيلي
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والعرب يتحدثون عن وضع االدارة االميركية امام مسؤولياتها ويسعون لتجنب دفع ثمن موقفهم في ظل               
الميركيـة يفـتح شـهية االدارة       التهديدات والضغوطات االميركية، متناسين ان التنازل امام الضغوط ا        

  .االميركية على ممارسة المزيد من الضغوط عليهم
. فعندما رفضت إسرائيل الضغوط االميركية تحولت االدارة االميركية للضغط على الفلسطينيين والعرب           

  .وعندما استجابوا ستواصل ممارسة الضغط عليهم
لمفاوضات العبثية المقترحة عليها، ألنها سـتكون       إن القيادة الفلسطينية بمقدورها ان ترفض المشاركة با       

اسوأ من سابقتها، فهي غير محكومة، حتى بمرجعية يتم تجاوزها من الحكومات اإلسرائيلية، مثلما كـان                
  .يحدث في السابق، وانما مفاوضات ال يحكمها اي شيء

 الرئيـسية لعـدم     والحجـة . هذا يعني ان المفاوض الفلسطيني سيكون تحت رحمة المفاوض اإلسرائيلي         
الرفض الفلسطيني هي ان الضغوط والتهديدات االميركية بممارسة عقوبات ووقف الدعم واالنسحاب من             
الجهود االميركية لفرض عملية السالم وصلت الى درجة غير مسبوقة من قبل، كما صرح الرئيس ابـو                 

  .مازن أثناء لقائه مع رؤساء الصحف اليومية المصرية
لة ألنه ال يمكن مقايضة دعم السلطة بالتنازل عن المواقـف والحقـوق، فالـسلطة               وهي حجة غير مقبو   

  .وجدت من اجل دعم الحقوق وليس مهمة القيادة الحفاظ على السلطة على حساب الحقوق
كما انني أشك بقدرة الواليات المتحدة االميركية على ممارسة تهديداتها ألن االدارة االميركية في و ضع                

توى العالم وفي المنطقة، خصوصاً بعد االزمة االقتصادية والمأزق الـذي تعيـشه فـي               تراجع على مس  
، لذا هي   )ايران(افغانستان والعراق وصعود ايران وتركيا، وهي تستعد مع إسرائيل الحتمال الحرب مع             

 اإلسـرائيلي نحـو     -ليست بوضع تجازف فيه بخسارة القيادة الفلسطينية ودفع الـصراع الفلـسطيني             
  .هات غير محسوبة، ستؤدي الى زعزعة االمن واالستقرار في المنطقة بأسرها، وربما بالعالم كلهمواج

ان لدى الرئيس حجة مناسبة للتنصل من الموافقة على الدخول في مفاوضات مباشرة هي عـدم وجـود                  
يات الوطنية،  شرعية فلسطينية لهذا القرار لكونه مرفوضاً من االغلبية الساحقة من الشعب والقوى والفعال            

  .بما فيها حركة فتح، كما تدل المواقف الصادرة عنها جميعا تعقيبا على قرار لجنة المتابعة العربية
باراك اوباما بـدون ان تقـدم       " كرمال عيون "في كل االحوال ال شيء يبرر االقدام على انتحار سياسي           

ررة سرعان ما تتراجـع عنهـا       ادارته اي شيء للفلسطينيين والعرب سوى خطابات معسولة ووعود متك         
  .باستمرار

  31/7/2010األيام، رام اهللا، 
  

  تهديدات أوباما وتحدي المرجعية .41
  إدريسمحمد السعيد  

التهديد المنسوب للرئيس األمريكي باراك أوباما الذي وضع فيه السلطة الفلسطينية والدول العربية معـاً               
مباشرة والحصول على دعم سياسي أمريكي إلقامـة        إما الذهاب إلى المفاوضات ال    : أمام خيار من اثنين   

الدولة المستقلة، وإما انسحاب الجانب األمريكي وتنحيه جانباً، ال يكشف عن تحول في الموقف األمريكي               
من عملية التسوية بقدر ما يكشف عن حقيقة هذا الموقف الذي يحكم التوجه األمريكي االستراتيجي نحـو      

  .1991ر مدريد عام تلك العملية منذ بداية مؤتم
" اإلسـرائيلية "ففي مؤتمر مدريد وافق الفلسطينيون والعرب على اإلطار الذي أراده رئـيس الحكومـة               

وقتذاك إسحق شامير، وهو اإلطار الذي استبعد األمم المتحدة كطرف أصيل وشريك في مؤتمر مدريـد،                
  .حاد السوفييتي، قبيل سقوطه مباشرةواالستعاضة عن وجودها بالقوتين العظميين الواليات المتحدة واالت

ولم يكن الدافع من استبعاد مشاركة األمم المتحدة في ذلك المؤتمر إال استبعاد مرجعيتها وما صدر عنها                 
وبسقوط االتحاد السوفييتي أصـبحت الواليـات المتحـدة هـي           . من قرارات تخص القضية الفلسطينية    
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اشرة من دون مرجعية قانونية هي القاعدة التي فرضـت          المرجعية الفعلية، كما أصبحت المفاوضات المب     
والسلطة الفلسطينية تلك المفاوضات،    " إسرائيل"نفسها طيلة سنوات تلك العملية، وأدار توازن القوى بين          

