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  في الجزائر... لفتحللمؤتمر السادس موازٍ مؤتمر عقد القدومي يهدد ب .1

هدد أمين سر اللجنة المركزية لفتح، فاروق القدومي، بعقد مؤتمر موازٍ للحركة في الخارج،              : محمد سعيد 
المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم، مشيراً إلى أن مؤتمره سيحمل           " جماعة السلطة "إذا عقد من سماهم     

، إن قرار المجلس الثوري للحركة الذي صدر عقـب          "األخبار"ي مقابلة مع    وقال القدومي، ف  . االسم نفسه 
اجتماعه في رام اهللا في النصف الثاني من شهر حزيران الماضي بعقد المؤتمر العام السادس للحركة في                 
بيت لحم يوم الرابع من آب المقبل ليس ملزماً، وهو ليس سوى توصية ترفع للجنة المركزية، التي لهـا                   
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صالحية بتّ زمان عقد المؤتمر ومكانه، وهو ما جرى االتفاق عليه في اجتماع اللجنة المركزيـة                وحدها  
  .في عمان في شهر حزيران الماضي

وقال القدومي، إنه خالل اجتماع عمان، جرى اقتراح عقد المؤتمر في غزة في حال التوصل إلى اتفـاق                  
بع من تموز الجاري، وهو ما جرى إرجـاؤه،         بشأن المصالحة الفلسطينية وفق الخطة المصرية في السا       

  .لحم األمر الذي يعد في مصلحة المؤيدين لعقد المؤتمر السادس في بيت
المجلس الثوري، الذي يجتمع في األرض المحتلة، يفقد حصانته بسبب وجوده داخـل             " إن   القدوميوقال  

، كذلك فإن اجتماعـات المجلـسين       األراضي المحتلة كما هي الحال مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         
وأشار إلـى   ". يسرائيلالوطني والمركزي لمنظمة التحرير تعد باطلة إذا عقدت تحت حراب االحتالل اإل           

رئاسة السلطة الفلسطينية، بما تملك من نفوذ إداري ومالي، أمرت المجلس الثوري باالنعقاد فـي رام       "أن  
صالحيات أبو مازن تنطلق من موقعه كرئيس للـسلطة         "ل إن   وقا". اهللا من دون موافقة اللجنة المركزية     

الفلسطينية وعضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح وال تخوله التفرد باتخاذ قرارات تتعلـق بحركـة                
لقد اخترع أبو مازن لنفسه منصب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، وهو منصب كان              "وأضاف  ". فتح

عندما كانت هناك قوات للثورة الفلسطينية في لبنان وسوريا وحتى في المنافي بعـد              ياسر عرفات يتولّاه    
وتـابع  ". الخروج من لبنان، ولكن لم يعد اآلن وجود لمثل هذه القوات، بل هناك فقط قوات أمن الـسلطة             

كما استحصل أبو مازن من المجلس المركزي في رام اهللا على لقب رئيس دولة فلسطين وهو ليس مـن                   "
  ".حية المجلس المركزي بل من صالحية المجلس الوطنيصال

وتقول مصادر فلسطينية مطلعة مقربة من القدومي إنه يبدو أنّه تلقى وعوداً من الجزائر بالموافقة علـى                 
عقد المؤتمر في أراضيها، إذ اجتمع يوم االثنين الماضي مع السفير الجزائري لـدى تـونس، يوسـف                  

وأكدت هذه المصادر أن أبو اللطف      . سطيني وعقد المؤتمر في الجزائر    يوسفي، وجرى بحث الوضع الفل    
  .كان قد تلقّى موافقة من سوريا لعقد المؤتمر في دمشق

ويسود اعتقاد داخل فتح بقدرة أبو مازن وأنصاره على جمع ما يمكن اعتباره نصاباً مقبوالً من عضوية                 
 غزة وبعض منـدوبي أقـاليم الـضفة الغربيـة           المؤتمر، الذي يتوقع أن يغيب عنه مندوبو أقاليم قطاع        

أهل "والخارج، األمر الذي يدفع أبو اللطف إلى القول إن المؤتمر سينحصر في غالبيته بوجود من سماهم                 
  ".سوف يعزلون ويسقطون في النهاية"، الذين قال إنهم "أوسلو

  3/7/2009األخبار، 
  

  والحركة تنفي... لضفةفي ا" عمليات إرهابية"عباس يتهم حماس بالتخطيط لـ .2
 الرئيس الفلسطيني  أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 3/7/2009القدس العربي، نشرت 

 ضد "رهابيةإعمليات " لتنفيذ "التخطيط"محمود عباس جدد اتهامات السلطة الفلسطينية لحركة حماس بـ 
عادت أ، و"روسيا اليوم"ه فضائية جرتها معأكد عباس في سياق مقابلة أو بعض الشخصيات الفلسطينية،

، عن نية نشطاء من حماس "معلومات مؤكدة"ن السلطة الفلسطينية تمتلك أ الرسمية "وفا"نشرها وكالة 
نحن نراقب الوضع كله اآلن، وفي الوقت المناسب سوف "وقال  .القيام بهجمات ضد قيادات في السلطة

 أنهم لدينا معلومات مؤكدة إنمان فلن نفعل شيئا، ما اآلأ" وأضاف، "اإلعالم وسائل أمامنظهر هؤالء 
ضبطنا طنين من "، وقال "يكدسون سالحا وذخائر ومتفجرات"واتهم عباس نشطاء بأنهم  ."يعملون هذا

 أولنتصور حدوث تماس كهربائي "، منتقدا طريقة التخزين هذه، بقوله "األحياءالمتفجرات في حي من 
 أسلحة خفيفة، أسلحةلماذا هذه المتفجرات؟ ولماذا هذا السالح؟ "ئال ، متسا" خطأ، فانه سيدمر بلداأي

 أو للحرس الرئاسي، يعملون ألبسة كبيرة وثقيلة، رشاشات كبيرة وثقيلة، اربيجيهات، أسلحةمتوسطة، 
نلقي القبض عليهم ونمسكهم، لكن اآلن "، وقال األشياءن السلطة تراقب هذه أ إلى  وأشار."يحضرون شيئا

  ." توجد مجموعة تريد ان تقوم بعمل اغتياالت ضد بعض الشخصياتانه فعال
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 يستمر الجهد المصري، حتى الوصول أنوحول الحوار الوطني الفلسطيني، عبر الرئيس عباس عن أمله 
  ."جهد خارق وفوق العادة"التفاق، واصفا جهود مصر في رعاية الحوار بأنه 
 في بيان قال زهري تصريحات عباس، وأبو سامي .ونفت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها د

 صحة ادعاءات عباس، وتعتبر مثل هذه  مطلقاًنفياً" حركة حماس تنفي إن نسخة "القدس العربي"تلقت 
 تستهدف التغطية على دور محمود عباس في عمليات إعالمية وفبركات أكاذيبالتصريحات مجرد 

واتهم المتحدث باسم  ." ملف االعتقال السياسيبإنهاءتزام تصفية المقاومة في الضفة المحتلة ورفضه االل
بناؤها في سجون الضفة أعمليات تعذيب بشعة يتعرض لها "" في الضفة بالقيام بـاألمن أجهزةحماس 

  ."بهدف انتزاع المعلومات وممارسة عمليات االبتزاز والتهديد
عن مؤتمر فتح السادس، ومدى استعداد  مع الرئيس عباس فقد سئل أجريت المقابلة التي إلىوبالعودة 

(..)  سنة، 20المؤتمر تأخر كثيرا، ومضى عليه "وجاهزية حركة فتح لعقده في مدينة بيت لحم فقال 
عقبات كثيرة "ن أكد عباس أ، و"غسطس يكون مضى عليه عشرون سنةأ / آب4وعندما يعقد يوم 

تغييرات سياسية " يسفر المؤتمر عن أن واستبعد عباس ." سنواتأخذتوخالفات كثيرة ونقاشات كثيرة 
  ."ستصدر عن فتح مخالفة للسياسية الحالية التي تتبعها وخاصة في مسألة التسوية

 عباس على وجوب تحقيق نقطتين خالل عملية أكد، "إسرائيل"وعن سؤاله حول آفاق عملية السالم مع 
 االحتالل الذي وقع وإنهاء. إسرائيلة  جنب مع دولإلىدولة فلسطين تعيش جنبا " إلىالتسوية، ترتكزان 

 لقيام دولة فلسطينية، وقال يةسرائيلاإلورفض عباس طريقة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة  ."1967عام 
بالتالي لم يعد هناك دولة كما " وأضاف، " يفرغها من مضمونهاأن كثيرة كاد وضع فيها شروطاً"انه 

لى جنب مع دولة إية متصلة قابلة للحياة تعيش جنبا ذكرت في نص خارطة الطريق، دولة فلسطين
 أن، وعبر عباس عن اعتقاده "لم يعد هذا النص موجودا"وقال انه في خطاب نتنياهو األخير  ."إسرائيل
 ."فسيكون هناك موقف مختلف"ذا استمر بتبني هذه السياسة إ يسرائيلاإلالجانب 

 ، وعن وكالتي أماني سعيد،رام اهللا اسلتها فينقالً عن مر 3/7/2009الجريدة، الكويت، وأضافت 
 إن الحديث يدور عن "الجريدة"مصدر أمني في جهاز األمن الوقائي قال لـ أن ).ب.أ(و) ,ب.ف.أ(

محاولة اغتيال شخصيات مقربة من الرئيس عباس، وإن التنفيذ كان متوقعا في مقر المقاطعة بعد خروج 
السلطة صادرت ثالثة ماليين يورو من أحد  "المصدر أنوأوضح  .أي شخصية من االجتماع مع عباس

محال الصرافة في مدينة رام اهللا وهذا هو الخيط الذي كشف نوايا حماس، إذ اعترف صاحب محل 
الصرافة أن المبلغ كان موجها من حماس في غزة إلى حماس في رام اهللا لتنفيذ هجمات ضد السلطة 

األمن الفلسطيني سيعرض اعترافات لمتهمين في خاليا القتل "  المصدر أنأكدو ."وقيادات في حركة فتح
  ."الحمساوية خالل مؤتمر صحافي قريب في رام اهللا

العبرية أوردت " معاريف" أن جريدة  رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في 3/7/2009الخليج، وأوردت 
 أجهزة األمن عدة عناصر أمس نقالً عن مسؤول كبير في السلطة بأنه في األيام األخيرة اعتقلت

من حماس في الضفة اعترفوا بأنهم كلفوا من قيادة الحركة في الخارج ومن مسؤولين كبار " مركزيين"
  .في كتائب القسام، باغتيال مسؤولين كبار في السلطة بل ومسؤولين كبار من فتح

  
  االحتالل يهدف إلى تدمير المؤسسة التشريعية باعتقاله للنواب: دويكال .3

ي يهدف إلى تدمير سرائيلدويك، أن االحتالل اإلال عزيز .قال رئيس المجلس التشريعي د :ليلالخ
المؤسسة التشريعية الفلسطينية باعتقاله للنواب وإمعانه في االعتداء على النظام السياسي وخياره 

نهائها عقب ، معتبراً أن الوحدة والمصالحة الفلسطينية أولى الملفات التي سيعمل على إ"الديمقراطي
دويك في حوار وزعته كتلة التغيير واإلصالح، عن ألمه لبقاء الوعبر  .اإلفراج عنه من سجون االحتالل

نواب ووزراء في سجون االحتالل، معتبراً أن غيابهم عن عملهم البرلماني كممثلين للشعب الفلسطيني 
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م ممنوعون من خدمة شعبهم وأمتهم األصعب واألشد ألماً في تجربة االعتقال التي يحيونها؛ وذلك أنه"
إن الظلم ما زال قائماً ومنذ ثالث سنوات ممارساً بحق النواب، وهذا " :دويكالوقال  ".التي انتخبوا ألجلها

هؤالء (...) االعتقال  هو حلقة في سلسلة إمعان االحتالل في االعتداء على النظام السياسي الفلسطيني
م دعاة على طريق حرية شعبهم وأمتهم، ولهذا يستمر اعتقالهم ظلماً؛ النواب الذين ال ذنب لهم سوى أنه

وبين رئيس المجلس التشريعي،  ".أطالب القوى الحية في العالم بضرورة التحرك في سبيل اإلفراج عنهم
  .أن اعتقال النواب سياسي في المقام األول، وال مبرر أمنياً له على اإلطالق

تجربة القاسية التي عايشها النواب في المرحلة السابقة وإمكانية وفي معرض رده على سؤال حول ال
ال توجد ضمانات بعدم " :دويكالوجود ضمانات لحقوق النواب في حال أجريت انتخابات قادمة، قال 

واضحة وهي أنها تنوي التدخل في العمل ) إسرائيل(تدخل االحتالل في نتائج أي انتخابات، ورسالة 
أرى أنه ليس من الحكمة إجراء انتخابات بدون ضمانات دولية : "وقال". ايتهاالتشريعي حتى تحقق غ

تحمي النواب حتى ال نعود إلى نفس الحالة التي يعيشها النواب اليوم، من اعتقالهم والتضييق عليهم 
  ".وتعطيل مهامهم

مطلب األول دويك إلى أن الالوفي معرض رده على سؤال حول المطلوب إلعادة تفعيل التشريعي، أشار 
واألهم إنهاء االنقسام انطالقاً من تحت قبة البرلمان الذي يضم عناصر فريدة ومتميزة من أبناء شعبنا 

لقد نذرت نفسي لهذه المهمة مع علمي ويقيني بأنها " :بتوجهاته وألوانه السياسية المختلفة، ومضى يقول
 الكلمة وليعرف العالم أجمع بأن هناك مهمة صعبة وشاقة وتحتاج إلى مجهود كبير، لكن البد من وحدة

سأعمل على توحيد كلمة النواب في المجلس التشريعي، " :وقال ".خطوطاً حمراء ال يمكن تجاوزها
  ".وسأدفع باتجاه مصالحة فلسطينية فلسطينية بإذن اهللا، وهناك أمور أخرى لن أفصح عنها اآلن
  3/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ية منقسمة في شأن جوهر االتفاق مع حماسالمؤسسة الفلسطينية الرسم .4

 اتفاق إلىانقسمت المؤسسة السياسية الرسمية الفلسطينية في شأن فرص التوصل :  محمد يونس–رام اهللا 
وحسب مصادر مطلعة، فان . في الحوار الجاري برعاية مصرية مصالحة وطنية مع حركة حماس

فاق، وهي تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الحكومتين  في مشروع االتاألولىاالنقسام يتركز على النقطة 
  . هنية ومقرها غزةإسماعيل سالم فياض ومقرها رام اهللا، وحكومة .الفلسطينيتين، حكومة د
 للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي شارك األخير الخالف ظهر في االجتماع إنوقالت هذه المصادر 

عرب قريع في االجتماع عن أو. للجنة المركزية احمد قريعفيها رئيس وفد حركة فتح للحوار عضو ا
تأييده لالتفاق على تشكيل هذه اللجنة، وبلغت حماسته لالتفاق حد مطالبته فصائل منظمة التحرير 

  . تفويضا باسم المنظمة للتوصل لهذا االتفاق، األمر الذي رفضه ممثلو تلك الفصائلبإعطائه
لكن عددا من ابرز . األحمدفد الحركة للحوار مثل نبيل شعث وعزام  وأعضاءويؤيد قريع في موقفه هذا 

 على ضرورة االتفاق على وأصرمساعدي الرئيس محمود عباس عارض االتفاق على تشكيل اللجنة 
 أمينوفي مقدمة هؤالء . تشكيل حكومة وفاق وطني تتبنى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 االتفاق أنلمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي اعتبر والتيار المؤيد له في المنظمة سر اللجنة التنفيذية 
 االتفاق المقبول له بنقطتين، أسسوحدد . على تشكيل مثل هذه اللجنة يكرس االنقسام بين الضفة وغزة

  . انتخابات عامةإجراء تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والثانية االتفاق على موعد األولى
لى الحوار من وراء قبوله االتفاق على تشكيل لجنة تنسيق بين  إك هذا التيار في نيات وفد فتحويشك

  . حكومة فياضإنهاء اتفاق يعجل في إلى محاولة من الوفد للتوصل أنهاالحكومتين، ويرى 
 منهما، لكنه طالب أليوظهر الرئيس محمود عباس في موقف وسط بين التيارين، فهو لم يظهر تأييده 

 عن تأجيل اإلعالنوعقب .  الرد النهائيإعطاء مشروع لالتفاق عليه قبل أي وفد فتح بعرض أعضاء
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 فيه أعرب منه، اصدر الرئيس عباس بيانا 28لى إ يوليو / اتفاق من السابع من تموزإلىموعد التوصل 
 صادر عن مكتب وقال بيان. من الحوار) السادسة (األخيرة اتفاق في الجولة إلى لعدم التوصل أسفهعن 

  . اتفاقإلى عقبات تعترض سبيل التوصل أي بتذليل أمرالرئيس انه 
 اتفاق منها تمسك حركة حماس بدمج إلى حالت دون التوصل أخرى عقبات األخيرةوظهرت في الجولة 

