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   بشأن السالًميقول إن خطاب نتنياهو جاء غامضاًو" خالل عامين "لةفياض يدعو للتوحد إلقامة الدو .1

 .رئيس الوزراء الفلسطيني د أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/6/2009الحياة، نشرت 
 خالل "إقامة مؤسسات الدولة المستقلة"سالم فياض أعلن أمس خطة عمل حكومته التي حدد عنوانها في 

التوحد وااللتفاف حول برنامج إقامة الدولة، والعمل على ترسيخ " الفلسطينيين إلى ودعا. عامين
مؤسساتها وتقويتها في إطار من الحكم الرشيد، كي تصبح الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام المقبل، 

ة أبو وقال في خطاب ألقاه في جامعة القدس في بلد ."وكحد أقصى خالل عامين، حقيقة قائمة وراسخة
تحقيق هذا الهدف خالل عامين أمر ممكن، ويستحق "ديس الواقعة على مشارف المدينة المقدسة إن 

  ."سيضع العالم أمام استحقاق إنهاء االحتالل"وقال إن هذا . "عطاءه كل فرص النجاحإااللتفاف حوله، و
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 واستكمال بناء إنجاز"وشدد على أن وزارات حكومته تعكف على وضع خطة عمل تفصيلية أولويتها 
: وخاطب اإلسرائيليين قائالً. "مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس متينة راسخة وعصرية خالل عامين

لديكم تاريخ من الهموم والتطلعات، ونحن أيضاً لنا تاريخ، ولدينا اليوم الكثير من الهموم والتطلعات، "
ألرض كافة، أال وهو العيش بحرية وكرامة لكن تطلعنا الرئيس هو أن ننعم بما هو حق طبيعي لشعوب ا

  ."في وطن لنا، وتجسيد دولتنا إلى جانب دولتكم عبر سالم ذي معنى
واختار فياض جامعة القدس إلعالن برنامج عمل حكومته في إشارة إلى أن مواجهة التوسع االستيطاني 

مركزي للسياسة الفلسطينية في والتهويد المنهجي الذي تتعرض له المدينة المحتلة يشكل الهدف األول وال
وال يمكن لتسوية سياسية ... العاصمة األبدية للشعب الفلسطيني"وقال إن القدس ستظل . المرحلة المقبلة

نلتقي في مدينة القدس التي تعاني من سياسة العزل والحصار والجدار ": وأضاف. "أن تتحقق من دونها
شعبنا فيها، في عملية استيطانية تهدف إلى تغيير المدينة واالستيطان وهدم البيوت والتضييق على أبناء 

. "ومعالمها وواقعها الجغرافي والسكاني لعزلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض حلول األمر الواقع عليها
ليس فينا وليس منا من يفرط بك ": وكرر قوالً مأثوراً عن الرئيس الراحل ياسر عرفات عن القدس قائالً

  . "يا قدس
... االلتفاف حول بناء مؤسسات الدولة كعنوان مركزي"ا الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته إلى ودع

تحكيم العقل والتشمير عن السواعد لترسيخ بناء مؤسسات "وطالب بـ. "والتوقف عن الجدل العبثي
دى العامين المشروع االستيطاني اإلسرائيلي استفاد من حال االنقسام الفلسطيني على م"ورأى أن . "الدولة

الماضيين، أوالً لتكريس فصل غزة عن الضفة من خالل الحصار، وثانياً من خالل الهجمة االستيطانية 
  ."في الضفة، خصوصاً في القدس ومحيطها

إعادة بناء مؤسسات السلطة، وتهيئة المناخ المطلوب "وأشار إلى أن السلطة عملت في المقابل على 
السلطة "وقال إن . "ء حال االنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساتهللدخول في حوار وطني يضمن إنها

المحافظة على وحدة الوطن، والمشروع الوطني " في الصراع الداخلي، وان دورها هو "ليست طرفاً
، "الفلسطينيين حققوا اصطفافاً دولياً للضغط على إسرائيل من أجل وقف االستيطان"واعتبر أن . "برمته

بقاء "، محذراً من أن "الذي يشكل مناسبة إلنهاء االنقسام) الموقف(دم التراجع عن هذا ع"داعياً إلى 
ورأى في الخطاب األخير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو . "االنقسام يهدد بضياع هذا االنجاز

  ."محاولة لاللتفاف على هذا االصطفاف الدولي"
لم يعد للعملية السياسية ": وقال. ض النظام وإعادة سيادة القانونوأكد فياض نجاح حكومته السابقة في فر

صدقية إال بمدى تقيد إسرائيل وتنفيذها ما عليها من التزامات، وفي مقدمها وقف االستيطان واالجتياحات 
 تنازالً تاريخياً 1988الشعب الفلسطيني قدم في العام "وطالب العالم وإسرائيل بتذكر أن . "ورفع الحصار

 من ةالمائ في 22ؤلماً عندما وافق للمرة األولى في تاريخ الصراع على إقامة دولته المستقلة على م
  ."أرض فلسطين التاريخية

كانت الحاضنة العربية، ومن ثم اإلسالمية، لمبادرة السالم "ولفت إلى أن مبادرة السالم العربية 
 اإلسرائيلي إليجاد -الشاملة للصراع العربي الفلسطينية، إذ وضعتها في سياق مسار التسوية السياسية 

العمل على إنهاء "وقال إن برنامج حكومته يهدف أيضاً إلى . "حل يقوم على معادلة األرض مقابل السالم
 الذي قال "االنقسام، وتوحيد الوطن، ورفع الحصار الظالم، ومعالجة الواقع المأسوي ألهلنا في قطاع غزة

وتضمن برنامج الحكومة أيضاً العمل .  مليون دوالر شهريا120ًليه يبلغ إن حجم اإلنفاق الحكومي ع
 ومواجهة االستيطان والجدار والدفاع عن عروبة األرضتعزيز قدرة شعبنا على الصمود لحماية "على 

وعلى الصعيد االقتصادي والخدمات االجتماعية، تعهد فياض . "القدس والعمل على إطالق سراح األسرى
ة السوق المحلية، وإعادة هيكلة البيئة االستثمارية، وتشجيع المنتج الوطني، والشراكة مع زيادة كفاء"

  ."القطاع الخاص، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة
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أن سالم فياض أشار ) وفا( ونقالً عن وكالةالقدس المحتلة  من 23/6/2009الحياة الجديدة، وأضافت 
أقل التزاماً بكثير، فيما يتعلق بمفهوم حل الدولتين، عما سبق جاء أكثر غموضاً ونتنياهو خطاب إلى أن 

  . وزيراً فيهانتنياهو، والتي كان 2003 عام يونيو/  في حزيراناإلسرائيليةوأعلنته الحكومة 
  

  "لإلعالم فقط"نأمل أال يكون قرار اإلفراج عن المعتقلين في الضفة : بحر .2
د بحر بقرار الرئيس المنتهية واليته محمود عباس رحب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحم :غزة

يأمل أال يكون القرار كسوابقه من "اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، لكنه قال إنه 
" الجزيرة"وعبر بحر في تصريحات صحفية لفضائية  ".القرارات التي لم تطبق على أرض الواقع

أن تكون هذه القرارات إعالمية بحتة لتضييع الوقت، والتسويف، التلفزيونية أمس، عن خشتيه من 
كيف يأتي هذا : "والمماطلة، واإلمعان في حمالت االختطاف ألبناء المقاومة في الضفة الغربية، متسائالً
  !".القرار في ظل هذه الحملة من االختطافات التي تطال أبناء الحركة الشرفاء في الضفة؟

 التشريعي الفلسطيني وباسم الشعب رفضه أي اعتقاالت سياسية، سواء في الضفة وأكد بحر باسم المجلس
 800كانت أو غزة، مشيرا إلى أن عدد المختطفين في الضفة الغربية من أبناء المقاومة وعناصرها بلغ 

  .مختطف؛ ليسوا من أبناء حماس فحسب، بل من جميع أبناء الشعب الشرفاء
الميليشيات التي "ركة فتح ال يملكون قرارهم، وأن القرار برمته في يد على أن اإلخوة في حبحر وشدد 

حمالت "ولفت إلى أن  .، حسب تعبيره"ربطت نفسها بالكيان الصهيوني والجنرال األمريكي كيث دايتون
االختطاف في الضفة الغربية تطال جميع أبناء الفصائل المقاومة من حماس وغيرها؛ وذلك الستئصال 

  .، مشيرا إلى أن من بين المختطفين أكاديميين وتجارا وطالبا وغيرهم"اكالمقاومة هن
  23/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "هنية" الحركة اإلسالمية األسرى يشيدون بسياسة نواب .3

أشاد نواب كتلة التغيير واإلصالح، القابعين في سجون االحتالل، بموقف الحكومة  :القدس المحتلة
افض للتعامل مع أحداث الضفة الغربية المحتلة، من منطلق ردات الفعل أو دوافع الفلسطينية في غزة، الر

إن موقف الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، كرس : "وقال النواب األسرى في بيان، أمس .الثأر واالنتقام
اث إن األحد" :وقال النواب ".عمليا حقيقتها كحكومة شرعية ووطنية منتخبة من قبل غالبية الفلسطينيين

المؤسفة التي شهدتها الضفة، مؤخرا، وأبرزها تصفية المجاهدين من أبناء كتائب القسام في قلقيلية 
وإعدام معتقل سياسي، واعتقال مجموعة من القادة األكاديميين والسياسيين والنسوة، كانت كلها أحداثاً 

االقتتال من جديد لوال التعقل كفيلة بدفع الوضع الفلسطيني الداخلي إلى الهاوية وفتح جحيم االحتراب و
 ".الشديد والحرص على المصلحة الوطنية العليا التي أبدتها حكومة هنية في التعاطي مع هذه األحداث

ولية والترفع عن كل ما من شأنه اإلساءة ؤالروح الوطنية العالية لحكومة هنية، وحس المس"وثمن النواب 
  ".السياسية والوطنيةللشعب الفلسطيني بكافة انتماءاته وأطيافه 

  23/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لتقسيم المواقع المقدسة" الحاخامات"حكومة فياض تدين دعوات  .4
أدانت الحكومة الفلسطينية االنتقالية برئاسة سالم فياض، أمس، الدعوات  : منتصر حمدان- رام اهللا 

. المقدسة في القدس المحتلةورجال دين يهود والداعية إلى تقسيم المواقع " حاخامات"الصادرة عن 
وأعلنت الحكومة االنتقالية في ختام اجتماعها، أمس، ترحيبها بالقرار الصادر عن وزراء اإلعالم العرب 
في ختام اجتماع دورتهم العادية الثانية واألربعين، والذي أكد أهمية بذل المزيد من الجهد اإلعالمي 

 القدس بشكل خاص، وتنظيم حمالت تبرع للقدس وحث الداعم للقضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة
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. الصناديق والهيئات المالية العربية على رصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني
لالجئين، مشيرة إلى استمرار معاناة  وجددت الحكومة رفضها القاطع لكل محاوالت التوطين والتهجير

يني ألكثر من ستة عقود، والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة تنفيذاً الماليين من أبناء الشعب الفلسط
  .لقرارات الشرعية الدولية

  23/6/2009الخليج، 
  

  لسالمل بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق كمدخل "إسرائيل"بجهد دولي إللزام يطالب  المالكي .5
 رياض المالكي أمس ]اضفي حكومة في [طالب وزير الخارجية الفلسطيني:  يوسف الشايب-  رام اهللا

بجهد دولي إللزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ استحقاقات خطة خارطة الطريق كمدخل عملية السالم في 
إن المطلوب "وقال المالكي في بيان أمس عقب اجتماعه في رام اهللا مع وفد برلماني أسترالي  .المنطقة

وجدد رفض طرح رئيس  ". وعاصمتها القدسفلسطينيا هو دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا
وقال المالكي إن نتنياهو لم يقدم شيئا يمكن  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية

البناء عليه وهو يتحدث عن دولة فلسطينية بشروط أن تكون دولة مجروحة السيادة وفاقدة للتواصل دون 
  .ريق خاصة ما يتعلق باالستيطانأن يحترم التزامات خارطة الط