ووصل بها إلى ما وصلت إليه اآلن لسبب رئيسي هو أن الدول العربية، في وجود الواليات المتحدة، لم                  
الوسـيط  "شر داعم للفلسطينيين خشية أن يفسر ذلك بأنه إعاقة أو تشكيك فـي              تشأ أن تدخل كطرف مبا    

، وأن يؤثر ذلك في عالقات تلك الدول بالصديق األمريكي، وأن أقصى ما فعلته الدول التي هـي                  "النزيه
والفلسطيني، فـي حـين     " اإلسرائيلي"بين مواقف الطرفين    " سد الفجوة "أكثر انغماساً في العملية تلك هو       

 واتهام  2001أيلول،/  سبتمبر 11صرفت معظم الدول عن مسألة دعم الفلسطينيين خاصة بعد تفجيرات           ان
األمريكيين لفصائل فلسطينية باإلرهاب أخذ هذا كله في االعتبار من شأنه أن يضع عالمة استفهام مهمة                

أو النتائج المحتملـة    أمام تهديد الرئيس األمريكي باالنسحاب من الدور ومن الوعود، سواء حول الدوافع             
في حال إصرار الفلسطينيين والعرب على الذهاب إلى المفاوضـات المباشـرة وكمـا يريـد الـرئيس                  
األمريكي، من دون ضمانات أمريكية مسبقة على نحو ما تحدث رئيس السلطة محمود عباس واألمـين                

  .العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
ديد عن وضع انتخابي مأزوم أمام الرئيس األمريكي وحزبه، وإن القرار           من ناحية الدوافع يكشف هذا الته     

، وأن يعـود    "إسـرائيل "الذي وصل إليه مع مستشاريه هو عدم القبول بأي موقف أو سياسة ال تريـدها                
اآلن هو المفاوضات   " اإلسرائيليون"ويرفض ما يرفضون، وما يريده      " اإلسرائيليون"كأسالفه يقبل ما يقبله     

" مفاوضات مفتوحـة  "ة من دون شروط مسبقة، أي من دون مرجعية، ومن دون أفق زمني، أي               المباشر
يستطيع بها نتنياهو أن يهرب من المطالب الفلسطينية الحالية التي تعرقل نجاح مهمة المفاوضات غيـر                

  .المباشرة التي يديرها المبعوث األمريكي جورج ميتشل، ومن ثم ينقذ حكومته من االنهيار
سواء من حيث غياب المرجعيـة أي غيـاب األسـس االسـتراتيجية             " المفتوحة"وضات المباشرة و  المفا

، )لم تعد السلطة تتحـدث عنـه      (للتفاوض وبالذات حدود الدولة الفلسطينية، واألمن والقدس وحق العودة          
تخلص من  فرصاً لتمديد هذه المفاوضات إلى حين ال      " اإلسرائيلية"وغياب األفق الزمني، ستعطي الحكومة      

إدارة أوباما، أو إغراقها في حرب جديدة ضد إيران قبيل إنقاذ نفسها من الورطة األفغانية، األمر الـذي                  
يعطي لهذه الحكومة أيضاً فرصة إنهاء هذه المفاوضات وقتما تشاء ويدفع الطرف الفلسطيني لالنـسحاب           

ر ملزمة بالقبول بمطالب معينـة      منها من دون أن تكون معرضة ألي محاسبة، فهي سترد وقتها بأنها غي            
كي توصف المفاوضات بالنجاح، وأن العملية كلها عملية مساومات يحكمها توازن القوى بين الطـرفين               

أو العملية، مع اعتبار االنسحاب الفلسطيني ضد قواعد هذه اللعبـة           " اللعبة"المتفاوضين، وهذا هو أصل     
الطرف الفلسطيني هو المسؤول عن هذا الفشل وليس        المفتوحة غير المحكومة بزمن محدد، ومن ثم فإن         

  ".إسرائيل"
جديدة قـد   " ملهاة"فإذا دخل الفلسطينيون إلى التفاوض المباشر فهذا معناه القبول الطوعي بالمشاركة في             

تطول عاماً أو عامين وتصل في النهاية إلى ال شيء، وإذا رفض الفلسطينيون والعرب دعوة أوباما فإنهم                 
شيئاً ألن النتيجة واحدة ومعروفة سلفاً، خصوصاً في ظل ضبابية الـسيناريوهات المحتملـة              لن يخسروا   

على " حماس"يرفضون خيار حل الدولتين، خوفاً من أن تسيطر حركة          " اإلسرائيليون"للحل حيث ما زال     
هديـد  الضفة الغربية، كما تسيطر على قطاع غزة، وأن تتحول الدولة في ظل هذا االحتمال إلى مصدر ت                