 السابقة في قطاع غزة مع قوات الشرطة، يبدأ بـ األمن أجهزة أعضاء رجل أمن من 3000تدريجي لـ 
 ينتهي دمج كامل العدد مع حلول موعد االنتخابات العامة أنامن يعملون على المعابر، على  رجل 300

  . صعوبات لغوية في صياغة بعض بنود االتفاقأيضاوظهرت . مطلع العام الجديد
وتشجع صيغ االتفاق المطروحة .  اتفاق مع حماسأليوال يخفي بعض مراكز السلطة عدم حماسته 

 عبر إلنهائه أسسا يضع وإنما فوري لالنقسام، إنهاءخصوصا انه ال ينص على  له، المعارضةالجهات 
 اتفاق يمكنها إلى حماس تسعى أنوترى هذه الجهات . فترة زمنية، ومن دون وجود ضمانات كافية لذلك

  . تتراجع عن خطوتها التي سيطرت فيها على القطاعأنمن رفع الحصار عن قطاع غزة من دون 
 اتفاق محتمل بين فتح وحماس نهاية الشهر صعوبات كبيرة في التطبيق أي يواجه أنن ويتوقع المراقبو

 التطبيق، خصوصا مع ضعف المؤسسات السياسية أثناءتهدد بانهياره على غرار اتفاق مكة الذي انهار 
  .وضعف الثقة بين الجانبين

  3/7/2009الحياة، 
 

  لمفاوض الفلسطينيتهويد القدس والتوسع االستيطاني سببه ا: البيتاوي .5
أكد الشيخ حامد البيتاوي، النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي : الضفة الغربية

الفلسطيني، أن ما قام به االحتالل من ضم لدونمات عديدة من أراضي البحر الميت هو جزء من مسلسل 
اوي استمرار السلطة في اللقاءات مع واعتبر البيت .مستمر بدأ بعد أوسلو وال زال مستمرا حتى اليوم

المحتل هو ما يعطيه المبرر لما يقوم به من ابتالع ألراضي الضفة الغربية، وأن السلطة لن تحرك ساكنا 
أمام التوسع االستيطاني بسبب التزاماتها في االتفاقات مع المحتل، وهو ما يجعل االستيطان مستمرا، بل 

  .متزايدا يوما بعد يوم
 له على ما يجري في ساحات األقصى من اقتحامات متكررة، أكد البيتاوي أن ما يجري في وفي تعليق

ساحات األقصى الشريف من قبل المستوطنين ينطوي تحت ذات الهدف وهو تهويد المدينة وبسط 
السيطرة عليها، وأرجع السبب فيما يجري في القدس من تهويد وفي الضفة الغربية من توسع استيطاني 

 .مفاوض الفلسطيني الذي أجل قضية القدس واالستيطان والالجئينإلى ال
  3/7/2009السبيل، األردن، 

  
  عباس تدخل إلحباط مؤتمر التضامن مع القدس في أثينا: مصدر سياسي يوناني .6

 أكد مصدر سياسي يوناني، أن قيادة السلطة الفلسطينية، ممثلة برئيسها محمود عباس شخصياً، :أثينا
 انعقاد مؤتمر تضامني كبير مع القدس، التأم في العاصمة اليونانية أثينا، ومارست تدخلت إلحباط

  .اتصاالت ضاغطة باتجاه تحجيم الحضور فيه، لكن المؤتمر التأم رغم ذلك بنجاح
القدس "، في أثينا، على هيئة ندوة دولية حملت عنوان )22/6( أقيم مساء االثنين وكان المؤتمر قد
ونظمت هذه الفعالية الكبرى كل من ".  أوروبا من أجل القدس وغزة-  2009عربية عاصمة الثقافة ال

وشارك في هذه الندوة الدولية، ". أوروبيون ألجل القدس"جمعية الصداقة اليونانية الفلسطينية، وتجمع 
  .شخصيات بارزة من اليونان وأوروبا وفلسطين

  أثينا،إلى" قدس برس"راكي اليوناني لموفد وبعد أيام من انعقاده؛ سربت مصادر في الحزب اإلشت
محاصرة وتقليص المشاركة في "معلومات وصفتها بالمؤكدة، عن اتصاالت قام بها الرئيس عباس، بهدف 
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، أن "يورغوس"وأضاف المصدر الذي عرف عن نفسه باسم  .، حسب المصدر" أبعد الحدودإلىالمؤتمر 
و، رئيس الحزب االشتراكي اليوناني المعروف اختصاراً عباس، أجرى اتصاالً شخصيا بجورج باباندري

 على نواب الحزب االشتراكي   الضغط ، وهو كذلك االشتراكية الدولية، وطلب منه"باسوك"باسم 
 عدم حضور مؤتمر القدس أو متابعته، بحيث يكون مستوى الحضور السياسي إلىومسؤوليه، ودفعهم 

باس اتصاالت بقيادات حزبية أخرى في اليونان للهدف نفسه، كما أجرى ع. فيه منخفضاً بقدر اإلمكان
ونتيجة التصاالت الرئيس عباس، فقد اعتذر أبوستولوس كاكالمانيس، الرئيس  .حسب تأكيدات المصدر

، عن حضور المؤتمر، واكتفى "الباسوك"السابق لمجلس النواب اليوناني والعضو البارز في حزب 
كما أحجم سياسيون يونانيون .  قرأها أحد المشاركين بالنيابة عنهبمخاطبة المؤتمر برسالة مقتضبة

  .آخرون من الحزب نفسه عن المشاركة
 الحجج التي ساقها السيد عباس للضغط على السياسيين اليونانيين؛ كانت أن منظمي "وقال المصدر إن

راء منظمة التحرير المؤتمر في غالبيتهم مقربون من حكومة إسماعيل هنية في غزة وال يتفقون مع آ
  .، وفق ما نقل"إسرائيلوالسلطة الفلسطينية، في انتهاج النهج التفاوضي في التعامل مع 

أعرب عن تبرمه من ازدياد نشاط "لكن المصدر الحزبي اليوناني أكد بالمقابل أن محمود عباس 
ن يتم كل تحرك يتعلق أ"، مطالباً "الجماعات المنادية بحق العودة وفك الحصار عن غزة في اليونان

  ". الفلسطيني عن طريق منظمة التحرير وسفرائها وممثلياتها في الخارج بشكل حصري بالوضع
، أن ضغوطاً موازية طاولت موظفي شركات فلسطينية تعمل في اليونان، بحيث "قدس برس"وعلمت 

  ". وأعمالهمحرصاً على بقائهم في وظائفهم"طُلب من موظفيها االمتناع عن حضور المؤتمر 
 2/7/2009 قدس برس،

  
  "حميمة جداً"لم نطلب قرضاً من حماس وعالقتي مع مشعل :  ماليةأزمةعترف بوجود  يشلح .7

 العالقات بينه وبين السيد خالـد       إن" اإلسالميالجهاد  " عام تنظيم    أمين رمضان عبد اهللا شلح      . د  أكد :لندن
تبادل وجهات النظر بينهما مستمر ولم ينقطـع        وان  " حميمة"مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       

ـ   .مطلقاً  حركـة   إن، وقـال    "الجهاد" مالية يعاني منها تنظيم      أزمةبوجود  " القدس العربي "واعترف شلح ل
 "إسرائيل" مماثلة بسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة من قبل            أزمةيضاً تعاني من    أحماس  

  .ألسفودول غربية وتشارك فيه دول عربية ل
 هناك جماعـات مغرضـة تطلـق        إن يكون قد طلب قرضاً من حركة حماس، وقال          أنونفى نفياً مطلقاً    

ن المشكلة األساسية هي الحـصار حيـث بـات          أ وأكد. شائعات لخلق فتنة بين تنظيمي حماس والجهاد      
  .واألرامل ألسر الشهداء األموال إيصالالتنظيمان يواجهان صعوبة كبيرة في 

يختلـف مـع    " الجهـاد " تنظيم   إنح وجود تباين في وجهات النظر مع حركة حماس، وقال           ولم ينكر شل  
 طبيعي، لم ينعكس سلباً علـى العالقـات         أمرحماس حول بعض المواقف واالجتهادات السياسية، وهذا        

  .التحالفية الوثيقة بين الطرفين
 األمـر ل انه تغيب فعالً، ألن      ، فقا أسبوع السيد مشعل قبل     ألقاه عن غيابه عن حضور الخطاب الذي        أما

 األمريكـي  خطاب لطرح وجهة نظر حماس حول بعض القضايا بما في ذلك خطاب الرئيس               بإلقاءيتعلق  
 ذكرى استشهاد الشيخ    أوي انه لم يكن خطابا في مهرجان بمناسبة تأسيس حركة حماس            أ"،  أوباماباراك  

 ". باآلخرينأسوةاحمد ياسين، ولو كان كذلك لشاركت 
  3/7/2009س العربي، القد
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   ومتينة إستراتيجيةعالقة حماس بالجهاد اإلسالمي : المصريمشير  .8
أن التواصل " قدس برس"أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصة لـ: غزة

بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لم ينقطع على اإلطالق، ونفى جملة وتفصيال أن تكون حماس قد 
الحديث عن خالفات بين حركتي : " باحتجاج على حركة الجهاد لدى دمشق أو طهران، وقالتقدمت

حماس والجهاد اإلسالمي محض كذب وافتراء، وإال فإن اللقاءات بيننا لم تنقطع على اإلطالق، وباألمس 
خلف ولم يكن هنالك أي سبب سياسي لت. فقط كانت لنا اجتماعات مع قيادات الجهاد اإلسالمي في غزة

  ".قيادة الجهاد عن حضور خطاب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يوم الخميس الماضي
  .واتهم المصري جهات فلسطينية لم يسمها بمحاولة دق األسافين بين حركات المقاومة الفلسطينية
 2/7/2009قدس برس، 

  
  غير منصف ويساوي بين الضحية والجالد" أمنستي"تقرير : حماس .9

الدولية عن الهجوم " العفو" منظمة أصدرته نددت حركة حماس بالتقرير الذي .):ب.ف.أ( –غزة  
 يسرائيلاإل، في حين ندد الجيش "غير منصف وال متوازن" على قطاع غزة، معتبرة انه يسرائيلاإل

ترفض الحركة : "وأعلنت حماس في بيان صحافي .ن حماس خدعت المنظمة الدوليةأبالتقرير، معتبراً 
، مشيرة "غير مهني"و" هامات التي وجهتها منظمة العفو، وتعتبر التقرير غير منصف وغير متوازناالت
 إلى لفتت وإذ". يتهم حماس من دون أن يلتقي أو يستمع ألي من قياداتها في شأن هذه االدعاءات" انه إلى
ط األوراق ويوفر يهدف إلى خل"، رأت انه " واضحة لالحتاللإدانةيتضمن على رغم ذلك "ن التقرير أ

يساوي بين " التقرير إنوجاء في البيان  ".يةسرائيلاإلفرصة يمكن أن تستغل للتغطية على حجم الجرائم 
ي ويمثل تنكراً لحق شعبنا ومقاومة االحتالل، وهو ما يتناقض مع القوانين سرائيلالضحية والجالد اإل

  ".االدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسه
يتجاهل التقرير حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها االحتالل في غزة والتي نقلتها : "وأضاف

 التضليل والتقليل من حجم إلىشاشات التلفزة عبر البث الحي والمباشر، ويقدم وصفاً مجتزءاً يهدف 
الحتالل تقديم القتلة ية، والمطلوب بعد كل هذه الصور الحية لجرائم اسرائيلوخطورة الجرائم اإل

  ".يين للمحاكمة بدالً من مثل هذه التقارير المجتزأةسرائيلاإل
دعوة العفو الدول األخرى إلى منع وصول السالح إلى غزة، يهدف إلى توسيع  "أن إلىوأشارت حماس 

 التواصل مع إلى الحركة بهدف تحريض األطراف الدولية التي تسعى إلىدائرة االتهامات الموجهة 
  ".لحركة، وكذلك ضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزةا

  3/7/2009الحياة، 
  

   الماضييونيو/  فلسطينياً خالل حزيران474اعتقل " أمن السلطة" .10
المنتهيـة  "قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية الفلسطينية، الموالية لـرئيس الـسلطة              :الضفة الغربية 

وذكرت الحركـة فـي      .حزيران الماضي / من أنصارها خالل يونيو    474محمود عباس، اعتقلت    " واليته
   اعتداء خالل عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، فـي          555بيان أمس، أن قوات األمن نفذت أيضاً        

محافظات الضفة الغربية المحتلة، واستدعت المئات من أنصارها للتحقيق، مـشيرة إلـى أن مـن بـين                  
  .يسرائيل أسيراً محرراً من سجون االحتالل اإل50عياً، و طالباً جام42المعتقلين 

  3/7/2009صحيفة فلسطين، 
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  "الموساد"ـاعتقال مسؤول الحماية ألبو العينين بتهمة العمالة ل: "الفلسطيني لإلعالم" .11
أكدت مصادر فلسطينية واسعة االطالع أن التحقيقات الجارية في لبنان حاليا مـع الرائـد فـي                 : بيروت
الصهيوني، كشفت تورط شقيقه إبراهيم الخطيـب،       " الموساد" فتح أنور الخطيب أحد عمالء جهاز        حركة

وأكـدت   .الذي يشغل مسؤول حماية سلطان أبو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان، في العمالة للجهاز               
ـ  بـت مـن أبـو      أن قوات األمن اللبنانية طل    ) 7-2(يوم الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "المصادر ل

العينين تسليم مسؤول أمنه الشخصي إبراهيم الخطيب، فرفض أبو العينين في بداية األمر، ثم عـاد بعـد                  
، كما أشارت المصادر إلـى أن       "إذا أردتم إبراهيم فخذوه   : "ذلك ليرد على األجهزة األمنية اللبنانية بالقول      

  .إلى مخيم الرشيدية" هرب"إبراهيم الخطيب هرب أو 
مسار التحقيق مع أنور وصل إلى خيوط أدلة واعترافات تورط سلطان أبـو             "رت المصادر إلى أن     وأشا

، ولم تستبعد المصادر وصول التحقيق إلى أدلة تشير         "العينين في اغتيال كلِّ من كمال مدحت وأمين كايد        
  .إلى تورط أبو العينين نفسه في العمالة للكيان الصهيوني

  2/7/2009م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

  "إسرائيل"تطبيع مع الدول العربية وموافقة على يهودية : الستيطاناشروط نتنياهو لوقف  .12
ية بنيامين سرائيل أفادت وسائل اإلعالم العبرية أمس أن رئيس الحكومة اإل: أسعد تلحمي–الناصرة 

يين مستعدون سرائيل اإلكثيرين من" مطلع األسبوع إن األوروبينتنياهو، قال في لقائه سفراء االتحاد 
للقيام بتنازالت كثيرة للفلسطينيين، لكنهم ليسوا مستعدين أن يكونوا مغفلين، وعليه إذا أراد أحد أن أجمد 

  ". االستيطان، فإني أتوقع أن يعطي الفلسطينيون المقابل لذلك
ى الشرق األوسط  باراك أبلغ الموفد الخاص إلإيهودوأكدت التقارير الصحافية أمس أن وزير الدفاع 

جورج ميتشل أثناء لقائهما في نيويورك االثنين الماضي موقفاً مماثالً، وأنه اقترح على األميركيين 
قت، ومن دون أن يشمل ذلك ؤ البناء في المستوطنات في شكل مإسرائيلتقضي بتجميد " صفقة رزمة"

على ضمانات باتخاذ دول  آالف وحدة سكنية طور البناء، شرط الحصول 3مواصلة بناء أكثر نحو 
  . عربية خطوات تقود إلى استئناف المفاوضات باتجاه تسوية إقليمية شاملة

د البناء في ية األخرى لتجميسرائيلعن أوساط باراك الشروط اإل" يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
حل الدائم إلى التزام فلسطيني بأن تقود المفاوضات الخاصة بال: قت وفي مقدمهاؤالمستوطنات في شكل م

، وأن يعرب الفلسطينيون عن إسرائيلإنهاء الصراع، وأن تقوم دول عربية بخطوات لتطبيع العالقات مع 
 دولة الشعب اليهودي، وأن يعربوا عن استعدادهم ألن تقود المفاوضات إسرائيلاستعدادهم لالعتراف ب
ي، إذ بينما وضعها نتنياهو في سرائيلاإلوتعني هذه الشروط مزيداً من التشدد  .إلى إقامة دولة فلسطينية

خطابه األخير شروطاً إلقامة دولة فلسطينية، باتت اآلن شروطاً لتقليص حجم البناء في بعض 
  .المستوطنات، ولفترة زمنية قصيرة

ال "وعكس هذه المواقف نائب وزير الخارجية داني ايالون عندما قال في حديث لإلذاعة العامة أمس إنه 
 بتسديد دفعة فورية وكاملة بينما الطرف اآلخر غير مستعد للقيام حتى بخطوة إسرائيلبة يمكن مطال