 بالمواقف المعلنة لإلدارة األمريكية الجديدة والتزامها بحل الدولتين والعيش بأمن وسالم المالكيوأشاد 
وجهود السيناتور جورج ميتشل مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق األوسط ورؤيته بضرورة 

  .مسار السوريتحقيق السالم على جميع المسارات بما فيها ال
  23/6/2009الغد، األردن، 

  
  قبل تموز القادم لتوقيع المصالحةاألجواء طلبت من الحركتين تهيئة مصر ": العربيالقدس " .6

من مسؤول فلسطيني في رام اهللا ان مصر طلبت قبل ايـام            ' القدس العربي 'علمت   :ـ اشرف الهور   غزة
بل انطالق جولة الحوار القادمة، وان الـرئيس        من فتح وحماس ضرورة انهاء ملف االعتقال السياسي ق        

 معتقالً من حماس قبل ايام كان يـصب         20، مشيرا الى ان قرار االفراج عن        'سارع الى الموافقة  'عباس  
  .في السياق نفسه

وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن الخطة المصرية التي ستطرح للتوقيع في السابع مـن                 
ستجرى مناقشتها، واالستفسار عن بنودها من قبل حركتي فـتح وحمـاس خـالل              المقبل،  ) يوليو(تموز  

  .'لكن بدون ابداء تغييرات على جوهرها' الجاري 28لقائهم القادم في القاهرة يوم 
واشار الى وجود اتصاالت بين مسؤولين مصريين ومستشاري الرئيس عباس ووفد حركة فـتح حـول                

وسـط  'ه انه جرى خالل اللقاءات عرض المقترح المصري للحـل  الخطة المصرية، مبينا في السياق ذات    
وتوقع ان تكون القاهرة اجرت اتصاالت مماثلة مع مسؤولي حركـة حمـاس،             . 'ترحيب من حركة فتح   

ورأى ان انهاء ملف االعتقال السياسي سيساهم كثيرا في حل الخالف، والتوقيع على اتفاق وشـيك فـي                  
  .القاهرة

  23/6/2009القدس العربي، 
  

  تذلل العقبات أمام الحوار " خطوة إيجابية"الضفة ي تعتبر قرار عباس إطالق معتقليها حماس .7
قرار الرئيس محمود عباس إطالق جميع معتقلي الحركة " حماس"اعتبرت حركة :  فتحي صباح- غزة 

  . "خطوة ايجابية في اتجاه الحوار"من السجون التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
في حال تحقق اإلفراج عن مختطفي حماس، فإن "وقال القيادي في الحركة النائب صالح البردويل إن 

" الحركة ترحب بهذه الخطوة، وتعتبرها خطوة إيجابية في طريق تذليل العقبات أمام الحوار الفلسطيني
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راج الفعلي عن كل اإلف"وطالب بـ . الذي يرجح أن يختتم في القاهرة في السابع من الشهر المقبل
المختطفين في الضفة، من أجل الوصول إلى اتفاق مصالحة ينهي االنقسام، ويوحد الشعب الفلسطيني في 

 معتقالً من 760وفي حال أطلقت السلطة ". وجه الهجمة الصهيونية التي باتت تعصف بكل حقوقنا
في قطاع " فتح"عناصر حركة  معتقالً من 180في الضفة، فسيتعين على الحركة إطالق " حماس"عناصر 

الحركة "وقال إن ". خطوة ايجابية"فوزي برهوم قرار الرئيس بأنه " حماس"ووصف الناطق باسم . غزة
ستتعامل بكل إيجابية مع أي خطوة تعمل على إنهاء ملف االعتقال السياسي، والحكم على قرار الرئيس 

  ". يأتي من خالل التنفيذ على األرض
ر الحكم على هذه الخطوة طالما أننا لم نر جميع المعتقلين السياسيين خارج سجون من المبك"ورأى أن 
وشدد على أن ". موقف حماس سيأتي بعد أن نرى خطوات عملية وفعلية على األرض"وأكد أن ". السلطة

إطالق المعتقلين وإنهاء هذا الملف من أهم مستلزمات إنجاح الحوار الذي توافقت عليه الفصائل في "
  ".قاهرة أمام القيادة المصرية، والمطلوب التنفيذ على األرضال

 من أنصارها في الضفة أول من 39قالت في بيان أمس إن األجهزة األمنية اعتقلت " حماس"غير أن 
االجهزة األمنية في قلقيلية اعتقلت نائب رئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم "وأشارت إلى أن . أمس

  ". الل سويلم وناصر عودةالمصري وعضوي المجلس ب
ودعا في ". خطوة جريئة"أشرف جمعة بقرار عباس، ووصفه بأنه " فتح"من جانبه، رحب النائب عن 

من أجل إطالق كل معتقلي حركته من سجونها في " اتخاذ قرار حقيقي"إلى " حماس"تصريح صحافي 
  . غزة

  23/6/2009الحياة، 
  

  من قبل حماس  محاوالت البتزاز القيادة حوار القاهرة شهد:  فتح بسجون غزةمعتقلو .8
في " حماس"في سجن تابع للحكومة المقالة في غزة بياناً أمس وصفوا فيه معتقلي " فتح"أصدر معتقلو 
في " أنصار"وقال المعتقلون في سجن ". مرتزقة وعمالء ومجرمون ونصابون ومحتالون"الضفة بأنهم 

 القيادة الفلسطينية الوطنية ممثلة برمز شرعيتها رئيس محاوالت البتزاز"غزة إن حوار القاهرة شهد 
السلطة الوطنية األخ محمود عباس من قبل حركة حماس وحكومتها المقالة، بطلب إطالق مجموعة من 
المرتزقة والمشبوهين أمنياً وأخالقياً في الضفة الغربية لمبادلتهم بالناشطين السياسيين والوطنيين الذين تم 

  ".ة واستعمالهم كورقة ضغط ضد القيادة الفلسطينيةاعتقالهم في غز
عدم الرضوخ لمطالب حماس "المشارك في حوار القاهرة إلى " فتح"ودعا المعتقلون الرئيس عباس ووفد 

المتمثلة والداعية إلى المساواة بين المعتقلين الوطنيين في غزة والمعتقلين األمنيين في الضفة، وعدم 
سياسين، فمن اعتقل لجرم أو عمالة لالحتالل، أو نتيجة عمليات نصب واحتيال معاملة الجميع كمعتقلين 

ليس معتقالً سياسياً، بل مجرم يستحق العقاب، ومن اإلجحاف مساواتهم مع من حافظ على مبادئه في 
  ".غزة هاشم الصمود

  23/6/2009الحياة، 
  

  من الحركةاإلفراج عن معتقلي حماس يسحب الذرائع :أبو النجا .9
أوضح القيادي في حركة فتح وعضو لجنة الحوار إبراهيم أبو النجا أن :  ـ عبد القادر فارسغزة

وأعلن  .السلطة الفلسطينية شرعت في اتخاذ اإلجراءات لإلفراج عن معتقلين ينتمون إلى حركة حماس
ية لإلفراج أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته إلى قادة األجهزة األمنية في الضفة الغرب

أن " عكاظ"واعتبر في تصريحات لـ . عن محتجزين محسوبين على حماس خالل األيام القليلة المقبلة
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مبادرة أبو مازن تعزز أجواء الحوار، وتسحب الذرائع من حركة حماس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة 
 .ستتبعها خطوات أخرى قريبا

  23/6/2009عكاظ، 
  

   عن المعتقالت السياسيات في الضفة أسيرات حماس يطالبن باإلفراج .10
:"  أسيرات حركة حماس في سجون االحتالل في تصريح صحفي لهن من سجن الـدامون                 قالت : نابلس

خـسة ونذالـة    "إن اعتقال تلك األجهزة لعدد من النسوة من الحركة اإلسالمية العتبارات سياسـية هـو                
  ".وانحطاط خلقي غير مسبوق
قصيرا واضحا من قبل المنظمات النسوية فـي تبنـي قـضايا المعـتقالت              ت"وقالت األسيرات إن هناك     

السياسيات والدفاع عن المختطفات لدى أجهزة أمن الضفة، يضاف إلى حالة القصور الموجودة أصال في               
المجتمع الفلسطيني بتركيبته المؤسساتية واالجتماعية والتي تعيش إرهاب القمع المفـروض مـن قبـل               

  ".األجهزة األمنية
وطالبت أسيرات حماس كافة الفصائل والقوى والمنظمات الوطنية واإلنـسانية والمجتمعيـة بـالتحرك              

لمناهضة االعتقال السياسي واإلفراج عن المعتقلين السياسيين رجاال ونساء.  
  23/6/2009صحيفة فلسطين،  

  
  لقاء بين حماس وفتح في القاهرة السبت": الحياة" .11

إن وفد الحركة سيتوجه " الحياة"لـ " حماس"الت مصادر موثوقة في حركة ق:  جيهان الحسيني- القاهرة 
برعاية مصرية، " فتح"إلى القاهرة السبت المقبل الستئناف الحوار الوطني الفلسطيني مع وفد من حركة 

مشددة على أن نجاح هذا الحوار في التوصل إلى إنجاز يكلل باتفاق مصالحة مرهون بالوضع الميداني 
: وأوضحت.  الغربية وبوقف االنتهاكات التي تمارسها األجهزة األمنية للسلطة في رام اهللافي الضفة

أبلغنا المسؤولين المصريين بأننا سنذهب إلى الحوار، لكن الملف الوحيد الذي سنبحثه هو الوضع األمني "
  ".في الضفة والمحاوالت الجارية الستئصال الحركة هناك

المقبل، أكد ) يوليو(سطيني التي دعت إليها القاهرة في الخامس من تموز وعلى صعيد جلسة الحوار الفل
األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطينية سمير غوشة أن هذه الجلسة تمثل فرصة حقيقية إلنهاء 
االنقسام الداخلي وفتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية والعمل المشترك لالستفادة من التحوالت 

  . تراتيجية فى السياسة األميركية والدوليةاالس
وأكد أن جبهة النضال ليست ضد سالح المقاومة، لكنها تطالب بضبطه والتعاطي معه في إطار اتفاق 

  .كما أكد أهمية العمل المشترك لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وكل دوائرها ومؤسساتها. وطني شامل
  23/6/2009الحياة، 

  
   عدم قصر الحوار على فتح وحماس يدعو الىسعدات .12

أكد األمين العام للجبهة الشعبية النائب األسير أحمد سعدات أن الحوار الفلسطيني يجب  :القدس المحتلة
  .، ودعا ألن يشمل كافة الفصائل"حماس"و" فتح"أال يكون رهنا بحركتي 

مد بركة خالل زيارة األول في ولفت سعدات خالل لقائه برئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة مح
سجن عسقالن أمس على ضرورة السعي النجاز إقامة حكومة فلسطينية، على أن تكون حكومة مهنيين 
إلى حين االنتخابات العامة، وبناء أجهزة أمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا ألسس مهنية، 

  .تسعى ألمن فلسطين وليس ألمن فصائل
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ية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس المشروع الوطني الفلسطيني، كما أشار إلى أهم
وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع 

  .غزة
  23/6/2009الخليج، 

  
   أسير1000فراج عن  مقابل اإلت تتسلم شالي"إسرائيل.. "أنباء عن صفقة": المصري اليوم" .13

أكدت مصادر مطلعة أن الجانب األكبر من مباحثات باراك مع الرئيس مبارك والوزير عمـر سـليمان                 
إن زيـارة  " المصرى اليوم"وقالت المصادر لـ. ت لدى حماس جلعاد شالياإلسرائيليتناول صفقة األسير   

موضوعات أخـرى بحثهـا وضـع       وزير الدفاع اإلسرائيلى باراك للقاهرة، أمس، استهدفت إلى جانب          
  .اللمسات األخيرة إلطالق الصفقة

وأشارت المصادر إلى أن وفداً أمنياً مصرياً سوف يغادر القاهرة، قاصداً رفح فى طريقـه إلـى غـزة،                   
  . ونقله إلى مصرتحث الترتيبات األمنية لتسلم شاليلب