أمن الدولة الصهيونية وكيانها، وحيث يصر اإلسرائيليون على مطلب الدولة اليهودية بما يعنيه من طرد               
  . داخل حدود الكيان الصهيوني1948لكل الفلسطينيين المقيمين منذ عام 

 التـي " الدول الثالث "هذه التحسبات والرؤى اإلسرائيلية تدفع إلى رفض خيار حل الدولتين وتطرح فكرة             
لتفتيـت الكيـان الفلـسطيني      " دولة غزة "وثالثة هي   " دولة الضفة "وثانية  " دولة إسرائيلية "يراها البعض   

كله، التي يراهـا الـبعض اآلخـر دولـة      " المشروع الفلسطيني "وضمان السيطرة عليه بل األهم تصفية       
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 كله بالتالي على األردن، أي      وإلقاء العبء "  فلسطينية -كونفيدرالية أردنية   "و" دولة فلسطينية "و" إسرائيلية"
  وماذا أيضاً؟: يبقى أن يسأل العرب. استعادة الخيار األردني بصورة أخرى

اإلجابة هي إجابتهم، فالواضح أن الرئيس األمريكي يريد أن يتخلص من وعوده للعرب بتحقيـق خيـار                 
بقـى أمـام الفلـسطينيين      لعملية الـسالم وال ي    " المرجعية األمريكية "وهو بذلك ينهي عهد     " حل الدولتين "

والعرب غير العودة بالقضية إلى المرجعية األصلية للقضية كلها، وهي فلسطين كمحدد حاكم لكل الرؤى               
  .والسياسات والخيارات

 31/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  مبروك.. استئناف المفاوضات .42
  عبد الباري عطوان

ة تقريرا عن تدهور خطير في صحة الرئيس االمريكي' الواشنطن تايمز'قبل اسبوع، وبعد نشر صحيفة 
' الكاذبة'المصري حسني مبارك، خرجت علينا بعض الصحف المصرية بمقاالت تقول ان هذه التقارير 

 إسرائيلية بدعم المفاوضات -هي جزء من حملة ضد الحكومة المصرية بسبب رفضها مطالب امريكية 
  .المباشرة

' فتح'لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة وفي الفترة نفسها عقدت كل من اللجنة ا
اجتماعين منفصلين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكدتا فيه رفضهما االنتقال الى المفاوضات 
المباشرة لفشل المفاوضات غير المباشرة اوال، وعدم موافقة حكومة نتنياهو على تحديد مرجعية وحدود 

  .لفلسطينية وجدول زمني للمفاوضات ثانياالدولة ا
مساء امس االول قررت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية اثناء اجتماع لها بمقر الجامعة في القاهرة 
استئناف المفاوضات المباشرة، وتركت تحديد موعد االنطالق للرئيس عباس وسلطته في مدينة رام اهللا، 

ن المرجعية او الحدود او تجميد االستيطان، او احراز تقدم في ولم يرتبط هذا القرار بأي كلمة ع
بشكل مهين، حتى ان السيد عمرو موسى ' جرى لحسها'المفاوضات غير المباشرة، جميع هذه الشروط 

مخارج جديدة النقاذ ماء وجه النظام الرسمي العربي ' نحت'كعادته في ' مفوها'امين عام الجامعة لم يكن 
  .الذي تنبأنا به في مقالة سابقةبعد هذا التراجع 

السؤال الذي يطرح نفسه بجدية، هو عما حدث من تطورات عربية او امريكية ادت الى حدوث هذا 
  في الموقف العربي الرسمي تجاه هذه المسألة؟' االنقالب'

الطرف الفلسطيني يقول ان ضغوطا امريكية هائلة مورست عليه للعودة الى المفاوضات، من بينها 
اما . تلويح بعزل السلطة ورئيسها، ووقف المساعدات المالية، والتخلي عن رعاية العملية السلميةال

اقليمية استراتيجية ملمحا الى رغبة بمساعدة الواليات المتحدة في ' مصالح'الطرف العربي فيتحدث عن 
 الورقة الفلسطينية حربها المعلنة لحصار ايران اي ان االنظمة الرسمية العربية المعتدلة باتت توظف

من بينها بقاؤها اي ' مصالح'ليس للضغط على امريكا وإسرائيل، وانما للضغط على ايران، وتحقيق 
  .االنظمة، والحفاظ على امنها من خالل هذه الورقة

االدارة االمريكية تواجه الهزائم في افغانستان، والنكسات لمشروعها في العراق، بينما بدأت القارة 
 تعيد النظر في عالقاتها الخاصة معها، وتبحث عن عالقات جديدة مع القوى العظمى الناشئة االوروبية

مثل الهند والبرازيل والصين، اال في المنطقة العربية، حيث تستطيع ان تملي ارادتها على حلفائها العرب 
  .بكل سهولة ويسر

...  
 تتبنى، واالنظمة العربية تنفذ باذعان مخجل المعادلة القديمة ما زالت على حالها، إسرائيل تطلب، امريكا