 ترى وجوب التقدم في المفاوضات في شأن تجميد االستيطان في إطار إسرائيلوأضاف أن ". واحدة
ي الرسمي الرافض وقف البناء في المستوطنات بغرض التجاوب سرائيل الموقف اإل أيالونوكرر .إقليمي

 والواليات المتحدة متوافقتان على مالمح الحل النهائي للصراع إسرائيلوتابع أن ". التكاثر الطبيعي"مع 
  ". وتواصالن االتصاالت بينهما

ي رفيع المستوى قوله إن اإلدارة األميركية إسرائيلعن مصدر سياسي " هآرتس"من جهتها، نقلت صحيفة 
الدول العربية لتقوم بخطوات في اتجاه تطبيع العالقات مع لم تنجح حتى اآلن في الحصول على تعهد من 

وأضاف أن لقاء الرئيس باراك أوباما مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز . إسرائيل
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لم تثمر موافقة سعودية على تشجيع بقية الدول العربية، خصوصاً دول الخليج، لتنفيذ خطوات في اتجاه 
محادثات اإلدارة "وعقّب مصدر أميركي رفيع المستوى على ذلك قائالً إن . إسرائيل مع تطبيع العالقات

، ونحن نأمل في إسرائيلاألميركية مع دول عربية تتواصل بهدف الحصول على بوادر نية حسنة تجاه 
  ". أن نرى نتائج هذه االتصاالت قريباً

 ميتشل حقق تقدماً في مسألة –قاء باراك إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن المصدر األميركي تأكيده أن ل
  "."لكن إلى اآلن لم نتوصل إلى اتفاق"االستيطان 

  3/7/2009الحياة، 
  

  وتعده غير متوازن" العفو الدولية"ترفض تقرير " إسرائيل" .13
العفو الدوليـة   منظمة  ي ما أعلنته    سرائيلرفض الجيش اإل  : وكاالتوال  محمد جمال  –القدس المحتلة    ،غزة

معتبـرا أن تقريرهـا     " الرصاص المصبوب " جرائم حرب خالل عملية      "إسرائيل" عن ارتكاب  ،"يأمنست"
ما ورد فـي    "ية عن متحدث باسم الجيش القول إن        سرائيلونقلت اإلذاعة اإل  ". يثير التساؤالت ومرفوض  "

في فـخ   وقعت  "واعتبر المتحدث أن المنظمة     ". التقرير غير متوازن ويفسر قوانين الحرب تفسيرا مشوها       
حماس إذ أنها تجاهلت واقعا ال يطاق عاشه سكان المنطقة الجنوبية على مدى ثماني سنوات وتغاضـت                 

ي والجهود التي بذلها جيش الدفاع لتفادي وقوع إصابات في صـفوف            سرائيلعن األوضاع في الداخل اإل    
ان الفلـسطينيين دروعـا     المدنيين الفلسطينيين وحقيقة استغالل حماس الكثافة السكانية واستخدامها الـسك         

 ".بشرية
 3/7/2009الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل"يجب الحد من ازدياد السكان العرب داخل : يسرائيلوزير اإلسكان اإل .14

، الخميس، إنه يرى في االستيطان في )من حركة شاس(قال وزير البناء واإلسكان إرئيل أتياس : أم الفحم
ذهاب إلى هناك ووقف التوسع في وادي عارة من قبل ، وأنه يجب ال"مهمة قومية" حريش"مستوطنة 

 .، وذلك في إشارة واضحة إلى العرب" في أقل تقديرإسرائيلسكان ال يحبون دولة "
، وفي "إسرائيلقلقه من انتشار السكان العرب في أجزاء مختلفة من دولة "وجاء أن أتياس قد عبر عن 

 .المعدة للمستوطنين الحريديين هي مهمة قومية" شحري"المقابل فإنه يرى في االستيطان في مستوطنة 
هناك . إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فسوف نفقد الجليل"أما بشأن الجليل، فقد قال أتياس 

وأضاف أنه ال يعتقد أنه من المناسب أن يسكن العرب واليهود  ".انتشار سكاني ال يجب أن يكون مختلطا
وأضاف أن رئيس بلدية عكا قد زاره واجتمع ". أنظروا ما حصل في عكا"وقال في هذا السياق . سوية

 ".كيف يمكن إنقاذ عكا"معه لثالث ساعات متواصلة لمناقشة 
وأضاف أتياس أن رئيس بلدية عكا طلب منه جلب مجموعة من المستوطنين الحريديين إلى المدينة 

 .نها اليهود، ويضطرونهم إلى مغادرة المكانكما ادعى أن العرب يسكنون في المباني التي يسك. إلنقاذها
إذا كان انتشارنا العمراني يقلق "جمال زحالقة على هذه التصريحات بالقول إنه .وعقب النائب د

وعلى أتياس وأمثاله أن يعرفوا أننا أهل البالد األصليون، نتكاثر . العنصريين فنحن في االتجاه الصحيح
ف لم نسرق أرضا من أحد كما فعلت دولته التي هجرت الناس وأضا". ونبنى على أرضنا وفي وطننا

 .وسلبت أراضيهم ووطنهم
 3/7/2009، 48عرب
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  ية تمول المستوطنات بمليار شيكل سنوياًسرائيلالحكومة اإل": السالم اآلن" .15
 "لإسرائي"ية في ميزانية    سرائيلأظهر فحص أجرته حركة السالم اآلن اليسارية اإل        :أرناؤوطعبد الرؤوف   

 األراضيي في   سرائيلي تم تخصيصها لالستيطان اإل    إسرائيل ان قرابة مليار شيكل      2010-9002لعامي  
 تشمل فقط البنود في الميزانية المذكور فيهـا بوضـوح           األرقامن هذه   أ إلىالفلسطينية لكل عام، مشيرةً     

  .ةاالستيطان وال تشمل العناصر االخرى التي ال تتحدث عن موضوع االستيطان صراح
ية الـسابقة الـى مجلـس       سـرائيل  الحواالت المالية الحكومية اإل    أن إلى تقرير لحركة السالم اآلن      وأشار

ي، وهـو  إسرائيل مليون شيكل  100 الفلسطينية تصل ما كان يزيد على مليار و        األراضيالمستوطنات في   
ن عـدد سـكان     ية علـى الـرغم مـن ا       سرائيل المجلس اإل  إلىمن مجمل الحواالت    % 9ما يعادل قرابة    
علـى ذلـك فـان ميزانيـة        "، وقال   إسرائيلمن عدد سكان    % 4ية يعادل اقل من     سرائيلالمستوطنات اإل 

  ".إسرائيل من الضعف مما تحصل عليه المجالس المحلية في أكثرالمستوطنات هي 
 ان الدولـة تمـول المواقـع        إلـى المعطيات تشير   " فان   2010-2009وذكرت انه فيما يتعلق بميزانية      

 الفلـسطينية،   األراضـي ية في   إسرائيل مستوطنة   120ستيطانية العشوائية، والدليل على ذلك ان هناك        اال
 مستوطنتين  إلى إضافة مستوطنة في الضفة الغربية،      134ولكن وفقا للميزانية فان قسم االستيطان يتناول        

  ". حكومي بؤرة استيطانية عشوائية تحظى بدعم16عشوائيتين، وهو ما يعني ان على االقل 
من الصعب جدا تقدير التكلفة النهائية للمستوطنات، والصعوبة ليست فقط فـي            "أن  " السالم اآلن "وذكرت  

 تدفع ثمناً باهظاً جداً للحفاظ على المستوطنات، وانما ألن البنود الواردة في ميزانية الحكومة               إسرائيلان  
الت السابقة لتقدير تكلفة المستوطنات     ال تنص بوضوح على مخصصات االستيطان، ومع ذلك فان المحاو         

واشار الى ان التكاليف المنصوص عليها صراحة في        ". وصلت الى مليارين ونصف المليار شيكل سنوياً      
  : ما يلي2010-2009ميزانية 

 الف شيكل سنوياً لتوفير الحمايـة للمـستوطنين         540 مليوناً و  54تخصيص  : االمن في القدس الشرقية   -
  .داخل القدس الشرقية، وذلك من خالل شركات امن خاصة على مدار الساعةالذين يعيشون في 

ي سنوياً لتطوير المستوطنة وتحديداً     إسرائيل الف شيكل    840 مليوناً و  76تخصيص مبلغ   : معاليه ادوميم -
  . وحدة استيطانية3100حيث يجري بناء ) 07(المنطقة 

ي سنوياً لتطوير مـستوطنة هـار       إسرائيل الف شيكل    840 ماليين و  107تخصيص مبلغ   :  هار حوماه  -
 وحدة استيطانية خـالل العـام       240حوماه المقامة على اراضي جبل ابو غنيم في القدس الشرقية لبناء            

   .2010 وحدة استيطانية اخرى في العام 970 و2009
 والزراعة   في مجال الطرق والحراسات والبنى التحتية      األخرىوتشمل تفاصيل الميزانية العديد من البنود       

 .والتعليم
  3/7/2009األيام، فلسطين، 

 
  تطوعهم للخدمة المدنيةل الكاذبة يةسرائيلاإل يكشف المعطيات 48ائتالف الشباب في الـ  .16

اصدر االئتالف الشبابي لمناهضة الخدمة المدنية في الـداخل الفلـسطيني،            : زهير اندراوس  - الناصرة
ـ الذي يضم عشرات الجمعيات الشبابية في منا        الخميس، بيانا ضد الخدمة المدنية التـي        أمس،  48طق ال

تنشر : وجاء في البيان  . ية فرضها على الشباب العرب كبديل للخدمة العسكرية       سرائيلتحاول السلطات اإل  
 واسـتطالعات مـشكوك     إعالميـة ية بشكل منهجي تقـارير      سرائيل المدنية اإل  -مديرية الخدمة القومية    

 األغلبية العام العربي وتشويه حقيقة رفض       الرأيبرية تحاول عبرها اختراق     بمصداقيتها في الصحافة الع   
المطلقة من الشباب الفلسطينيين في الداخل لهذه الخدمة، حيث تفبرك المديريـة تقـارير تظهـر رغبـة                  
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، كما تقدم وتروج لمعطيات خادعة تظهر مـثال ان          "بالخيانة" رغم اتهام المجتمع لهم      "بالتطوع"الخادمين  
  !يةسرائيل المدنية اإل- من الشباب العرب يؤيدون الخدمة القومية "91

نعلن في االئتالف الشبابي ضد الخدمة المدنية عن رفضنا لهذه التقارير الملفقة التي تنـدرج               : وزاد البيان 
، ونوجه نـداء  إليها التي ترمي لألهداف الترويجية، ونؤكد اننا مدركون   واإلعالميةضمن الحرب النفسية    

ما لكل فئات مجتمعنا ومؤسساته لتوخي الحذر من الوقوع في هذا الفخ الذي تنصبه المؤسسة الرسمية                عا
، وفي الوقـت ذاتـه      إشكالها بكافة   يةسرائيلاإل المدنية   -للنيل من موقفنا الموحد الرافض للخدمة القومية        

هـل والمؤسـسات علـى      نؤكد ان علينا ان نكثف عملنا الجماهيري لرفع الوعي في اوساط الشباب واأل            
  .مخاطر الخدمة المدنية على هويتنا الوطنية وحقوقنا كأهل هذه البالد

  3/7/2009القدس العربي، 
  

  غزةاستشهاد فتاة وإصابة شقيقها في قصف إسرائيلي وسط قطاع  .17
استشهدت مساء أمس، فتاة وأصيب شقيقها بجروح جراء اسـتهدافهم بقذيفـة مدفعيـة               :وكاالت - غزة 

وأفاد شهود عيان، أن المدفعية اإلسـرائيلية أطلقـت          .ة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة       إسرائيلي
  منطقة الالعديد من القذائف المدفعية على أراضي المزارعين في 

3/7/2009صحيفة فلسطين،   
 

    سجينا  1012السلطة الفلسطينية تعتقل :  حقوقي يندد باألوضاع بالضفةتقرير .18
ة لحقوق اإلنسان في بريطانيا في تقرير لها بمناسبة اليـوم العـالمي لمناهـضة               أعربت المنظمة العربي  

التعذيب أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقوات أمن السلطة الفلسطينية تقومان باالعتداء علـى حقـوق               
المواطنين بأشكال مختلفة أدت إلى تقييد حركتهم أو حريتهم وألحقت بهم األذى الشديد جـراء التعـذيب                 

  .نفسي والجسديال
 وذكر التقرير أن اإلحصاءات تشير إلى أن عدد المعتقلين السياسيين الفلسطينيين داخل مقرات الـسلطة               

 سجينا بين رجل وامرأة توفي عدد منهم جراء التعذيب ونقل عدد منهم إلى المستشفيات               1012بلغ حوالي   
  .بسببه

ارسات االحتالل اإلسرائيلي ليست غريبة على       وأضاف التقرير الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن مم         
 ألـف أسـير     750سمع وبصر المجتمع الدولي، حيث اعتقل االحتالل طيلة سنين الصراع ما يزيد عن              

  . ألف أسير منهم األطفال والنساء11عذب وقتل العديد منهم ومازال يقبع في سجونه حوالي 
وهذا ما يدعو   "لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،       وأكد أن االعتقاالت ما زالت مستمرة بالتعاون مع ا        

إلى الدهشة والغرابة، فبموجب اتفاقيات أوسلو تلتزم السلطة الفلسطينية بتزويد قوات االحتالل بمعلومات             
  ".تقود إلى اعتقال أشخاص مشتبه بعملهم ضد االحتالل

إهانة من يفرج عنه من قبـل سـلطات          وأشار إلى أنه وفقا لسياسة الباب الدوار تقوم السلطة باعتقال و          
االحتالل وتقوم هذه أيضا بنفس الدور، وأوضح أن هذا التكاتف وتبادل األدوار بين سـلطات االحـتالل                 

  .وقوات أمن السلطة الفلسطينية أحال حياة الفلسطينيين إلى جحيم ال يطاق
فـي انتهـاك القـانون وتتـابع         وأكد التقرير أن السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة ال زالت تـصعد            

  .المناهضين لها لحظة بلحظة مستخدمة السجن أنجع وسيلة للقضاء على أي معارضة فكرية بناءة
 وأوضح التقرير أن أوجه معاناة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تبرز فـي اسـتخدام التعـذيب                 

لمبرح والحرمان مـن العـالج     والضغط الجسدي حيث يشمل التعذيب مجموعة ممارسات منها الضرب ا         
  .والنوم وكسر الظهر بالكرسي والتهديد بالقتل والعزل في زنازين انفرادية
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 ويحتجز المعتقلون في أماكن ال تتفق مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، وتقدم للسجناء وجبات طعـام                
ـ            ة يجبـرون خاللهـا علـى       سيئة كما ونوعا وأحيانا تكون فاسدة، كما يتعرضون لمعاملة قاسية ومهين

  .الخضوع للتفتيش العاري والضرب بالهراوات
 كما ال يتوفر للمعتقلين الحد المطلوب من الخدمات الطبية، حيث تفتقر المعتقالت والسجون الفلـسطينية               
ألبسط شروط الرعاية الصحية، كما يحرم المعتقلون من زيارات ذويهم ويحرم عليهم تلقي الزيارة مـن                

  .بيعيين حسب األعراف والقوانين الدوليةمحاميهم الط
3/7/2009نت، .الجزيرة  

  
  إصابة أربعة فلسطينيين برصاص االحتالل قرب نابلس .19

أصيب أربعة مواطنين، برصاص قوات االحتالل بالقرب من مستوطنة تفـوح جنـوب             : الضفة الغربية 
وزعمت  . عاما 15من العمر   وأشارت مصادر فلسطينية أن المصابين األربعة، هم أطفال يبلغون           .نابلس

اإلذاعة العبرية أن قوات االحتالل أطلقت النار على الشبان األربعة بعد رشقهم، لسيارات المـستوطنين               
  .بالحجارة بالقرب من مفرق قبالن إلى الجنوب من مدينة نابلس 

 .من جهة ثانية اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة مواطنين في الضفة الغربية
3/7/2009يل، األردن، السب  

 
  ال أربعة مواطنين واعتق48مداهمات إسرائيلية واسعة بين فلسطينيي  .20

قامت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، بشن حملة مداهمات واسعة النطاق وراء الخط : الناصرة
ازتهم ، على خلفية ما سمته االشتباه بحي48األخضر، أسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين من فلسطينيي 

  .وسائل قتالية خالفاً للقانون
2/7/2009قدس برس،   

  
   للقدس"المؤتمر اإلسالمي" مليونير يهودي واحد أنفق على االستيطان أكثر مما قدمته :التميمي .21

أعرب قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الدكتور :  جيهان الحسيني–القاهرة 
عن الخطوات التي قامت بها منظمة المؤتمر اإلسالمي لدعم القدس تيسير التميمي عن عدم رضاه 

، مؤكداً أن ما بذل من "لم تصل الى درجة التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة"وأهلها، واعتبر أنها 
: وقال. جهد ال يليق بحجم المعاناة الضخمة المتزايدة للفلسطينيين من مسيحيين ومسلمين في القدس