، فإن إسرائيل سوف تقـوم      ت شالي  عقب إعالن القاهرة عن تسلم     وتفيد المعلومات بأن الصفقة تقضى بأنه     
ة فى   أسيراً فلسطينياً، ومن ثم يجرى االنتقال إلى المرحلة الثاني         ١٥٠باإلفراج الفورى عن عدد يصل إلى       

 من مصر إلى إسرائيل، وبضمانه مصرية تقوم إسرائيل باإلفراج عن أكثر            تالصفقة بعد أن يتم نقل شالي     
 فى مرحلتها الثالثة بإطالق الدفعـة األخيـرة مـن األسـرى              أسيراً فلسطينياً، وتنتهى الصفقة    ٤٥٠من  

  . أسير١٠٠٠الفلسطينيين ليصل عددهم إلى أكثر من 
وقالت المصادر إن القاهرة حصلت من رئيس المكتب السياسى لحماس خالـد مـشعل أثنـاء زيارتـه،                  

 . األسبوع الماضى، لمصر على ضوء أخضر للتقدم فى عملية إتمام صفقة تبادل األسرى
  22/6/2009المصري اليوم، 

  
  في سجن إيطالي" ايكيلي الورو"وفاة أحد مختطفي  .14

 على باخرة ايكيلي الورو االيطالية ليل األحد 1985توفي خالد حسين احد مدبري هجوم : )ب.ف.ا(
ونقلت  .حيث كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة) جنوب ايطاليا(االثنين في زنزانته بسجن بينيفنت 

سا عن مصادر قريبة من اإلدارة ان خالد حسين اليمني المولد الذي يدعى أيضا في ايطاليا خالد وكالة ان
وكانت محكمة في جينوى حكمت على  .، قد توفي على األرجح بسبب سكتة قلبية) سنة73(الرحيم  عبد

ب اسلحة  بتهمة تهري1991واعتقل في اليونان سنة .  بالسجن مدى الحياة1987خالد حسين غيابيا سنة 
   .1996ثم سلم الى ايطاليا سنة 

  23/6/2009الخليج، 
  

  تأتحمل شخصياً مسؤولية اطالق سراح شالي: نتنياهو .15
قال رئيس الوزراء االسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، أمس إنـه سـيطرح             :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

الرئيسين الفرنسي وااليطالي ، فيما      خالل لقاءاته األسبوع الحالي مع       تقضية الجندي األسير جلعاد شالي    
  .قال وزير األمن ، إيهود براك ، إنه لم يطرأ أي تقدم في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس

 ، الذي حضر جلسة كتلة الليكود األسبوعية ، قـائالً إنـه أصـدر               تووجه نتنياهو كالمه إلى والد شالي     
".  سالماً وعلى وجـه الـسرعة      تجهدها إلستعادة شالي  لبذل قصارى   "تعليماته للجهات السياسية واألمنية     

  . تقع عليه شخصياً وعلى الحكومةتوأوضح أن مسؤولية اطالق سراح شالي
  23/6/2009الدستور، 
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  تطور نظاماً لتدريب طياريها على تفادي الصواريخ" إسرائيل: "" بوستجيروزاليم" .16

با باستخدام جهاز تدريب افتراضي يتيح ستبدأ قري" إسرائيل"ذكرت تقارير إخبارية أن : يو بي آي
  .لطياريها تفادي الصواريخ السورية واإليرانية التي تالحق الحرارة الصادرة عن الطائرات

يقوم حاليا بتدريب طياريه على " اإلسرائيلي"أمس ان سالح الجو " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
ل نظم الدفاع الجوي الفعلية وإقفالها على مواجهة خطر الصواريخ المضادة للطائرات من خالل تفعي
الطريقة "وقال ضابط كبير في سالح الجو . طائرات التدريب القتالية، لكن هذا النظام مكلف وغير فاعل

وبدال ". لكن هذا مستحيل"وأضاف " األفضل للتدريب على هذا الخطر تكون بإطالق صاروخ حقيقي عليه
وسيكون بإمكانه " اإلسرائيلية"تراضي سيحلق الطيار في األجواء من ذلك وباستخدام جهاز التدريب االف

وإذا ما أصاب الصاروخ الطائرة فان . ان يرى الصواريخ تطلق عليه من خالل شاشة على خوذته
   .على الشاشة" دمرت"الطيار سيرى كلمة 

  23/6/2009الخليج، 
  

  االسلحة  عمليات تهريبمن وقفالتمكن  بعد "إسرائيل"عودة التنسيق بين مصر و :أبيب تل .17
كشفت مصادر امنية وسياسية رفيعة المستوى في تل ابيب، امس االثنـين،             : زهير اندراوس  -الناصرة  

النقاب عن ان التعاون والتنسيق االمني بين الدولة العبرية وبين جمهورية مصر العربية عاد الى سـابق                 
ية بين القاهرة وتل ابيب، خصوصا بعد زيارة وزير         عهده، الفتةً الى ان المياه عادت الى مجاريها الطبيع        

االمن االسرائيلي، ايهود باراك، الى القاهرة االحد، واجتماعه الى الرئيس المـصري، محمـد حـسني                
  .مبارك

، اليكس فيشمان، المعروف بارتباطاته القوية      'يديعوت احرونوت 'وقال محلل الشؤون االمنية في صحيفة       
سرائيلية ان قادة الدولة العبرية اعربوا عن فرحتهم العارمة بسبب قيام المصريين            مع المنظومة االمنية اال   

بالسيطرة على الحدود ومنع ما اسماها بعمليات تهريب االسلحة من شبه جزيرة سـيناء الـى المقاومـة                  
  ).حماس(الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديدا الى حركة المقاومة االسالمية 

لمصادر عينها، قولها ان التحول الدراماتيكي في معالجة مصر لقضية تهريـب            وزاد فيشمان، نقال عن ا    
االسلحة بدا عمليا بعد ان قرر صنّاع القرار في القاهرة بتكليف افراد المخابرات العامة التابعين للجنرال                

 الى  عمر سليمان، وزير المخابرات المصرية، بمراقبة الحدود واحباط عمليات تهريب االسلحة من سيناء            
القطاع، الفتا الى ان معالجة القضية الحساسة كانت حتى فترة قصيرة تحت امرة وزير الدفاع، الجنـرال                 
طنطاوي، الذي ال يتحمل اسرائيل، على حد تعبير المصادر ذاتها، وزعمت المصادر االسرائيلية انّه قبل               

  .بين الفلسطينيين والمصريينفترة وجيزة تم اعتقال ستة ضباط مصريين بتهمة تلقي الرشا من المهر
وقال المحلل العسكري، نقال عن نفس المصادر، ان القرار المصري بنقـل المـسؤولية مـن الجنـرال                  
طنطاوي الى الجنرال سليمان جاء بفعل الـضغوطات التـي مارسـتها االدارة االمريكيـة والحكومـة                 

الى الجنـرال سـليمان، زاد المحلـل        االسرائيلية على الرئيس المصري مبارك، ومنذ انتقال المسؤولية         
االسرائيلي، فان عمليات التهريب تضاءلت بشكل كبير للغاية، وقامت القوات المصرية باعتقال العديد من              
االشخاص الذين كان بحوزتهم االموال، واكد على ان ما اسماها بصناعة االسلحة لحركة حمـاس فـي                 

برة، وبالتالي، اضاف، بعد ان كانت االسلحة تـصل         مصر تحطمت بفعل عمل قوات االمن المصرية بمثا       
الى حماس بكميات كبيرة، باتت الحركة تتلقى بصعوبة بالغة كميات قليلة جدا من االسلحة، االمر الـذي                 

  .اضعفها عسكريا، على حد تعبيره
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نجازات، ولفت المحلل الى ان المصريين خالل اجتماعاتهم مع المسؤولين االسرائيليين يتفاخرون بهذه اال            
ويتحدثون عن عودة التنسيق والتعاون بين البلدين، خصوصا في المجال االمني، وانتهاء فترة القطيعـة               

  .بين البلدين، والتي كان قد فرضها رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، في نهاية واليته
ر االمـن بـاراك     ولفت المحلل فيشمان الى انّه ليس من محض الصدفة ان يقوم المصريون بدعوة وزي             

لزيارة القاهرة، فهو بنظرهم الرجل المسؤول والذي يمكن التحدث والتفاوض معه في حكومـة بنيـامين                
نتنياهو، ويعتبرونه قناة االتصال الوحيدة مع الدولة العبرية، كما لفت الى ان زيارة رئيس الطاقم االمني                

ن الجهود المصرية لتحـسين عالقاتهـا       والسياسي في وزارة االمن، الجنرال عاموس غلعاد، جاءت ضم        
  .االمنية مع اسرائيل

) يوليـو (وساق فيشمان قائال ان المصريين وعدوا االمريكيين بأن يتمكنوا حتى السابع من شهر تمـوز                
القادم بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية ورأب الصدع بين حركتي حماس وفتح، وفي هذه النقطـة بالـذات         

 الى االسرائيليين، فاذا وافقت الحكومة االسرائيلية على تليين موقفهـا مـن             فان المصريين بحاجة ماسة   
قضية المعابر من والى قطاع غزة، فانّها بذلك تقدم ورقة رابحة للمصريين للضغط على حماس لتليـين                 

  .مواقفها ايضا، على حد تعبيره
 ولكـن وزيـر االمـن       وكشف المحلل النقاب عن ان هذه القضية درست خالل زيارة باراك الى مصر،            

االسرائيلي اشترط مقابل فحص هذه االمكانية تجديد المفاوضات بوساطة مصرية مـع حركـة حمـاس                
وخلص الى القول ان االسرائيليين والمـصريين       . الخراج صفقة الجندي االسرائيلي االسير، غلعاد شليط      

انّه خالل زيارة باراك الى القـاهرة  على حد سواء يريدون ارضاء الواليات المتحدة االمريكية، وبالتالي ف    
تم الحديث بين الطرفين عن بلورة استراتيجية مشتركة ليس فقط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، انمـا                 

 .في قضية سورية وايران ايضا، على حد تعبير المصادر االسرائيلية
  23/6/2009القدس العربي، 

  
  ائية في البحر الميتلجنة توصي بضخ مواد صناعية كيمي" : يديعوت" .18

 بحثت لجنة اسرائيلية خاصة أمس طلب شركة اسـرائيلية لـصناعة أكيـاس وعلـب                -القدس المحتلة   
بالستيكية لألدوية بضخ مواد صناعية تحوي مواد كيميائية خطرة إلى البحر الميت بعد أن أوصت لجنة                

سـرائيلية أن الـسلطات     اال" يديعوت أحرنـوت  "وذكرت صحيفة   . مختصين بالسماح بضخ المواد للبحر    
االسرائيلية تسمح بضخ مواد من مصانع في المنطقة الى الجزء الجنوبي فـي الميـت بعـد معالجتهـا                   

ضخ مواد كيميائية إلى الجزء الـشمالي       " لكوغسمبورغ"وتكريرها ، وتنوي على ما يبدو السماح لمصنع         
لصرف إلى البحـر بعـد معالجتهـا        وأكدت الصحيفة ان عددا كبيرا من الفنادق تضخ مياه ا         . من البحر 
  .وتكريرها

، أشر غرينباوم ، أن من شأن ضـخ مـواد           " كيميائيات اسرائيل "ونقلت الصحيفة عن مدير عام شرطة       
  .متعددة إلى البحر أن تسبب تفاعالت غير مرغوب بها

  23/6/2009الدستور، 
  

  ن العالجالجنود اإلسرائيليون المصابون في حرب غزة ما زالوا يتلقو: "معاريف" .19
النقاب أمس ، إن المستشفيات والعيادات اإلسرائيلية تعج بالجنود اإلسـرائيليين           " معاريف"كشفت صحيفة   