  .ودون اي مناقشة لهذه الطلبات االمريكية ـ اإلسرائيلية
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منذ ان اجتمع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي مع الرئيس باراك اوباما في البيت االبيض 
 المباشرة، كان واضحا مطلع هذا الشهر، وتبنى االخير مطلب االول في ضرورة العودة الى المفاوضات

لالقدام ' نضوج الظروف'الفلسطينية والعربية حول عدم ' الجعجعة'ان بدءها اصبح مسألة وقت، وان كل 
للماء، وتضليل متعمد، واعادة تكرار لمسرحية سابقة مملة ' مجرد طحن'على هذه النقلة غير متوفرة بعد 

  .نعرف بداياتها ونهاياتها عن ظهر قلب
للطلب االمريكي باستئناف المفاوضات المباشرة، والضغوط ' ال'ماذا لو قال الفلسطينيون : تعالوا نسأل

  كبيرة؟' ال'االمريكية المرافقة له؟ وماذا لو قال العرب الشيء نفسه اي 
ربما يجادل بعض المعتدلين في السلطة بان الطرف الفلسطيني ضعيف، وكذلك هي حال الموقف 

ت المتحدة وادارتها قد تعني توجيه اللوم الى الفلسطينيين وتحميلهم العربي، واي معارضة للواليا
مسؤولية انهيار العملية السلمية، وخسارة دعم االدارة االمريكية لحل الدولتين، وفوق كل هذا وذاك عزل 

  .السلطة ووقف المساعدات المالية لها
ل الحلول، وال يريد ان يقاوم هذا الطرح هو طرح العاجز فاقد االرادة والكرامة، الذي يختار اسه

فانهيار السلطة الفلسطينية او حلها قد . االحتالل ويخسر امتيازاته المالية والشخصية، والمناصب الكاذبة
فعلينا ان نتخيل وضع الضفة الغربية في حال . يكون اكبر انجاز يحققه الفلسطينيون في مسيرة مقاومتهم

اليها، او القنابل الموقوتة على جوانب الطرقات المؤدية الى عودة المقاومة والعمليات االستشهادية 
  المستوطنات او تلك التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي مثلما هو حادث حالياً في العراق وافغانستان؟

السلطة الفلسطينية حققت اكبر خدمة امنية إلسرائيل منذ قيامها، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية لم 
احدة من الضفة ضدها، وتحولت قوات األمن الفلسطينية الى حارس أمين للمستوطنات تنطلق رصاصة و

اإلسرائيلي ' الشين بيت'ومستوطنيها حتى في ذروة توسيعها، وشاهدنا السجاد األحمر يفرش لقائد جهاز 
  .اثناء زيارته لمقرها في جنين، يمازح قادتها ويتناول طعام الغداء معهم وكأنه بين أهله وعشيرته

هذه الخدمات تقدم مجاناً ودون مقابل، بما في ذلك التكرم بقبول مرجعية للسالم أو حتى االتفاق على 
فقط العودة الى المفاوضات المباشرة دون شروط، والعودة الى لعبة . حدود الدولة الفلسطينية العتيدة

  .تضييع الوقت التي استمرت منذ توقيع اتفاقات اوسلو قبل سبعة عشر عاماً
نتنياهو سيخرج الكاسب األكبر كالعادة من هذه المفاوضات، فائتالفه سيصبح أكثر قوة وصالبة، ' ' '

وعزلة بالده الدولية ستنكسر، وسيظهر بمظهر الحمل الوديع المحب للسالم، بعد ان كان ومازال في 
غزة الى نظر العالم يرأس دولة ترتكب جرائم الحرب، وتستخدم الفوسفور األبيض، وتحول قطاع 

  .معسكر اعتقال نازي هو األكبر في التاريخ
من اجل كرامتها ' تقاوم'في نظر جميع شعوب األرض، فجميع االمم االخرى ' أضحوكة'أصبحنا كعرب 

وقضاياها الوطنية اال نحن، نستمرئ الهوان واالذالل بل ونستمتع به، خاصة اذا جاء من امريكا 
  .وإسرائيل

ألنظمة العربية تضحي بمصالح شعوبها ورفاهيتها من أجل قضية فلسطين في الماضي القريب، كانت ا
التي تجسد اسمى معاني الكرامة العربية، اآلن باتت هذه األنظمة تضحي بقضية فلسطين ليس من أجل 

  .مصالح شعوبها، وانما من أجل مصالحها هي واستمرارها في الحكم
لى الشعوب العربية، ولكن ما يحدث انه منذ ان تخلت نفهم لو ان التضحية بقضية فلسطين تعود بالخير ع

األنظمة العربية عن قضية فلسطين والفساد والقمع والديكتاتورية وانهيار الخدمات فيها في ارتفاع 
  .متزايد، واحوال مصر هي المثال األبرز في هذا الخصوص

ارك قال له ذات يوم انه وزير خارجية عربي سابق، أعتذر عن ذكر اسمه، أسر لي ان الرئيس حسني مب
اي . اذا أراد شيئاً من امريكا ذهب الى شارون، فتأتي االستجابة االمريكية سريعة جداً لمثل هذا الطلب