هودي واحد أنفق على االستيطان أكثر مما قدمته منظمة المؤتمر اإلسالمي للقدس من دعم مليونير ي"
  . "مالي منذ إنشائها قبل نحو أربعين عاماً

 في المئة من 20ولفت التميمي إلى أن إسرائيل تسعى الى توسيع مساحة القدس المحتلة لتجعلها أكثر من 
ال المدن الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة مساحة الضفة الغربية، في محاولة لتقطيع أوص

  . "ما يجري في القدس هو عملية تطهير عرقي خطيرة تنفذها إسرائيل: "وأضاف. متواصلة األطراف
وتحدث عن مخاطر المخططات االستعمارية اإلسرائيلية أسفل ومحيط المسجد األقصى المبارك، مؤكداً 

 القدسي، الكنيس األكبر في العالم، وأنها تعمل على قدم وساق لبناء أن إسرائيل أقامت في محيط الحرم
إنهم يعملون على : "وقال. المزيد من الكنس على حساب ممتلكات ومصليات المسجد األقصى المبارك

بناء قبة تضاهي قبة الصخرة المشرفة، وكل ذلك يندرج ضمن مسلسل تزوير تاريخ المدينة، وتغيير 
 كيلومتر، 100 كيلومترات، ويسعون الى جعلها 7مساحة القدس هي : "وتابع. »اًمشهدها ليصبح يهودي

، في حين ال تتعدى وفق 2020ويعملون ليكون عدد اليهود في القدس مليون نسمة بحلول عام 
  . " في المئة12مخططاتهم نسبة العرب 
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ورة دينية ووطنية، وأن كل من موقعي الديني أشدد على أن االتفاق بين القوى الفلسطينية هو ضر": وقال
  . "من يضع المعيقات أمام المصالحة أشكك في انتمائه

  3/7/2009الحياة، 
 

 تصاعد انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية خالل حزيران الماضي: تقرير .22
حزيران ، أن شهر " مدى-المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "لـ كشف تقرير : رام اهللا

الماضي، شهد تصاعدا في انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، قياسا ) يونيو(
وبرزت أكبر تلك االنتهاكات في مناطق الضفة الغربية، التي تقع تحت . الذي سبقه) مايو(إلى شهر أيار 

  .سيطرة السلطة الفلسطينية
 عمليات اعتقال ومحاكمة وسجن ودهم وتوقيف، في كل من تقرير أن تلك االنتهاكات شملتالوأوضح 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
واشار التقرير، إلى أن محكمة القدس المركزية اإلسرائيلية، حكمت على مراسل تلفزيون العالم خضر 

كما اعتدى جنود االحتالل على المصورين , شاهين والمنتج محمد سرحان بالسجن لمدة شهرين
يسري الجمل ومساعده , ايف الهشلمون وشقيقيه ناجح وعبد الحفيظ، حازم بدر، إياد حمدالصحفيين ن
  .مأمون وزوز

و فريد ابو , عوض الرجوب: كما قامت األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال الصحفيين
كما قامت , مورو يونس حساسنة، والكاتب الصحفي سري س, و قيس ابو سمرة,  وعالء الطيطي ,ضهير

بإيقاف طاقم تلفزيون الجزيرة القطري، وائل الشيوخي، و زياد االقرط ومحمد سالمة، ومسح مادة 
مصورة عن الكاميرا، كما قامت األجهزة األمنية في غزة باعتقال سري القدوة، واالعتداء على محمد 

  .مشهراوي
2/7/2009قدس برس،   

  
   الشهر الماضي250فلسطينيين واعتقلت اكثر من  تسعةقوات االحتالل قتلت :  حقوقيتقرير .23

اعلنت منظمة التضامن الدولية ان هجمات قـوات االحـتالل االسـرائيلي ضـد              :اشرف الهور  -غزة  
 22 مواطنا، بينهم امرأة و    250 فلسطينيين، واعتقلت    9الفلسطينيين الشهر الماضي، اسفرت عن استشهاد       

ذي يرصد االنتهاكات االسرائيلية بحق الفلسطينيين ان قـوت         وجاء في التقرير الشهري للمنظمة ال      .طفال
بحق الشعب الفلسطيني مـن عمليـات قتـل واعتقـال           ' سياساتها القمعية 'االحتالل االسرائيلي واصلت    

  .وتوغالت
واشارت الى انه كان من ضمن الشهداء مواطن مقدسي استشهد على يد مستوطن متطرف بعد ان اطلق                 

  .النار عليه مباشرة
  .حسب التقرير فإن عدد الشهداء من غزة بلغ سبعة شهداء، وفي الضفة شهيدين آخرينوب

 مواطنـا،   250وبين ان قوات االحتالل االسرائيلي صعدت اعتقاالتها خالل الشهر، واعتقلت اكثر مـن              
تصاعدها بحق االطفال تحت سن الثامنة عشرة من العمر حيث          'الفتا الى ان هذه االعتقاالت تميزت بـ        

فتاة مجهولة الهوية من    'ولفتت الى انه كان من بين المعتقلين        . " طفال فلسطينيا  22عتقلت قوات االحتالل    ا
  ."مدينة طولكرم

  3/7/2009القدس العربي، 
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   توغالً في الضفة خالل أسبوع مصحوبة باعتقاالت18قوات االحتالل نفذت : توثيق .24
 عشرة عملية توغل على األقل مصحوبة باعتقاالت، في نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثماني: رام اهللا

 واختطفت ،أرجاء الضفة الغربية المحتلة، خالل أسبوع واحد، وفقاً لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
    .ثمانية وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم عشرة أطفال تلك التوغالت خالل

2/7/2009قدس برس،   
  

  مانيواللد تعود الى اواخر العهد الراكتشاف فسيفساء كبيرة في  .25
 تم أمس ازاحة الغطاء عن مكتشف اثري يقع في الجزء الشرقي مـن              - كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   

مدنية اللد الفلسطينية القديمة هو عبارة عن فسيفساء كبيرة رائعة االشكال وااللوان تعود الى اواخر العهد                
وتحتوي على حجيرات ملونة ترسم اشكاال مـن        / ثمانين مترا مربعا  ماني وتقدر مساحتها بنحو مئة و     والر

وتـم اكتـشافها للمـرة       .الطيور والنباتات واالسماك والقطع البحرية التي كانت مستعملة في تلك الحقبة          
  .لكنها بقيت مغطاة دون ان يتاح استثمارها ال للسياحة وال للبحث . 1996االولى في عام 

 .يفساء الى الواليات المتحدة لعرضها على الجمهور في متحف نيـو يـورك  وسترسل قطعة من هذه الفس  
واشارت سلطة االثريات االسرائيلية الى انه سيصار الى نزع الفسيفساء عن االرض فتركيبها على منشأة               

  .ضخمة تضمن حفظها ثم اعادتها الى مكانها االصلي
 يعدون بان مدينة اللد ستصبح مدينة اكثـر         وقد تستغرق هذه العملية سنتين لكن مسؤولو سلطة االثريات        

  .جذابية للسياحة
3/7/2009الرأي، األردن،   

  
 فتوى فلسطينية بتحريم تقبيل القادمين من الخارجو .. في الضفة بأنفلونزا الخنازيراصابة 48 .26

ة  الفلسطيني على شبكة اإلنترنت إن مفتي محافظ"الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون"ذكر موقع : غزة
وجاء في الفتوى . نابلس الشيخ أحمد شوباش حث على عدم تقبيل األشخاص الذين يعودون من الخارج

ال يجوز شرعا معانقة وتقبيل المريض مرضا معديا حتى ال ينتقل المرض عبر المالمسة والتعرض "
ية، حيث  حالة في الضفة الغرب48وقد بلغ عدد اإلصابات بالمرض . "لنفس المريض، إلى غير المريض

 27شهدت مدينة رام اهللا أكبر عدد من حاالت اإلصابة بالمرض، حيث أصيب في المدينة وحدها 
 . شخصا

3/7/2009الشرق األوسط،   
  

 مسؤولية وفاة خمسة من أبنائهم" األونروا"يحملون " البداوي" مخيم أهالي .27
م البداوي اعتصاماً احتجاجياً في وأهالي مخي)  عاما18ً(نفذ أهالي الشاب ربيع عبد السالم زيد : البداوي

المخيم بعد وفاته في أحد مستشفيات طرابلس التي نقل إليها صباح أمس للمعالجة بعد إصابته بوعكة 
 . صحية، محملين بذلك إدارة المستشفى مسؤولية الوفاة بداعي التقصير

 كلمة رأى فيها أنه "بو لؤيأ" أركان بدر "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"وألقى مسؤول الشمال في 
، محمال األونروا "نكون قد خسرنا خمسة من أبناء شعبنا في أقل من شهر"بوفاة الشاب ربيع زيد 

بسبب تعاقدها مع مستشفى ال يلبي الحاجات الطبية الالئقة "المسؤولية الكاملة عن وفاة هذا العدد 
 . "للمرضى الفلسطينيين، مما يسبب الموت المبكر لهم

لب أبو لؤي المدير العام لألونروا بوقف التعاقد الفوري مع هذا المستشفى، ونقل التعاقد إلى أي وطا
  مستشفى آخر يقدم استشفاء الئقا لفلسطينيي مخيمات الشمال، مشددا على ضرورة فتح تحقيق مع 
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  . ةالمسؤولين عن قسم الصحة في األونروا وإدارة المستشفى لمعرفة األسباب الحقيقية للوفا

3/7/2009السفير،   
  

  في مسابقة عجائب الدنيا السبع"البحر الميت" إدراج تقرر  الفلسطيينةالسلطة .28
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجيهاته لذوي الشأن في السلطة الوطنية الفلسطينية  :رام اهللا

 .بأن يتم إدراج البحر الميت، كإحدى العجائب الطبيعية السبع
ن من شأن فوز البحر الميت في المسابقة أن يلقي الضوء على التهديد البيئي للبحيرة وترى السلطة أ

الفريدة في العالم والتي تقلصت بشكل دراماتيكي إلى حد كبير في السنوات الثالثين األخيرة، وذلك بسبب 
بدأت الوزارات و. االستغالل البشري لمياه نهر األردن التي تغذيه، باإلضافة إلى استخراج المعادن منه

والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التابعة للسلطة بالترويج لهذا المعلم الحضاري والتاريخي 
واإلنساني، وأعطت الخارجية الفلسطينية أوامر لسفاراتها بتقديم كل يلزم من نشرات تثقيفية حول البحر 

 .الميت
طة األكثر انخفاضا في العالم، وأن شمسه األكثر وستوضح نشرات السلطة حقيقة أن البحر الميت النق

صفاء وخلوا من األشعة الضارة، وضرورة المحافظة على هذا المعلم الطبيعي الفريد، وإنقاذه من 
 .االستغالل البشري الهائل

، تتم )اإلنترنت(يذكر أن عجائب الطبيعة السبع الجديدة هي مسابقة تتم على الشبكة العنكبوتية الكونية 
وحسب . »إذا أردنا أن نحافظ على شيء، فعلينا أوال أن نثمنه ونحسن تقديره بشكل حقيقي" شعار تحت

قواعد هذه المسابقة، فإنه إذا كان الموقع المرشح يقع في أكثر من بلد واحد، فإن جميع البلدان التي تقع 
وبالتالي فإن ). تموز( يوليو 7مثل هذه المواقع فيها يجب أن تشكل لجنة رسمية داعمة بخصوصها قبل 

على السلطة أن تشكل لجنة بالتنسيق مع األردن الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البحر، ومن غير 
المعروف كيف سيكون موقف إسرائيل، وما إذا كانت ستتدخل في هذه المسألة، باعتبارها تسيطر على 

والبحر الميت هو بحيرة يعتبر . الالجهة الغربية من البحر في مدينة أريحا في الضفة الغربية، أم 
م تحت سطح البحر بحسب قياسات 417سطحها أعمق نقطة في العالم على اليابسة، حيث يقع على عمق 

ويقع البحر ما بين األردن والضفة الغربية، وله عبر التاريخ ذكر في جميع الحضارات التي . 2003عام 
 .سكنت حوله

 3/7/2009الشرق األوسط، 
  

  تصدر كتابا حول المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس "االلكسو" .29
 كتابا مهما عن مدينـة القـدس        "االلكسو" أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم        :وفا – تونس

أبـرزت فيـه باألرقـام والوقـائع        " االعتداءات اإلسرائيلية على أهاليها وتراثها    .. القدس  "حمل عنوان   
  .لة على القدس وأهلها وتراثهااالعتداءات االسرائي

2/7/2009وكالة وفا،   
  

   كنفاني كتاب جديد يجمع أعماالً غير منشورة لغسان": معارج اإلبداع" .30
صدرت في دمشق مجموعة من أعمال األديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني تحت عنوان : دمشق

 صفحة من 270، في كتاب يقع في "مؤسسة فلسطين للثقافة"وصدرت هذه األعمال عن ". معارج اإلبداع"
يضم بين "القطع الكبير، ضمن إصدارات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، حيث 
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 1951دفتيه ما لم ينشر من بواكير أعمال األديب المبدع، والمناضل الشهيد غسان كنفاني، ما بين العام 
  .، وفق الجهة الناشرة"1960والعام 

 3/2/2009قدس برس، 
  

  فيلم كارتوني فلسطيني يتناول معاناة أهل غزة" فاتنة" .31
 اختار المخرج الفلسطيني الشاب احمد حبش الرسوم المتحركة ليقدم من خاللها فيلمه :رويترز - رام اهللا 
على مدار نصف ساعة، ويعرض في جانب منه لألوضاع الصحية في قطاع غزة وما " فاتنة"الدرامي 
 .المواطنون الفلسطينيون من صعوبة في رحلة البحث عن العالجيواجهه 

 من انقطاع للكهرباء 2006 و2005ويتضمن الفيلم مجموعة من المشاهد الحياتية في غزة بين عامي 
ومسيرات شعبية واغالق للحدود بين القطاع واسرائيل ومعاناة المواطنين على حاجز اريز عند محاولتهم 

 .العبور الى اسرائيل
2/7/2009القدس، فلسطين،   

 
 انطالق مهرجان فلسطين للفنون والموسيقى: رام اهللا .32

. انطلق امس مهرجان فلسطين الدولي للفنون والموسيقى في مدينة رام اهللا:  امجد سمحان-  رام اهللا
 في وسيلة ثقافية وفنية إبداعية لالتصال بالعالم وللمساهمة"وقالت رئيسة المهرجان ايمان الحموري، انه 

 . "كسر الحصار الثقافي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ عقود
المهرجان "، ان 1993وأكدت الحموري التي ترأس مركز الفن الشعبي الذي أطلق المهرجان في العام 

هو الوحيد من نوعه في بالدنا وأضحى اكبر حدث فني سنوي، يساهم في إحياء المشهد الثقافي في 
 . "فلسطين

لمهرجان ثمانية ايام متواصلة تعرض خاللها احدى عشرة فرقة أجنبية وعربية ومحلية أعمال وسيستمر ا
ويشارك في المهرجان الفنان العراقي الهام المدفعي في ثاني ايام . رقص وغناء وموسيقى عريقة

وتقام العروض في قصر الثقافة في رام اهللا ومسرح الحكواتي في القدس وفي بيت لحم . المهرجان
 . ابلسون

3/7/2009السفير،   
  

   اإلسالميون في األردن يتضامنون مع الحملة الدولية لإلفراج عن نواب حماسالنواب .33
تضامنها مع الحملة )  نواب6( أعلنت كتلة النواب اإلسالميين في البرلمان األردني : يو بي أي- عمان 

 اإلسرائيلية التي أطلقها رئيس الدولية لإلفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون السجون
المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك غداة اإلفراج من السجون اإلسرائيلية بعد اعتقال دام ثالث 

  .سنوات
  2/7/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل" األردنية تصعد حملتها ضد الحكومة بعد أنباء عن استيراد منتجات من المعارضة .34

مقاومة التطبيع النقابية الشعب األردني للمشاركة في اعتصام تنظمه يوم دعت لجان :  يو بي أي-عمان 
احتجاجا على سماح الحكومة باستيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، وللمطالبة بطرح "األحد المقبل 

  .، بحسب رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة"الثقة بوزير الزراعة على خلفية ذلك
إن تنظيم االعتصام يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها "وقال الرفايعة في تصريح صحافي 

  ".النقابات المهنية لوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل
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فيما أعرب عضو المكتب التنفيذي في جماعة األخوان المسلمين رحيل الغرايبة في تصريح صحافي عن 
لت أن المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل من إنتاج المستوطنات في لألنباء التي قا" سخطه"

، "تعدي للخطوط الحمراء"، وهو "مثير جداً لنقمة الشعب األردني"الضفة الغربية، وقال إن هذا األمر 
  ".أمراً في غاية الخضوع وال يسكت عنه"ويعتبر 