المصابين بإصابات بليغة نتيجة مشاركتهم في الحرب اإلسرائيلية على غزة ، مشيرة إلـى إن األطبـاء                 
  .يةاإلسرائيليين يقودون معركة قاسية من اجل عودتهم إلى الحياة الطبيع
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وأكدت الصحفية إن حالة الجنود المصابين تقشعر لها األبدان ، وان كل من يزورهم يرى مدى صـعوبة                  
اإلصابات ويخرج من هناك في حالة صعبة للغاية ، إذ إن الظروف التي يمر بها الجنود خـالل فتـرة                    

  ".العالج وقت صعب جدا ، ألنه يفرض واقعا أشد من الحرب نفسها
 على لبنان والذين انهـوا فتـرة        2006ن الجنود الذين أصيبوا خالل حرب تموز        ونقلت عن مجموعة م   
، حيث يتواجد الجنود المصابين نتيجة الحرب أشاروا إلـى          " تل هشومير "في  " شيبا"العالج في مستشفى    

إن نوعية اإلصابات مختلفة عن إصاباتهم في حرب تموز ، والذين ادعوا إن هدف الحرب كان صـادقا                  
  ".وإنهم غير نادمين لما قاموا بهوعادال ، 

  23/6/2009الدستور، 
  

  وتدفعه الى اغالق مقره الرئيسي" العمل"الديون تغرق حزب ": معاريف" .20
قرر رئيس الحزب وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إغـالق المقـر       :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 

  . عاما30الرئيسي للحزب الذي حكم إسرائيل أكثر من 
 مليـون   20( مليون شـيكل     80إن الديون المتراكمة على الحزب والتي بلغت        " معاريف"لت صحيفة   وقا

فـي تـل أبيـب، وفـصل        " شخونات هتيكفا "، جعلت الحزب يستغني عن مقره الرئيسي في حي          )دوالر
  .عشرات المحترفين الحزبين

مجمل الديون المترتبة علـى     وأشارت الصحيفة إلى إن األحزاب اإلسرائيلية غارقة في الديون، حيث بلغ            
  . مليون شيكل، وان هذه الديون تتسع من عام آلخر200األحزاب أكثر من 

 مليـون شـيكل     35الحاكم يلي العمل من حيث الديون، التي تبلغ         " الليكود"وأوضحت الصحيفة أن حزب     
مع " شاس"ب  ، ثم حز  ) ماليين دوالر  3( مليون شيكل    12بقيمة  " ميرتس"، وحزب   ) ماليين دوالر  9نحو  (

  ).مليون وربع المليون دوالر( ماليين شاقل5مع دين قيمته " كاديما"دين يقدر بمليوني دوالر، وحزب 
يتجه نحو إغالق فروع أخرى للحزب، حيث تسبب العجز االنتخـابي فـي             " العمل"وذكرت الصحيفة ان    

  .دولةميزانية األحزاب اإلسرائيلية إلى توجيه انتقادات الذعة من قبل مراقب ال
  23/6/2009المستقبل، 

  
  نتنياهو يرغب في تغيير النظام اإليراني .21

األلمانية نشرت " بيلد"بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة " اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء : )وكاالت(
وإيران سيكون ممكناً إذا تولت زعامة جديدة السلطة في " إسرائيل"أمس إن إقامة عالقات سلمية بين 

ويمكن في ظل نظام " اإلسرائيلي"ليس هناك صراع بين الشعبين اإليراني و"ان، وقال للصحيفة طهر
  ".مختلف استعادة العالقات الودية التي كانت سائدة في الماضي

  23/6/2009الخليج، 
  

   مقدسية اخطارات بهدم منازلها عائلة 65تسلم " بلدية القدس" .22
ائيلية سياسة التطهير العرقي في القدس المحتلة عبر دفعـة          واصلت أمس السلطات االسر   : القدس المحتلة 

فقد قامت بلدية األحتالل بالتعاون مـع الـشرطة فـي           . جديدة من أوامر اإلخالء والهدم لمنازل مقدسية      
اليومين االخيرين بعلمية مداهمة ألحياء بيت حنينا وشعفاط شمال المدينة المحتلة، ووادي قدوم في سلوان               

  . إخطارا بالهدم لبنايات وشقق سكنية65البلدة القديمة وسلمت خاللها إلى الجنوب من 
وقالت وزارة شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية إن اإلخطارات وصلت إلى سكان عمارة السنبلة فـي                

 شـقة، وإخطـارات     15 شقة ، وعمارة ثمين أبو فيالة في بيت حنينا وتـضم             24حي نسيبة والتي تضم     
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 شـقة ،    12ية في أشقرية شعفاط تعود للمواطن محمد رشيد أبو خضير وتتـألف مـن               جديدة بالهدم لبنا  
 شقة أيـضا ، وإخطـارين       12إضافة إلى إخطارات بالهدم لبناية غيث في أشقرية بيت حنينا تتألف من             

  .آخرين بالهدم لمنزلين في واد قدوم في سلوان
23/6/2009الدستور،   

  
  الجئين الفلسطينيين لجهات خاصةمالك الأبيع ي االحتالل "مركز حقوفي" .23

، في مؤتمر صحافي عقـده أمـس        48الحقوقي الناشط بين فلسطينيي الـ      " عدالة"كشف مركز   : الناصرة
دائرة أراضـي   "عن مشروع إسرائيلي جديد لبيع امالك الالجئين الفلسطينيين، حيث تصدر ما تسمى بـ              

، وشـركات   "سلطة التطوير "يها ما يسمى بـ     منذ عامين عطاءات كثيرة لبيع أمالك تسيطر عل       " إسرائيل
عقارية رسمية أخرى تابعة للحكومة اإلسرائيلية والوكالة اليهودية، وخاصة في مدن مثل الناصرة وحيفا              

فإنه خالل عامين " عدالة"وحسب  .ويافا واللد وعكا وبيسان، وهي امالك الالجئين الفلسطينيين المصادرة
المركز إلى المستشار القـضائي للحكومـة اإلسـرائيلية ومؤسـسات       عطاء، وتوجه    300تم نشر قرابة    

إسرائيلية أخرى بطلب الغاء كافة هذه العطاءات، إذ أنها تتناقض مع كافة القوانين الدولية لحماية حقـوق                 
  .الالجئين

ين بيع األمالك يعني عمليا مصادرة نهائية لحق الالجئ       "إن  " عدالة"وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز       
الفلسطينيين في أمالكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه األمالك مـن الناحيـة القانونيـة والتاريخيـة                 

  ".والسياسية
بواسطة نشر  " حارس أمالك الغائبين  "وأضافت بشارة أن بيع أمالك الالجئين التي في عهدة ما يسمى بـ             

ون اإلسرائيلي، إذ أن بيع األمالك يناقض       مناقصات للجمهور العام هو أمر غير قانوني حتى بحسب القان         
لجوهر القانون الذي يضع األمالك في عهدة الحارس مؤقتا إلى أن يتم إيجـاد حـل لقـضية الالجئـين                    

  .الفلسطينيين
كما أكدت بشارة أن بيع أمالك الالجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي اإلنساني الذي يـنص علـى                 

كية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أمالك بعد انتهاء الحرب، كمـا            وجوب احترام على حق المل    
ينضم هذا المشروع اإلسرائيلي إلى السياسات اإلسرائيلية المتعاقبـة التـي تتجاهـل حقـوق الالجئـين                 
الفلسطينيين، وتحاول إسرائيل عمليا فرض واقع جديد، تلغي من خالله جميع اإلمكانيات لحـل قـضية                

إن بيع أمالك الالجئين لجهات خاصة يحول أي حل قانوني أو سياسي إلـى أمـر                . لفلسطينيينالالجئين ا 
  . شبه مستحيل

في المؤتمر الصحافي بنك معلومات جديد حول األراضي        " عدالة"هذا ومن جهة أخرى فقد عرض مركز        
ويتبـين   .ئة األمم المتحدة، استنادا إلى وثائق تاريخية من بينها وثائق هي1948الفلسطينية قبل وبعد العام 

" دولـة إسـرائيل   " حاليا، هي بملكية     1948من األراضي في مناطق     % 93من هذه المعطيات، أن نحو      
وتم نقـل   .من األراضي فقط% 3,5 ما نسبته 48والصندوق القومي اإلسرائيلي، وبقي بملكية فلسطينيي 

 بشكل مكثّف، من خالل سلسلة      1948م  السيطرة على األراضي في داخل حدود الدولة التي قامت في عا          
  .قوانين هدفها نزع الملكية الفلسطينية لهذه االراضي

23/6/2009الغد، األردن،   
  

  التصعيد ضد القدس حرب صامتة يجب التصدي لها:  أوروبافلسطينييمؤتمر  .24
تي تشنها وصف األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، عادل عبد اهللا، الحمالت التصعيدية ال: أثينا

الصامتة والبطيئة التي تحتاج إلى "سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين، بالحرب 
  ".أن نتصدى لها بال تلكؤ أو تقاعس
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بد اهللا أهمية انعقاد المؤتمر الدولي لالحتفاء ، أكد عادل ع"قدس برس"وفي تصريحات أدلى بها لوكالة 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية في أثينا، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفعاليات ستتواصل في هذا 

  .االتجاه في عموم القارة األوروبية
أدلى بها في وفي ما يتعلق بأهمية عقد هذا المؤتمر الدولي وداللته؛ قال عبد اهللا في التصريحات التي 

 هذا المؤتمر الدولي هو باكورة تحركات على الساحة "العاصمة اليونانية عشية انعقاد المؤتمر، إن
األوروبية، وبالتالي فإن االنعقاد في أثينا هو بإذن اهللا خطوة عملية أولى لجعل قضية القدس في صدارة 

  ".االهتمام العام في الساحة األوروبية
إحدى الدالالت الهامة النعقاد مؤتمر أثينا، هو االنتقال من األداء االنفعالي " أن واعتبر عادل عبد اهللا

  .،"المؤقت إلى الفعل المتواصل والمتراكم
 وفي ما يتعلق بالحمالت الحالية التي تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس، أكد عادل عبد اهللا أن

لهجمة على القدس هي األشد من نوعها منذ هدم حي المغاربة فهذه ا. مؤتمر أثينا يقرع ناقوس الخطر"
، وهي تأتي في ظل دخول عمليات استهداف القدس وتهويد أطراف 1967التاريخي في القدس سنة 

  .، وفق تقديره"المسجد األقصى المبارك، وحفر األنفاق في كل اتجاه تحته ومن حوله
إنّنا نستشعر التحدي الذي تمثله الهجمة على "ى القول ومضى األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا إل

  ". ونحن ماضون في تحويل هذه الهجمة إلى قضية رأي عام. القدس
 22/6/2009قدس برس، 

    
   مشروعا لتقسيم المواقع المقدسة في القدسيهود  صبري يدين اطالق رجال دينعكرمة .25

لهيئة الفلسطينية اإلسالمية العليـا وخطيـب        أدان الشيخ عكرمة صبري رئيس ا      : د ب أ   -القدس المحتلة   
المسجد األقصى امس إطالق رجال دين يهود مؤخرا مشروعا يهدف إلى اقتسام المواقع المقدسـة فـي                 

  .مدينة القدس بما في ذلك المسجد األقصى
وقال صبري في بيان صحفي إن الحاخامات اليهود يعتقدون أن المسلمين بنوا الحرم القدسي ومسجد قبة                

  .لصخرة في القرن السابع الميالدي على موقع المعبد الذي يسمى لديهم بجبل الهيكلا
23/6/2009الرأي، األردن،   

  
  في غزةأربعة  فلسطينيا بالضفة و اثني عشراالحتالل يعتقل .26

 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما 12  قوات االحتالل االسرائيلياعتقلت :وكاالت - غزة 
  . صيادين على سواحل غزة4ت الزوارق الحربية اعتقل

23/6/2009الخليج،   
  

  " شاليط" األسرى يطالبون المقاومة بالتمسك بشروطهم مقابل اإلفراج عن أهالي .27
جدد أهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مطالبتهم فـصائل           : محمد األيوبي  - رام اهللا  - غزة

ل عن شروطها في صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل مقابل إطالق سـراح  المقاومة الفلسطينية بعدم التناز  
  . الجندي جلعاد شاليط المأسور في قطاع غزة منذ ثالث أعوام

