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  االحتالل ينهي استعداداته لشن عدوان جديد على غزة": يديعوت" .1

إن الجيش "  أحرونوتيديعوت"ذكر موقع صحيفة : الجمال جم - حسن مواسي -ة  غز– القدس
جديدة على قطاع غزة ، في حال صعدت " حملة عسكرية"اإلسرائيلي أنهى استعداداته وتدريباته لشن 

فصائل المقاومة الفلسطينية األوضاع في المنطقة الجنوبية ، بدون األخذ بعين االعتبار مباشرة 
  .الفلسطينيين وإسرائيل بالمفاوضات المباشرة

عن مصادر عسكرية إسرائيلية انه وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي القائم على وقالت الصحيفة نقال 
الجبهة الجنوبية ، إال أن قرار شن حملة عسكرية جديدة على قطاع غزة ال تزال في طور المباحثات في 

جيش وان الوقت الحالي يوجد لدى ال. وقيادة الجبهة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي" غزة"أوساط كتيبة 
  .أدوات كثيرة يمكن مالءمتها وتفعيلها بحسب الضرورة

باتجاه مدينة عسقالن " غراد"وتتزامن تصريحات المصادر األمنية اإلسرائيلية في أعقاب إطالق صاروخ 
الجمعة ، حيث اتهمت هذه المصادر الفصائل الفلسطينية بمحاولة لتسخين المنطقة من قبل مجموعة 

وأشارت الصحيفة . دء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينيةقبل ب" مسلحة في قطاع غزة
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أن إسرائيل قررت القيام بالرد على كل عملية إطالق صواريخ ما قد يقود إلى دفع الفصائل الفلسطينية 
  .المسلحة إلى تجديد إطالق النار ، وذلك بعد فترة هدوء نسبية شهدها النقب الغربي في الشهور األخيرة

ورجحت المصادر العسكرية اإلسرائيلية انه وبالرغم من عدم معرفتها للجهة التي قامت بإطالق 
غير معنية حاليا بتصعيد الوضع ، وهي معنية بالحفاظ " حماس"الصاروخ إال انه من المؤكد أن حركة 

ز قوتها على الوضع الحالي في القطاع وال تزال تتجنب المواجهة مع الجيش ، في حين تواصل تعزي
العسكرية ، فيما حملت الحركة المسؤولية عن كل ما يحصل في قطاع غزة ، وعليه لم يستبعد أن يتم 

  ".حماس"قصف منشآت وبنى تحتية تعود لحركة 
وأشارت الصحيفة أن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي ، في تلخيصها النصف سنوي 

 الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ كانون الثاني وحتى حزيران ، بالمقارنة  ، تم إطالق عشرات2010للعام 
 ، وآالف الصواريخ التي أطلقت 2009مع المئات التي أطلقت في الفترة الموازية من العام الماضي 

  .سنويا في األعوام السابقة
  1/8/2010، الدستور، عّمان

  
  "غطاء لجرائم االحتالل" العودة للمفاوضات :هنية .2

يمثل تساوقاً كامالً   "اعتبر إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، العودة لخيار المفاوضات بأنه           : غزة
وتاماً مع رغبات االحتالل والرباعية الدولية، ويمثل غطاء حياً لجرائم االحتالل المتواصلة بحق الـشعب               

  ". الفلسطيني
" التغييـر واإلصـالح   " الذي أقامتـه كتلـة       وأكد هنية، في كلمة له خالل حفل تكريم مبدعي قطاع غزة          

إعطاء غطاء للمفاوضات قرار بعيد عن نبض الشعب        "في غزة، على أن     ) 31/7(البرلمانية مساء السبت    
، مشيراً إلى أن دماء شهداء الشعب الفلـسطيني تنـادي           "الفلسطيني، وخروج عن دائرة إجماعه الوطني     

   .بتحريم ورفض الصلح والمفاوضات مع االحتالل
إن دماء الشعب الفلسطيني التي نزفت خالل األيام الماضية هي في رقبة مـن أعطـى المظلـة                  : "وقال

للعودة إلى خيار المفاوضات المباشرة وغيـر       " حماس"، مجدداً رفض حكومته حركة      "السياسية للتفاوض 
  . المباشرة
ات، باعتبـاره خيـاراً     أن اإلجماع الوطني الفلسطيني بات يرفض بشكل قاطع خيار المفاوض         : "وأضاف

، داعياً قيادة الشعب الفلسطيني الحقيقية للتمـسك        "عبثياً لم يحقق للشعب الفلسطيني أياً من مطالبه العادلة        
  .بالثوابت والمواقف الوطنية التي تكرس الحقوق الفلسطينية

  31/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مفاوضات المباشرة خيارات تقود لبدء الثالثة": الوطن"عريقات لـ .3
قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر الفلـسطينية            : عبد الرؤوف أرناؤوط  :رام اهللا 

ـ    إمكانيات قد تقود إلى مفاوضات مباشرة مع الحكومة اإلسرائيلية          3إن هناك   " الوطن"صائب عريقات، ل
ي موافقة الحكومة اإلسـرائيلية علـى       وحدد عريقات هذه اإلمكانيات الثالث بتأكيد من الرئيس األمريك         ،

وعلـى   ووقف جميع األنشطة االستيطانية بما في ذلك في القدس ،           ، 1967مرجعية دولتين على حدود     
  ".سيصار إلى بدء المفاوضات" جدول أعمال لهذه المحادثات وسقف زمني لها عندها 

لسالم العربية إلى الرئيس األمريكـي      وشدد عريقات على أن الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة لمبادرة ا          
  باراك أوباما لم تقل نعم أو ال للمحادثات المباشرة وإنما وضعت األسس المطلوب توافرها من أجل بـدء                  
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المحادثات المباشرة وهي مرجعية واضحة لعملية السالم والوقف الشامل لألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية            
  .مني لهذه المحادثات بما في ذلك في القدس ووضع إطار ز

  1/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

  نفي فلسطيني الستئناف المفاوضات المباشرة بعد العيد .4
نفى الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضـات         ": معا"القدس ــ عبد الرؤوف ارناؤوط،      

وضات المباشرة مع اسرائيل بعد عيـد       صحة األنباء التي تحدثت عن نية القيادة الفلسطينية استئناف المفا         
أنا أقول المسألة اآلن ليست هي موعد المفاوضات المباشرة قبل او بعد العيـد، نحـن                : واضاف   .الفطر

نريد استئناف المفاوضات لكن المفتاح بيد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، ففي اللحظة التي يوافق               
دس ويوافق على مرجعية وحدود الدولتين سيصار الى مفاوضات         فيها على وقف االستيطان بما يشمل الق      

بالفعل االسرائيليون عندهم آلة إعالمية ودعائية قوية جداً تـسعى للعمـل            : "وقال عريقات  .مباشرة حينها 
  ..".على اجراء المفاوضات خارج نطاق المفاوضات المتفق عليه أي بدون مرجعية

االعالمية االسرائيلية هو كاذب ويعتبـر تربـصاً بحـق الـسلطة             بالمئة مما تقوله اآللة      99إن  "وتابع  
الفلسطينية، وكل من يصدق االنباء يطعن في حق هذه السلطة، وهذا دوماً نلمسه من اسـرائيل والتـي                   

  ".تطلق بالونات االختبار كل ساعة تقريباً
اً جديـداً بـين الـسلطة    االذاعية تدخل القيادة المصرية في ان تكون وسيط" معا"كما نفى عريقات لشبكة   

ان الرئيس مبارك ابلغ ميتشل بأنه لن يكون ورقة         : "وقال .الفلسطينية واسرائيل في المفاوضات المباشرة    
ضاغطة على الرئيس ابو مازن ألن االخير قدم ما عنده وعلى رئيس الوزراء االسرائيلي ان يأتي بمـا                  

   ".عنده هو اآلخر
ي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان تكون قـد قالـت ان             من جهتها، نفت الدكتورة حنان عشراو     

الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من الواليات المتحدة قد وصلت لدرجـة التهديـد بقطـع             
  .العالقات

ان الوضع حرج وهناك ضغوطات اميركية واخرى اوروبية تمارس على          " "معا"واوضحت عشراوي لـ    
ي وضع ال تحسد عليه، وبالتالي الشعب الفلسطيني غاضب مـن عمليـة تفاوضـية               السلطة، والسلطة ف  

تستخدمها اسرائيل كغطاء، حيث تعمل الواليات المتحدة واسرائيل بطريقة وكأن المفاوضـات المباشـرة              
  ".هي هدف بحد ذاته، علماً ان المفاوضات هي وسيلة ولكن حولت باعتبارها الجوهر

 1/8/2010، األيام، رام اهللا
  

  العالم يمارس النفاق لصالح االحتالل: النونو .5
شددت الحكومة الفلسطينية بغزة على أن أهداف العدوان اإلسرائيلي األخير على قطـاع غـزة               : وكاالت

يحاول شن حملة مضادة لحملـة أسـطول        "، مؤكدةً على أن االحتالل      "سياسية أبعد من العمل العسكري    "
  ". شفت وجهه الحقيقيالحرية التي أحرجته أمام العالم وك

إن العالم يكيل   : "2010-7-31وذكر طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة في تصريحات متلفزة السبت           
بمكالين ويمارس حالة من النفاق لصالح االحتالل، إضافة إلى أنه يفرض شروطه على الضحية ويعطي               

  ". الضمانات والتسهيالت لالحتالل
  31/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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  سنؤكد لألميركيين جاهزيتنا لمفاوضات بجدول أعمال واضح: مصدر فلسطيني .6
يرى الفلسطينيون أن رسالة لجنة مبادرة السالم العربية المنبثقة عـن اجتماعهـا،             :  علي الصالح  - لندن

 أو ال الذي اختتم أعماله في القاهرة يوم الخميس الماضي، للرئيس األميركي باراك أوباما، لم تقـل نعـم    
وهذا ما أكده أكثر من مسؤول فلسطيني بمن فيهم صائب عريقات رئـيس دائـرة               . للمفاوضات المباشرة 

لكن ما لم يجمع عليه المسؤولون الفلـسطينيون أن الـرئيس           . المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية    
قـات إن الجانـب   فقـال عري . غادر القاهرة وهو راضٍ عن نتائج االجتمـاع   ) أبو مازن (محمود عباس   

ـ            أن الرئيس أبو   » الشرق األوسط «الفلسطيني راضٍ عن قرار لجنة المتابعة، غير أن مصدرا آخر أكد ل
مازن غادر القاهرة قلقا، خاصة بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد االجتماع وتناقضت فيه األقوال بين                

فموسـى  . الشيخ حمد بن جاسم آل ثـاني األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس اللجنة       
قال إن المفاوضات تحتاج لمتطلبات وشروط وهو ما يتفق معه الفلسطينيون، بينما تحدث الشيخ حمد عن                
خلق البيئة وإطالق يد الرئيس أبو مازن في عملية السالم، مما يعني تهربا من المسؤولية وإلقاء الكرة في                  

  .طيني الذي أراد أن يبقى الموقف العربي داعما لموقفهولم يكن هذا هو المطلب الفلس. ملعبه
وما ضايق الجانب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، حسب ما قاله المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه                  

ـ         «،  »الشرق األوسط «لـ فـي القـاهرة    ) فور سيزون (أن كل شيء تم قبل االجتماع في كواليس فندق ال
ر مساعدي مبعوث السالم األميركي جورج ميتشل، الذي انتقـل إلـى            الذي كان يرابط فيه ديفيد هيل كبي      