من المنتجات  % 75-70الت أن ما نسبته وكان وزير الزراعة سعيد المصري قد نفى األنباء التي ق
الزراعية التي يستوردها األردن من إسرائيل هي من إنتاج المستوطنات، وأكد أن السلطات المختصة 

  .تشدد على البيانات الخاصة بكل منتج لمعرفة مصدر إنتاجه قبل دخوله األسواق األردنية
2/7/2009الحياة،   

  
   مصر في يإسرائيل مقابل آخر جاسوس  مصريا٧٧ًصفقة لإلفراج عن : هآرتس .35

ية تجهز لصفقة تبادل أسرى بـين       سرائيلكشفت صحيفة هآرتس، أن أجهزة االستخبارات اإل      : محمد عبود 
وأوضـحت  .  السجون المـصرية   في، الستعادة عودة سليمان ترابين، آخر جواسيسها        "إسرائيل"مصر و 

بات بالـسجن    سجونها، يقضي عدد منهم عقو     يف أسيراً مصرياً    ٧٧الصحيفة العبرية أن تل أبيب تحتجز       
 إعداد وتنفيذ عمليات فدائية، بينما      ي قضايا أمنية تتنوع ما بين التخابر واالشتراك ف        المشدد بعد إدانتهم في   

 قضايا جنائية مثل السرقة واالعتداء بالضرب والتسلل        ييقضى البعض اآلخر عقوبات بالحبس التهامهم ف      
 ٤ية ألقت القبض مؤخراً على      سرائيلأن الشرطة اإل  " هآرتس"وأوضحت  . نونيةبطرق غير قا  " إسرائيل"لـ

 يسـرائيل اإلمصريين بالقرب من قاعدة عسكرية مهمـة بـصحراء النقـب، وتـم تـسليمهم للجـيش                  
ـ    فيية الشاباك اللذين حظرا النشر      سرائيلولالستخبارات اإل  تم تـسوية صـفقة إلطـالق        القضية، حتى ت

  . ، مقابل اإلفراج عن ترابينيلإسرائ سجون المصريين في
  2/7/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
  يإسرائيلدعوة بيريز للقاء العاهل السعودي تهريج : دبلوماسيون عرب .36

ي شيمون بيريز للعاهـل     سرائيلاعتبرت مصادر دبلوماسية عربية دعوة الرئيس اإل      :  يوبي أي  -القاهرة  
ينهما ال تعدو أن تكون تهريجاً سياسياً واستمراراً لممارسة         السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز للقاء عاجل ب        

كما اعتبرت أن بيريز يهدف بدرجة أساسية إلى االلتفـاف علـى الموقـف              .  الوقت وإضاعةالمراوغة  
األمريكي من عملية السالم، خاصة ضرورة تجميد االستيطان، وكذا العمل ألجل احتواء الضغوط الدولية              

  . واإلسالميةولة العبرية للجلوس مع قادة الدول العربية بدعوى استعداد ساسة الد
  3/7/2009الشرق، قطر، 

  
  "35إف "مصر تخطط لشراء صواريخ روسية قادرة على إسقاط طائرات : معاريف .37

العبرية، إن مصر تخطط لشراء صواريخ روسية متطـورة مـن           " معاريف"قالت صحيفة   : محمد عطية 
األمريكيـة التـي    " 35إف  "الصواريخ الباليستية وإصابة طائرات     القادرة على إسقاط    " 400أس  "طراز  
  . في الحصول عليها من الواليات المتحدة" إسرائيل"ترغب 

  2/7/2009صحيفة المصريون، 
  

  في الضفة الغربية" حملة سالم يا صغار"له مشروع تمو" المقاومة الجميلة: "حملة الشارقة .38
 المقاومة الجميلـة    -سالم يا صغار    "ول، عن اطالق مشروع     أعلن، أمس األ  :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
، الممول من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ضمن حملة الـشارقة لـدعم أطفـال             "الجوالة

، فـإن   "حملة سالم يا صغار   "فلسطين، المقرر تنفيذه في جميع مدن الضفة الغربية، ووفقا لما أكدته إدارة             
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المشروع، تأتي جراء االفتقار الى مناخ نفسي وفني للخيال والحلم واإلبداع لألطفال            المشكلة التي يعالجها    
نتيجة للعنف، والضغوطات التي يتعرضون لها يومياً مما يؤثر سلباً في قدرتهم على التعبيـر بالكلمـات                 
عما يعانونه من ضغوط بسبب الحواجز العسكرية والعنف المفروض عليهم، واهتـزاز ثقـة األطفـال                

  .أنفسهمب
  3/7/2009الخليج، 

 
  إلى وقف تام لالستيطان وحل الدولتين" إسرائيل"ميركل تجدد دعوة  .39

جددت المستشارة األلمانية أنغيال مركل في الخطاب الـذي ألقتـه أمـس باسـم        :  اسكندر الديك  -برلين  
قد األسبوع المقبـل   التي ستع"قمة الدول الصناعية الثماني"حكومتها في البرلمان االتحادي لمناقشة أعمال       

  .بوقف كامل لالستيطان وتنفيذ حل الدولتين" إسرائيل"في إيطاليا، مطالبة 
وشددت مركل على ضرورة حض األطراف المختلفة على تقديم تنازالت في األمور المختلفة، بما فـي                

إلى حـل   لدي قناعة تامة بضرورة وقف كامل لالستيطان، وإال فإننا لن نصل            ": ذلك االستيطان، وقالت  
  ."اليهودية ودولة فلسطينية قادرة على العيش في أمان"  إسرائيل"الدولتين المنشود، أي دولة 

3/7/2009الحياة،   
  

  االستيطانإذا جمدت ستربح التطبيع " إسرائيل"مسؤول أمريكي يرى أن ": جيروزاليم بوست" .40
 لن تخسر شيئاً بموافقتها على      "إسرائيل"قال عضو الكونغرس األمريكي روبرت واكسلر إن        ): أي.بي.يو(

  .تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، لكنها بالمقابل قد تربح كل شيء بما في ذلك التطبيع مع العرب
للمـرة الثالثـة منـذ      " إسرائيل"عن واكسلر الذي يزور     " يةسرائيلاإل" "جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   

جميد النشاط االستيطاني قد يمكن االتفاق عليه بـين         طلب وقف أو ت   "كانون األول الماضي قوله     /ديسمبر
والواليات المتحدة خالل األسابيع المقبلة، وهو لفتة صغيرة ودفعة على الحساب عندما تنتظـر              " إسرائيل"

وأضاف واكسلر أنه على الجانب اآلخر هنـاك        ". ما سيكون عليه األمر على الجانب اآلخر من المعادلة        
، "إسـرائيل "ن واشنطن على اتخاذ خطوات ذات معنى باتجاه التطبيـع مـع              دولة عربية تم حثها م     22

قدمت مطالب متساوية إن لم تكن أكثر إلى العالم العربي في إطار بدء العمليـة               "وأضاف أن إدارة أوباما     
  ".والمفاوضات) التطبيع(

3/7/2009الخليج،   
  

  غزة منحة مكسيكية للمساعدة في تلبية االحتياجات الغذائية لقطاع  .41
 ألـف دوالر    50قرر صندوق التعاون الدولي المكسيكي للتنمية، تقـديم منحـة قيمتهـا             : غزة، فلسطين 

وقـال  . التي ينفذها برنامج األغذية العالمي في قطاع غـزة " شريان الحياة "أمريكي، من أجل دعم عملية      
قديم مساعدات غذائية عاجلـة     يعتزم استخدام هذه المساهمة المكسيكية في ت      "إنه  : برنامج األغذية العالمي  

  ". مدرسة85 ألف طفل في حوالي 50 ألف شخص من أهالي قطاع غزة، من بينهم 365لنحو 
3/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
 يتعين أن ينعم الفلسطينيون بالحرية: القنصل أمريكي في القدس .42

ه يتعـين أن يـنعم       العام في القدس جاكوب والس على ان       األميركيأكد القنصل   : أرناؤوطعبد الرؤوف   
 الرئيس األميركي باراك أوبامـا فـي جامعـة          ألقاها الكلمات التي    أنالفلسطينيون بالحرية، مشدداً على     

  .  وانه عاقد العزم على تحقيق السالمأفعال ستليها وإنماالقاهرة ليست كلمات جوفاء 
3/7/2009األيام، فلسطين،   
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  بين أوباما ونتنياهو والمواقف العربية .43

  يس مصطفى القاسمأن. د
إن أهم ما يميز خطاب نتنياهو هو إغفاله الكامل ألية إشارة للمبادرة العربية وإلنهاء االحتالل للضفة 
الغربية والقطاع وبقية األراضي العربية المحتلة، وإغفاله الكامل كذلك حتى لمجرد اإلشارة إلى 

غم مما فيها من تنازالت، وال إلى شروط االتفاقيات السابقة التي أبرمت مع الجانب الفلسطيني، بالر
وبالمقابل، فإن ردود الفعل الغربية، واألمريكية بوجه خاص، بل وحتى ردود . الرباعية أو أنابوليس

األنظمة العربية، لم تطالبه بما طالبت به حماس، حتى قبل تشكيلها للحكومة، وما طالبت به حكومة 
ه الجانب الفلسطيني باستمرار، حيث اشترطت عليهما وما زالت الوحدة الوطنية بعد تشكيلها وما تطالب ب

، ورددتها بالحرف الواحد دون زيادة أو "إسرائيل"تشترط القبول بجميع الشروط التي طالبت وتطالب بها 
لم يذكروه حتى بانابوليس أو بأوسلو، وإنما رحبت بإشارته إلى دولة فلسطينية، دون النظر في . نقصان

وما تأثير ذلك على طبيعة " إسرائيلأمن "ولة التي يريدها نتنياهو من منطلق ما اسماه طبيعة هذه الد
الفلسطينية ، ودون أي تعليق على القضايا األخرى التي أثارها والتي يجب أن تكون محل تعليق " الدولة"

مواجهة نحن إذن مرة أخرى أمام تحيز كامل، حتى بعد خطاب أوباما، وفي . من الرباعية على األقل
وإنما مع " إسرائيل"مشهد يستوجب الحذر الكامل واالستعداد له بطريقة صريحة وصارمة ليس فقط مع 

  .اإلدارة األمريكية أيضاً والرباعية
ليس هذا فقط، بل إن مبعوث الرئيس األمريكي إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، وقبل أن يلقي نتنياهو 

". يهودية" "إسرائيل"ي بأن تكون سرائيلفي عقده مع الرئيس اإلخطابه، صرح في القدس وفي مؤتمر صحا
من االعتراف بها كدولة يهودية، وهو ما عاد وأكده " إسرائيل"أي أنه أكد قبول أمريكا بما تطالب به 

وبعد الخطاب وافق المبعوث هذا أيضاً على أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة . نتنياهو في خطابه
هذا الموقف من المبعوث األمريكي يشير إلى أن أمريكا قد شرعت .  كما اشترط نتنياهومنزوعة السالح،

في تكوين قناعاتها بشأن ما قد تتمخض عنه سياستها تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذا الموقف أخذ في 
ية بشكل علني متعمد أوالً لكي يتم تسجيل موقف علني لصالح سرائيلالتجاوب مع الطروحات اإل

ومن المؤسف أننا لم نسمع رداً عربياً . وثانياً إلشعار العرب بهذا الموقف واختبار ردود فعلهم" إسرائيل"
بدأت في اقتناص المواقف العلنية والعرب والفلسطينيون " إسرائيل. "أو فلسطينياً على تصريحات ميتشل

 سيتبع سياسة الشفافية وقال إن ما وقد قال أوباما في خطابه في جامعة القاهرة بأنه. الرسميون في غفلتهم
ومن المؤكد أن مبعوثه إلى الشرق األوسط ال يعلن هذه . يقوله في العلن هو ما سيقوله في الغرف المغلقة

وإذن فقد بدأ الموقف . المواقف ذات الخطورة دون أن يكون قد حصل على موافقة مسبقة من رئيسه
  .ئمة في خطاب أوبامااألمريكي يتكون بعد أن كان عبارات غامضة عا

هناك بين المعلقين من العرب على خطاب أوباما من نصحوا بالتريث في الحكم عليه أو له إلى أن يكون 
هذه نصيحة في غير محلها ألنها تتجاهل أمراً في غاية . الرئيس األمريكي قد أعلن موقفه بالتفصيل

فبعد اإلعالن عنها يصبح .  قبل إعالنهااألهمية، وهو وجوب محاولة التأثير على مضمون هذه السياسة
تعديلها أمراً في غاية الصعوبة، ألن ذلك يعني التراجع عن عناصر وردت فيها بعد أن يكون الرئيس قد 

فإذا أراد الفلسطينيون والعرب . بطبيعة الحال" إسرائيل"استنفذ مشاوراته مع مستشاريه وقادة الكونغرس و
السياسة فمن الواجب التحرك بسرعة قبل أن تستوي الطبخة بجميع أن يكون لهم دور في تكوين هذه 

لقد طاف ميتشل عواصم عربية وأجرى لقاءات مع الرئيس الفلسطيني ولم يصدر عنه أي بيان . مكوناتها
أو تصريح ال في مؤتمر صحافي أو غيره يدل حتى اآلن على تبني أي موقف عربي، على غرار ما 

الحديث عن عدم توسيع المستوطنات هو حديث عن جانب فرعي، ألنه . يةائيلسرفعل بالنسبة للمواقف اإل
ويجب أال ننشغل بالفروع مرة . ال يتحدث عن األصل، وهو عدم شرعية المستوطنات في حد ذاتها
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عن التوسع، بعد أن تكون قد نفذت ما تريد، ونعده " إسرائيل"أخرى ونتغافل عن األصل، ثم تتنازل 
  .نصراً كبيراً

ال تتردد لحظة في تذكير الواليات المتحدة بما التزمت به حيالها، سواء كان ذلك في تصريح " رائيلإس"
وحان الوقت بتذكير الواليات المتحدة بما التزمت به دولياً في . صحافي أو رسالة أو اتفاق رسمي

لتي مرت دون يجب تذكيرها، على األقل، بالقرارات ا. موافقتها على قرارات صادرة عن مجلس األمن
أن تمارس الفيتو ضدها، مثل القرار بعدم شرعية ضم القدس أو تغيير معالمها أو تركيبتها السكانية، 

ومثل القرار بعدم شرعية المستوطنات، فأمريكا كان هذا موقفها المسجل . ومطالبتها بإلغاء كل ما أجرته
يها أمريكا يجب مطالبتها بااللتزام بها جميع قرارات مجلس األمن التي وافقت عل. عليها في مجلس األمن

دعا أوباما في . وليس التذكير فقط، بل المطالبة بااللتزام. كالتزامات دولية تعلو على أي التزام فردي
ولذا يجب اإلصرار على ذلك، فما هو غير . خطابه إلى ضرورة التمسك بالقيم، ومن أولها سيادة القانون

توطنات ليست شرعية، وقضى بذلك مجلس األمن ومحكمة العدل المس. شرعي ال يجوز منحه شرعية
. لقد أجمعت المحكمة على ذلك، بما فيها القاضي األمريكي. الدولية في فتواها الخاصة بجدار الفصل

أو الواليات المتحدة أن تخالفه إذا " إسرائيل"وسيادة القانون تتطلب احترام ما أفتت به المحكمة، وليس ل
وهذا نفسه ينطبق على عدم شرعية االحتالل . أ سيادة القانون وتريد لهذا المبدأ أن يسودكانت تحترم مبد

وينطبق على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة . يةإسرائيلوما ترتب عليه من تصرفات 
ل والسيادة للتصرف والتي تشمل، وفقاً لقرارات األمم المتحدة أيضاً والشرعية الدولية، حقه في االستقال
  .وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وحقه في تقرير مصيره، وحق الالجئين في العودة

وليست قرارات مجلس األمن وحدها هي التي تعبر عن الشرعية، بل إن قرارات الجمعية العامة لألمم 
عامة العديد من اللجان لمتابعة وقد شكلت الجمعية ال. المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لها شرعيتها

حقوق الشعوب الفلسطيني، وتقارير هذه اللجان كانت محل نظر وإقرار من الجمعية العامة ويجب 
لقد قررت محكمة العدل الدولية أن الجمعية العامة لألمم المتحدة هي صاحبة االختصاص . الرجوع إليها

جاء ذلك أيضاً في الفتوى . ريث القانوني لعصبة األمماألصيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بصفتها الو
المذكورة، وفي تلك الفتوى اعتمدت المحكمة على قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس األمن، بل 
وحتى على مشروعات القرارات التي لم تنجح في مجلس األمن بسبب الفيتو األمريكي، ووجهت المحكمة 

والجمعية العامة هي التي اعتمدت حق العودة كحق مقرر في القانون، . قنقداً إلساءة استعمال هذا الح
والتغييرات التي قد تطرأ في داخل موطن الالجئين ال تمس هذا . وكررت اعتمادها له طوال هذه المدة