ـ       خالل اعتصامهم األسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية       " فلسطين"وأكد أهالي األسرى في أحاديث منفصلة ل
باتت األمل الوحيد في تحقيق اإلفراج عـن أبنـائهم          " صفقة التبادل "للصليب األحمر في مدينة غزة، أن       

  .وخروجهم من المعتقالت اإلسرائيلية التي سلبت زهرة شبابهم وطموحاتهم
23/6/2009صحيفة فلسطين،   
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  "القلب المفتوح"ألول مرة فريق طبي محلي يتمكن من إجراء عملية : غزة .28
" القلب المفتوح" غزة، من إجراء عملية تمكن طاقم طبي فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي بمدينة: غزة

والتي تعد هي األولى من نوعها في قطاع غزة المفروض عليه حصار إسرائيلي مشدد منذ ثالث 
  . سنوات

22/6/2009قدس برس،   
  

  345ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .29
 345إلى أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة عن ارتفاع عدد شهداء الحصار :  رائد الفي-غزة 

  . من سكان مدينة غزةامرأةمريضاً بعد وفاة 
  23/6/2009الخليج، 

  
  وحدة القرار الفلسطيني تصطدم بتدخالت خارجية وأيديولوجيات متضاربة:  بحثيةدراسة .30

خالف سياسي باألساس، " حماس"و" فتح"أكدت دراسة بحثية أن الخالف الناشب بين حركتي : غزة
تعرضت إلى أزمات مستعصية وحادة، كانت سبباً في إزاحة وتغييب معتبرة أن الساحة الفلسطينية 

  .الوحدة الوطنية، بمثل ما أدت إلى تدمير التجربة الديمقراطية في أغلب المناسبات
واعتبرت الدراسة التي أعدها الباحث الصحفي عالء نزار العقاد، لنيل درجة الماجستير من جامعة 

 - " 2000 - 1994"ف السياسي داخل التنظيمات الفلسطينية بين عامي الخال(، بعنوان )أبو ديس(القدس 
أن القرار الفلسطيني ووحدته التي يجمع بين الفصائل والتنظيمات المختلفة، ) فتح وحماس دراسة حالة

يصطدم بعقبة رئيسية تمثلت في عدم قدرة التنظيمات على إحداث تغيير جوهري في طرحها نتيجة 
نطلقات أيديولوجية وفكرية متضاربة ومتباعدة، فمنها من ينطلق من أرضية دينية؛ استناد كل منها إلى م

بأن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف إسالمي، وأخرى تبنّت حلول التسوية الداعية إلى خيار 
  .الدولتين في فلسطين التاريخية والعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سالم شامل

23/6/2009قدس برس،   
 

  ين حق عودة الفلسطيني"إسرائيل" تسقطألبنان في دائرة الخطر بعدما : الوفاء للمقاومةكتلة  .31
االنتخابات النيابية وما أسفرت عنه من نتائج قبلناها على " النيابية أن "الوفاء للمقاومة" رأت كتلة :بيروت

، محذرة من أن " بلدهمأي حال أصبحت وراءنا، وبات على اللبنانيين جميعاً أن ينظروا في ما يحفظ
ت الكتلة في بيان  وأشار."الوطن ضمن دائرة الخطر الداهم على كيانه بعدما أفصح العدو عن نياته"

لبنان "لى أن ، إصادر عن اجتماعها األول في المجلس النيابي الجديد أمس، برئاسة النائب محمد رعد
يته، فضالً عن استقالله وحريته، خصوصاً اليوم أصبح ضمن دائرة الخطر الداهم الذي يتهدد كيانه وهو

بعدما أفصح العدو الصهيوني، وبموافقة أميركية وترحيب غربي، عن عزمه على إسقاط حق العودة 
دولة " على توطين الالجئين في بلدان الشتات واشترط للموافقة على واإلصرارللشعب الفلسطيني 

الموارد االقتصادية، االعتراف العربي المسبق  منزوعة السيادة والسالح ومسلوبة "فلسطينية شكلية
بدد كل أوهام المراهنين على " اإلعالن، ومؤكدة أن هذا " الغاصب وشرعيتهاإلسرائيليبيهودية الكيان 

إمكان تحقيق تسوية سلمية في المنطقة تضع حداً للعدوانية الصهيونية وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب 
  ."الفلسطيني المظلوم

بات مطلوباً بإلحاح، استنهاض الموقف الوطني والعربي عموماً، واعتماد سياسات "لكتلة أنه ورأت ا
، الفتة " والتمسك بخيار المقاومة وتوفير كل مستلزمات فعاليتهاألدوارمنهجية تقوم على التضامن وتكامل 

مواجهة عدوانه، فإن  وتقف في اإلسرائيليإذا كانت المقاومة قد استنقذت لبنان من االحتالل " انه إلى
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 في تقليص دائرة اإلسهامتعزيز الوحدة الوطنية، وال سيما باعتماد التوافق أساساً للحكم، من شأنه 
  ."الخطر

  23/6/2009الحياة، 
  

   في الضفةسجناء حماساألسد يؤكد أن السالم يجلب األمن والمعلّم يرّحب بإطالق سراح  .32
 بشار االسد، ان السالم العادل والشامل في الشرق أكد الرئيس السوري:  ابراهيم حميدي- دمشق 
تضافر جهود المجتمع الدولي لرفع المعاناة "، داعياً الى "يجلب االمن واالستقرار للمنطقة والعالم"االوسط 

وأعرب وزير الخارجية وليد المعلم عن االمل في ان يفتح اطالق السلطة ". عن الشعب الفلسطيني
حماس الباب امام مزيد من الخطوات االيجابية لكي تخلق المناخ المناسب "ة الفلسطينية سجناء من حرك
جاء ذلك خالل زيارة وزير الخارجية الهولندي مكسيم فيرهاغن الذي ". لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أرجو ان : "من جانبه، قال المعلم انه قال للوزير الهولندي. اجرى محادثات مع االسد بحضور المعلم
ى حقيقة نيات نتانياهو في صنع السالم ألن من دون قرار سياسي لصنع السالم كل هذا الكالم تقف عل

كما طلبت منه شخصياً، وانا واثق انه سيفعل، ان يطالب اسرائيل بفتح جميع معابر . يبقى من دون نتيجة
  ".غزة

  23/6/2009الحياة، 
  

  مامنا المشكلة السياسية والحصارليس لدينا مشكلة مالية إلعمار غزة وأ:  اإلسالميالمؤتمر .33
أكدت منظمة المؤتمر اإلسالمي، أنه ليس لديها مشكلة مالية في دعم وإعادة اعمار قطاع غزة وان : غزة

جاء ذلك خالل استقبال . المشكلة التي تواجهها هي سياسية تكمن في استمرار الحصار وعدم فتح المعابر
ويذكر . في مكتبها بقطاع غزة، وفداً من منظمة المؤتمر )22/6 (هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية االثنين

أن وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي قد حضر إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي عبر معبر رفح في 
زيارة استغرقت ثالثة أيام اطلع خاللها على األوضاع اإلنسانية داخل القطاع وما خلفته الحرب األخيرة، 

  .ن المؤسسات والمواقع وعاين الدمار والخراب الذي طال كل شيء في قطاع غزةكما وزار العديد م
  22/6/2009قدس برس، 

  
  "بمثابة إعالن حرب على الحقوق الفلسطينية"خطاب نتنياهو : مؤتمر األحزاب العربية .34

اعاتها أصدرت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية، أمس، بيانها الختامي لدورة اجتم: بيروت
الثامنة واألربعين التي انعقدت الخميس الماضي في بيروت، واعتبرت األمانة العامة أن خطاب رئيس 

بمثابة إعالن حرب على الحقوق الفلسطينية ووأد لعملية التسوية "بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"الوزراء 
وطالبت "  مع الكيان الصهيونياإلقدام على أي خطوة تطبيعية"، وحذرت من "ورهاناتها الخائبة أصال

، كما أكدت "بقطع العالقات معه بمختلف أشكالها وإعادة االعتبار إلى خيار المقاومة بسائر أشكالها"
ضرورة المصالحة "داعية القادة الفلسطينيين إلى " التمسك بحق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين"

ضرورة حماية المقاومة والحفاظ على سالحها "لبناني أكدت وفي الشأن ال". واستعادة الوحدة الفلسطينية
  ".مقابل األطماع الصهيونية

  23/6/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"اتهامات لمسؤولين يمنيين كبار بالتورط بعملية ترحيل يهود إلى  .35
في تورط مسؤولين كبار " "اللقاء المشترك"اتهم قيادي في المعارضة اليمنية المنضوية في : أي.بي.يو

ونسب حزب اإلصالح ". إسرائيل"مواطناً يمنياً من الطائفة اليهودية إلى 16بعملية ترحيل " الدولة
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عملية ترحيل اليهود اليمنيين إلى "المعارض عبر موقعه االلكتروني إلى محمد الصبري، أمس، قوله 
 بفتح تحقيق مع وطالب". هي صفقة مشبوهة" إسرائيل"أمس عبر األردن والتي أعلنت عنها " إسرائيل"

األجهزة األمنية حول العملية ومالبسات مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري، والتوضيح للرأي 
واعتبر ترحيلهم ". إسرائيل"العام، خصوصاً وأن هجرتهم تدخل ضمن مسألة التطبيع وتقديم دعم لـ 

  .مخالفة لكل ثوابت السياسة اليمنية
  23/6/2009الخليج، 

  
  ونواصل اإلعمار ورفع الحصار" فزعة"تضامننا مع غزة ليست : ألحمر القطري االهالل .36

أكد الدكتور محمد بن غانم المعاضيد، األمين العام للهالل األحمر القطري، :  عبد الغني الشامي- غزة 
هو ، إنما "فزعة"أن تفاعلهم لنجدة أهالي قطاع غزة بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة ليس هبة مؤقتة أو 

عمل دائم لتمويل عدد من مشاريع إعادة إعمار القطاع وتنميته وهو استمرار لما بدأه الهالل األحمر منذ 
، خالل زيارته "قدس برس"وكشف المعاضيد، في حوار أجرته معه . إنشائه قبل ثالثة عقود، كما قال

اع لهذا العام تبلغ أحد عشر لقطاع غزة، أن قيمة المشاريع التي ينفذها الهالل األحمر القطري في القط
مليون دوالر، منها ثالثة ماليين دوالر مخصصة إلعادة تأهيل قطاع المياه والصحة، مؤكداً استعدادهم 

  . لتنفيذ المزيد من المشاريع خالل األعوام القادمة
  22/6/2009قدس برس، 

  
  تعذيب فلسطينيينبين  بتغطية تورط أطباء إسرائيلي"الجمعية الطبية"اتهام رئيس ": الغارديان" .37

 دولة وجهوا 43 طبيب من 700البريطانية أمس أن أكثر من " الغارديان"ذكرت صحيفة : )يو بي آي(
يورام بالخر بتجاهل تورط " اإلسرائيلي"رسالة إلى الجمعية الطبية العالمية لالحتجاج على قيام رئيسها 

  .البة بازاحته عن المنصببتعذيب سجناء فلسطينيين، والمط" إسرائيليين"قيام أطباء 
واتهم الموقعون على الرسالة، ومن بينهم أطباء وبروفيسورات بارزون من بريطانيا وأوروبا والواليات 

بالتغاضي عن استخدام " إسرائيليين"المتحدة، بالخر بالتنصل عن الرد على استفساراتهم بشأن قيام أطباء 
إن األطباء اإلسرائيليين العاملين "وقالت الرسالة . عذيبهمالتعذيب ضد سجناء فلسطينيين أو المشاركة في ت

مع قوات األمن شكّلوا جزءاً من نظام لتعذيب وإهانة المحتجزين الفلسطينيين وبطرق جعلت مزاولة 
أن رئاسة بالخر للجمعية الطبية "واضافت ". الطب في السجون تتناقض مع آداب المهنة ومعاييرها