  .»القاهرة بعد لقائه أبو مازن في عمان يوم األربعاء الماضي
منذ «وأكد ذلك عريقات بقوله إن ضغوطا مورست على القيادة الفلسطينية وكذلك على العرب، وأضاف               

ية موسعة مع القيادة الفلسطينية وأيـضا مـع         انعقاد اجتماع اللجنة العربية جرت اتصاالت أميركية ودول       
  . »العرب لحثهم على الموافقة على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة

وتمخـضت  . أن المشاورات واالتصاالت تمت بمعزل عن الفلسطينيين      «والالفت للنظر كما قال المصدر      
اء بالرسالة الموجهـة لـإلدارة      عنها فكرة عدم إصدار بيان في ختام االجتماع كما جرت العادة، واالكتف           

وأكد المصدر أن الجانـب     . »األميركية التي لم توزع حتى على المشاركين في االجتماع بل تليت عليهم           
  .الفلسطيني لم يشارك في صياغة الرسالة، بل اطلع عليها

ل إن كـل    وقال المصدر إن الفلسطينيين لم يطالبوا بشيء خالل االجتماع، لذا فإن أحدا ال يستطيع القـو               
شيء تم بناء على طلب الرئيس الفلسطيني، الذي لم يفعل أكثر من أنه قدم ملخصا لرسائل أوباما الثالث                  

أن األميـركيين لـم يلبـوا    «وأوضـح   الماضي،) تموز( يوليو 16و) نيسان(وأبريل  ) شباط(في فبراير   
 وقف االستيطان بما في ذلـك       تمسكنا بموقفنا لمفهوم عملية السالم، وهي     «وأكد  . »الشروط التي طلبناها  

الجانب الفلسطيني لم يغيـر موقفـه       .. في القدس الشرقية المحتلة وتحديد مرجعية واضحة لعملية السالم        
باختصار، إن الفلسطينيين لم يغيروا موقفهم، بل وضعوا الوزراء العرب فـي الـصورة       .. على اإلطالق 

 إسـرائيلية تـسمح باالنتقـال إلـى المفاوضـات           الحقيقية، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي ضمانات أو ردود        
وعندما قال أبو مازن إن الشروط الفلسطينية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة لم تلب، كـان               . »المباشرة

وليس لدينا خيار فلنـذهب إلـى       .. يا أبو مازن إذا كان ليس لديكم بديل       «رد بعض الوزراء العرب عليه      
  .»المفاوضات المباشرة

وفُهِـم  «: وقال.. على حد قوله  » لم يكن مشاغبا كالمرات السابقة    «مصدر إلى أن الوفد السوري      وأشار ال 
إذ لم يعترض عليها ولم ينتقدها، بل اعتراضـه كـان           .. من كلمة الوفد السوري أنه موافق على الرسالة       

  .»على تصريحات الشيخ حمد
دن بإشراف أميركي، الهدف منـه إدخـال        أما العمانيون فقدموا مشروعا مكتوبا لنقل المفاوضات إلى لن        

أطراف دولية أخرى على المشروع وإعطاء المفاوضات زخما وكذلك الجانبين مجـاال للخـروج مـن                
  .المأزق
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نحـن اآلن بـصدد     «: وأكد المصدر مرة ثانية أن أبو مازن ليس ضد المفاوضـات المباشـرة، وقـال              
.. لكننا نريد جدول أعمال   .. ا للمفاوضات المباشرة  سنؤكد جاهزيتن .. االتصاالت التي ستبدأ مع األميركيين    
وجدول األعمال ال بد أن يتضمن أوال ملف االسـتيطان وثانيـا            .. وهو ما أكدته دوما الرسائل األميركية     

  .»يعني عودة إلى مربع الصفر.. نحن نريد التزاما معلنا من الجانب اإلسرائيلي بذلك.. 1967حدود عام 
  1/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  السلطة تشهر سالح الدبلوماسية الدولية لحماية القدس .7
. في مواجهة جرائم االحتالل في القـدس      ” حرباً دبلوماسية “شنت السلطة الفلسطينية     :”الخليج “-رام اهللا   

وبعث رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات رسـائل عاجلـة           
ريكية هيالري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف والسكرتير العام          لوزيرة الخارجية األم  

لألمم المتحدة بان كي مون، والمفوض األعلى للسياسة الخارجية األوروبية البارونـة كـاثرين اشـتون                
ووزير خارجية بلجيكا ستيفن فانكري الذي ترأس بالده االتحاد األوروبي، حول الممارسات واإلجراءات             

وحذر رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنـصرة القـدس والمقدسـات             .في القدس المحتلة  ” إلسرائيليةا“
تيسير رجب التميمي من مخطط شرعت سلطات االحتالل بتنفيذه لتهويد الحـي اإلسـالمي المالصـق                

  .للمسجد األقصى 
بيوت المواطنين الفلـسطينيين    سلطات االحتالل والجماعات اليهودية بدأوا باالستيالء على        “وقال التميمي 

فيه، وبإزالة المباني والعمائر األثرية والتاريخية بقصد تفريغ الحي من أهله وإسكان المـستوطنين فيـه                
، مؤكداً أن المسجد    ”للتخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية من حوله، تمهيداً لتحويله إلى حي استيطاني           

  .مين السكوت عن إجراءات تقويضه وتهويد مدينة القدس األقصى المبارك خط أحمر ال يجوز للمسل
  1/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  بحر يحذر من المخططات الصهيونية .8

حذر الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من أن المرحلـة              : قنا - غزة
مخططات الصهيونية بحق األرض والمقدسات     المقبلة ستشهد تصعيدا إسرائيليا كبيرا وإنفاذا للكثير من ال        

الفلسطينية بعد فتح باب المفاوضات المباشرة قبل تأكيد حكومة نتنياهو وليبرمان النازية التزامها بوقـف               
  .االستيطان ووقف االعتداءات وتصعيد إجراءات التهويد المتصاعدة

  1/8/2010، الشرق، الدوحة
  

  اوضات المباشرة تحض عباس على رفض المف فلسطينيةقيادات .9
 قال وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية في رام          :عواصم – نادية سعد الدين ويوسف الشايب    

القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أميركيـة شـديدة اللزامهـا بالتوجـه إلـى              "اهللا، حسن أبو لبدة إن      
لكن الموقف الفلـسطيني يـرى أن       المفاوضات المباشرة من دون تقديم ما يكفي من ضمانات إنجاحها، و          

تستدعي وجود التزام إسرائيلي بقضيتي األمن والحدود، إضافة إلى وقف االستيطان من أجـل              " المباشرة"
  ".ضمان نجاحها

ال يوجـد   "، الفتاً إلـى أنـه       "جملة مشاورات داخلية ستعقد خالل الفترة المقبلة التخاذ القرار        "وأشار إلى   
ة أمام الجانب الفلسطيني، بينما الساحة الفلسطينية ليـست جـاهزة لمواجهـة             الكثير من الخيارات المتاح   

الموقف الدولي، ومع ذلك يسعى الجانب الفلسطيني للبحث عن التزامات أميركية حيال نتائج المفاوضات              
  ".والمرجعية من أجل نجاح المفاوضات

 الرئيس محمود عباس بالتـصدي      ورفضت العديد من الفصائل الفلسطينية التهديدات األميركية، وطالبت       
: وقال ملـوح   .لها، مهما كانت النتائج ، حسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عبد الرحيم ملوح             
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اإلدارة األميركية وأطراف دولية أخرى تعطينا من طرف اللسان حالوة، في وقت تحاول حـشرنا فـي                 
. رة وفق شروط نتنيـاهو، وعلينـا أن نـرفض   الزاوية، فهم يضغطون علينا للتوجه الى مفاوضات مباش       

صحيح أننا سندفع الثمن، وقد يكون كبيراُ، لكن ال يمكن أن نقبل بدخول مفاوضات نعـرف أن الطـرف               
  .الثاني فيها غير آبه بتوصلها إلى أية نتائج إيجابية، والوقائع على األرض تؤكد ذلك

اصـمد  : ي، الرئيس محمـود عبـاس، قـائال       وخاطب األمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدالن       
وجميعنا خلفك في رفض اإلمالءات والضغوطات األميركية والدولية بالتوجه نحو مفاوضات مباشرة مع             
حكومة هي األكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، بل إن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو فاخر قبل أيام بنجاحه                 

 مجدالني قـرار لجنـة المتابعـة العربيـة، واصـفاً إيـاه         ورفض .وعملية السالم " أوسلو"في إجهاض   
  ."التوريطي"بـ

  1/8/2010، الغد، عّمان
 

 يالعرب سوقوا للموقف األمريك: حماس .10
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس أن رسالة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى رئيس السلطة 

تعكس أن القرار "؛ 2010-7-31م، السبت الفلسطينية محمود عباس التي كشفت عنها وسائل اإلعال
العربي ببدء المفاوضات المباشرة بين سلطة رام اهللا والكيان الصهيوني؛ استند إلى خداع كبير للرأي 

  ."العام الفلسطيني والعربي
، في تصريح صحفي له تلقى "حماس"سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية . وقال د

إن هذه الرسالة ضمت جملة من التهديدات ال من الضمانات، وهذا يعني : "نسخة عنه"  الينفلسطين أون"
  ."أن لجنة المتابعة العربية سوقت للموقف األمريكي دون أية مراعاة للمصالح الفلسطينية والعربية

ضليل الرأي في تسويق األوهام وت" فتح"إن هذه الرسالة دليل على الدور الذي تمارسه حركة "وأضاف 
العام حول ضمانات وتطمينات أمريكية مزعومة، وهو ما يدفعنا إلى تأكيد أن محمود عباس غير مخول 

  ."بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوق شعبنا وثوابته
خاصة في ظل سياسة "وعبر أبو زهري عن رفض حركته مجددا قرار لجنة المتابعة العربية األخير، 

  ."تزاز التي مارستها اإلدارة األمريكية وسياسة الخداع والتضليل التي مارستها اللجنةاالب
31/7/2010، موقع فلسطين أون الين  

 
  بالرد على اغتيال البطران" إسرائيل "تتوعدكتائب القسام  . 11

ل  توعدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل، بالرد على اغتيا
. عيسى البطران أحد قادتها، فجر أمس، في غارة جوية على منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ونجا البطران من عدة محاوالت الغتياله كان أبرزها استهداف .  فلسطينيين آخرين7وأصيب في الغارة 
أطفاله الخمسة، منزله مرتين، أحدها خالل الحرب العدوانية على غزة، التي أسفرت عن مقتل زوجته و

والثالثة استهداف سيارة كان يستقلها شرق مخيم البريج، كما أنه أصيب عدة مرات أسفرت إحداها عن 
  .فقدانه لساعده األيسر

إن هذه الحماقة الجديدة لن تمر مرور الكرام، وإننا نسأل اهللا تعالى أن يتقبل «: وقالت الكتائب في بيان
   يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نثأر شهيدنا وأن يسكنه فسيح جناته وأن

  
لدمائهم الطاهرة وأن نبقى على طريق ذات الشوكة حتى يتحقق لنا النصر المؤزر بإذن اهللا، وما ذلك 

 .»على اهللا بعزيز
1/8/2010، الشرق األوسط، لندن  
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  م العربية قرار لجنة متابعة مبادرة الساللتجاهلتدعو عباس " الشعبية" . 12

نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار لجنة متابعة مبادرة السالم العربية منح السلطة الفلسطينية 
، وترك الخيار لرئيس السلطة محمود عباس لتحديد )إسرائيل(غطاءاً للبدء بمفاوضات مباشرة مع 

  . موعدها
يمثّل تهرباً للقادة العرب من تحمل "ر ، إن القرا2010-7-31وقال الشعبية في بيان صحافي السبت 

ويعد تجاهالً لجرائم االحتالل المتواصلة ضد األرض والشعب .. مسؤولياتهم القومية تجاه شعوبهم
  ". والمقدسات، وتهرباً من تحمل المسؤوليات القومية أمام الشعوب العربية و اإلسالمية

بات يتطلب مغادرة الرهان نهائياً خيار "ل وأكدت الشعبية أن الموقف الوطني الفلسطيني المسؤو
المفاوضات ووعود اإلدارة األمريكية، والعمل على إنهاء االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني على أساس 
ديمقراطي بما يعيد مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية، كقائد النضال الشعبي وممثّله الشرعي 

  ". الوحيد
عدم االستجابة لهذا القرار، والتقيد بقرارات المؤسسات " الرئيس عباس إلى كما ودعت الجبهة الشعبية

الوطنية وفي مقدمتها المجلس المركزي، الذي ربط العودة إلى هذه المفاوضات بالوقف التام لالستيطان 
  ". في القدس والضفة الغربية المحتلّة، وتحديد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية لها

 31/7/2010، أون الينموقع فلسطين 
  

   حقيقي للتفويض العربي باستئناف المفاوضاتتفسيرالتصعيد اإلسرائيلي : البطش . 13
تفسير صهيوني «خالد البطش أن التصعيد اإلسرائيلي » الجهاد اإلسالمي«اعتبر القيادي في حركة 

صوت «إلذاعة وقال في حديث . »حقيقي للتفويض العربي باستئناف المفاوضات المباشرة مع االحتالل
العدوان الصهيوني لم يتوقف وإنما يأخذ أشكاالً مختلفة، تارة في وتيرة «في غزة أمس إن » القدس

رئيس الحكومة اإلسرائيلية (مرتفعة وتارة في وتيرة منخفضة، فما حصل اليوم يفسر الفهم الحقيقي لـ 
 األخير القاضي باستئناف المفاوضات ليبرمان للقرار العربي) وزير خارجيته أفيغدور(نتانياهو و) بنيامين
  .»المباشرة

لجنة المتابعة العربية أعطت االحتالل كامل الصالحية الستمرار العدوان على الشعب «وأضاف أن 
الفلسطيني، وبالتالي فإن االحتالل ال يفهم العودة إلى المفاوضات المباشرة إال بالعودة إلى عمليات القتل، 

ستشهد مزيداً «وحذر من أن األيام القادمة . »مدنية وغير المدنية الفلسطينيةواستمرار ضرب األهداف ال
من التصعيد الصهيوني، سواء كان جواً أو من خالل االجتياحات البرية في مناطق قطاع غزة، أو بتنفيذ 
المزيد من مخططات التهويد ضد األراضي الفلسطينية في القدس المحتلة والنقب وغيرها من األراضي 

  .»محتلةال
1/8/2010، الحياة، لندن  

   
   المباشرة اربع خطوات في اطار اجراءات بناء الثقة مع السلطةالمفاوضاتنتنياهو سينفذ بعد  .14

أن الحكومة االسـرائيلية برئاسـة بنيـامين        » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية لـ     :  فتحي صباح  -غزة  
وات في اطار اجراءات بنـاء الثقـة مـع الـسلطة            نتانياهو ستنفذ خالل األسابيع المقبلة عدداً من الخط       

  .الفلسطينية في أعقاب استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين
وأوضحت المصادر أن المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل أبلغ الـرئيس               

اقه مع نتانياهو في حال وافقت      محمود عباس خالل زيارته االخيرة لرام اهللا قبل نحو اسبوعين، ببنود اتف           
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السلطة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل بديالً من المفاوضـات غيـر المباشـرة التـي                  
  .استمرت شهوراً من دون أن تحقق أي تقدم يذكر
نتانياهو وعد باتخاذ أربع خطوات لبنـاء الثقـة بـين           «وأشارت المصادر الى إن ميتشل قال لعباس إن         

. بناء على وعد من الرئيس باراك اوباما في رسالته التحذيرية الى الرئيس الفلسطيني اخيـراً              » الطرفين
اعادة أجزاء من أراضي الضفة الغربية الى مـسؤولية الـسلطة           «: وكشفت أن هذه الخطوات األربع هي     

و االجتياح  الفلسطينية، والحد من عدد عمليات اجتياح مدن الضفة وقراها، على أن يكون قرار االقتحام أ              
 صنفاً جديداً مـن     65من اختصاص ومسؤولية ضابط اسرائيلي برتبة بريغادير جنرال، والسماح بإدخال           

اطالق أعـداد مـن     «واستناداً الى المصادر ذاتها، تتمثل الخطوة الرابعة بـ         . »البضائع الى قطاع غزة   
م صفقة تبادل االسرى مع حركة      األسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه الرئيس عباس في أعقاب اتما          

  حماس واطالق الجندي االسرائيلي األسير 
  .»غلعاد شاليت

  1/8/2010الحياة، لندن، 
    

   بنتيجة ننصح أصدقاءنا بعدم استبعاد أي خيار إيرانعلى  لم تأت العقوباتأن: باراك .15
مم المتحدة بحق إيران لن اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أن العقوبات التي أقرتها األ: لندن

لم تأت العقوبات «تجدي في حمل طهران على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم، ودعا إلى أنه في حال 
، في إشارة إلى توجيه ضربة عسكرية تستهدف برنامج »بنتيجة ننصح أصدقاءنا بعدم استبعاد أي خيار

  .طهران النووي
  1/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   نشرت صورة ضابط تعذيب شهيرإنترنتيةيسقط مواقع  "الشاباك" .16

كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أن ثالثة مواقع في اإلنترنت أسقطت بوسائل غير معروفة، : تل أبيب
اشتهر ) الشاباك(وذلك بعد ساعتين من نشرها اسم وصورة ضابط سابق في المخابرات اإلسرائيلية 

األميركي » ريتشارد سلبرستين«والمواقع الثالثة هي . ليةبتعذيب األسرى في المعتقالت اإلسرائي
وكشفت أن الضابط المذكور والملقب باسم . اإلسرائيليان» ايتمار شالتيال«و» يوسي غوربيتس«و
وحال هذا النشر تعرضت . عين مستشارا للشؤون العربية لدى قائد شرطة لواء القدس» الكابتن جورج«

 سبب الهجوم هو هذا النشر، ألنه األمر الوحيد الذي يجمع في ما وبدا واضحا أن. لهجوم حتى سقطت
وعندما عادت المواقع الثالثة إلى الظهور، بادرت إلى الحديث عن إسقاطها، والتلميح إلى أن . بينها

  .وعادت لتنشر االسم والصورة من جديد. جهات أمنية إسرائيلية تقف وراءها
وفي سنوات التسعين . ي المخابرات اإلسرائيلية لحقبة طويلةهذا كان محققا ف» كابتن جورج«يذكر أن 

اشتهر بسبب قضية رفعت ضده في المحكمة بتهمة اغتصاب األسير اللبناني، مصطفى الديراني، خالل 
وذكر . كما اشتهر بين األسرى الفلسطينيين بشراسة تحقيقاته وقذارة شتائمه وبشاعة تعذيبه. التحقيق معه

ارير التي أعدت لدى جمعيات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والدولية، ألن ضحايا اسمه في عشرات التق
إنه يصر على حق الجمهور في معرفة اسم » يوسي غوربيتس«وقال . تعذيبه أدلوا بشهادات كثيرة ضده

  سنظل «وأضاف . هذا الرجل وصورته، فمن يقترف ذنوبا مثله ال يجوز تركه يعيش حياته بشكل عادي
  

فإذا تجرأ وقدم شكوى ضدنا في القضاء، سنواصل مطاردته حتى آخر . ى يعترف ويعتذرنطارده حت
  .»قرش يحصله في أي عمل أو وظيفة يوضع فيها

  1/8/2010، الشرق األوسط، لندن
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  انجلترا بمعاداة السامية بيريز يتهم": الصنداي تيليجراف" .17

ئيلي شيمون بيريز يتهم انجلترا بمعاداة صحيفة الصنداي تيليجراف تنشر خبرا مفاده أن الرئيس االسرا
  .السامية

وفي تفاصيل الخبر المنشور على الصفحة األول أن بيريز النواب البرلمانيين يخضعون للمصوتين 
  .المسلمين

إنهم "، مضيفا "معادية إلسرائيل"و".مؤيدة للعرب بشدة"وتنقل الصنداي تيليجراف عن بيريز أن انجلترا 
وتضيف الصحيفة أن تصريحات بيريز أثارت غضب نوان برلمانيين ".واميعملون ضدنا على الد
  .بريطانيين وقادة يهود

 وقالت إن عدد الحوادث التي تدل -حسب الصحيفة–لكن مجموعات أخرى أيدت بيريز فيما ذهب إليه 
  .على معاداة للسامية قد ازدادت بوتيرة كبيرة خالل السنوات الماضية في بريطانيا

  1/8/2010، )بي بي سي(ة البريطانية هيئة اإلذاع
  

   منطقة عسكرية مغلقةبوريناالحتالل يعلن قرية عراق  . 18
أعلن الجيش االسرائيلي امس عن قرية عراق بورين ، جنوب نابلس ، منطقة عسكرية مغلقة ، : القدس

ومنع الصحفيين من الوصول للقرية لتغطية المسيرة االسبوعية ضد االستيطان وتوثيق عدوان 
  .عتداءات المستوطنين المستمرة منذ يومياًوا

ومنع الجيش االسرائيلي طواقم طبية فلسطينية واجنبية من الوصول للقرية لتنفيذ يوم طبي تطوعي في 
واستنكر مدير االغاثة الطبية في المحافظة الدكتور غسان حمدان قيام الجيش االسرائيلي بمنعهم . القرية

ات الطبية للمواطنين ، مشيرا الى انم مثل هذا العمل يتناقض مع كل من الوصول للقرية لتقديم الخدم
  .االعراف والمواثيق الدولية

  1/8/2010، الدستور، عّمان
  

  الجدار في الضفةضداالحتالل يقمع مسيرة  . 19
قمعت قوات االحتالل االسرائيلية مسيرة بلدة بيت أمر المناهضة للجدار واالستيطان ما ادى الى : وام

وذكر الناطق اإلعالمي باسم مشروع التضامن الفلسطيني في . بعة فلسطينيين، بينهم صحفيوناصابة ار
حرس “بلدة بيت أمر قرب الخليل محمد عياد عوض أن قوات االحتالل المعززة بقوات ما يسمى 

 وبمشاركة المستوطنين قمعت المشاركين بالمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان على” الحدود
أمام الفلسطينيين ” منطقة عسكرية مغلقة“وأشار إلى أن قوات االحتالل أعلنت المنطقة . أراضي البلدة 

واعتدت على المشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واستهدفت بشكل مباشر أقدام 
 البلدة للتنديد وشارك في المسيرة متضامنون أجانب وفلسطينيون ونساء وأطفال ومزارعو. المشاركين

  .”كرمي تسور“ دونماً من أراضي البلدة المحاذية لمستوطنة 16بمصادرة نحو 
  1/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  
  