ان دولة بحجم مصر وتاريخها وحضارتها، اصبحت تتعامل مع امريكا من خالل البوابة اإلسرائيلية، هل 
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خض األنظمة العربية كل حروب إسرائيل، عبر هذا معقول، نعم كل شيء جائز في هذا الزمن، ألم ت
في فلسطين، وها هي تستعد ' حماس'في لبنان، و' حزب اهللا'امريكا، في كل من العراق وافغانستان وضد 

  اآلن لخوض الحرب الجديدة ضد ايران؟
ال شك ان نتنياهو يضحك حالياً بملء شدقيه على هذا االذعان العربي الجديد لشروطه، بعد قرار ما 

فقد خرج منتصراً من معركة عض االصابع مع العرب واالدارة . يسمى بلجنة المتابعة العربية للسالم
االمريكية الحالية، حيث نجح في امالء شروطه جميعاً دون اي نقصان، فهنيئاً له على هذا االنتصار، 

. لكبار رجاالتها (V.I.P) وهنيئاً للسلطة ورجاالتها على استمرار المساعدات المالية وتجديد بطاقات الـ
وهنيئاً لألنظمة الرسمية العربية على الرضاء االمريكي الذي حل عليها، والذي ربما يترجم قريباً على 
شكل جرها الى حرب أخرى في المنطقة، تماماً مثل مساندتها لكل حروب امريكا السابقة في العراق 

  ".وافغانستان والحرب ضد االرهاب مجاناً ودون اي مقابل
 31/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  سراب السالم .43

  عيد بن مسعود الجهني
 عام تأسيس الدولة العبرية على أرض العـرب         1948 عام التقسيم وعام     1947مثلت الحقبة ما بين عام      

، حقبة سوداء للعرب والمسلمين ولم تتوقف الكـوارث التـي           1917الذي خرج من رحم وعد بلفور عام        
 في تلك األعوام العجاف فقد تلتها عقود حافلة باألحداث الجسام والكـوارث العظـام               انهالت على العرب  

إذا ) المحنـة (التي حطت رحالها على أرض العرب، وكلما تنفسوا الصعداء واعتقدوا بـأنهم تجـاوزوا               
ى  حدث العدوان الثالثي عل    1956ففي عام   . بأختها تنزل بهم لتكون أكبر من سابقتها وأعظم وأفدح أثراً         

مصر وظن الكثيرون أن إسرائيل لن تفكر في غزوهم مرة أخرى، ألن العرب أظهروا تـضامناً وقتهـا                  
  .وإن كان هشاً

إن الذين قرأوا المستقبل هكذا قراءة لم يدركوا أن اليهود بمكرهم وتخطيطهم أدركوا ويدركون أن العرب                
حدود وانتهـزت الفرصـة التـي       بدعم أميركي غير م   ) قوة(تفرقت بهم السبل فخططت إسرائيل لتصبح       

في حرب األيام الـستة     » النكسة« بما عرف بـ     1967سنحت لتشن عدوانها على ثالث دول عربية عام         
لتحتل أراضي مصرية وأردنية وسورية وتطبق على فلسطين كلها بما فيهـا القـدس ليخـرج العـرب                  

لتقـول  ) اليك(ل جميعاً في خانة     جديدة ال قبل لهم بها ويعيشوا في حيرة حيث وضعتهم إسرائي          ) بفاجعة(
  .»، وهذا مصير الضعفاء المحتوم)القوة(هذا جزاء ما صنعته أيديكم تخلفتم عن امتالك «: لهم

بعد هذه العقود التي مرت سريعاً أصبحت إسرائيل خامس دولة نووية على المستوى الدولي، كمـا أنهـا    
لبدائية وضعت لها إسرائيل اخيـراً عالجـاً        تملك قوة تقليدية رادعة وحتى صواريخ حزب اهللا وحماس ا         

الـصاروخية العتـراض   » القبة الحديـد «لتحد من فاعليتها فقد أجرت مؤخراً تجاربها النهائية لمنظومة   
ومع مرور الزمن تزداد إسرائيل قوة بعملها الدؤوب        . من لبنان » الكاتيوشا«من غزة و    » القسام«قذائف  

غير محدود، حتى ان السيد أوباما الذي وعد العرب والمسلمين من           المتالك ناصية القوة وبدعم أميركي      
 بليون دوالر   30قاعة جامعة القاهرة بالمن والسلوى، اقرت إدارته اكبر مساعدات عسكرية إلسرائيل من             

التي ستكون حكراً على القوة     » 35اف  «خالل السنوات العشر المقبلة، ناهيك بأنها ستتسلم قريباً طائرات          
ة العظمى والقوة اإلسرائيلية المدمرة، وفي األحد الماضي وقّعت إسـرائيل وواشـنطن اتفاقـاً               األميركي

  .»3السهم «لتطوير نظام الدرع المضادة للصواريخ البالستية 
علينا االعتراف بقيمة   «والتبرير األميركي جاهز، فها هو المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية يقول            