وال يقبل حرمان الالجئ من ممارسة هذا الحق ألسباب . الحق ما دامت ممارسته اختيارية بالنسبة لالجئ
، ألن وجود "إسرائيل"ي الذي تبناه ميتشل من يهودية سرائيل كما هو الحال في الموقف اإلعنصرية،

وعودته هي إعادة ". إسرائيل"الالجئ في وطنه سابق على جميع هذه التغيرات وسابق في حالتنا لقيام 
حدة اعتبرت حق والجمعية العامة لألمم المت. األمور إلى طبيعتها إلى ما كانت عليه، والطارئ ال يعتد به

العودة واحداً من الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف بالنسبة للشعب الفلسطيني، وقد اتخذت قراراتها في 
وبعد كل ما أحدثته من تغييرات على أساس أنه حق ثابت ال تمسه " إسرائيل"هذا الشأن بعد قيام 

ية خاصة ألن تشريدهم لم يكن اختيارياً وبالنسبة للشعب الفلسطيني فإن هذا الحق يكتسب أهم. التغيرات
الجمعية العامة . وإنما كان نتيجة لتطهير عرقي مبرمج، أي نتيجة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

لالمم المتحدة هي التي تمثل المجتمع الدولي، وليس أمريكا أو الرباعية، وقراراتها أولى باالحترام 
  .أو تتبرع بها الرباعية بالمخالفة للقانون الدولي" إسرائيل" أمريكا لوالتطبيق من التزامات فردية تقدمها

يجب شهر سالح القانون، هذا السالح الذي أغفله العرب والفلسطينيون طوال هذه المدة، بل واستخفوا 
وهذا عكس ما تفعله . ولكن عندما استندوا إليه أنصفهم، كما هو الحال في موضوع الجدار. به، كلما أثير

وفي . والحركة الصهيونية، حيث تحرصان دائماً على محاولة إلباس ما تريدان بلباس قانوني" رائيلإس"
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. هذا الوقت بالذات الذي تحاول فيه أمريكا استرداد مصداقيتها، فإنه من األهمية بمكان إشهار هذا السالح
ت الذي كانت تتحدث عنه كقيمة فاإلدارة األمريكية السابقة انتهكت القانون انتهاكاً صارخاً في نفس الوق

اإلدارة . وانتهاكاتها هذه هي التي أفقدتها مصداقيتها على المستوى العالمي. يجب أن يلتزم بها العالم
الحالية تحاول أن تسترد ألمريكا مصداقيتها، وهي فرصة للتأكيد لها على ضرورة احترام مبدأ سيادة 

المفاوضون الفلسطينيون والعرب يجب أن .  الفلسطينيةالقانون والشرعية الدولية في معالجة القضية
يتمسكوا بهذا الموضوع بجدية، وعليهم أن يتغلبوا على مرض االستخفاف به أو الرغبة في إرضاء 

يجب إحراج أمريكا واالتحاد األوروبي باالستناد إلى القيم التي . على حسابه" إسرائيل"الدول الكبرى أو 
. ضارتهم، وأهمها سيادة القانون والديمقراطية، وركز عليها أوباما في خطابهيدعون أنها قيمهم وأساس ح

والموضوع ليس الكيل بمكيالين، وإنما هو انتهاك لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي والمبادئ التي 
 ومن تلقى تجاوباً في الغرب ألسباب متعددة،" إسرائيل"إن . ينادي بها الغرب، وهو مبدأ سيادة القانون

بينها أساساً أنها تخاطبهم من المنطلقات التي يؤمنون بها، مثل الديمقراطية وسيادة القانون، في حين أن 
وعلينا أن نستعمل اللغة . ولكنها نجحت إلى حد ال بأس به في ادعاءاتها. ممارساتها تتعارض مع كليهما

ن القيم التي يدعونها هي قيم نؤمن ذاتها في مواجهة الغرب وفي عرض حقوقنا والمطالبة بها، خاصة وأ
  .بها نحن ونسعى جاهدين لنراها سائدة في أوطاننا، ومن أولها سيادة القانون والديمقراطية

وتميز خطاب نتنياهو كذلك بااللتزام الكامل بالمشروع الصهيوني والحرص على تحقيقه في فلسطين من 
" القدس العربي"الذي استعرضناه في مقال نشرته جميع جوانبه كما وضعه أستاذه فالديمير جابوتنسكي، و

وبقدر حرصه على تنفيذه، إال إنه قلق عليه ويريد أن . 2009يونيو / تموز 13في عددها الصادر في 
وبذا يضع الفلسطينيين . وجميع الشروط التي وضعها تصب في هذا االتجاه. يضمن له البقاء والشرعية

ع ذلك المشروع، ال فرق في ذلك بين معتدلين وممانعين أو بين والعرب مرة أخرى في مواجهة كاملة م
  .من تصالحوا مع ذلك المشروع وبين من يرفضونه

في الوجود وأن تكون هذه الدولة يهودية، شرطه الثاني أن تكون " إسرائيل"شرطه األول االعتراف بحق 
طرة الكاملة على معابر الحدود السي" إسرائيل"الدولة الفلسطينية العتيدة منزوعة السالح وأن يكون ل

والمراقبة الداخلية لمنع وصول السالح إلى الفلسطينيين، وشرطه الثالث أال يكون للفلسطينيين جيش أو 
قوات مسلحة، وشرطه الرابع عدم عودة الالجئين، وشرطه الخامس أن تكون القدس الموحدة عاصمة 

اً وثيقاً بتحقيق المشروع الصهيوني األصيل، والذي وهذه الشروط كلها مرتبطة ارتباط". إسرائيل"أبدية ل
تم تنفيذ أجزاء منه على مراحل، وتهدف إلى فرض القبول بها لتأمينه، وليس لتحقيق سالم مع 
الفلسطينيين أو العرب، ظنا منه بأن الشعب الفلسطيني قد وصل إلى حالة اليأس التي تفرض عليه 

  .االستسالم وفقاً للمنطق الصهيوني
في الوجود هدف من األهداف األساسية للحركة الصهيونية، ومصدر " إسرائيل"اف الفلسطينيين بحق اعتر

. هذا الشرط أن الحركة الصهيونية حركة استعمارية استيطانية في نشأتها وأهدافها واألساليب التي اتبعتها
 كذلك أن عهد االستعمار قد وهم يعرفون. هم يعرفون ذلك تماماً وقد كتبوا فيه المقاالت وأعدوا الدراسات

ولى، وأن سيادة الشعوب على أوطانها هو من البديهيات، وأن حركة التحرر الوطني من االستعمار قد 
ونتنياهو يعلم . وميثاق األمم المتحدة والعديد من قراراتها تؤكد هذا. انتصرت وألغت المفاهيم االستعمارية

اعتدى على حق الشعب الفلسطيني في تقرير وصير وطنه أن قرار التقسيم قرار باطل من أساسه ألنه 
نتنياهو قرأ . فلسطين، ويعلم أن حق تقرير المصير من الحقوق الثابتة للشعوب غير القابلة للتصرف

كتابات أستاذه جابوتنسكي، الذي حدد طبيعة المشروع الصهيوني على أنه استعماري استيطاني وأن 
ولذا فهو . لسطين، سيقاومونه، وأنه ال مجال لتنفيذه إال بفرضه عليهمالفلسطينيين، السكان األصليين لف
  .يرد موافقتهم عليه ويضعه شرطاً
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وألن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف، فإن نتنياهو لم يكتف لالطمئنان على المشروع الصهيوني 
الستفتاء، وإنما أراد كذلك باالعتراف به، سواء كان هذا االعتراف نتيجة للضغوط أو باالتفاق أو نتيجة ل

ضماناً له أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة مجردة من السالح وبدون جيش وال تتوفر لها فرص التسلح 
وهذا في حد ذاته يعبر عن عدم الثقة في قدرة العسكرية . أو تكوين الجيش، وأن ال تكون لديها صواريخ

ولذا يجب تجريد الشعب الفلسطيني من إمكانية . المستقبلية على حماية المشروع الصهيوني في سرائيلاإل
ولذا ال بد من . يسرائيلوهذا كله يدخل في مفهوم األمن اإل. أية فرصة لمقاومته أو تهديده مستقبالً

ية الكاملة لالطمئنان على عدم وصول السالح أو ما يمكن سرائيلالفلسطينية للسيطرة اإل" الدولة"إخضاع 
والحصار المفروض على قطاع غزة يدل على . ح، مهما كانت استعماالته األخرىأن يصنع منه السال

معنى هذا أن الشعب الفلسطيني . مدى ما يمكن أن يصل إليه األمر بحجة منع تهريب السالح إلى القطاع
لن تتحمل أية مسؤولية من " إسرائيل"في الدولة المقترحة سيبقى خاضعاً الحتالل أسوأ، حيث إن 

يات التي يفرضها القانون الدولي على دولة االحتالل، ولكنها ستتحكم تحكماً كامالً في حياته المسؤول
ومع ذلك، فقد رحب مبعوث الرئيس أوباما بهذا الشرط . بحجة تأمين عدم وصول السالح إليه

  .يسرائيلاإل
طينية العتيدة من يتطلب تجريد الدولة الفلس" إسرائيل"من حق الشعب الفلسطيني أن يقول إذا كان أمن 

من السالح " إسرائيل"السالح والجيش فإن أمن الدولة الفلسطينية يتطلب المعاملة بالمثل، أي تجريد 
أن تعيش في " إسرائيل"وإذا كان من حق . والجيش وإال فإنها ستبقى خطراً دائماً على الدولة الفلسطينية
اً، خاصة وأنها ستكون األضعف في هذه أمن وسالم، فإن هذا الحق ينصرف للدولة الفلسطينية أيض

وبدون معاملة متساوية فإنه ال يمكن تحقيق هدف دولتين تعيشان في أمن وسالم، مع العلم بأن . المعادلة
لديها الضمان األمريكي ألمنها في حين أنه ال أحد يضمن أمن الدولة الفلسطينية، وال مجال " إسرائيل"

األمريكية، فقد جرب الشعب الفلسطيني قيمة هذه الضمانات، حتى لقبول التطمينات أو حتى الضمانات 
بل . وإذن فإن هذا الشرط مرفوض من حيث المبدأ. وإن كانت خطية، في مجازر مخيمي صبرا وشاتيال

على الجانب الفلسطيني أن يصر على أن يكون له جيش ولديه السالح والصناعة العسكرية المتطورة 
ية لالعتداء عليها الستكمال إسرائيلدع لحماية الدولة الفلسطينية من أية محاولة إليجاد حالة من توازن الر

الفلسطينية مقاومة واقع جديد " الدولة"المشروع الصهيوني تحت أية ذريعة، وفي هذه الحالة سيتعذر على 
وافق عليه حافل بعدم التزامها بما ت" إسرائيل"هذه ليست فرضية بعيدة االحتمال، فتاريخ . سيفرض عليها

  .هذا كالم يجب أن يقال دون خجل أو مواربة أو مجاملة. في الشأن الفلسطيني
أما يهودية الدولة فقد كتبنا وكتب غيرنا الكثير في هذا الموضوع، ومع ذلك فإن أجهزة اإلعالم العربية 

طأ فادح السيما هذا خ. ما زالت تصر على استعمال نفس التعبير الذي يريده نتنياهو وهو الدولة العبرية
وهو خطأ لسبب ثان في غاية . أنه يعود الناس على هذا االصطالح وتدريجياً يعتادون على مدلوله

األهمية وهو أن الدولة التي أشار إليها قرار التقسيم باليهودية لم تكن دولة خالصة لليهود، إذ كان عدد 
اليهود وكانوا يملكون أكثر من تسعين في المائة من الفلسطينيين الذين أدخلوا فيها مساوياً تقريباً لعدد 

وإذا كان عدد الفلسطينيين اليوم أقل فذلك مرجعه جريمة التطهير . األراضي التي خصصت لهذه الدولة
ووفقاً لقرار التقسيم فإن . 1948 و1947عامي " إسرائيل"العرقي الذي ارتكبته الحركة الصهيونية و

دخلوا فيما سمي بالدولة اليهودية هم جميعاً مواطنون في هذه الدولة متساوون اليهود والفلسطينيين الذين أ
في الحقوق وفقاً لقرار التقسيم وال يجوز التمييز فيما بينهم، وال يجوز إعطاء الدولة صفة عنصرية تضر 

رتكبتها أن تستفيد من جريمة التطهير العرقي التي ا" إسرائيل"وال يجوز ل. بالفئة األخرى من المواطنين
وهؤالء الذين أرغمتهم . أو تستند إليها لتحقيق مكاسب لفئة من مواطنيها على حساب الفئة األخرى

على مغادرة وطنهم من حقهم أن يعودوا إليه، مهما كانت ظروفه، ما داموا يرغبون في " إسرائيل"
  .العودة
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ط أن تكون عاصمة أبدية أما القدس فال يرضى فلسطيني واحد مهما كانت ظروفه ومهما كانت الضغو
القدس قلب الوطن . وأن يكون له فيها مجرد حق معنوي هو زيارة األماكن المقدسة" إسرائيل"ل

ونرجو أن يكون هذا هو أيضاً موقف األنظمة والشعوب . الفلسطيني بغض النظر عن مكانتها الدينية
لقدس خط أحمر، والقدس الشرقية وأذكر بهذه المناسبة أن الرئيس المصري كان قد صرح بأن ا. العربية

وبهذه المناسبة فإن من حق الالجئين الفلسطينيين العودة إلى . على األقل مشمولة في المبادرة العربية
بإنشاء ما أسمته القدس الكبرى عن " إسرائيل"بيوتهم في القدس الغربية، كما أن التوسعات التي أدخلتها 

جب رفضها وإعادة القدس الغربية إلى ما كانت عليه، وهذا طريق ضم قرى وأراض من الضفة الغربية ي
  .على القدس" إسرائيل"ما تضمنه أيضاً قرار مجلس األمن بخصوص التغييرات التي أدخلتها 

غني عن القول إن جميع طروحات نتنياهو مرفوضة، ولكن ال يكفي مجرد إعالن الرفض كما ال يكفي 
يجب أن يكون هناك تحرك . مريكية من حلول تنفيذاً لخطاب أوباماانتظار ما يمكن أن تقترحه اإلدارة األ

ويجب التوقف عن إعطاء التنازالت المجانية للتدليل على . يؤثر في السياسة األمريكية أثناء صياغتها
وها هو أوباما يطالب بخطوات تطبيعية من . على السعي إلى السالم" إسرائيل"حسن النية أو لتشجيع 

والنتيجة معروفة نشهدها على . ي واإلسالمي، تماماً كما طلبت اإلدارات األمريكية السابقةالعالمين العرب
على القادة العرب أن يحاولوا ولو لمرة واحدة أن يتخلوا عن تسليم مصير القضية ألمريكا . أرض الواقع

اإلسالمية أو للجنة الرباعية وأن يحزموا أمرهم في موقف يستجمعون فيه ما لدى الدول العربية و
وأول ما عليهم أن يفعلوه هو أن يضعوا مخالب للمبادرة العربية كأن يبدأوا . وشعوبها من قوة وتصميم

بسحب التطبيع الرسمي، كأول هذه المخالب، لكي يتأكد نتنياهو بأن العرب والمسلمين جادون في رفض 
ا لألمم المتحدة عندما طلبت االنضمام بالوفاء بتعهداته" إسرائيل"أما المخلب الثاني فهو مطالبة . مشروعه

وحدها هي الدولة الوحيدة التي اشترطت عليها األمم المتحدة شروطا لقبول " إسرائيل. "لهذه المنظمة
. عضويتها، وهذه الشروط تشمل تنفيذ قرارات األمم المتحدة الخاصة بفلسطين، ومن بينها حق العودة

ة ومتابعتها بفرض عقوبات ليس آخرها تعليق عضوية هذه مسألة يجب إثارتها في الجمعية العام
في المنظمة أو على األقل رفض اعتماد ممثليها، تماماً كما حصل مع جنوبي إفريقيا أيام " إسرائيل"

االبارثيد، وذلك رداً على عدم امتثالها للشرعية الدولية المتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذاتها وفتوى 
قال لي سفير أمريكي سابق عمل في عدد .  لقد حان وقت الجد للتعامل مع القضية.محكمة العدل الدولية

من الدول العربية وشهد لقاءات رؤسائها وقادتها مع الرؤساء األمريكيين، قال لي إنه ال يذكر مرة واحدة 
رجو أن إننا ن. ومسيرة القضية تؤكد صدق ما قال. أثار زعيم عربي القضية الفلسطينية في تلك اللقاءات

لن تتبرعا " إسرائيل"تكون األوضاع قد تغيرت وأن القادة العرب قد تعلموا من الماضي، وأن أمريكا و
  .لهم بحقوق ال يطالبون بها، وفي جميع األحوال فإن الحقوق ال تعطى وإنما تؤخذ

  1/7/2009 القدس العربي،
  

  التصفوي" حل الدولتين"أوباما و .44
  منير شفيق

. باما حدثاً شاذاً بين رؤساء الواليات المتحدة األميركية منذ استقاللها حتى تاريخـه            جاء انتخاب باراك أو   
وقد تمثل الشذوذ من خالل لون بشرته واسم أبيه، أما ما عدا ذلك من حيث خروجه من أحـد الحـزبين                     