    يوماً  60خالل " رفح" عبروا بوابات فلسطيني ألف 45 . 20
ى تواصل السلطات المصرية للشهر الثالث على التوالي فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين من المرض :رفح

 .والعالقين والحاالت اإلنسانية، وأصحاب اإلقامات الخارجية 
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 يوما من فتحه 60أن إجمالي أعداد العابرين لبوابات معبر رفح  خالل ” الخليج“وأوضحت مصادر ل 
 مسافراً من الجانبين، حيث وصل إلى األراضي 399 ألفا و45في األول من يونيو الماضي بلغت 

 مسافرا من 168 ألفاً و25 مسافراً، وغادرها إلى القطاع 213 ألفاً و20زة المصرية قادماً من قطاع غ
وأضافت أنه تمت . المرضى العائدين بعد الشفاء والعاملين والمقيمين في الخارج والحاالت اإلنسانية 

 فلسطينياً النتهاء التأشيرات، ووجود تحويالت غير سليمة من المستشفيات 4589إعادة حوالي 
  . إلى المستشفيات المصرية والعربية واألجنبية الفلسطينية

  1/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  الثانية على الرصيف بعد استيالء يهود متطرفين على منزلهاليلتهاعائلة مقدسية تمضي  . 21
 أمضت عائلة قرش المقدسية ليلتها الثانية على رصيف الشارع المقابل لمنازلها :  كامل ابراهيم -القدس 
ستولت عليها جماعات يهودية متطرفة، فجر يوم الخميس الماضي، بحماية وحراسة قوات االحتالل التي ا

اإلسرائيلي، التي تقع في حارة السعدية بين باب الساهرة، أحد بوابات البلدة القديمة وأسوار المسجد 
 .الغوانمة والملك فيصل: األقصى وخاصة من جهة بوابتيه

ن المدججون بالسالح بوابة المنزل من الداخل، ويخشى أن يقوموا بفرض وفي المقابل، أغلق المتطرفو
أمرٍ واقع وإجراء أعمال هدمٍ وبناٍء سريعة قبل النظر في قضية المنزل من قبل محكمة االحتالل صباح 

 .اليوم، التي تم تخصيصها لما أسمته المحكمة لألطراف إلبراز أوراقهم الثبوتية حول ملكية المبنى
  

  1/8/2010، ي، عّمانالرأ
  

    لتبرير جرائمها بحق األسرى ط أسر شاليتستغل" إسرائيل": قراقع . 22
اتهم وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة االنتقالية الفلسطينية عيسى  : منتصر حمدان-رام اهللا 

ها وجرائمها بحق باستغالل أسر الجندي غلعاد شاليت للتغطية على انتهاكات” اإلسرائيلية“قراقع، الحكومة 
 إلى درجة أنها شرعت قانوناً يحمل اسم شاليت ينص على حرمان األسرى من 1967األسرى منذ ،

 .الكثير من حقوقهم كالزيارات إضافة إلى فرض عقوبات عليهم كالعزل االنفرادي واإلهمال الطبي 
بريطانيا وبلجيكا وأمريكا وايطاليا وأشار قراقع الذي التقى، أمس، وفداً تضامنياً دولياً من دول استراليا و

وتايالند في بيت لحم، ضمن فعاليات المخيم الصيفي الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي حمل 
تستهتر ” إسرائيل“قام بتنظيمه مركز الجئ ويستمر ألسبوعين، أن ” الحرية لألسرى الفلسطينيين“عنوان 

ستخدام أساليب التعذيب واعتقال األطفال واالعتقال اإلداري والمنع بالقيم والمبادئ الدولية في ما يتعلق با
 .من الزيارات والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي 

من جانبه، دعا مركز األسرى للدراسات، أمس، إلى مواصلة التحرك ومضاعفته من اجل إنقاذ حياة 
 .أسيرة رهن االعتقال  35 عاماً إضافة إلى 18 أسير تقل أعمارهم عن 300 أسرى مرضى و308

وأكد المركز على أهمية تفعيل التحركات الشعبية والدولية من اجل حماية األسرى مع بدء الحديث عن 
مفاوضات مباشرة أو عملية تبادل، أو عبر إعداد أوراق عمل في مؤتمرات دولية كمؤتمر المغرب 

وكشف مدير المركز األسير . ى والجزائر، أو من خالل إعداد مشاريع دعم جماهيري وإعالمي لألسر
المحرر رأفت حمدونة عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أن األسيرات يتعرضن النتهاكات 
بدءاً باالعتقال الوحشي لألسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها، مروراً بالتعذيب الجسدي والنفسي واإلهمال 

 والتفتيشات االستفزازية، وتوجيه الشتائم لهن الطبي والعزل، واالحتجاز في أماكن غير صحية،
 .واالعتداء عليهن واالعتداء بالغاز المسيل للدموع وغيرها من سلسلة طويلة من االنتهاكات 
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وأضاف أن األطفال األسرى يفتقرون للحد األدنى من الحقوق، إضافة إلى تعرضهم للقمع واإلرهاب 
ارة ذويهم وعدم تقديم العالج الالزم لهم، إضافة إلى والعزل في زنازين انفرادية وحرمانهم من زي

 .ممارسة أساليب تعذيب قاسية من أجل إجبارهم على االعتراف 
وطالب حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب األحمر وجامعة الدول العربية 

 الرسمية واألهلية الحقوقية منها بصفتها ممثلة لكل العرب واألمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية
واإلنسانية والجمعيات والمراكز المعنية باألسرى لمساندة األسرى األطفال واألسيرات في سجون 

  ودعا التنظيمات والشخصيات والمؤسسات . االحتالل ودعمهن ولحل هذه القضية اإلنسانية واألخالقية 
  

 على مدار العام، مضيفاً أن قضية األسرى وحدوية والمراكز التي تهتم بقضية األسرى أن تفعل دورها
  .ال تقسيمية، وهي رسالة محبة وقوة وتماسك وقضية إنسانية وأخالقية ووطنية من الدرجة األولى 

  
 1/8/2010، الخليج، الشارقة

  
 نجاح عملية جراحية األولى من نوعها عربياً .23

 نبهان استشاري جراحة المخ واألعصاب أجرى البروفيسور الفلسطيني عبداهللا:  ماهر إبراهيم-زة غ
ومدير مستشفى العمود الفقري في جامعة هامبورج في ألمانيا عدداً من العمليات النادرة والمعقدة 

 .لمرضى قسم المخ واألعصاب في مستشفى غزة األوروبي
ونجح في إجراء عمليات ألول مرة في قطاع غزة وعلى مستوى العالم العربي؛ كزراعة غضروف 

كتروني متحرك في الرقبة، ومعالجة أمراض تضييق النخاع الشوكي في الرقبة، واستئصال سرطان إل
وأشاد نبهان . من النخاع الشوكي، باإلضافة إلى توسيع تضييق مجرى العصب في أسفل العمود الفقري

 .بكفاءة الكادر الطبي المحلي المعاون
  1/8/2010، البيان، دبي

  
  شاب فلسطيني  جراحية لجمجمةتجري عملية" 9غزة "طواقم  .24

عملية جراحية نوعية ودقيقة    " 9غزة  " أجرت طواقم المستشفى الميداني العسكري األردني        :)بترا(-غزة  
 قبل أكثر من عام ونصف وكان المـريض         إسرائيليلترقيع جمجمة شاب فلسطيني أصيب جراء اعتداء        

  .محوال للعالج خارج قطاع غزة
  1/8/2010، الغد، عّمان

  
  تراقب موكب أمير قطر خالل زيارته لجنوب لبنان" سرائيلإ" .25

ء اجتياز موكب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني             أثنا"امس، انه   " المركزية"ذكرت وكالة االنباء  
طريق كفركال ـ العديسة، شوهد في الجانب االسرائيلي من الحدود على طريق مستعمرة مسكاف عـام   

تنتشر في البساتين االسـرائيلية المـشرفة    " هامر"االسرائيلية، دورية اسرائيلية، مؤلفة من ثالث سيارات        
 عناصرها يراقبون مرور الموكب وانتشار الجيش اللبناني على طول الطريق           على الجانب اللبناني وراح   

  ".بواسطة المناظير
  1/8/2010المستقبل، بيروت، 

  
  تحقيق تقدم أو تفّهم التوجه إلى مجلس األمن:  تنشر رسالة لجنة مبادرة السالم ألوباما"الحياة" .26
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مون الرسالة التي وجهتها لجنة مبـادرة       كشفت مصادر عربية في القاهرة مض     :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
السالم العربية إلى الرئيس باراك أوباما والتي شرحت المتطلبات التي رأت اللجنة ضرورة توافرها لبدء               

إن الرسالة التي تقـع     » الحياة«وقالت المصادر لـ    . المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين    
ة من دون توقيعها من أي جهة، طلبت من اإلدارة األميركية تفهم توجه             في صفحتين وكتبت باللغة العربي    

   .العرب إلى مجلس األمن إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
وسلم األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الرسالة في ختام اجتماع اللجنة الخميس الماضـي إلـى          

وأوضـحت المـصادر لــ      .  في القاهرة مارغريت سكوبي لنقلها إلى إدارة بالدهـا         السفيرة األميركية 
أن الرسالة تثمن االلتزام األميركي بالتوصل إلى حل نهائي للصراع، وتشكر جهـود الـرئيس               » الحياة«

باراك أوباما لخلق ظروف مناسبة الستئناف المفاوضات النهائية، سواء على صعيد دعوته الـى تجميـد                
. ن أو رفع الحصار عن غزة أو مساعدة الفلسطينيين على تحمل مسؤوليات الحكم في أراضيهم              االستيطا

واعتبرت الرسالة أن كل هذه الخطوات ضرورية الستعادة الثقة واستئناف مفاوضات مثمرة، وأكدت أن              
زيـد مـن    جهود المصالحة بين الفصائل وتثبيت وقف دائم إلطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ي            

  .فرص تحقق الهدف
وأضافت المصادر أنه في ما يتعلق بالتطبيع بين العرب وإسرائيل، فإن اللجنة أحالت األمر في رسـالتها                 

وأشارت المصادر إلـى أن الرسـالة تـضمنت         . على الموقف العربي القائم على مبادرة السالم العربية       
أن القضايا المفترض أن تحل عبر المفاوضـات        السالم التي أقرتها الشرعية الدولية وأكدت       » مرجعيات«

 مع تعديالت محـدودة علـى األرض        1967عام  ) يونيو( حزيران   4المباشرة يجب أن تستند إلى حدود       
  .يقبلها الطرفان، وذكّرت بمبادرة السالم العربية، وضرورة اتخاذ الطرفين خطوات متبادلة

رة، شدد أعضاء اللجنة في رسـالتهم علـى التـزام           وفي ما يتعلق بالمطالبة باستئناف المفاوضات المباش      
العرب بالسالم كما ورد في مبادرة السالم العربية، ثم تطرقت الرسالة إلى ضرورة اتفاق الطرفين على                 

كما شددت على ضرورة أن يستند      . استئناف المفاوضات النهائية المباشرة وإعطاء أولوية للحدود واألمن       
، وذكّرت أوباما بخطابـه فـي       1967ء احتالل األراضي الفلسطينية العام      أي نقاش على الحدود إلى إنها     

الماضي، وضرورة أن يكـون الطرفـان       ) سبتمبر(الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في أيلول         
وحضت الرسالة أوباما على المساعدة فـي تهيئـة         . مهيئين لمعالجة كل المسائل العالقة وتفادي التصعيد      