 وجاءت رداً على االنتهاكات 1947المبادئ التي قامت عليها الجمعية عام العالمية يعد استهزاء ب
   ".الفاضحة التي مارسها األطباء األلمان واليابانيون في الحرب العالمية الثانية

  23/6/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل" طائرة استطالع من 12روسيا تشتري  .38
 طائرة استطالع من 12وسيا اشترت ان ر قال مسؤول روسي اليوم اإلثنين:  يو بي أي- موسكو 

) نوفوستي(ونقلت وكالة األنباء الروسية  . مليون دوالر53إسرائيل في صفقة تم توقعها مؤخراً بقيمة 
عن نائب رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني فياتشيسالف دزيركالن قوله في مقابلة خاصة، 

وأشار  ". من الحجم الصغير10ع من بينها آليتان ثقيلتان و طائرة استطال12العقد ينص على شراء "ان 
وقال ان  .دزيركالن إلى ان نقل الطائرات إلى روسيا لم يتم بعد ألنه لم يوقّع على العقد سوى مؤخراً

الهدف الرئيسي من شراء هذه الطائرات كان دراسة اإلنجازات اإلسرائيلية في تطوير طائرات 
  .اثلة محلياًاالستطالع لبناء طائرات مم

  22/6/2009الحياة، 
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  2008 دولة عربية عام 17 بليون دوالر استثمارات أجنبية في 89 .39

ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي "أعلنت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : بيروت
 دولة، في 17فرت عن  بليون دوالر، بحسب بيانات توا89إلى الدول العربية خالل العام الماضي إلى 

  ". 2007 بليوناً في كل الدول العربية عام 74مقابل تدفقات بلغت 
، الذي افتتحه وزير االقتصاد والتجارة اللبناني "ملتقى االستثمار في الدول العربية"وأجمع المتحدثون في 

درات محمد الصفدي أمس في بيروت، وتنظمه المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصا
ومجموعة االقتصاد واألعمال، على الحاجة إلى ) ايدال(والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 

  .مزيد من الجهود لتطوير مناخ االستثمار في المنطقة
، الذي رصد 2008وتناول المدير العام للمؤسسة فهد اإلبراهيم، تقرير المؤسسة عن مناخ االستثمار لعام 

، "ة مجموعة الدول العربية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعد بتداعيات أزمة المالعدم تأثر قدر"
دلّت على ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى " دولة عربية 17الفتاً إلى بيانات توافرت عن 

". 2007ربية عام  بليوناً في كل الدول الع74 بليون دوالر مقارنة بتدفقات بلغت 89الدول العربية إلى 
 في 3.9ازدياد حصة الدول العربية من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم من "وأشار إلى 
  ".2000 في المئة فقط عام 0.4، مقارنة بـ 2008 في المئة عام 5.3 إلى 2007المئة عام 

العربية الزيادة في تدفقات ما ساهم في ارتفاع التدفقات اإلجمالية إلى الدول "واعتبر اإلبراهيم أن 
 بليوناً 21 بليون دوالر في مقابل 34 في المئة، لتصل إلى 64االستثمارات العربية المباشرة البينية بنمو 

  ".  دولة عربية فقط13، استناداً إلى بيانات توافرت عن 2007عام 
ئيس لالستثمارات استمرار دول الخليج كمصدر ر"ورصد التقرير مؤشرات إيجابية منها، تتمثل في 

العربية البينية مع ظهور العبين جدد، مثل مصر ولبنان كدول مصدرة لالستثمارات المباشرة العربية 
  ".البينية

وأعلن الحاجة إلى مزيد من العمل للنهوض باالقتصاد العربي وزيادة جاذبية المناخ االستثماري، مشيراً 
، بحسب 2007 بليون دوالر عام 1833المية البالغة حصة الدول العربية من االستثمارات الع"إلى أن 

  ".  بليونا72ً في المئة أي 4، لم تتجاوز "أونكتاد"
  23/6/2009الحياة، 

  
  أسئلة وأجوبة عن حركة فتح ومؤتمرها .40

  ماجد كيالي
ما زال الغموض يكتنف مسألة انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح، ذلك أن التسريبات عن نتائج االجتماع 

، لم تحسم تماما في هذا األمر، رغم الحديث )في عمان(ي عقدته مؤخرا اللجنة المركزية لحركة فتح الذ
آب القادم على أساس أنه يصادف ذكرى ميالد الرئيس / أغسطس4عن التوافق بشأن عقد المؤتمر يوم 

  .الراحل ياسر عرفات قائد حركة فتح ومهندسها
غادر ) وهو رئيس المنظمة والسلطة وفتح(يني محمود عباس وما يرجح هذا الغموض أن الرئيس الفلسط

االجتماعات قبل انتهائها، وأن ثمة تضاربا في التسريبات المتعلقة بمكان عقد المؤتمر بين مدينة بيت لحم 
، فضال عن عدم )حيث يتعذر ذلك في المعطيات الحالية والمنظورة(في الضفة الغربية وقطاع غزة 

عضاء اللجنة المركزية القيادية بشأن ترتيبات عقد المؤتمر، السيما ما يتعلق وضوح التوافقات بين أ
  .بضمان استمراريتهم في مواقعهم، وتحديد أعضاء المؤتمر
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معلوم أن مسألة عقد هذا المؤتمر من عدمه، أثارت جدال كبيرا في فتح وخارجها، خاصة أن اللجنة 
 من العمر أربعة أعوام، دون أن تتمكن من التوصل إلى التحضيرية التي تم تشكيلها لهذا الغرض بات لها

  !الغايات التي أنشئت من أجلها، أي عقد المؤتمر السادس
فما الذي يجري فعال؟ أو ما الذي يعرقل عقد المؤتمر؟ أو ما هي المعضالت الحقيقية التي تحول دون 

ة الرئيسية المطروحة على ذلك؟ في اإلجابة على هذه األسئلة سنحاول تسليط األضواء على األسئل
اجتماعات اللجنة المركزية واجتماعات اللجنة التحضيرية بشأن البتّ في عقد المؤتمر، وهي األسئلة التي 
تتعلق بعضوية المؤتمر ومكان وزمان انعقاده، والمراجعة النقدية للتجربة السابقة للحركة وإستراتيجيتها 

  .الجديدة
  مشكالت أم معضالت فتح؟

اإلجابة على األسئلة المذكورة البد من استدراك يتعلق برؤيتنا لهذا المؤتمر، فعلى خالف ما لكن قبل 
يعتقد كثيرون فإن معضلة حركة فتح ال تقتصر فقط على مسألة انعقاد المؤتمر، أو على غياب التوافق 

م توفر قيادة حول مكان وزمان عقده وعدد أعضائه، رغم أهمية كل ذلك، مثلما أنها ال تتعلق فحسب بعد
  .تاريخية جامعة لهذه الحركة بعد رحيل قائدها التاريخي ياسر عرفات

 معضالت تكوينية في هذه الحركة نشأت معها منذ قيامها، من ضمنها غياب - إضافة إلى ما تقدم- فثمة 
ياساتها، التقرير في شؤونها وس) وبالتالي الزعيم(البنى المؤسسية والهيكلية التنظيمية، واحتكار القيادة 

  .فيها) والفكري(وتدني العالقات الديمقراطية والحراك داخلها، واالستهتار بالعمل السياسي 
ومعنى ذلك أن هذه الحركة أحوج ما تكون إلى نوع من إصالح جذري إلعادة هيكليتها وتأهيلها، مما 

ى قيادة فتح للسير يتطلب أكثر من مؤتمر، لكنه فضال عن ذلك يتطلب توفر نوع من الوعي واإلرادة لد
  .في هذا االتجاه، األمر المفتقد في التحضيرات الجارية للمؤتمر

وكما هو معلوم فإن قيام أي حركة أو حزب بعقد مؤتمر إنما يأتي كتتويج لعمل هيئات وإطارات 
ونقاشات، بما يختلف عن عقد مهرجان أو حتى اجتماع حزبي، بحيث يأتي المؤتمر نتيجة لمؤتمرات 

  .ويحسم في نقاشات سياسية، ويؤسس لمواجهة تحديات مرحلة جديدةفرعية، 
والمؤسف أن معطيات التحضير لمؤتمر فتح تفيد بالتوجه نحو عقد مجرد مؤتمر صوري يعيد ترتيب 

  .أوضاع فتح، من دون أن يعالج المشاكل العضوية فيها
طنية وبادرت بالكفاح المسلح، وإذا كان يصح القول بأن هذه الحركة التي أسهمت في بلورة الهوية الو

وقادت العمل الوطني طوال أكثر من أربعة عقود، واجهت العديد من االمتحانات والمنعطفات الصعبة 
والخطيرة، إن باالحتكاك مع بعض النظم العربية، أو بحكم استهدافها من قبل إسرائيل، فمن الصحيح 

هي التي أدت إلى ترهل جسم هذه الحركة وتكلسه، ) التي ذكرناها(القول أيضا بأن عوامل العطب الذاتية 
وبالتالي أدت إلى تراجع مكانتها في العمل الوطني، األمر الذي تجلى بشكل خاص في خسارتها الكبيرة 

وانهيار وضعها بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ) 2006(في االنتخابات التشريعية الثانية 
  .ضى الداخلية والسياسية فيها، فضال عن تجلي ذلك في الفو)2007(

وما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن الصراع الداخلي في فتح ليس له عالقة بالصراع حول األفكار 
والمشاريع السياسية، فقد خبت روح فتح المتأسسة على التنوع والتعددية منذ زمن، وولى زمن التيارات 

تلف مراكز القوى المؤثرة  داخل الحركة على عملية الفكرية والسياسية فيها، وثمة اليوم توافق بين مخ
  .التسوية، وإن كان ثمة خالفات بهذا الشأن أو ذاك

ومعنى ذلك أن خالفات فتح اليوم وصراعات مراكز القوى فيها، إنما تدور حول مواضيع ومواقع 
تحاوية لها سلطوية وشخصية، أكثر من كونها خالفات سياسية، من دون أن يقلل ذلك من وجود كوادر ف

وجهة نظر نقدية جذرية في أوضاع الحركة وسياساتها وطرق عملها، لكن وجهات النظر هذه ليس لها 
  .تعبيرات أو منابر علنية واضحة
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  معنى الصراع على العضوية
احتلت مسألة العضوية حجما كبيرا من الجدل حول المؤتمر، إلى درجة أنها غطت على ما عداها من 

لك أن حركة فتح ليست كسواها من الحركات واألحزاب السياسية، فهي لم تبن على وتفسير ذ. القضايا
شكل حزب، وتفتقد لهيكلية هرمية، وثمة سيولة في عضويتها، وفي تراتبيتها وفي عالقاتها الداخلية، 
  .كونها من األساس بنيت على شكل أجهزة وقطاعات مرتبطة بأعضاء اللجنة المركزية التي تقود الحركة

ويستتبع ذلك أن . ذا الشكل هو الذي أتاح للقيادة التحكم تماما بالحركة وبشكل الحراك الداخلي فيهاوه
  .اللجنة المركزية هي التي تعين أعضاء المؤتمر بشكل مباشر وغير مباشر، أي أنها تنتخب ناخبيها

، )هيئة القيادية الثانيةال(ولمزيد من الشرح، فإن مؤتمر فتح يتألف من اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
، ومسؤولي األجهزة، ومعتمدي األقاليم، )بحسب النظام الداخلي% 51لهم نسبة (وقادة القطاع العسكري 

وهؤالء يعينون في مناصبهم من (وممثلي فتح في المنظمات الشعبية والسفارات وأطر منظمة التحرير 
  .)التنظيم(، باإلضافة إلى ممثلي األقاليم )قبل القيادة

، إذ %50هم وحدهم الذين يأتون عبر االنتخابات، ولكن بنسبة ) من المؤتمر% 10نحو (وممثلو األقاليم 
إن مؤتمرات األقاليم مثال تنتخب ضعفي عدد لجنة اإلقليم، ثم تقوم اللجنة المركزية باختيار أعضاء لجان 