ان إسرائيل اآلمنة تكون في وضع أفـضل التخـاذ القـرارات            «و  » البلدين وأهميتها العالقة األمنية بين    
وكأنه لم يعرف قط أن ذلك البلد العنصري اتخذ قرارات ومواقـف مدعومـة     » الصعبة في عملية السالم   
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ى أميركياً لعرقلة السالم برمته منذ إعالن أوسلو حتى اليوم وأن ميتشل مبعوث أوباما منذ بداية مهمته حت                
حائراً بين مفاوضات مباشرة وغير مباشرة ليؤكد اإلخفـاق         ) السراب(كتابة هذه السطور لم يحقق سوى       

األميركي ورأى بعينيه الباردتين العنصري داني دافون يقتحم الحرم القدسي ليكرر مـا فعلـه الجـزار                 
وم تـضع فـي أذن       وحتى الي  1967 لتنفجر االنتفاضة الفلسطينية وقتها وأميركا منذ        2000شارون عام   

طيناً وفي األخرى عجيناً وكل ما وعدت به عن السالم والدولة الفلسطينية ال يعدو كونه سراباً في سراب                  
يظنه الظمآن ماء وهو ال شيء، بل أظن أن الهدف من كل تلك الوعود هو صرف العرب عن البحـث                     

  .عن الماء في مظانه الصحيحة
بمحطات متعرجة منذ أوسـلو ومدريـد وخريطـة الطريـق           ) الضائع(اليوم وبعد مرور عملية السالم      

نجد إسرائيل تصر على يهوديتها شرطاً لماراثون سالم        ) وهم(وغير مباشرة   ) عبثية(ومفاوضات مباشرة   
جديد وهي تسير في خطة لتنفيذ فك االرتباط مع قطاع غزة المحتل لتحويله إلى كيـان مـستقل                  ) حائر(
متها ودفن استحقاقات عملية السالم في ظل حكومـة نتنيـاهو العنـصرية             القضية الفلسطينية بر  ) لتمييع(

وزمالئه السابقين السفاحين، وكلهم غير راغبين في بدء مفاوضات سالم يتحقق معهـا وقـف حقيقـي                 
  .لالستيطان ومصادرة منازل الفلسطينيين

م يدرك أن إسـرائيل     ومن يقرأ تاريخ اليهود مع السالم منذ تأسيس إسرائيل على أرض العرب حتى اليو             
بعنصريتها وفاشيتها ليست راغبة في تحقيق السالم وأنها ال تريد أكثر من وضع عملية السالم في دائرة                 
مفرغة، بل ليست كل مناورات المجرم نتنياهو وزمالئه الخبثاء سوى مسرحية يبيعونها للعرب الطيبـين               

ر المباشرة لم تتقدم خطوة واحدة وهي ليـست         األخيار، والدليل أن المفاوضات المباشرة تأكد فشلها وغي       
أكثر من ذر رماد في العيون وبيع لألوهام التي ترتخي معها فرائص العرب فيخلدون إلى غفوة طويلـة                  

  .عن قضيتهم
وال يحتاج ما قلناه إلى دليل، فهو واضح، فاألمين على قطار المفاوضات المباشـرة وغيـر المباشـرة                  

 فشالً ذريعاً في التقريب بين وجهات النظر خالل فترة المفاوضـات غيـر              صديقتنا أميركا فشل مبعوثها   
جديدة هي القفز إلى المفاوضات المباشـرة وهـي         ) حيلة(المباشرة، وعندها لجأت اإلدارة األميركية إلى       

قررت االنتقال إلى الحوار المباشر لتعود عمليات السالم إلى نقطة الصفر، وهذا            : كالعادة ال تعدم السبب   
ا ترغبه إسرائيل التي لم تلتفت إلى ميتشل وسيده أوباما، بل إنها وجهت اليهما لكمـة مباشـرة خـالل                    م

مسيرة المفاوضات غير المباشرة ولكنهم تعودوا على لكمات إسرائيل ويتقبلونهـا بالرضـى، الـضربة               
نون أمـالك   األولى هي تدنيس العنصري داني فون للحرم القدسي، والثانية إعالن إسرائيل تطبيـق قـا              

 الذي منح إسرائيل ظلماً االستيالء على أمـالك مئـات اآلالف مـن              1950الغائبين الذي أصدرته عام     
 الذين ُأجبروا قسراً على النزوح والهجرة من قراهم في ذلـك العـام         1948الفلسطينيين في أراضي عام     

في القـدس   ) الغائبين(ى أمالك   هذا القانون ستطبقه إسرائيل عل    . في تاريخ العرب والفلسطينيين   ) األسود(
 أسرة في األغوار في الضفة      32 منزالً وتهجير    50المحتلة، وثالثة األثافي أن حكومة نتنياهو بدأت هدم         

  .الغربية والحبل على الجرار، فيما ميتشل يحاورها في مفاوضات غير مباشرة
ن والممـاطالت األميركيـة     المهم أن السالم أصبح في مهب الريح في ظل العنف والصلف اإلسـرائيليي            