اسبة للمفاوضات المباشرة وتقديم مقترحات لجسر الهوة بين الطرفين والعمل على تجميد كامل             البيئة المن 
  .لالستيطان، خصوصاً في القدس الشرقية

 1/8/2010، الحياة، لندن
  

   على قطاع غزة يدين الغارات اإلسرائيلية"التعاون الخليجي" .27
 عبدالرحمن بـن حمـد العطيـة الغـارات          أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية       : وام

اإلسرائيلية التي شنتها المقاتالت اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عـدد مـن األبريـاء                 
واعتبر األمين العام لمجلس التعاون أن مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها البشع            . الفلسطينيين

الة قضيته يؤكد على ان الكيان الصهيوني يـستخف بـالقوانين           ضد الشعب الفلسطيني األعزل إال من عد      
ودعـا األسـرة    . الدولية وال سيما بالقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف ذات الصلة في هذا الـشأن               

الدولية وخاصة مجلس األمن الى التحرك الفوري لوقف هذه االنتهاكات الخطيرة التـي تعيـق الجهـود                 
  وناشد العطية كافة القوى الفلسطينية للعمـل علـى         . م الشامل والعادل في المنطقة    المبذولة إلحالل السال  

  
تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام األمان الذي يفشل الممارسات اإلسرائيلية التعسفية ضد الـشعب              

  .الفلسطيني
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  1/7/2010، االتحاد،أبو ظبي
  

  "إسرائيل" هدية لـ المباشرةالمفاوضاتاستئناف : سورية .28
أكد السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئـيس وفـدها فـي                 : وكاالت

االجتماع أن تحرك لجنة المبادرة وقراراتها في مجال بحث موضوع المباحثات غيـر المباشـرة علـى                 
المجلـس  تشكل تجاوزاً لصالحياتها وصـالحيات      "المسار الفلسطيني وتدارس خطوات التحركات المقبلة       

  ". الوزاري العربي وتجاوزاً لقرارات وصالحيات القمة العربية
إن سـورية تـرى     : "2010-7-29وقال السفير أحمد في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الخمـيس            

ـ               وإن " إسـرائيل "االستجابة لمطلب االنتقال إلى المفاوضات المباشرة في ظل كل هذه الوقائع هديـة لـ
تعتبر المفاوضات المباشرة نقطة    " إسرائيل"، فحكومة   "إسرائيلية"ي مطلب وحاجةٌ    المفاوضات المباشرة ه  

االنطالق من أجل فك العزلة الدولية التي تعاني منها ومن أجل تجميل صورة نتنياهو وكغطاٍء لالستمرار                
  ". في سياسة االستيطان والتهويد وفرض الوقائع الجديدة على األرض

ذكره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم يحمل مؤشراٍت واضحة عن           إن ما   "وأكّد السفير أحمد    
نوايا لدى الجانب الفلسطيني في االستجابة للمطلب األمريكي بإطالق المحادثات المباشرة وهذا يتنـاقض              
مع مضمون تصريحاته وتصريحات كبار المسؤولين الفلسطينيين وتصريحات األمين العام لجامعة الدول            

ة عمرو موسى وبعض وزراء الخارجية العرب التي كانت تجمع بال استثناء على موقٍف ورؤيـة                العربي
واحدة أال انتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل الحصول على رؤى واضحة وضمانات أكيدة ومكتوبة من               

األمن الجانب األمريكي حول طريق هذه المفاوضات ونتائجها ومرجعياتها والسيما في مسألتي الحدود و            
  ". وكذلك وقف االستيطان الفتاً إلى أن االجتماعات السابقة لهذه اللجنة كانت تؤكد على ذلك

       التصريحات خالل األيام الماضـية تؤكـد بـصورٍة ال لـبس فيهـا أن               "كما لفت سفير سورية إلى أن
فاوضـات  المفاوضات غير المباشرة لم تسفر عن شيء وبالتالي ال يوجد مـا يبـرر االنتقـال إلـى الم                  

  ". المباشرة
االستجابة لمطلب اإلدارة األميركية باالنتقال أتوماتيكياً إلى المفاوضات المباشـرة          "هذا واعتبر أحمد أن     

ما قدمه أوباما   "، مؤكّداً أن    "على حساب العرب من جديد    " إسرائيل"يسهل مهمة إدارة أوباما في استرضاء       
  ". ووعود ملتبسة ال يمكن أن تؤدي إلى شيءإلى الرئيس الفلسطيني هو مجرد رسائل شفهية 

سورية ال يمكن أن تسلك طريق اإلسهام في مثل هذا القرار وال في مثل هذه               "وأشار السفير أحمد إلى أن      
  ".السياسات التي ال تأخذ المصلحة العربية العليا بعين االعتبار واألولوية

  31/7/2010، موقع فلسطين أون الين
    

   تل أبيب إذا تعرضت لهجوم إسرائيليبإحراقطهران تهدد  .29
في » ستحرق تل أبيب  «هدد ممثل الجمهورية اإلسالمية بمنظمة األمم المتحدة بأن بالده          :  لندن -طهران  

ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية عن محمد خزاعي، ممثل طهران           .حال تعرضها ألي هجوم إسرائيلي    
إذا قام كيان االحـتالل الـصهيوني بأقـل         «ة كاشمر اإليرانية    في األمم المتحدة، في كلمة ألقاها في مدين       

  . »تعرض ألراضي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فإنها ستحرق جبهة القتال كلها وتل أبيب بالذات
  1/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  

   لتهريب السيارات على الحدود مع قطاع غزةضخمامصر تضبط نفقاً  .30
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سلطات الـمصرية، أمس، في منطقة الصرصورية والتـي تبعـد خمـسة            ضبطت ال : أ.ب.رفح ــ د  
وقال مـصدر أمنـي      .كيلومترات عن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة نفقاً ضخماً لتهريب السيارات           

إن فوهة النفق تتعدى ثالثة أمتار، ولـم تتمكن الشرطة من ضبط أي شخص بـالقرب أو           : مصري رفيع 
  .ضع حراسة مشددة على النفق لحين تدميرهبداخل النفق حيث تم التحفظ وو

 1/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  بتخفيف الحصار عن غزة"إسرائيل" مون يطالب بان كي . 31
في لقائه مـع وزيـر الـدفاع        » بان كي مون  « حث األمين العام لألمم المتحدة       : كامل ابراهيم  –القدس    

حصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وعلـى        ، إسرائيل، على التخفيف من ال     »إيهود باراك «اإلسرائيلي  
وجاء في بيان صدر عن األمم المتحدة أن المباحثـات   .الحد من النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية 

 .تناولت الوضع العام في قطاع غزة والنشاطات االستيطانية في الضفة الغربية» باراك»و» بان«بين 
، وذلك ضمن   »الحد من االستيطان وبتوسيعها لتشمل القدس     سياسة  «إسرائيل لمواصلة   » كي مون «ودعا  

بـين إسـرائيل والـسلطة      » محادثات مباشـرة  «إجراءات أخرى من شأنها المساعدة على االنتقال إلى         
 .الفلسطينية

  1/8/2010، الرأي، عّمان
  

  مالية من أميركا استخدمت لتغطية تمويل عملية اغتيال المبحوحتحويالت": وول ستريت" . 32
ربط المحققون بالواليات المتحدة في قضية اغتيال محمود المبحوح، أحد كبار قادة حركة حمـاس                :لندن

العسكريين في دبي مطلع العام الجاري، بين شركات أميركية استخدمت في تحويل أموال ومشتبه بهم في                
واعتبرت . ليهمرب المحققين من إمكانية التعرف ع     توهذا حسب وسائل إعالم أميركية، يق     . قضية االغتيال 

أن هذه المعلومات تكشف أن اإلدارة األميركية تلعب دورا أكبـر مـن             » وول ستريت جورنال  «صحيفة  
 .لكن اإلدارة رفضت التعليق على هذا الموضوع. الدور المعلن مسبقا

فإن الشركات التي اكتشفها المحققون، عبـارة عـن شـركات توظيـف عبـر               » وول ستريت «وحسب  
لى تحويل األموال من الشركات إلى حسابات بنكية استخدمت على ما يبدو من قبـل               اإلنترنت، وتعمل ع  

لكن المحققين يعتقدون أن هذه الشركات لم يكن بإمكانهـا أن تعـرف الجهـة                .المتورطين في االغتيال  
 .المحولة إليها األموال، أو الغرض الذي ستنفق عليه هذه األموال

قدموا أنفسهم كباحثين عن عمل، وذلك من أجل الحـصول علـى            ويعتقد المحققون أيضا أن المتورطين      
المال من بعض شركات اإلنترنت، لتمويه مصادر تمويلهم، وإنفاق األموال على احتياجات العملية، مثل              

 .واآلن يركز المحققون على معرفة الشركات المتورطة في التحويل المالي. شراء تذاكر السفر إلى دبي
فـي  «التـي تـسمى اآلن   » رينت أكودر«و» إيالنس إنك«ردت أسماؤها، ومنها   وتقول الشركات التي و   

 .، إن السلطات لم تطلبها حتى اآلن، وهي ال تعلم بوجود تحقيق»وورك دوت كوم
 حسابا بنكيا في الواليات المتحدة، اسـتخدمها        13يشار إلى أن سلطات دبي تعرفت في وقت سابق على           

  .سلطات دبيالمتورطون في االغتيال، حسب قول 
  1/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  
  
  

  على اعتقال األطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم"إسرائيل"األمم المتحدة تهاجم  . 33
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هاجمت اللجنة الخاصة بحقوق االنسان في األمم المتحدة إسرائيل وانتقدتها بشدة على اعتقالهـا              : تل أبيب 
 العسكرية، بما يتناقض مع أحكام وثيقة جنيـف وسـائر           مئات األطفال الفلسطينيين وتقديمهم إلى المحاكم     

 .نظم حقوق االنسان
 دولـة موقعـة     166وقالت كريستين تشانت، عضو اللجنة، إن إسرائيل دولة متعبة، فمع أنها واحدة من              

على مواثيق جنيف، فإنها تخرق هذه القوانين باستمرار وترفض التعاون مع لجان األمم المتحـدة التـي                 
وقدمت نموذجا على ذلك فقالت إن إسرائيل ترفض أن         .  االنسان، وتضع العراقيل أمام عملها     تعالج حقوق 

تتعاون بشكل جدي حتى اآلن مع اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحـدة، التـي                  
 مـدنيين   9 التركية، وأسفر عن مقتل   » مرمرة«أقيمت للتحقيق في الهجوم الدامي اإلسرائيلي على سفينة         

   . مدنيا آخر من ركاب السفينة، خالل اعتقال سفن أسطول الحرية50وجرح 
وقالت تشانت إن إسرائيل تمايز على نحو عنصري في تعاملها مع المـستوطنين والفلـسطينيين، حتـى                 

ومن إجابات إسرائيل على االسئلة، تتجاهل مبادئ       . عندما يتعرض الفلسطينيون العتداء من المستوطنين     
  وترتكب أعماال منافية لكل القيم االنسانية      . وق االنسان وبنود مواثيق جنيف لحاالت الحرب واالحتالل       حق

وتمارس أعمال إرهاب عندما تنفذ االغتياالت الـسياسية        . في ما يتعلق بالتعامل مع األطفال الفلسطينيين      
  . لمن تسميهم مطلوبين من بين الفلسطينيين

  1/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  تعين ممثالً محلياً في الضفة الغربية وقطاع غزةاالستثمارالوكالة الدولية لضمان  . 34
، عضو في مجموعة البنك الدولي، تعيين ليـالي         "ميغا"أعلنت الوكالة الدولية لضمان االستثمار      : رام اهللا 