  !األقاليم من بينهم
واحدة، السيما أن هذه اللجنة ال تعمل كفريق، حتى إنها وبديهي فإن فعالية أعضاء اللجنة المركزية ليست 

ال تجتمع بشكل منتظم، وكان ثمة مصادرة لدور هذا اإلطار في عهد الرئيس ياسر عرفات، وهذا الوضع 
استمر في عهد محمود عباس، وتفاقم أكثر بحكم ضعف اإلجماع الفتحاوي على عباس واختالف مكانته 

  .توقوته بالقياس إلى سلفه عرفا
وفي الوضع العياني الراهن، أي في غياب إطار اللجنة المركزية كفريق عمل، ألسباب ذاتية 

من النافذين في ) ضمنهم الرئيس وبعض المقربين منه(وموضوعية، فإن بضعة أشخاص في هذه اللجنة 
  .القيادة هم الذين يتحكمون بتسمية أعضاء المؤتمر، وهذا ما فاقم المشكلة

اب التوافق بين أعضاء القيادة على تسمية أعضاء المؤتمر هو ما يفسر تعثر انعقاده، على ذلك، فإن غي
أكثر من أي شيء آخر، بسبب وجود أعضاء في اللجنة المركزية غير متأكدين من إعادة انتخابهم من 

  ).السيما إذا عقد في الداخل(طرف المؤتمر في حال انعقاده 
ي القيادة بات يسعى لتثبيت مكانته في اللجنة المركزية عبر وقد تولّد عن هذا الواقع أن كل عضو ف

في عضوية المؤتمر، أو عبر طرح شروط مسبقة تحفظ له ) أو ناخبيه(فرض عدد معين من أنصاره 
إعادة التجديد لموقعه القيادي بشكل مسبق، من خالل الحديث عن التجديد التلقائي والجماعي ألعضاء 

محمد غنيم، وفاروق (و على األقل لألعضاء التاريخيين في اللجنة المركزية اللجنة المركزية القدامى، أ
  ).القدومي، وسليم الزعنون
  سؤال الداخل والخارج

إنما ) في الداخل أو في الخارج(وفي ذات السياق فإن الخالف بين القيادة حول مكان انعقاد المؤتمر 
من تضييع مكانتهم القيادية، حيث إن ) داخلفي الخارج وال(يعكس خشية بعض أعضاء اللجنة المركزية 

 على حساب الخارج، يمكن أن - مع حصة أكبر لكوادر فتح من الضفة والقطاع-انعقاده في الداخل 
  .يصعب األمر عليهم

والمؤسف أن هذا الموضوع له حساسية في النقاش بشأن المؤتمر بسبب الحسابات الضيقة البعيدة عن 
بغض (وبكالم آخر فإن انعقاد المؤتمر في الداخل، وبثقل الداخل .  للموضوعالرؤية الوطنية والسياسية

إنما هو تحصيل حاصل النتقال مركز العمل الفلسطيني إلى داخل ) النظر عن التوظيفات الشخصية
األراضي المحتلة، ألسباب ذاتية وموضوعية، أهمها وجود كتلة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في نطاق 
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وأيضا بحكم تحول الغالبية العظمى من . ي محدد، ضمن عالقات سياسية واقتصادية واحدةإقليم جغراف
  .المؤسسات والكوادر الفلسطينية إلى الداخل بعد قيام السلطة

وطبعا ثمة عامل آخر يتمثل في أن السلطة كإطار سياسي باتت العنصر األكثر فاعلية في األجسام 
وهذا ينسحب على فتح أيضا التي بات ثقلها . مة والفصائلالسياسية الفلسطينية على حساب المنظ

األساسي في الداخل، وبات تنظيمها في الداخل يشكل الجسم الرئيسي والفاعل واألكثر حركية في الجسم 
  .الفتحاوي

ولعل هذا التحول هو الذي يعكس الصراع بين القديم والجديد وبين جيلي الشيوخ والشباب في حركة 
  .فتح

  تيجية أو أية فتح؟أية إسترا
من الناحية السياسية، فرغم الجدل بشأن مكان وزمان المؤتمر وعدد أعضائه، فقد خلت الساحة الفتحاوية 

  ).إن وجد(من أي نقاشات من حول البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر ) والفلسطينية(
رنامج المؤتمر الرابع، أي السياسية عند حدود ب/والالفت أن فتح ما زالت تقف من الناحية البرنامجية

برنامج التحرير والمقاومة المسلحة، في حين أنها هي التي قادت عملية التحول نحو التسوية والمفاوضة 
  !وإقامة السلطة الفلسطينية في ظل استمرار واقع االحتالل

من شأن الروح ومعلوم أن قيادة هذه الحركة تستهتر بالنقاش السياسي وبإنتاج األفكار السياسية، وتعظّم 
العملية والشعاراتية، وتعتبر نفسها فوق النقاش والمساءلة، وأنها وحدها التي يحق لها التقرير بشأن 

  .الحركة، بل وبالشؤون المصيرية للشعب الفلسطيني
هكذا فإن قيادة فتح لم تطلق نقاشا بشأن التحول نحو اتفاق أوسلو، حتى أن عددا من أعضاء اللجنة 

وا بهذا االتفاق، كما لم يكن ثمة توافق في هذه القيادة حول العديد من األمور، ومن المركزية فوجئ
، ولم يكن ثمة نقاش فيها )االستشهادية(ضمنها تطبيع االنتفاضة بالعمليات العسكرية، والسيما التفجيرية 

  .بشأن الدمج بين منصبي رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
لوم أيضا أن هذه الحركة لم تجر قط مراجعة ألوضاعها وتجاربها، من األردن إلى لبنان إلى ومن المع

رام اهللا، وأنها لم تقدم أي مسؤول فيها للمحاسبة والمساءلة، ومن ضمن ذلك ممن أحاطت بهم الشبهات 
التسوية، وال األمنية والوطنية والمسلكية، وحتى أنها لم تجر أي مراجعة جدية ومسؤولة إلخفاق عملية 

كما ). 2007(وال النهيار أوضاعها في قطاع غزة ) أمام حماس(لخسارتها االنتخابات التشريعية الثانية 
  .أن الحركة ما زالت حائرة في وضعها بين كونها حركة تحرر وطني وبين كونها حزبا للسلطة

مة التي تأسست عليها فتح تعمل عموما فقد تغير الواقع السياسي كثيرا ولم تعد المنطلقات السياسية العا
بمعنى أن فتح معنية . بفاعلية، بعد كل هذه التطورات، حتى إن الحركة نفسها تجاوزت هذه المنطلقات

بإعادة إنتاج فكرها السياسي وبتطويره، بما يتجاوب مع كل المتغيرات والتطورات واإلشكاليات السياسية 
 وضوح، وتعيين مكانتها كحركة تحرر وطني أو كحزب الحاصلة، وتحديد إستراتيجيتها السياسية بكل

  .سلطة
هكذا، وكما قدمنا فإن حركة فتح إزاء واقع الفوضى والتسيب والتكلس فيها على الصعيدين البنيوي 

 إلنقاذ - بمؤتمر أو بدونه- والسياسي، باتت بحاجة إلى إعادة تأسيس ثانية، وهذا ما ينبغي االشتغال عليه 
  . هذه الحركة الوطنية التي شغلت الناس خالل العقود األربعة الماضيةما يمكن إنقاذه من

  22/6/2009نت، .الجزيرة
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  رسالة كارتر من غزة معوقفة  .41
  ممدوح طه 
كان الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، الذي رعى اتفاقية سالم مصرية إسرائيلية، وأشرف على 

كة المقاومة الفلسطينية حماس على أغلبية أصوات الشعب االنتخابات الفلسطينية التي حصلت فيها حر
الفلسطيني، هو أول رئيس أميركي أثناء حكم بوش يصف الممارسات اإلسرائيلية بالعنصرية، ويدين 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، ويندد بالعدوان الصهيوني على غزة، ويصف الحصار على 

  .ان في العالم غزة بأكبر جريمة ضد حقوق اإلنس
وبعد رسالة أوباما وقبل رسالة نتنياهو وجه كارتر خطابا من غزة بعد مشاهدته آلثار العدوان الصهيوني 

 شهيد، وأصاب اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ بصواريخ الطائرات األميركية 1300الذي قتل 
كبر قدر من الضحايا والتدمير، وقف وقنابل الفوسفور األبيض، وبعد زيارة لمخيم جباليا الذي تحمل أ

في مؤتمر صحافي موجها ) المنتخبة والمقالة(كارتر إلى جانب إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية 
القنابل والصواريخ والدبابات والجرافات والحصار «: رسالته المؤثرة إلى الضمير الغربي والعربي قائال

 اإلنسانية للناس في هذا المجتمع الذي يرزح تحت االحتالل، جلبت الموت والدمار واأللم والمعاناة
ولألسف يتجاهل المجتمع الدولي األصوات الداعية للمساعدة بينما أبناء غزة يعاملون معاملة الحيوانات 

  !.  »وكأنهم ليسوا بشرا
عة لألنروا في وبعد مشاهدة إحدى المدارس األميركية المدمرة لتعليم أطفال الالجئين الفلسطينيين التاب

إنني أشعر بالمسؤولية عن هذا، وأغالب دموعي حينما أرى هذه المدرسة األميركية «: غزة قال كارتر
التي دمرها الجيش اإلسرائيلي بطائرات أميركية، وعلى الضمير األميركي واألوروبي أن يشعر بهذه 

  .  »المسؤولية
 11000ير اإلسرائيلي، بينما لم يحمل بالمقابل وبينما أعلن كارتر عن أنه يحمل رسالة من والدي األس

رسالة من آباء وأمهات وأبناء األسرى الفلسطينيين، تذكر كارتر معاناة األمهات الفلسطينيات اللوتي فقدن 
 ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل 11حتى اللحظة هناك «: أبناءهن إما شهداء أو أسرى، قائال

  .   طفل وامرأة400بينهم 
 تم اعتقال العديد منهم منذ سنوات طويلة وسجنوا بدون محاكمة وبدون أي اتصال بأهاليهم أو حتى وقد

إن المسؤولية «: وأدان الحصار الظالم المفروض على غزة معتبرا أنه أكبر الجرائم قائال..! محام قانوني
نطن والعالم، ويجب عن الجريمة الكبرى المرتكبة ضد حقوق اإلنسان تقع في تل أبيب والقاهرة وواش

 .  »هدم الجدران، يجب إيقاف هذا الظلم
إن الدولة الفلسطينية، كما األرض، يجب أن يتم : ودعا إلى وحدة الفلسطينيين وتأييد حل الدولتين قائال

يجب أن تكون القدس لكل من يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين، وإن مبدأ . مباركتها لكل الناس
وهو االلتزام الذي تم التعبير عنه في . دة هو أساس لسالم دائم، ولميالد فلسطين جديدةالدولتين ذاتي سيا

  .  خطاب الرئيس أوباما مؤخراً في القاهرة
الخطوة األساسية يجب أن تبدأ بإنهاء الحصار المفروض على غزة، وإنهاء «لكن كارتر أوضح أن 

تاريخ وجود أمة كبيرة هوجمت بالقنابل  مليون شخص من أساسيات الحياة، فال يذكر ال5,1حرمان 
   .  »!والصواريخ ثم تم حرمانها بالحصار من وسائل إعادة بناء نفسها

لكن وبعد هذا الكالم الجميل من كارتر في خطابه في غزة، كرر ذات المطالب األميركية التي طالب بها 
اية للعنف، وأن تقبل باتفاقيات على حماس أن تضع نه«.. بعد كالمه الجميل في القاهرة» حماس«أوباما 

وتناسى كارتر كما أوباما، أن إسرائيل هي التي تمارس العنف .. »السالم الموقعة، وأن تعترف بإسرائيل
  يوميا في غزة والضفة،
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 وهي التي ال تقبل تنفيذ التزاماتها في االتفاقات، وهي التي ال تعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
  !!!الفلسطيني