 فـي   اللذين يتداوالن السلطة ويحتكران الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ، أو من جهة رضا األجهزة بما             
ذلك رضا الجيش عن ترشيحه وانتخابه رئيساً أو من جانب الطبقة الرأسمالية المسيطرة، فهـو ضـمن                 

  .القاعدة األميركية في الترشح واالنتخاب والوصول إلى الرئاسة
التفريق بين ما هو شاذ وما هو ضمن القاعدة العامة في انتخاب باراك أوباما لرئاسة الواليات المتحـدة                  

ضروري لئال يؤدي االلتباس إلى إصدار أحكام خاطئة في فهم الرجل وعالقتـه بالمؤسـسة               األميركية،  
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األميركية الحاكمة وبالمصالح األميركية العليا التي حكمت سياسات الرؤساء األميركيين جميعـاً داخليـاً              
و في توقع ما    وهنا يجب أن يسقط ما هو شاذ في انتخاب أوباما أمام ما هو القاعدة في فهمه، أ                . وخارجياً

  .سيخرج من إدارته ومنه من سياسات أميركية
 كل رئيس أميركـي عـن    -أو ميز -إذا كان هنالك ما يمكن أن يحدث تمييزاً فلن يكون مختلفا عما يميز              

ويتولد التمييـز بالنـسبة   . الرؤساء اآلخرين، وهو تمييز في شكل اإلداء وليس في الجوهر واالتجاه العام        
 سماته الشخصية جزئياً، بما يكاد ال يذكر من حيث أهميته، قياساً بأهمية خـصوصية               إلى كل رئيس من   

  .الظروف وموازين القوى اللتين تفرضان حتماً ذلك التميز
فشتان بين رئيس واجه حرباً عالمية أو أزمة اقتصادية عالمية، ورئيس جاء بعد انتـصار فـي حـرب                   

جاء في ظروف سيادة اإلمبراطورية البريطانية عالميـاً، أو         عالمية أو خروج من األزمة االقتصادية، أو        
  .ظروف الحرب الباردة، أو ظروف ما بعد انتهاء الحرب الباردة وهكذا

ولهذا يجب أن يقرأ أوباما وما يتوقع منه، ال من خالل لونه وانحداره من أب مسلم لم ينشأ فـي كنفـه،                      
ما يتولد من تحديات داخلية وخارجيـة فـي وجـه           وإنما من خالل الظروف وموازين القوى الراهنة و       

  .الواليات المتحدة
كعـادة الترشـيح   -وبعض مراكز القوى المتنفذة ألوباما ) الحزب الديمقراطي(فترشيح المؤسسة الحزبية  

" كاريزميـة " جاء في ظروف قادت إلى اختياره بما يملك من صفات شخصية             -لرئاسة الواليات المتحدة  
ها المرحلة أو تلك الظروف، وهو ما سمح بتجاوز شذوذ اللون واسم األب، وليس دين               وخطابية تحتاج إلي  

  .األب ألن باراك نشأ بروتستانتياً
وجدت الواليات المتحدة نفسها في أواخر عهد جورج دبليو بوش ومنذ المراحل األولى الختيار مرشحي               

ا العالمي نتيجة سلسلة مـن اإلخفاقـات        االنتخابات الرئاسية القادمة، في حالة تدهور على مستوى نفوذه        
الكبرى، ومن ضمنها التورط في حروب فاشلة أنهكت الميزانية وهبطت بسمعة أميركـا العالميـة إلـى                 

  .الحضيض، وأدت إلى بروز منافسين دوليين كبار عسكرياً واقتصادياً
 واقتصادية دونها أزمـة     ووجدت الواليات المتحدة نفسها وهي في حمى االنتخابات بين براثن أزمة مالية           

فقد طارت هباء التريليونات من الدوالرات الرقميـة الوهميـة، وسـقط        . أوائل ثالثينيات القرن العشرين   
االقتصاد الحقيقي في الركود، فراحت كبريات المصارف والشركات تعلن اإلفالس وترسل ماليين العمال             

  .والموظفين إلى البطالة
ة نفسها في حفرة عميقة لم تدخل مثلها من قبل، بل لم يحدث من قبـل أن   وبكلمة، وجدت الواليات المتحد   

ولكن هذه لم تكن بعمق الحفرة الراهنـة،        . 1932-1928وجدت نفسها في حفرة عدا األزمة االقتصادية        
ولم تصاحبها أزمة أميركية سياسية عالمية بحجم األزمة األميركية الحالية، بل كانت في حالـة صـعود                 

  .اً وعسكرياً في تلك المرحلةعالمي سياسي
هذا السقوط في الحفرة هو الذي كان بحاجة إلى شخصية رئيس يتمتع بما يتمتع به باراك أوبامـا مـن                     
كاريزمية شعبية وخطابية مليئة بوعود التغيير والخالص، وهو ما يفسر انضمام ماليـين الـشباب إلـى              

  .حملته االنتخابية
لعالمي الذي لقيه نجاح أوباما في االنتخابات، فهنالك دول تزعزعت          كما يفسر من جهة أخرى الترحيب ا      

أوضاعها وسمعتها بسبب سيرها في ركاب إدارة بوش الفاشلة، وهنالك نخـب تماهـت مـع العولمـة                  
بسبب اإلخفاقات التي صاحبت إدارة بـوش ومـا         " تبهدلت"واألمركة وحتى الصهينة ُأحرجت وعزلت و     

سبب السقوط المدوي للرأسمالية العولمية الليبرالية بكل مـا حملتـه مـن             لحق بها من سوء سمعة، كما ب      
  .نظريات اقتصادية وقيم هابطة
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هذا كله أدى إلى أن تُنسج أوهام كثيرة حول أوباما وما يمكن أن يفعله، ووصل األمر ببعض اإلسالميين                  
سلماً، فأخذوا يعتصرون خطابيه في     إلى أن يتصوروا تأثيراً كبيراً ألبيه المسلم عليه أو لكون أبيه م           ) قلة(

  ؟"!ومن يشابه أبه فما ظلم"تركيا ومصر ليبحثوا عن تأثير أبيه فيه 
ولكن أوباما أثبت منذ اآلن وسيثبت أكثر مستقبالً أنه ابن الحزب الديمقراطي وليس ابن أفريقيا أو حسين                 

ثـم  . كرية وليس ابن التغيير الذي وعد به      أوباما، وأنه ابن المؤسسة األميركية الرأسمالية اإلمبريالية العس       
هنالك جزء أساسي في لغته الخطابية المنفتحة التي تمد يد التعاون، نابع من أن أميركا في الحفـرة ولـم                   

  .تخرج منها بعد، وهي بحاجة إلى من يمد لها يد العون لتقف على قدميها من جديد
ئاسة لما ابتعد كثيراً عما يفعله أوبامـا مـن جهـة            لو جاء جون ماكين الجمهوري منافس أوباما إلى الر        

االستجداء للخروج من الحفرة المالية واالقتصادية، وقد خطت إدارة بوش نفسها خطوات في هذا االتجاه               
  ..قبل أفولها

للـصراع  "بل لما اختلف موقف ماكين في مخاطبة العالم اإلسالمي أو الحديث عن ضرورة إيجاد حـل                 
، وحتى ضمن السقف الذي وضعه أوباما، فالظروف وموازين القـوى تتحكمـان             "ييلسرائالفلسطيني اإل 

بالرئيس األميركي من حيث الجوهر، وتبقى كيفية التعبير في اختيار كلمات الخطاب مرهونة بـشخص                
فريق أوباما خليط من فريقي كلينتون وبوش بمن فيهم أساطين من التيار            . (الرئيس وفريقه المتعاون معه   

  ).وني األميركيالصهي
ولهذا يجب أن يوضع لون أوباما وديانة أبيه جانباً وأن ينسيا تماماً، ليحل مكانهما صورة رئيس يريد أن                  

. ، بل أشدهم انتماء وإخالصـاً     )البيض األنغلوسكسون البروتستانت األميركيون   " (الواسبس"يثبت أنه من    
لضد مما قد يذهب إليـه التبـسيطيون أو العنـصريون           فاللون وديانة األب قد تلعبان دوراً معاكساً على ا        

المتعصبون، وهو ما فعلته كوندوليزا رايس على سبيل المثال، وما يفعله الكثيرون ممن يدخلون المؤسسة               
  .فيصبح إثبات إخالصهم وانتمائهم لها هاجساً يسكنهم

ولكن ماذا  .  دقته ومبالغته  ما تقدم يظل ضمن التنظير الذي ستثبت التجربة مدى صحته أو غلطه، أو مدى             
لو وضعنا أوباما على محك التجربة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية كما تجلت مواقفه ومواقـف إدارتـه                 

  حتى اآلن؟
لم يخرج أوباما وإدارته قيد أنملة عن السقف الذي وضعه بوش وإدارته للمشكلة             .. بكلمة قاطعة ومطمئنة  

  :الفلسطينية
الحل الذي سمي رؤية بوش، وقد خرجت تلك الرؤية باالتفاق المسبق مع أرييـل              وهو  " حّل الدولتين  "-1

 من إنهاء مشكلة الالجئـين  -في ما سيتضمنه-شارون، وهو حل تصفوي للقضية الفلسطينية لما يتضمنه   
، 1967حزيـران   /، وإنهاء كل مطالبة سابقة لحرب يونيو      "الوطن البديل "عبر التعويض والتوطين وربما     

ما قام عليه الكيان الصهيوني، ثم ما ستسفر عنه المفاوضات الثنائية من ضم للقدس الكبرى عـدا                 أي كل   
األجزاء التي تقوم عليها المقدسات في القدس القديمة، حيث ألمحت إدارة أوباما إلـى ترتيبـات دوليـة                  

 أوبامـا  السقف هنا أعلى من سـقف (لإلشراف عليها في حين كانت رايس قد تحدثت عن شطري القدس  
  ").المفاوض الفلسطيني"من وجهة نظر 

أما بالنسبة إلى مختلف القضايا األخرى المتعلقة بالدولة الفلسطينية والحـدود والمـستوطنات والجـدار               
. والطرق االلتفافية، فقد تركتها إدارة أوباما كما فعلت إدارة بوش للمفاوضات الثنائية واتفـاق الطـرفين               

  .يعني الحل النهائي للقضية الفلسطينية" حّل الدولتين"وباختصار 
 استمرت إدارة أوباما في التأكيد على خريطة الطريق وشروط الرباعيـة والـدول المانحـة ونهـج                  -2

، بما يتضمن استمرار الجنرال دايتون      "حل الدولتين "أنابوليس في إجراءات عملية التسوية والوصول إلى        
، مما يعني أن أوبامـا تبِـع        )الحقاً( خاليا المقاومة وكل ممانعة      ببناء األجهزة األمنية وقيادتها في تصفية     

  .خطى بوش في قمع الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية
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 ال يختلف الموقف من حماس المرهون بشروط الرباعية إال في تكثيف االتصاالت غيـر المباشـرة                 -3
فأوبامـا  . ي تعاملها مع حمـاس    وعبر وسطاء من نمط كارتر، لتحقيق ما لم تستطع إدارة بوش تحقيقه ف            

كان مطلعاً على العدوان على قطاع غزة، وثبتت إدارته االتفاق الذي عقدته رايس وليفني بمشاركة فريق                
وال يمكن إعفاء إدارة أوباما من المشاركة في حصار         . من عند أوباما حول الحصار البحري لقطاع غزة       

  .القطاع طوال األشهر الستة الماضية
اما شرطين على نتنياهو ليطالب العرب بالتطبيع واالعتراف، وهما وقف النمو االسـتيطاني              حدد أوب  -4

ما لم يجرؤ بوش على قوله علناً، إذ اعتبرها خطـوة           " مبادرة السالم العربية  "وااللتزام بالسالم، وقال في     
ء مفاوضـات   إيجابية ولكن غير كافية، وطالب بأن يكون االعتراف قبل تنفيذ شروطها، أي بمجرد بـد              

فمن هذه الزاوية يجب أن يسجل على أوبامـا موقـف           . التسوية وليس بعد إتمامها، كما فعلت إدارة بوش       
  .أشد سوءاً من موقف إدارة بوش

 الفارق الوحيد بين إدارتي بوش وأوباما في ما يتعلق باالستيطان، أن األولى طالبت بوقـف النمـو                  -5
 الثنائية، أما الثانية فتطالب بوقفه قبل العـودة إلـى اسـتئناف             االستيطاني بينما استمرت في المفاوضات    

فالطرفان لم يمسا جوهر االستيطان باعتباره غير شـرعي، وقـد اختلـف             . المفاوضات المتوقفة أصالً  
أداؤهما حول استمرار النمو االستيطاني، وهو اختالف ال يبنى عليه تمييز بين الموقفين إال لمـن يريـد                  

  .لهواءالتعلق بحبال ا
 إسـرائيل دولة فلسطينية إلى جانب دولـة  " جورج ميتشل في زيارته األخيرة فسر حل الدولتين بقيام         -6

هنا ليست بال معنى وال يمكن المرور بها مرور الكرام، علماً بـأن الـشرط               " اليهودية"، وزيادة   "اليهودية
المسبق لالعتراف بيهودية الدولة مـن  األساسي المتناع نتنياهو عن تأييد حل الدولتين يرمي إلى الضمان  

  .قبل الفلسطينيين
إلى هنا يكون أوباما قد سعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إلغـاء حـق العـودة وانتـزاع                    

واالعتراف بالقدس عاصمة لها، وإخضاع الضفة الغربيـة        ) 48تهجير عرب   (االعتراف بيهودية الدولة    
  .اسية منها للمصادرة أو المبادلة بأراض في صحراء النقبللمفاوضات مما يعرض أجزاء أس

فضالً عما يسعى إليه الجنرال كينيث دايتون إليجاد قوى أمنية فلسطينية ترى فـي الكيـان الـصهيوني                  
".. الدولة"صديقاً أو حليفاً بينما ترى العدو في المقاومة والممانعة، وهي القوات المرشحة ألن تكون عماد                

  .لسطينية المحاصرة العاجزة الفاقدة للسيادة والقامعة لشعبها بعدما صادرت حقوقه وآمالهالف" الدويلة"
ومع ذلك سيظل هنالك من يرون في أوباما تغييراً إيجابياً ويدعون إلى االنفتاح عليـه وتـشجيعه علـى                   

 ورفـض   "النمو االستيطاني الطبيعي  "المضي بمشروعه الفلسطيني آنف الذكر، وكفاه إصراره على وقف          
وقد ترجم هذا التوجه اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب فـي القـاهرة يـوم                 . نتنياهو حتى اآلن له   

  . إذ وعدوا باتخاذ إجراءات تساعد أوباما في سعيه لتحقيق تسوية24/6/2009
ف  تقدم سلفاً ألوباما ليقنع نتنياهو بوق      -كما طالبهم جورج ميتشل   -والمقصود هو القيام بإجراءات تطبيعية      

النمو االستيطاني واالنخراط في مفاوضات التسوية، وبهذا يكون نتنياهو قد نجح في مناورته حين رفض               
االعتراف علناً بحل الدولتين وتمسك بالنمو الطبيعي لالستيطان بانتظار تنازالت مقابلة حتـى يـستجيب               

  .لضغوط أوباما
م هذه التنازالت المجانية، هو أن الحـرص        األمر الذي لم يدركه أغلب الوزراء العرب حين وعدوا بتقدي         

على التسوية ال ينبع من رغبة أوباما ومن ثم هو بحاجة إلى مساعدته في هذه المهمة الصعبة مع نتنياهو                   
واللوبي الصهيوني، وإنما هو قرار من البنتاغون حيث قال قائد القوات األميركية فـي آسـيا الجنـرال                  

ي ضروري لمساعدة الجيش على إنجاز أهدافه في العـراق          سرائيلبتراوس إن حل الصراع الفلسطيني اإل     
وأفغانستان وباكستان وأماكن أخرى، مما يجعل حركة أوباما وميتشل مستندة إلى موقف الجيش، فـضالً               
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عن جزء كبير من الحركة الصهيونية التي أصبحت تريد إنجاز تسوية بالشروط التي حملها أوباما وهي                
  .وفقاً لخريطة الطريق ونهج أنابوليس" حل الدولتين: "ط بوش وشارونالتي ال تختلف عن شرو

ولهذا يكون تقديم التنازالت ألوباما لتسهيل مهمته سياسة خاطئة ال تقرأ حقيقة الدوافع األميركية فتظنهـا                
مجرد رغبة تخص أوباما وإالّ ضاعت الفرصة، فالجيش في أمس الحاجـة إلـى التـسوية الفلـسطينية                  

مآزقه العسكرية المتعددة، وإذا ما ساعده ذلك فعالً وانتقل إلى تسجيل انتصارات عـسكرية              للخروج من   
  .فسيخسر الفلسطينيون والعرب والمسلمون فلسطينياً وعراقياً وأفغانياً وباكستانياً وسودانياً وصومالياً