صندوق االئتمـاني   وستكون عابدين نقطة االتصال لل     .عابدين ممثالً محلياً في الضفة الغربية وقطاع غزة       
لضمان االستثمارات الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهي حاصلة على شـهادة الماجـستير فـي                
االقتصاد من جامعة بيرزيت، والتحقت بالوكالة بعد عملها لعدة سنوات فـي شـركة فلـسطين للتنميـة                  

 ".باديكو القابضة"واالستثمار 
ة الغربية وقطاع غزة من خـالل تقـديم التـأمين ضـد         ويهدف الصندوق الى زيادة االستثمار في الضف      

المخاطر السياسية، أو الضمانات التي تغطي االستثمارات المؤهلة للتغطية الضمانية، ومـن المتوقـع أن       
 .يؤدي ازدياد االستثمار في مجاالت اإلنتاج الى المساهمة في تنمية االقتصاد في المنطقة

ئتماني نيابة عن الجهات الراعية لـه، وهـي الـسلطة الوطنيـة             وتقوم الوكالة بإدارة هذا الصندوق اال     
 .الفلسطينية، والبنك األوروبي لالستثمار وحكومة اليابان

 22 دولة ناشئة، بمبلغ يزيد علـى        100 مشروع في    600ومنذ نشأتها، ساهمت الوكالة بدعم أكثر من        
  .مليار دوالر

  1/8/2010، األيام، رام اهللا
  

   هدم المنازل"سرائيلإ" المفاجئ في سياسة االرتفاع األمم المتحدة تنتقد . 35
انتقد تقرير لألمم المتحدة أمس مواصلة السلطات اإلسرائيلية عمليات هدم المباني الفلسطينية في الـضفة               

الواقعة تحـت   (» ج« مبنى في المنطقة     17الغربية والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن الدوله العبرية هدمت          
 منها في قريـة     10بحجة عدم حصولها على ترخيص بناء، تقع        ) لية اإلدارية واألمنية  السيطرة اإلسرائي 

اللبن الغربية في رام اهللا، إضافة إلى منزلين وحظيرتي ماشية وكشك لبيع خـضار وورشـة لتـصليح                  
 . من الشهر الماضي27 إلى 21سيارات، وذلك في الفترة من 
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) أوتـشا (لشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة       وجاء في تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق ا       
أمس أن بلدية القدس هدمت أيضاً ثالثة مشاتل ومحالً لبيع مواد البناء ومغسلة للسيارات في منطقة تقـع                  

 شخصاً من   65في قرية حزما داخل الحدود التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد، ما تسبب في تضرر                
 . طفال49ًبينهم 
ل التقرير إن هذا االرتفاع المفاجئ في عمليات الهدم أثار المخاوف من تصعيد السلطات اإلسـرائيلية                وقا

، خصوصاً بعد االلتزام الذي قدمته اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في هذا           »ج«من هذه العمليات في المنطقة      
سرائيلية أفادت بصدور ثالثة آالف     الشأن لمحكمة العدل اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية اإل         

، لكنها جمدت، وفي المقابل من المستحيل تقريباً أن يحـصل الفلـسطينيون             »ج«أمر بالهدم في المنطقة     
 .على تراخيص بناء إسرائيلية لإلصالح أو الترميم أو بناء المنازل

 منزالً  199ما ال يقل عن     نسخة منه أن السلطات اإلسرائيلية هدمت       » الحياة«وأوضح التقرير الذي تلقت     
ـ    242منذ بداية العام، ما نتج منه تهجير        » ج«يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة       182 شخصاً مقارنة بـ

 شخصاً، الفتا إلى أن مستوطنين استولوا على منزل مكـون           319، ما أدى إلى تهجير      2009مبنى هتك   
 8 أيـام نـتج منهـا تهجيـر          3 الشرقية منذ    من طبقتين في الحي اإلسالمي في البلدة القديمة في القدس         

 .عائالت
وشهد األسبوع الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عنف المـستوطنين، خـصوصاً شـمال الـضفة، إذ قـام                  

ـ   هجمات في إطار استراتيجية بطاقة الثمن بسبب قيام اإلدارة المدنيـة            5 هجوماً بينها    12المستوطنون ب
 .يطانية تقع في جوار مستوطنة براخا في نابلساإلسرائيلية بهدم مبنيين في بؤرة است

إن ) أوتـشا (وقال تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلـة          
هناك عشرة دونمات من األراضي في قرية صفا في رام اهللا تعرضت الى الحرق، جزء منها مـزروع                  

جلس المحلي بهذه القرية، موضحاً أن هذه األراضـي تقـع علـى             بالزيتون على يد مستوطنين وفقاً للم     
 .»الخط األخضر«الجانب الغربي ما بين الجدار و

وعن قطاع غزة، أوضح التقرير أن القوات اإلسرائيلية قتلت ثالثة فلسطينيين وأصابت سـبعة آخـرين                
 من القذائف في اتجـاه      الماضي عدداً ) يوليو( تموز   21قرب السياج بين غزة وإسرائيل، كما أطلقت في         

منطقة مفتوحة في ضواحي بلدة بيت حانون تبعد مئات من األمتار من السياج، مـا نـتج منهـا مقتـل                     
فلسطينيين وإصابة سبعة من المارة، من بينهم أربعة أطفال، فضالً عن تعـرض خمـسة منـازل الـى                   

 .األضرار
ه القذائف التي أطلقت في هذا الحـادث        وأضاف أن مركز الميزان لحقوق اإلنسان أفاد بأن بعضاً من هذ          

 300قذائف مسمارية تنفجر في الهواء، مطلقة آالف المسامير المعدنية على شكل أسهم مخروطية تبلـغ                
 18 شاحنة في الفترة مـن       970ولفت التقرير إلى أنه تم السماح بدخول        .  متراً عرضاً  90متر طوالً و  

 في المئة مقارنة بالمعدل األسبوعي، كما أن هناك         77دة  الماضي، وهذا يمثل زيا   ) يوليو( تموز   24إلى  
 شاحنة دخلت منذ مطلع العام، لكن على رغم هذه الزيادة، فإن القدرة المحدودة لمعبر كرم أبو سالم                  553

وال يستطيع المعبر حالياً ادخال أكثر      . تعتبر عامالً أساسياً في منع المزيد من االرتفاع في حجم الواردات          
  .حنة، ونتيجة لذلك ال تسمح السلطات اإلسرائيلية بدخول سوى شاحنة يومياً للقطاع التجاري شا150من 

  1/8/2010، الحياة، لندن
 

 "أسطول الحرية" تعلن اليوم تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المتحدةاألمم ": قناة العربية" . 36
لمنظمة الدولية سـتعلن اليـوم      نقلت قناة العربية الفضائية عن مسؤول رسمي كبير بأن ا         :  وكاالت -لندن

، تمشياً مع مطلب البيان الرئاسي من مجلس        "أسطول الحرية "تشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية       ) األحد(
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أن اسرائيل ستتعاون مـع هـذه       " العربية"وأكد ذلك المصدر لـ      . األمن في األول من حزيران الماضي     
 .العاشر من آب الحالياللجنة، وأن أول اجتماع لها سيعقد في نيويورك في 

  1/8/2010، األيام، رام اهللا
  

  لماذا اإلصرار على المفاوضات المباشرة؟ .37
  ياسر الزعاترة

لم يبق زعيم غربي من العيار الثقيل إال ودعا إلى االنتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات                 
ا التوجه ، في وقت يدرك فيـه الجميـع          المباشرة ، األمر الذي يثير تساؤال بالغ األهمية حول أسباب هذ          

  .جملة من الحقائق التي تؤكد أن تلك المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة
 من دون تحقيق    91أولى تلك الحقائق ما يتعلق بالسياق التاريخي ، حيث تتواصل المفاوضات منذ مدريد              

صـعيد القـضايا األساسـية      نتيجة عملية ، أما ثانيها فهي إدراك الجميع لحقيقة طروحات نتنياهو على             
، وجميعها تؤكد أن ال مجـال للتوصـل   ) القدس ، الالجئون ، المستوطنات ، األرض ، األمن ، السيادة   (

التفاق نهائي مع رجل لن يقدم للفلسطينيين ما سبق أن عرض عليهم في قمة كامب ديفيد صـيف العـام                    
يس في وارد تقديم ما يمكن أن يكون مقبـوال ،            ، مع العلم أن أحدا في الدولة العبرية هذه األيام ل           2000

  .بدليل ثالث سنوات من التفاوض الفاشل مع أولمرت وتسيبي ليفني
فلماذا اإلصرار على تكرار التجربة واستئناف مفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة نهائية؟ السبب بكل بساطة               

) استثناء محور المقاومة والممانعـة    ب(يتركز في بعدين لكل منهما صلة باآلخر ، أولهما أن سائر الفرقاء             
ال يريدون استمرار حالة الفراغ أو الجمود السياسي في المنطقة ، وذلك خشية أن تـؤدي إلـى انـدالع                    
انتفاضة جديدة ، وهي انتفاضة لن تتوقف تأثيراتها على الداخل الفلسطيني ، بل ستمتد لتطـال المنطقـة                  

لمنطقة ستتفاعل بدرجة كبيرة مع تلك االنتفاضة بما سـيؤثر ،           برمتها ، إذ أن حالة الغليان السياسي في ا        
ليس فقط على جنود أمريكا في العراق وأفغانستان ، كما ذهب غير واحد من المسؤولين األمـريكيين ،                  
إلى جانب مصالحها األخرى ، بل ستؤثر أيضا على استقرار عدد من الدول العربية التي تعيش حالة من                  

  ).ى تفاوت بين واحدة وأخرىعل(الغليان السياسي 
اإلسرائيليون الذين يعيشون حالة من األمن واألمان لم يعرفوها منذ عقود حريـصون علـى اسـتمرار                 
الوضع الراهن أيضا ، واألوروبيون لهم مصالحهم كذلك ، وتبقى السلطة الفلسطينية التي تحرص هـي                

، بتبرير معلن وغيـر مقنـع بـالطبع         ) االعسكرة بتعبيره (األخرى على عدم العودة إلى سياسة السالح        
عنوانه تهديدها لمصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة العسكرية اإلسرائيلية ، لكأن أية مقاومة فـي       

  .الدنيا كانت تملك من القوة العسكرية أكثر من القوة المحتلة
سويق السلطة لمسارها السياسي    تفسير العالقة بين الجمود السياسي وبين اندالع االنتفاضة يتمثل في أن ت           

يكمن في القول بأنه سيفضي إلى دولة بالتفاصيل المعروفة ، وإذا ما تواصـل الجمـود الـسياسي مـع                    
وسائر االستفزازات األخرى ، فلن يكـون باإلمكـان         ) بخاصة في القدس  (استمرار االستيطان والتهويد    

  .تسويق تلك البضاعة وسيكون االنفجار وشيكا إلى حد كبير
البعد اآلخر لإلصرار على إنهاء حالة الجمود السياسي وعودة المفاوضات هو ضرورتها للتغطية علـى               

، وهو ذاته   ) حسب تعبير نتنياهو  (تطور المشروع الوحيد المتفق عليه ، أعني مشروع السالم االقتصادي           
أجيل قـضايا الوضـع     مشروع الدولة المؤقتة كما نشير دائما ، والذي يتلخص في شبه دولة تترافق مع ت              