والضعف العربي والتشتت والتشرذم الذي نخر في جسد األمة من خليجها إلى محيطها، وصديقنا المقرب               
وهو في القاهرة في الرابـع مـن        ) المنمقة(أوباما الذي دغدغ مشاعر الكثيرين من المسلمين في كلماته          

) وهم(عنه وتحول ذلك الوعد إلى      ) نكص(سالم  من العام الماضي وقدم وعداً بتحقيق ال      ) يونيو(حزيران  
أو سراب، وهو اليوم مشغول من قمة رأسه إلى أخمص قدميه لتحضير حزبـه لالنتخابـات النـصفية                  

المقبل ويبذل جهـوده إلرضـاء اللـوبي الـصهيوني          ) نوفمبر(للكونغرس في الثاني من تشرين الثاني       
  .األكثرية التي يتمتع بها حزبهوأصدقاء إسرائيل ليكسب دعمهم للمحافظة على ميزة 
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والعرب في تشتتهم وتخبطهم وفشلهم في تحقيق شيء ملموس لمصلحة القضية الفلسطينية ضربت قيادات              
حماس وفتح القضية الفلسطينية في مقتل جرياً وراء سلطة وهمية انقسمت على نفسها ووقفت حجر عثرة                

 إن كالً منهما لألسف يعض بالنواجذ على السلطة         في تحقيق مصالحة فلسطينية في المستقبل المنظور، بل       
التي بيده سواء في غزة او الضفة الغربية، وهذا ما يشجع إسرائيل على وضع خطة لفصل غزة في ظل                   

  .هذا االنقسام في البيت الفلسطيني
قضية وإذا نظرنا إلى هذا الشلل الفلسطيني، وحال األمة من ضعف وانكسار وانهزام وتبعثر ألدركنا ان ال               

الفلسطينية أصبحت تائهة بين مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تديرها أميركا وإسرائيل فهمـا الخـصم               
  .والحكم

وهذا الوضع يؤكد ما آلت إليه حال العرب والمسلمين من تفكك وتشرذم وضعف وهـوان، ال يملكـون                  
واألغـرب أن العـرب ال      سوى التنديدات واالستنكارات واالستنجاد بأميركا والمجتمع الدولي الظـالم،          

يزالون يراهنون على الموقف األميركي للوصول إلى تسوية عادلة لصراعهم مع الدولة العبرية وهذا لم               
ولن يحقق سالماً وال أمناً وال استقراراً بل يزيد قضايانا تأزماً وتعقيداً وتشوهاً، فمتى حققت مثـل تلـك                   

  ؟)القوة(الشعارات سالماً أو عدالً مع غياب 
  31/7/2010ياة، لندن، الح

  
  مقاصة الالجئين وتعويضات األرض .44

  غازي العريضي
هـي  . نعود إلى األرض التي نجاهد كي ال نخسر المزيد منها والستعادتها وتكريس حق أبنائهـا عليهـا               

أرض فلسطين المحتلة من قبل دولة اإلرهاب إسرائيل، التي تسعى إلى مزيد مـن التوسـع، فتمـارس                  
المبرمج لمنازل الفلسطينيين وتحتل أرضهم وتهجرهم وتبني المجمعات السكنية عليهـا،           التدمير المنهجي   

، وألن الدولة يجب أن تكون دولة يهودية مما يهدد وجود غير اليهود المقيمين عليها،               "أرض اليهود "ألنها  
  .وهم أصحابها في األساس
  لماذا هذه العودة اليوم؟

لية استحدثت مؤخراً دائرة جديدة غايتها البحث عن أمالك اليهـود           ألن وزارة شؤون المتقاعدين اإلسرائي    
الذين هاجروا من الدول العربية واستعادتها، معلنةً أن من بين هذه األمالك أراضي وبيوتاً وحتى آبـار                 

  !نفط
 وتقدر الوزارة أن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ نحو مليـون                 

الجئين فقدوا أمالكهم التي يـصل حجمهـا إلـى عـشرات            "وتعتبر الوزارة هؤالء    . يهودي حتى اليوم  
وقد بدأت الدائرة المذكورة اإلعداد لتقديم دعاوى قضائية الستعادة األمالك في           ". المليارات من الدوالرات  

د الذين هـاجروا مـن      الدول العربية، وذلك على غرار الدعاوى، التي أقيمت في الماضي لتمكين اليهو           
  .أوروبا في أعقاب المحرقة النازية من استعادة منازلهم

وبالتفصيل، أفادت معلومات الوزارة، أن العراق هي الدولة المركزية التي يتجمع فيها عدد كبيـر مـن                 
 مليـارات   10 ألف يهودي تركوا هناك أمالكاً يصل حجمهـا إلـى            130األمالك التابعة لليهود، إذ ثمة      

 ألف مـن    120 ألفاً من العراق،     130:  أما الذين هاجروا من الدول العربية فتقدرهم حسب اآلتي         .دوالر
  . ألفاً من سوريا وخمسة آالف من لبنان20 ألفاً من اليمن، و 55 آالف من تونس، 103إيران، 