فغانستان حتـى   انظروا إلى أوباما كيف يتصرف في الحرب التي يخوضها في باكستان وماذا يفعل في أ              
يرى ابنا باراً للمؤسسة اإلمبريالية الصهيونية العدوانية األميركية، على الضد من كالمه المعـسول فـي                

وال مبالغة إذا قلنا إن القضية الفلـسطينية تواجـه الخطـر            . تركيا ومصر وهو يخاطب العالم اإلسالمي     
  ".ميتشل-أوباما"األكبر في تاريخها على يدي 

 2/7/2009نت، .الجزيرة
  

   تجربة فتح؟حماسهل تكرر  .45
  عوني فرسخ

موقف المتعاطين مع الخطاب بكليته، وباإلحاطة . برز موقفان في قراءة خطاب خالد مشعل بدمشق
بمضمونه وانتهوا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس لم يأت بما يخالف ما عرفت به وإن هو أبدى 

و ترجم الرئيس أوباما إيجابيات خطابه في القاهرة إلى أفعال االستعداد لحوار اإلدارة األمريكية فيما ل
وموقف من لم يروا في الخطاب سوى إبراء االستعداد لحوار اإلدارة األمريكية، وانتهوا للقول . ملموسة

إن حماس بهذا الخطاب تكون قد دخلت النفق الذي سبق لفتح دخوله بخطاب الراحل ياسر عرفات في 
  .هلين التمايز الكيفي بين مضمون الخطابين والغاية المستهدفة من كليهما متجا1988جنيف سنة ،

وبالعودة لخطاب الرئيس عرفات يتضح أنه إنما كان خطاب اعتماد بين يدي اإلدارة األمريكية إذ تضمن 
ث إعالم قبوله، باسم منظمة التحرير الفلسطينية، بما كان مطلوباً منها إللغاء الحظر األمريكي على الحدي

ما يعني التخلي عن الكفاح المسلح للتحرير .  ونبذ اإلرهاب242معها، وبخاصة االعتراف بالقرار 
ويذكر . 1967يونيو / الوجود الصهيوني داخل حدود الرابع من حزيران  والعودة، واالقرار بمشروعية

جنيف كان على شفيق الحوت في مذكراته أن أحد كبار الرأسماليين الفلسطينيين المشاركين في لقاء 
تواصل مع الخارجية األمريكية، وأنه تلقى من الوزير جورج شولتز نص البيان المقبول أمريكياً وقام 

وبالمقابل حرص خالد مشغل على تأكيد التزام حماس بالمقاومة . بترجمته للعربية قبل أن يلقيه أبو عمار
تراف بها وإنما تشترط االعتراف بحقوق خياراً استراتيجياً، والقول إن الحركة ال تطلب من أحد االع
وليس في خطابه ما يستشف منه القبول . الشعب العربي  الفلسطيني المشروعة بالتحرير والعودة

  .ية على حماس التي تتبناها الرباعيةسرائيلبالشروط األمريكية اإل
لدرجة األولى الختالف وهو تمايز إنما يعود با. هذا في ما يتصل بالتمايز الكيفي بين خطابي القائدين

فخطاب الرئيس عرفات صدر بعد الخروج من بيروت . الظروف الموضوعية التي قيل فيها كل منهما
بست سنوات، توقفت فيها العمليات الفدائية، ونالت خاللها حياة المنفى وما أثقلها من الفساد واالفساد، من 

وبالتالي بدا االنفتاح األمريكي على . نية والقوميةبنية المنظمة ومعنويات قادتها وكوادرها ومكانتها الوط
عرفات والمتكسبين بالدوران في مداره وكأنه خشبة خالصهم مما كانوا يستشعرونه من الضياع وانسداد 

فيما جاء خطاب مشعل بعد أقل من ستة شهور . آفاق المستقبل بعد خسارتهم كل رهاناتهم غير المحسوبة
زة، وفشل المحرقة الصهيونية في النيل من إرادة وعزم مقاوميه، أو من ملحمة الصمود في قطاع غ

أي في زمن احتالل المقاومة الشعبية زمام . 2006استعادة قوة الردع التي أبدتها المقاومة اللبنانية صيف 
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المبادرة، والتفاف جماهير األمة العربية والعالم اإلسالمي وأحرار العالم من حولها، بل وصيرورتها 
  .قم الصعب في معادلة الصراع إقليمياً ودولياًالر

ولم يكن المناخ الدولي واإلقليمي مواتياً عندما ألقى أبو عمار خطاب اعتماده، إذ كانت اإلدارة األمريكية 
تعيش وضعاً إقليمياً غير مسبوق، كنتيجة لخروج النظام " إسرائيل"على عتبة التفرد بالقطبية الدولية، فيما 

وإذا . اع والفشل باقامة جبهة عربية مشرقية معوضة لغياب الدور المصري القوميبمصر من الصر
قد خسرت الحليف اإليراني بسقوط نظام الشاه فإنها لم تكن تشعر بخطر النظام اإليراني " إسرائيل"كانت 

اً بصناعة فيما كان النظام العلماني التركي، حليفها التاريخي، متفرد. الجديد المستغرق بحربه مع العراق
وبالمقابل يبدو المناخ الدولي واالقليمي غداة إلقاء خالد مشغل خطابه على النقيض تماماً . القرار التركي

فاالدارة األمريكية برئاسة أوباما ورثت ورطة سلفه في أفغانستان والعراق، فضالً . على الصعد األربعة
فيما التجمع االستيطاني . ياة األمريكيةعن تداعيات األزمة المالية المتفاقمة في شتى نواحي الح

الصهيوني يعيش أزمة بنيوية كشفها عجزه أمام المقاومة في لبنان وفلسطين، وافتضاح طبيعته العنصرية 
بالمحرقة على غزة، بحيث لم يعد رصيداً استراتيجياً لرعاته على جانبي االطلسي بقدر ما صار عبئاً 

وبينما غدت إيران قوة صريحة العداء للكيان . واستقراره" آمنة"نات تاريخيا عليهم، مشغولين بتوفير ضما
الصهيوني، تشهد تركيا تحوالت ملحوظة لصالح القضية الفلسطينية، وإن هي لم تسقط تحالف علمانيها 

  .التاريخي مع العدو الصهيوني
 قوى االستغالل والثابت في مختلف تجارب حركات االستقالل والتحرر الوطني أن االنخراط في مساومة

واالستعمار، واالستعداد لتقديم التنازالت عن الثوابت الوطنية، لم يأتيا مطلقاً نتيجة قصور النفس في 
  .النضال فقط، وإنما قبل ذلك وأهم منه بفعل الطموح لنيل بعض المكاسب الذاتية

 إنها تجربة فتح التي وال تبدأ حماس من فراغ، إذ بين يدي قادتها وكوادرها تجربة حية غنية بالعبر،
كانت معقد آمال شعبها وأمتها، حين بادرت للكفاح المسلح، واستعادت بذلك الصورة المشرقة للشعب 
العربي  الفلسطيني، واعادت له اعتباره كشعب يخوض معركة التحرر الوطني في مواجهة احتالل 

 من امكانات وقدرات ودعم ولكنها بخياراتها الخاطئة، وبقصورها في توظيف ما توفر لها. عنصري
وفي مقدمة أخطائها االستراتيجية موضوع االعتبار بالقول . وطني وقومي انتهت لواقعها المأساوي

بفلسطينية القضية والصراع، في تناقض مع كون التحدي الصهيوني انما يستهدف االمة العربية من 
كون القيادة الجماعية والجبهة الوطنية الواسعة واعتمادها التفرد بالقيادة في تضاد مع . بوابتها الفلسطينية

وعدم إدراك أن التنازالت البسيطة تجر . أداة المقاومة الناجحة في كل حركات التحرر عبر التاريخ
لتنازالت أكبر فيما تصعيد المقاومة وحده الذي يفرض على العدو تقديم التنازالت، وعدم التنبه إلى أن 

  ".مباراة صفرية"يطاني كانت على الدوام معركة وجود وال وجود والمعركة مع االستعمار االست
وفي ضوء ما سبق يتضح أن ظروف حماس هي اليوم أفضل بما ال يقاس بما كانت عليه ظروف فتح 

وعليه فالمسؤولية الوطنية والقومية واألدبية والتاريخية هي اليوم . حين ألقى عرفات خطابه في جنيف
وأجل إن هم لم يتعظوا بتجربة فتح، ويعززوا قدراتها بقيادة جماعية وجبهة على حماس وقادتها أكبر 

وطنية ملتزمتين بالثوابت التي قامت عليها فتح، واعتمدتها من بعدها حماس، ألنهم من دون ذلك لن 
. والتاريخ قد يكون ملهاة ولكنه حين يستعاد فهو باليقين مأساة كارثية. يسلموا من مآل فتح المأساوي

  .ا هو التحدي الذي يواجهه خالد مشغل وقادة حماسوهذ
  3/7/2009الخليج، 
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  !ي يستدعي تدخالً عربياًإسرائيلتطور  .46
  مرزوق الحلبي 

 من  سعيا مكشوفا لمحاصرة األقلية العربية األصلية في الدولة العبريةإسرائيلتشهد الساحة السياسية في 
 - والثاني . إسرائيل إحياء النكبة في يوم استقالل  يسعى إلى حظر- األول . خالل تشريعين جديدين

أما النقاش حول االقتراحين فقد كشف .  كدولة يهوديةإسرائيليسعى إلى اشتراط المواطنة بالوالء لدولة 
من ناحية تأصل النزعة اليمينية وصوال إلى تحويل الدولة العبرية إلى نظام أبرتهايد معلن، وبروز أفكار 

انية مستعدة للذهاب إلى إقرار مصالحة تاريخية مع العرب على أساس المبادرة ديموقراطية جوهر
  . العربية واالعتراف بالرواية الفلسطينية للصراع

 تنزع نحو اليمين لكنها حتى اآلن لم تبلغ الذروة التي بلغتها إسرائيلصحيح أن قوى سياسية واسعة في 
يومها كنتُ طالبا في الجامعة العبرية في القدس .  لبنانفي بداية الثمانينيات ال سيما غداة الحرب على

 وقد كان لي نصيبي كباقي زمالئي العرب من اعتداءات جسدية وبوليسية من شلل اليمين المزهو
ي سرائيليمكننا اعتبار تمدد اليمين اإل. بانتصاراته على حركة العمل وحربه على لبنان والفلسطينيين

. عدي سيفضي بالضرورة إلى فاشية أو إلى أبرتهايد حتمي كما أشرنا سالفاالجديد تطورا على خط تصا
وهي . إسرائيللكن يمكننا، أيضا، أن نرى إلى هذه التطورات من زاوية تطور الهوية اليهودية في 

  .مقاربة قد تغير نتيجة القراءة للتطورات
. والذات والسيادة) التاريخ(ان والزمان المك: مكونات الهوية السياسية لمجتمع الدولة أربعة أساسية وهي

فقد .  تتعرض للضغط أو لالنحسارإسرائيلومن المالحظ أن كل هذه المكونات في التجربة اليهودية في 
 منذ بدء سلسلة االنسحابات من لبنان وغزة وبعض مواقع في سرائيلإل) المكان(ضاقت الرقعة الجغرافية 

االنسحابات وفق كل سيناريوهات الحل أو التسوية أو وهي عرضة لمزيد من . الضفة الغربية
صار مضغوطا بمثول تحديات وجودية أمام النُخب » يسرائيلاإل/ كما إن الزمن الصهيوني. المصالحات

تتمثّل في تعمق القناعات بوجوب إيجاد حل للمسألة الفلسطينية على نحو ما، وإن الزمن كعامل لم يعد 
لكن للزمن بعد آخر . دية بحيث لم يعد باإلمكان اإلبقاء على الوضع القائميعمل في صالح الدولة اليهو

هنا، أيضا، . يتمثّل في الذاكرة التاريخية اليهودية أو الرواية فيما يتعلق بنشوء الدولة والحق التاريخي
 للتاريخ برزت الرواية الفلسطينية والذاكرة التاريخية للفلسطينيين في جانبي الخط األخضر كعامل موازٍ

  .ي الرسمي والرواية كما صاغها جيل المؤسسينسرائيلاإل
ية أوسع تتعاطى باحترام أكبر مع الرواية الفلسطينية وتقبل بها كرواية نقدية إسرائيلوالالفت أن أوساطا 

أما حرب لبنان األخيرة إضافة إلى الحرب . موازية أو رواية قائمة وحية تُرزق ال بد من االعتراف بها
ية ضمن سرائيليرة على غزة كشفتا في محصلتيهما الوجوديتين تهديدا جديدا وجديا على السيادة اإلاألخ

كل هذه التطورات كشفت الذات اليهودية أضعف من ذي . حدود الدولة أو في بعدها الردعي في المنطقة
غير القابل للشطب فإذا كان زمانها ومكانها وسيادتها تتعرض كلها للضغط وعلى هذا النحو الجدي . قبل

بعملية عسكرية أو بفرج عربي، فإن السلوك اليهودي الجمعي سيتخذ أشكاال جديدة تحاول وفق منطق 
ومن الطبيعي أن تلجأ هذه . األمور أن تعزز الهوية وتستعيد الطمأنينة أو االستقرار أو القدرة على الفعل

  . فيها مقابل اآلخرالهوية على التعويض عما فقدته بتكثيف الهوية أو التمترس
لننتبه أن كل هذه التطورات تحدث في إطار تطورين عامين هامين جدا، األول، األزمة االقتصادية 

بمعنى، أن األزمة . العالمية والتغيير غير المسبوق في السياسات األميركية عاميا وفي المنطقة
أما . لى إدارة الصراع لفترات أطولي قدراته ولياقته عسرائيلاالقتصادية العالمية تفقد االقتصاد اإل

 التي سرائيلالتغييرات في السياسة األميركية فقد هزت العمق االستراتيجي الدبلوماسي والعسكري إل
  . تمتعت وال تزال حتى اآلن بدعم أميركي مفتوح من قبل ومن بعد



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1482:         العدد       3/7/2009الجمعة  :التاريخ

 كدولة ومجتمع يلإسرائإن مثل هذه التطورات مجتمعة تُضعف البناء التقليدي للهوية اليهودية في 
 اآلن على إسرائيلوهو ما يحصل في . وهو ما يستدعي الترميم وإعادة البناء على نحو ما. وسيادة

األول، يدعو إلى البناء الجديد من خالل العودة إلى األصل، إلى الدولة اليهودية كما . خطين متوازيين
وال تتردد . تفضيل اليهود وإقصاء غيرهمتفهمها النُخب اليمينية، دولة اليهود دون غيرهم أو من خالل 

هذه األوساط في محاصرة التهديد الداخلي الممثل باألقلية العربية الفلسطينية من خالل تشريعات جديدة 
والثاني ـ يسعى إلى البناء من جديد من خالل القبول بمبدأ . عنصرية وإقصائية كعمل وقائي من ناحيتها

 إسرائيللحة مع العرب بما فيهم سوريا على اعتبار أن شرعية التسوية مع الفلسطينيين والمصا
ي سرائيلواستقرارها كدولة ومجتمع وهوية ال يتوفران إال بمصالحة تاريخية تعترف بشرعية الوجود اإل

  .وترسم الحق الفلسطيني بشكل سياسي وسيادي
نحو تعزيز الهوية المهزوزة  قد تعرف الحاصل على أنه سعي إسرائيلإن القراءة الهويتية للتطورات في 

وهو ليس باألمر السلبي أو اإليجابي بل سيرورة متحولة قابلة للتغير بفعل عوامل . أو المطالَبة بالتحول
ال يمكننا أن نستخفّ . وكل هوية تنبني بقوتي دفع، بذاتها وبفعل قوى خارجية عليها. خارجية وذاتية

ية والتي تتمثل فيما تم إنتاجه من أنساق منفتحة على اآلخر رائيلسبقوى الدفع المعقولة داخل الهوية اإل
ي األساس والفرعي، وما سرائيلية كالتوجهات الليبرالية المتطورة في القانون اإلسرائيلداخل التجربة اإل

  اليومإسرائيلونشير في هذا السياق إلى االعتقاد السائد في . رسمته المحكمة العليا بقراراتها المتراكمة
بأن هذه المحكمة ال بد ستشطب تشريعات يمينية كما هي مقترحة اآلن اعتمادا على القوانين األساس التي 

لكن يمكن لضغط عالمي أميركي على وجه الخصوص وعربي . تشكّل القاعدة الدستورية للدولة العبرية
عرب منهم القراءة  خاصة إذ ما أحسن الفاعلون الإسرائيلأن يؤثرا على جهة الحراك السياسي في 

وأكاد أجزم أنه اللحظة األمثل تاريخيا لدفع المبادرة العربية إلى الواجهة وتأكيد الخيار . واالستنتاج
كنا على اعتقاد وال نزال أنه بإمكان العرب أن يؤثروا على . الدبلوماسي كخيار استراتيجي للعرب أجمع

  .إسرائيلالنُخب في 
  3/7/2009الحياة، 
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