فرصة القول إنهم لم يتنـازلوا عـن الثوابـت ، وهـو        ) أصحاب شبه الدولة  (النهائي بما يمنح أصحابها     
مشروع يراهن على إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني لكي يقبل الواقع القائم إلى أمد غير محدود يتحـول                 

  .خالله المؤقت إلى دائم مع بعض الرتوش البسيطة
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رعـاه  .  يتوقف تطوره منذ اغتيال ياسر عرفات ، مع بعض التعثر بين حـين وآخـر               هذا المشروع لم  
الجنرال دايتون ، واليوم مايكل مولر ، مع توني بلير بالطبع ، وبتنفيذ سالم فياض ، في ظـل إشـراف                     

  .كامل من قبل اإلسرائيليين
رجعية لمحمود عبـاس    هذا هو تفسير اإلصرار على عودة المفاوضات ، وهو إصرار إدى إلى توفير الم             

عبر لجنة المتابعة العربية ، وبالطبع عبر مسلسل من الضغوط على األنظمة العربية ، لكن ذلك كله لـن                   
يؤدي إلى تغييب وعي الشعب الفلسطيني على نحو يدفعه إلى ابتالع الطعم ، فهنا ثمـة شـعب عظـيم                    

  .يدسيعرف كيف يقلب السحر على الساحر ، ويشعل جذوة المقاومة من جد
  1/8/2010، الدستور، عّمان

  
  مفاوضات، أين الضمانات؟ .38

  حسام كنفاني
  

لم يخيب المسؤولون العرب التوقعات، وقرار لجنة المتابعة للمبادرة العربية للسالم لم يكن مفاجئاً، رغـم                
ضـات  األجواء الكثيرة التي سبقتها، وال سيما األجواء الفلسطينية، لجهة الرفض المطلق لالنتقـال للمفاو             

القرار العربي جاء في صالح هذه المفاوضات، حتى وإن سعى إلى           . ” اإلسرائيلية“المباشرة مع الحكومة    
  .تغليفه بشروط صغيرة على غرار تفويض الرئيس محمود عباس تحديد موعد بدء التفاوض 

، ”اإلسـرائيلية “ومة  كل هذا ال ينفي أن القرار جاء مطابقاً لما تريده اإلدارة األمريكية، ومن ورائها الحك              
الطرفان يدركان ما قاما بـه      . وإال ما كان هذان الطرفان ليسارعا إلى الترحيب بموقف الجامعة العربية            

سلسلة مكثفة من االتصاالت، الشخصية والهاتفية،      . خالل الساعات القليلة السابقة الجتماع لجنة المتابعة        
ارجية، حمد بن جاسم آل ثاني، ليعلنه على المأل من          أدت إلى ما خرج رئيس الوزراء القطري، وزير الخ        

  .منبر الجامعة العربية في القاهرة 
كل التفسيرات التي سيقت في المؤتمر الصحافي المشترك لحمد بن جاسم واألمين العام للجامعة العربيـة                

على بـدء   عمرو موسى، وما تالها من تصريحات لمسؤولين فلسطينيين ال تلغي واقعة أن العرب وافقوا               
هذا ما أرادته الواليات المتحدة، التي لم تركّـز         . في األصل هذا ما كان مطلوباً       . المفاوضات المباشرة   

كل ما في األمر هو توفير الغطاء ليتظّلل تحته محمود عباس، ويذهب            . في ضغوطها على موعد محدد      
  .جنة المتابعة أو الجامعة العربية حين يرى الظرف مناسباً للمفاوضات المباشرة، من دون العودة إلى ل

تبدلت خالل األيام القليلة الماضية أكثر      . معطيات الظرف متحولة    . أما الظرف المناسب فهذا شأن آخر       
في البدء كان االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بعد إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة              . من مرة   

راز تقدم في موضوعي األمن والحدود، ثم بات المطلوب إقرار بنيـامين            لكنه لم يلبث أن تغير إلى إح      . 
.  وأخيراً ظهر الكالم عن الضمانات األمريكية        1967نتنياهو بمرجعيات مفاوضات السالم وحدود العام ،      

أعلـن عنهـا وزيـر الخارجيـة        . هذه الضمانات قفزت فجأة إلى الواجهة عشية اجتماع لجنة المتابعة           
أبو الغيط، وأكد عليها عمرو موسى بعد االجتماع، رغم أن ال حديث فلـسطينياً خـالل                المصري أحمد   

األسبوع الماضي، ال علناً وال سراً، عن هذه الضمانات، بل على العكس تماماً، كان الحديث عما يـشبه                  
  .ة رسالة تهديد من أوباما إلى أبو مازن نقلها المبعوث األمريكي جورج ميتشل خالل جولته األخير

القاهرة كانت أول من أعلن عن الضمانات، التي ربما ال يعلمها الفلسطينيون أنفسهم، وإال، كيف يخـرج                 
مسؤول فلسطيني، بعد اجتماع لجنة المتابعة، ليطلب ضمانات أمريكية قبل البدء بمفاوضات مباشرة؟ هل              

  الضمانات موجودة أم غير موجودة؟
  .اوضات المباشرة باتت تحظى بغطاء عربي ال إجابة، اإلجابة الوحيدة هي أن المف

  1/8/2010، الخليج، الشارقة
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  جولة الملك عبد اهللا وأفقها التاريخي .39
  بالل الحسن

وتنبع أهميـة هـذا     . يشكل تحرك الملك عبد اهللا باتجاه مصر وسورية ولبنان، تحركا ذا أفق استراتيجي            
لشخصية، فهو يحظى باحترام خاص من قبـل        فهناك أوال مكانة الملك عبد اهللا ا      . التحرك من مسائل عدة   

وهو يمثل دولة ذات وزن داخل المحيط العربي، وتحظى هذه الدولـة            . الملوك والرؤساء الذين يزورهم   
وهو يتحرك سياسيا، وبين دول عربية متخاصمة أو مختلفة، وفي          . بعالقات دولية ال يمكن تجاهل قيمتها     

ركة، حتى ليمكن القول إن التحرك العربي يكـاد يقتـصر           وقت يستنكف فيه قادة آخرون عن الفعل والح       
على سورية التي تتحرك عربيا وإقليميا ودوليا لتعزيز مكانتها، وعلى السعودية التي تحاول جاهدة إنجاز               

  .مصالحات عربية، وبلورة حالة تضامن غائبة
ـ           اء العـرب، ثـم     ولهذا التحرك السعودي مستويان، مستوى المصالحات الشخصية بين الملوك والرؤس

ويرتبط األمران معـا    . مستوى التوافق على نهج سياسي واحد في مواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة           
برباط وثيق، فالخالفات الشخصية تستند إلى الخالفات السياسية، والخالفات السياسية تتغذى من الخالفات             

لمسألة األعمق واألخطر هي الخالفات     وإذا كان من الممكن تجاوز الخالفات الشخصية، فإن ا        . الشخصية
وعنـد هـذا الـنهج      . السياسية، والحاجة إلى نهج سياسي عربي موحد، تلتقي حوله الوساطات والجهود          

السياسي الموحد تتركز األنظار، وتختلف الرؤى، وهو ما ال بد أن يتصدى له الملك عبد اهللا في مهمتـه                   
  .االستراتيجية الراهنة

 الـسورية،   - حتى اآلن في تحقيق تقدم ملموس في موضوع العالقات اللبنانيـة             لقد نجح الملك عبد اهللا    
وذلك بعد أن تجاوبت سورية مع جهوده، ومارست سياسة مرنة في لبنان أتاحت لوساطات الملك عبد اهللا                 

والعالقة التي تقوم اآلن بين الرئيس بشار األسد وسعد الحريـري رئـيس             . أن تحقق خطوة نجاح مهمة    
لبنان، تكاد تكون عالقة متميزة، وضعت الخالفات الشخصية وراءها، رغم حساسيتها، واتجهـت             وزراء  

نحو بناء نهج توافق سياسي، أصبح يحقق بعض النجاحات، رغم مصاعب كثيرة ال تزال قائمـة علـى                  
 سوري مشترك، فمن أجل حل المزيد ممـا         -وهو إذ يواصل اآلن مساعيه، وبتعاون سعودي        . األرض
الفات شخصية تتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في مقتـل الـشهيد رفيـق الحريـري،                يبدو كخ 

وتداعيات ومالبسات هذا التحقيق، الذي أبعد سورية عن بؤرة االتهام، لكنه أدخل إلى الحلبـة اتهامـات                 
  .ألطراف أخرى، تتولد عنها حساسيات من نوع آخر، لها أيضا مخاطرها التي ال يستهان بها

نا يدخل الموضوع اإلسرائيلي على الخط، ويكاد هذا الخط اإلسرائيلي يكون حالة تصادم مـع الجهـد                 ه
يمثل الموضوع اإلسرائيلي حالة تتجاوز التصادم السياسي إلى احتماالت التـصادم           .  السوري -السعودي  

  :العسكري، إذ ال يمكن ألحد أن يتجاوز ثالثة أمور خطيرة هنا
، وال تـزال    2006ستعداد العسكري التي بدأتها إسرائيل منذ انتهاء حـرب عـام            حالة اال : األمر األول 

  .مستمرة حتى اآلن، عبر مناورات عسكرية متصلة، سارت كلها في نهج متصاعد واضح الداللة
تناغم المناورات العسكرية اإلسرائيلية مع دعم أميركي متصل إلسرائيل، تصاعد في عهـد        : األمر الثاني 

، أي  )القبـة الحديديـة   (وهو دعم ذو طبيعة استراتيجية تأخـذ عنـاوين          . ا بدل أن يتراجع   الرئيس أوبام 
  .البعيدة المدى والقريبة المدى: الصواريخ المضادة للصواريخ، وبنوعيها

التهديدات اإلسرائيلية المباشرة للبنان، التي كان آخرها إعالن وزير الدفاع إيهود باراك أن             : األمر الثالث 
ويتولد عن هـذه    . ستهدف كامل المؤسسة اللبنانية إذا ما نشبت مواجهة بينها وبين حزب اهللا           إسرائيل ست 

 لبنانية، إلى مواجهة عسكرية إقليميـة، وهـو         -التهديدات احتمال تطور أي مواجهة عسكرية إسرائيلية        
  .خطر ال يمكن االستخفاف به

 هو يشمل القضية الفلسطينية أيـضا،       وال يقتصر دخول إسرائيل على الخط على الموضوع اللبناني، بل         
  .وهنا تبرز ظواهر ذات داللة
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ظاهرة التعنت اإلسرائيلي الذي يرفض علنا االلتـزام بالـدعوات الدوليـة ألسـس المفاوضـات مـع                  
، ورفض االلتزام بمبدأ وقف االستيطان، وهـو        1967الفلسطينيين، وأبرزها رفض االلتزام بمبدأ حدود       

 إلى المفاوضات المباشرة التي بدأت إسرائيل تصر على ضـرورة الوصـول             أمر يهدد إمكانية الوصول   
  .إليها

ظاهرة التحرك اإلسرائيلي على الصعيد العربي، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن خـالل      
وبحسب ما  . زيارته إلى األردن، إلى كسب تأييد عربي لموقفه ضد المطالب الفلسطينية الشديدة االعتدال            

لته األنباء عن لقاء نتنياهو مع ملك األردن، فإن ما طرح في هذا اللقاء من شـأنه أن يثيـر مخـاوف                      نق
األردن أكثر فأكثر، بدال من أن يقنعه بالموقف اإلسرائيلي، أو ببذل مساع إلقنـاع الـسلطة الفلـسطينية                  