حـسابات  وتدعي الوزارة أن األمالك التي تركها هؤالء تشمل البيوت والحوانيت والمصالح التجارية وال            
المصرفية إضافة إلى مؤسسات عامة مثل كنس وقاعات ومالجىء للمسنين، كما يدعي أحد اإلسرائيليين              

وتتحرك الوزارة اآلن إلعداد ملفات     ! أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي جاء من إيران ترك سبع آبار نفط             
ق اليهود من خالل سـحب      تعويضات على المس بحقو   "شخصية تتضمن كل هذه المعلومات للمطالبة بـ        
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مواطنتهم وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد التي لم تدفع، وتدنيس قبور وفـصلهم مـن                 
اليهود وتقديم  " الالجئين"وبعد ذلك سيتم إعداد ملف قضائي لكل واحد من          ". أعمالهم على خلفية عنصرية   

  !دعاوى الستعادة األمالك مباشرة أو عبر طرف ثالث
لكن هذه المعلومات ال تؤكد التحليل      . وقد تناولناها في أكثر من دراسة ومقال      . لة في غاية الخطورة   المسأ

والقراءة التي عبرنا عنها سابقاً وهي تقول بأننا سنكون في التفاوض مع إسرائيل على أبواب اسـتحقاق                 
  !حلة التنفيذبل ها نحن ندخل مر! يكون إلسرائيل فيه وفي ذمتنا حقوق كثيرة وأموال وفيرة

وهي . 1948فلسطين عام   " هاجروا" ألفاً الذين    750إسرائيل تدعي أن عدد الالجئين الفلسطينيين هو فقط         
الوكالة الدولية المعنية بأمر هؤالء الالجئين، ولـذلك        " األونروا"بذلك تناقض األرقام الحقيقية التي تقرها       

دعمها أميركا في عدم مدها باإلمكانـات المطلوبـة         فإن إسرائيل تشن هجوماً مركزاً على هذه الوكالة وت        
وتعمل جهات أساسية فيها الستصدار تشريعات إللغاء األونروا التي تعتبر عدد الالجئـين الفلـسطينيين               

  .يتجاوز الخمسة ماليين الجىء
ـ  . يهودي" الجىء" ألف الجىء، ولدينا مليون      750وبالتالي تأتي إسرائيل لتقول اليوم لديكم        ستخدم اليوم ت

لتوصيف وضعية اليهود الذين تركوا الدول العربية طوعاً، وتحت عنـاوين جاذبـة مـن               " الجىء"كلمة  
إسرائيل التي كانت وال تزال تعمل الستقطابهم، ألن األرض هناك هي أرض الميعاد، وتلك الدولة هـي                 

  .دولتهم
  فما العمل؟. والدولة هي دولة اليهود. إذاً ال عودة للفلسطينيين

لدينا عدد الجئين يهود أكبر مـن عـدد الالجئـين           : في التفاوض تأتي إسرائيل وتقول    . ن تفاوض سيكو
عددنا أكبر فنحن لنـا تعويـضات       . أهالً وسهالً . ثانياً، تطالبون بتعويضات مالية   . الفلسطينيين، هذا أوالً  

وال تقف المسألة   . ونفي عملية المقاصة هذه أنتم العرب، خاسر      . وبالتالي لن يكون لكم عندنا شيء     . أكثر
إذ ثمة األمالك والحقوق وصوالً الستصدار قرارات تطالب بتعويـضات لليهـود مثـل              . عند هذا الحد  

وبالتالي يجب أن ننتظر أن ال عودة لالجئـين         ! يعني استنزاف للمال العربي أو اإلسالمي مفتوح      . أوروبا
ويتزامن كل ذلك   !  مما سيعطى لإلسرائيليين   الفلسطينيين وال تعويضات، ألن ما سيبقى لهم ال يوازي شيئاً         

 ألف يهودي في النقب بعد تدمير منازل سكان هذه المنطقة وتهجيرهم واستمرار عمليات              300مع توطين   
  .التوسع واالستيطان في كل المناطق الفلسطينية

ـ   . هكذا يفكرون ويتصرفون وجزء من أرضكم لنا      ". أرض الميعاد "هي  . األرض لنا  اتكم وجزء من ممتلك
  .وما لكم في النهاية لنا. لنا

  فماذا يبقى لنا كعرب؟
أما آن األوان لقراءته والتبصر بأبعاده وأخطاره       . في كل مرحلة تنكشف فصول جديدة من هذا المشروع        

  واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهته قبل أن تحقق غايتها من ورائه؟
 لها، وتحضير الملفات الكاملة لمواجهـة هـذه الحملـة           ، وتوفير الدعم  "األونروا"ينبغي التأكيد على دور     

اإلسرائيلية الخطيرة في كل دولة من الدول المعنية ثم القيام بحركة عربية إسالمية دبلوماسية وسياسـية                
  .وإعالمية مكثفة لدحض هذه المزاعم، وتأكيد حق العرب والمسلمين على أرضهم

  31/7/2010، ظبيأبو االتحاد، 
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