  23/6/2009 اإلمارات، البيان، 
  

   شريك إسرائيلي أصالً؟يوجدهل  .42
 أنطوان شلحت

يحلو لكثيرين من الساسة والمحللين السياسيين في إسرائيل االدعاء أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، (*) 
إلسرائيل في الجانب الفلسطيني يتيح إمكان " ال يوجد شريك"بنيامين نتنياهو، في وسعه أن يتأبط ذريعة 

، وذلك لدى تجييش أشياء كثيرة منها مثالً ردات "عملية تسوية الصراع مع الفلسطينيين"ضي قدما في الم
يونيو /  حزيران14مساء يوم األحد " جامعة بار إيالن"الفعل الفلسطينية على الخطاب الذي ألقاه في 

شريك "ال وجود ، أو في وسعه أن يتأبط ذريعة أخرى، موازية ومكملة، فحواها أنه حتى في ح2009
متجسد في شخص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، فهو بال حول وال قوة، " فلسطيني

 . وتبعا لذلك ليس في اإلمكان التعويل عليه
مهما يكن ففي إمكان نتنياهو، في الحالتين معا، أن يستند، من ضمن قائمة المسوغات التي قد يتذرع بها، 

والتي استؤنفت عقب لقاء " [المفاوضات مع الفلسطينيين"ه إيهود أولمرت بشأن حوصلة إلى أقوال سلف
إن حقيقة عدم توصلنا إلى السالم : "، والتي جاء فيها بالحرف ما يلي]2007أنابوليس في أواخر سنة 

حتى اآلن ناجمة بالدرجة األولى عن ضعف القيادة الفلسطينية وعن عدم رغبتها وعدم شجاعتها في 
وكل ما يتعدى ذلك ما هو إال حجج ومحاوالت إلثارة المفاجآت أو لصرف . إلقدام على بلوغ االتفاقا

 لألسف -لقد كنا مستعدين لتوقيع اتفاق سالم فيما لم تملك القيادة الفلسطينية . األنظار عن جوهر األمور
 اإلسرائيلية السابقة، في من أقوال أولمرت في آخر جلسة عادية للحكومة" [ الشجاعة لإلقدام على ذلك- 

 ].2009مارس /  آذار15يوم 
، والتي كانت "المفاوضات اإلسرائيلية مع الفلسطينيين"لكن ما هي، في واقع األمر، الحصيلة الحقيقية ل 

 -2006استمرت بين السنوات [قد عقدت خالل فترة والية أولمرت في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية 
 .إلى ماذا تحيل، مقارنة بما سبقها من مفاوضات بين الطرفين؟بعد انقطاع طويل؟ و] 2009

فيما يتعلق بالقضايا " االتفاق الدائم"تشير الرواية، التي يتداولها اإلعالم اإلسرائيلي في هذا الشأن، إلى أن 
، والذي عرضه أولمرت على عباس خالل هذه ]الحدود والقدس والالجئون[الجوهرية للصراع 
 : شارفت والية األول على االنتهاء، قد تضمن العناصر الرئيسة التاليةالمفاوضات عندما

 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وإعادتها إلى الفلسطينيين وضم المساحة 94 االنسحاب من نحو - 
كتلة "وبينها " الكتل االستيطانية"وتشمل هذه النسبة األخيرة ما يسمى ب . إلى إسرائيل]  بالمئة6[المتبقية 

إصبع "التي تمتد على طول عشرين كيلومترا في أراضي الضفة الغربية وتعرف باسم " مستوطنة أريئيل
وكان أولمرت قد طرح، من خالل برنامجه السياسي على رأس حزب كاديما في االنتخابات " [أريئيل

سحاب من ، والتي نصت على االن"التجميع"أو " خطة االنطواء"، ما عرف باسم 2006العامة في سنة 
وبموجب هذه الخطة . معظم أجزاء الضفة الغربية، وإخالء المستوطنات الواقعة شرقي الجدار العازل

تقوم الحكومة اإلسرائيلية، بصورة أحادية الجانب، بتجميع المستوطنين اليهود المنتشرين في المستوطنات 
القائمة داخل الكتل االستيطانية القائمة في قلب الضفة الغربية بواسطة نقلهم للسكنى في المستوطنات 

، وذلك وفقًا لمسار الجدار 1967يونيو / المنتشرة على مناطق قريبة أكثر من حدود ما قبل حزيران
وأشارت صحيفة يديعوت . وقد جرى الحديث على كتل معاليه أدوميم وأريئيل وغوش عتصيون. العازل

 كريات أربع والبؤرة االستيطانية في الخليل، أحرونوت في حينه إلى أن هذا التجميع لن يشمل مستوطنة
 بالمئة 7وبناء على الخطة تواصل إسرائيل السيطرة على . على الرغم من كونهما واقعتين خارج الجدار
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ومن المعروف أن أولمرت أسقطها عن جدول األعمال في إثر حرب لبنان . من أراضي الضفة الغربية
 ].2006الثانية في صيف 

احة البديلة، التي سيحصل الفلسطينيون عليها في مقابل الضم المذكور، وقد جرى  إن حجم المس- 
الحديث على نحو خاص عن أراض في منطقة النقب الغربية وفي شمالي بيسان، يعادل نسبة تتراوح بين 

الذي سيمتد من " الممر اآلمن"وكان فحوى االدعاء اإلسرائيلي هو أن الفارق سيغطى ب .  بالمئة4.5 -4
الضفة الغربية إلى قطاع غزة، والذي على الرغم من وزنه الجغرافي الصغير وحقيقة أنه سيبقى تحت 

هذا مع . ، بحسب االدعاء اإلسرائيلي"مساهمته للدولة الفلسطينية جوهرية"السيادة اإلسرائيلية، إال أن 
 .العلم أن كل نسبة مئوية واحدة تعادل مساحة تل أبيب بأكملها

قي القدس، يجري تقسيمها وفقًا للمقاييس التي وضعها الرئيس األميركي األسبق بيل  بالنسبة لشر- 
، أي يبقى مئتا ألف يهودي وأربعة عشر حيا يهوديا بنيت خلف الخط األخضر 2000كلينتون في سنة 

ة تحت السيادة اإلسرائيلية، وينتقل مئتان وستون ألف فلسطيني في ثماني وعشرين قرية وحيا إلى سياد
وبينما بقي الرئيس عباس متمسكًا بخطة كلينتون ومفاوضات طابا ومبادرة جنيف بالنسبة لتقسيم . فلسطين

، التي "الحوض التاريخي المقدس"شبيه للبلدة القديمة، فإن أولمرت سعى إلى تأجيل البحث في منطقة 
. ، لمدة خمسة أعوامتتضمن البلدة القديمة وجبل صهيون ومدينة داود وجدول كدرون وجبل الزيتون

وخالل هذه الفترة تحافظ إسرائيل على سيادتها في الحوض، وتتولى لجنة دولية، باشتراك دول عربية 
 . مثل السعودية، إدارته وتبلور اقتراحا بالنسبة لمستقبله في سبيل طرحه على الطرفين

" حق العودة"سألة  في ما يخص مسألة الالجئين، جرى الحديث من جانب إسرائيل على إزاحة م- 
ورأى . ، في صلبها استيعاب محدود لالجئين ودفع تعويضات"حلول عملية"المشحونة جانبا لمصلحة 

أولمرت أن من شأن استيعاب ثالثين ألف الجئ على مدى عشرة أعوام أن يشكل حال يجسر الفجوة في 
 .المواقف بين الطرفين

تجريد الدولة الفلسطينية من الجيش : ، في األمور اآلتية تحددت المطالب اإلسرائيلية األمنية، باألساس- 
والسالح الثقيل؛ مرابطة قوات دولية؛ اعتماد ترتيبات خاصة بالنسبة للمجالين الجوي واإللكترو 

 .مغناطيسي وغيرها
المشحون، تكمن في ما " حق العودة"من الواضح أن المشكلة األكبر هنا، عالوة على تبعات موضوع 

 :يلي
 لقد حاول أولمرت، على غرار ما فعل رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود باراك خالل -الًأو(*) 

، أن يحطم الصيغة التي 2000محادثات كامب ديفيد مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في سنة 
جهة أخرى، جرى اعتمادها في اتفاقيتي السالم بين إسرائيل من جهة، وبين كل من مصر واألردن، من 

وكان هدفه من وراء ذلك هو الوصول إلى تبادل لألراضي ". كل األراضي في مقابل السالم"وهي صيغة 
غير أن الرئيس عباس، بحسب ما تؤكد الرواية اإلسرائيلية، بقي مصرا . ال على أساس نسبة مئة بالمئة

/ جم إسرائيل في حدود حزيرانعلى تبادل لألراضي بنسبة مئة بالمئة، والذي من شأنه أن يحافظ على ح
 .أما الممر اآلمن فرأى فيه مرونة إسرائيلية واجبة في مقابل المرونة التي يبديها هو. 1967يونيو 
 لم تكن هناك أي صلة بين المحادثات، التي أجراها أولمرت مع عباس بشأن القضايا - ثانيا(*) 

فا على أن تجري المفاوضات الرسمية عبر فاالثنان اتفقا سل. الجوهرية، وبين المفاوضات الملزمة
وقد تمت كل ]. أبو عالء[الطاقمين اإلسرائيلي برئاسة تسيبي ليفني والفلسطيني برئاسة أحمد قريع 

إيهود [ووزير الدفاع ] ليفني[كما أن وزيرة الخارجية . اللقاءات بين القائدين على انفراد ولم يجر تدوينها
ت التي أجراها رئيس حكومتهما، حتى أن الخريطة التي طرحها أولمرت لم يعلما بأمر المباحثا] باراك

وشملت نسبة االنسحاب اإلسرائيلي والمستوطنات المنوي ضمها ونسبة األراضي التي سيتم [على عباس 
وقد أكد كثيرون، عقب ذلك، أن أولمرت ما كان . أعدت من قبل طرف خارجي غير حكومي] تبادلها
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وأشار آخرون إلى أن استعداده . اراك في حال بلورة اتفاق بالمواصفات المذكورةسيحظى بتأييد ليفني وب
، وخاصة في ظل رئاسة ]كاديما[الستيعاب ثالثين ألف الجئ ما كان سيجتاز عتبة بوابة قيادة حزبه 

 ".حق العودة"ليفني، التي تخوض حربا ال هوادة فيها على 
بقدر معقول من المنطق، أن يكون أولمرت قد أدرك، بعد أن لقد توقع بعض اإلسرائيليين، الذين يتحلون 

 - أمضى أكثر من ثالثة أعوام في القيادة عقدت فيها سلسلة طويلة من اللقاءات الثنائية اإلسرائيلية
مع "الفلسطينية، أنه ال يوجد ولن يوجد أي شريك فلسطيني للتسوية التي ال تشمل الضفة الغربية كلها 

، علما بأن مسألة أن تشمل التسوية نفسها قطاع غزة كله باتت أشبه بتحصيل "ادلةتعديالت حدودية متب
األحادية " خطة االنفصال" في نطاق 2005حاصل، وذلك ترتبا على انسحاب إسرائيل منه منذ سنة 

 . الجانب
سطينيين وارتأى بعض آخر، يتحلى بقدر أكبر من المنطق والرؤية السليمة، أن يعيد إلى األذهان أن الفل

قدموا آخر تنازل لهم قبل أكثر من عشرين عاما، وذلك عندما قرر المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد 
وتجدر اإلشارة إلى أن منظمة . 1967في الجزائر أن يعلن تأييده صيغة الدولتين للشعبين في حدود 

ميركي بمطلب حق تقرير التحرير الفلسطينية حظيت في ذلك الوقت، في مقابل هذا القرار، باعتراف أ
 . المصير

وهكذا في اإلمكان القول، من دون أي مبالغة، إن قرار المجلس الوطني الفلسطيني هذا استطاع أن 
يحافظ على بقائه، على الرغم من تبدل سبعة رؤساء حكومة في إسرائيل، وعلى الرغم من اندالع عدد 

وبناء عليه فإن السؤال بعد أولمرت وقبل . 1988ال يحصى من األزمات القاسية منذ اتخاذه في سنة 
 . هل يوجد شريك إسرائيلي لهذا القرار؟: نتنياهو ومعه كان وال يزال هو
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