ين بـشروط نتنيـاهو     بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة، فهو يريد من ملك األردن أن يقنـع الفلـسطيني             
للمفاوضات المباشرة، وأولها االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهو أمـر يـصعب تحقيقـه ألسـباب                

وهو يريد انتزاع قبول األردن بأن تتضمن أي تسوية جديدة بين           ). احتمال الترانسفير (فلسطينية وأردنية   
نهر األردن، وهو أمر يهدد األردن كمـا        إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجود قوات إسرائيلية على امتداد         

  .يهدد مبدأ إنشاء دولة فلسطينية
وفي محاولة يائسة لتجاوز هذه المخاوف األردنية التي يثيرها الموقف اإلسرائيلي، يحاول نتنياهو إغراء              

، عبر إيالت، بحيث يصبح لألردن      )عسقالن(األردن باقتراح إنشاء خط حديدي يربط العقبة بميناء أسدود          
 -ويحاول نتنياهو هنا تحويل التسوية السياسية من تسوية إسـرائيلية           . منفذ على البحر األبيض المتوسط    

  .فلسطينية إلى تسوية إقليمية
وتحظى هذه السياسات اإلسرائيلية دائما بدعم أميركي، ويعبر هذا الدعم عن نفـسه بـضغط أميركـي                 

لى المفاوضات المباشرة، وعبر رسالة ضمانات إلى       متواصل على السلطة الفلسطينية لكي تقبل االنتقال إ       
محمود عباس حملها ديفيد ميتشل، تتعهد بأن تدعم أميركا مبدأ حل الدولتين الذي يعرقله نتنياهو، وهـي                 

  .ضمانات تبين دائما أنها ال قيمة لها
وال أن  وبديهي أن سورية ال تستطيع أن تكون بعيدة عن كل هذا الذي يجري في لبنان وحـول لبنـان،                    

تكون بعيدة عن هذا الذي يجري من قبل إسرائيل تجاه السلطة الفلـسطينية، أو تجـاه األردن، أو تجـاه                    
  .مصر

لذلك، وبسبب هذا كله، فإن جولة الملك عبد اهللا، خاصة في سورية ولبنان، تجد نفسها فجأة في مواجهـة                   
الحات الضرورية والمفيدة، إلـى أفـق   هذا الوضع السياسي المعقد، الذي ال بد له أن ينتقل من أفق المص  

وعلى النهج السياسي العربي المنشود أن يحدد تكتيكا عربيا جديدا في التعاطي            . رسم نهج سياسي عربي   
وأن يحدد موقفا عربيـا جديـدا فـي         . مع إسرائيل، خاصة في قضية مفاوضات التسوية العبثية القائمة        

وبهذا تتضح أهمية   . ي خطواتها العملية المعادية للعرب    التعاطي مع الدعم األميركي المتصل إلسرائيل ف      
  .جولة الملك عبد اهللا، وتتضح أهمية القضايا التي ال بد أن تبحثها، وأن تتقدم باتجاه إيجاد جواب عنها

وبهذا أيضا يمكن القول إن جولة الملك عبد اهللا يمكن أن تكون جولة ذات بعد تاريخي، وهو مـا يأملـه                     
  .جاوز قرارات مجلس جامعة الدول العربية التي دفعت األمور نحو الوراءالجميع، من أجل ت

 1/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  في القدس» أمالك الغائبين« قانون واستحضار "إسرائيل" .40
  مأمون الحسيني

، مـن   »المفاوضات المباشرة «فيما كان منسوب الضغوط على السلطة الفلسطينية لدفعها نحو العودة إلى            
أي مرجعية أو أجندة زمنية أو جدول أعمال يتضمن مناقشة أي قضية أساسية من قضايا الوضـع                 دون  

النهائي، يرتفع ويفيض عن المعقول، وفي الوقت الذي كانت ترتفع فيه أصوات إسرائيلية، مـن أوسـاط                 
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ضم الـضفة   «بعد  » الدولة اليهودية الديموقراطية الواحدة   «اليسار واليمين على السواء، تطالب بتبني حل        
، وبالتزامن مع تقديم وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي أفيغـدور            »الغربية ومنح سكانها مواطنة إسرائيلية    

ليبرمان مقترحه الخاص برفع اليد عن قطاع غزة وسلخه عن الضفة الغربية وتصديره، وأزماته، إلـى                
 ما تبقى من فلسطين، أولها      مصر، كشفت إسرائيل النقاب أخيراً عن ثالثة مشاريع جديدة لالستيالء على          

الذي يهدد بمصادرة آالف العقارات في المدينة المحتلة،        » أمالك الغائبين في القدس   «يتمثل بتطبيق قانون    
، وفق تصنيفات أوسـلو، والتـي       »ج«وثانيها القبول بتوصيات لهدم نحو أربعة آالف منزل في مناطق           

حجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة علـى مـا          في المئة من أراضي الضفة الغربية، ب       60تشكل نحو   
دولة يهوديـة   « االعتراف بإسرائيل    1948الذي يفرض على فلسطينيي     » قانون الوالء «بات يعرف بـ    

  .»ديموقراطية
الـذي  ) تطبيق قانون أمالك الغائبين على القدس الـشرقية       (المشاريع الثالثة، وباألخص المشروع األول      

، والذي اعتبر المستشار القضائي للحكومـة اإلسـرائيلية         »كمة العدل العليا  مح«ينتظر مصادقة ما يسمى     
يهودا فاينشتاين أنه ساري المفعول في القدس الشرقية، وذلك علـى رغـم أن المستـشارين القـانونيين                  
للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة كانوا أعلنوا في السابق أنه ال ينطبق على المدينة المقدسة، حتـى بعـد                 

ا رسمياً بداية الثمانينات، من دون أن يلغي ذلك اللجوء إليه في عمليات االستيالء على العديد مـن                  ضمه
، تندرج، في واقع األمر، في      »كليفت«و  » األمباسادور«وفندقي  » كرم المفتي «العقارات في القدس مثل     

طق فلـسطين   سياق رؤية ممنهجة وضعتها حكومة نتانياهو بهدف تقليص عدد الفلـسطينيين فـي منـا              
التاريخية كافة، وباألخص في القدس، وزيادة عدد اليهـود مـن خـالل االسـتمرار بـسياسة التوسـع                
واالستيطان وهدم المنازل، واالنتقال من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي، ووضع يدها علـى               

  .العقارات واألموال الفلسطينية
قانون العنصري على الشطر الشرقي مـن مدينـة القـدس،           ووفق المعطيات الميدانية، فإن تطبيق هذا ال      

 ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء دون جنسية إسرائيلية          260سيعني االستيالء على ممتلكات نحو      
 فـي المئـة مـن       87، ووضع اليد اإلسرائيلية التي تسيطر حالياً على ما نسبته           »الخط األخضر «داخل  

لمساحة المتبقية، ومعظمها أراضٍ وقفية مسؤولة عنها الحكومة األردنيـة   في المئة من ا13المدينة، على  
تم تأجيرها بأسعار زهيدة للمواطنين المقدسيين لتثبيتهم في أرضهم، ما يعني، إضافة إلى المعنى السياسي               
المتمثل في قطع الشك باليقين حول استحالة وضع مستقبل المدينة المقدسـة علـى طاولـة التفـاوض،                  

ا رسمياً وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف اإلسرائيلي، المضي قدماً في سياسة              وتحويله
التطهير العرقي الذي تسعى إسرائيل من خالله تغيير الطابع الديموغرافي للقدس واقتالع الفلسطينيين من              

 سيما أن وضـع     أرضهم ووطنهم، ومواصلة تطويع القوانين بما يحقق األهداف السياسية اإلسرائيلية، ال          
قيد التطبيق، ترافق مع استعمال قانون التنظيم والبناء الذي يعطي الدولة العبرية            » أمالك الغائبين «قانون  

الحق بالسيطرة على األراضي بالقدس ومنع البناء العربي ونقل وتسريب العقارات واألمالك المقدسـية              
  . شخصية مقدسية318إلى جمعيات استيطانية، كما تزامن مع التخطيط لطرد 

، وفق القانون المذكور الذي يعتبـر مـن أخطـر           »الغائب«ولعل من الضروري اإلشارة إلى أن مفهوم        
 قانوناً، هو من يقيم خارج الوطن، أو خـارج حـدود مـا              30قوانين المصادرة التي يتجاوز عددها الـ       

ا يفقده حق إقامته الموقتة     ، أو من نفي أو هرب أو رحل خالل الحرب أو بعدها، م            »بلدية القدس «يسمى  
بموجـب  ) حارس أمـالك الغـائبين    (إسرائيل، وعبر ما يسمى     » حق«في المدينة، وبالتالي، يصبح من      

القانون إياه، االستيالء على أمالكه التي تحول عادة إلى الجمعيات االستيطانية التي قامت بوضـع اليـد                 
أما الجديد فهو أنه، ومع بناء جدار الفصل،        . ينعلى أراضٍ وبيوت كثيرة بدعوى أنها حارس أمالك غائب        

أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرض لخسارة إقامته الموقتة التي منحته إياها الـسلطات                
، ويمكن تالياً االستيالء على أرضه وأمالكه بموجب قانون         1967اإلسرائيلية حينما احتلت القدس في عام       
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 ألف مقدسي آخر خلف جدار الفصل العنصري خـارج الخـط            130ل نحو   ، وهذا يشم  »أمالك الغائبين «
  .»ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس

وهكذا، تستكمل إسرائيل عمليات السرقة الجماعية التي تعتبر األكبر في التاريخ، والتي بدأ تنفيذها منـذ                
 قبـل نحـو مليـون       مـن » استيعاب األمالك المتروكة  « تحت مسمى    1948قيام الدولة العبرية في عام      

 إثـر   1950في عام   » سرقة مقوننة «فلسطيني طردوا من أرضهم وممتلكاتهم، وذلك قبل أن تتحول إلى           
مع العلم أنه، ومنـذ بدايـة       ). أمالك الغائبين (صدور القانون الذي يستند إليه مستشار الحكومة القضائي         

 ألف دونـم    682صهاينة سوى مليون و   إسرائيل، لم يمتلك اليهود ال    «، وحتى إقامة    1876االستيطان عام   
 مليون دونم،   27 في المئة من أراضي فلسطين البالغة مساحتها         5.7من األرض الفلسطينية، أي ما نسبته       

وذلك عبر امتالك ثلث هذه األراضي تقريباً عن طريق الوالة األتراك، إما بالشراء أو المنح أو الرشوة،                 
كومة االنتداب البريطاني، تنفيذاً لمحتوى إعالن بلفور، وشراء        واالستحواذ على الثلث اآلخر من طريق ح      

 ألف دونـم كـان      329المؤسسات اليهودية للثلث األخير من مالكين لبنانيين وسوريين، إضافة إلى نحو            
فيمـا تـرك    . 1914يملكها اليهود الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون في فلسطين كمـواطنين قبـل عـام               

 ألف دونم، وبقي بين أيدي الفلسطينيين الذين لم         178 وراءهم سبعة عشر مليوناً و     الفلسطينيون الالجئون 
أما بقية المساحات التـي     .  ألف دونم استولت إسرائيل على نصفها فيما بعد        465يغادروا قراهم مليون و   

  . ألف دونم، فكانت أمالك دولة منذ العهد العثماني860 ماليين و6بلغت نحو 
 1/8/2010الحياة، لندن، 
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