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  بعدم شرعية الجدار العنصري" الهاي"بتنفيذ قرار " إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .1

أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة أن جدار الفصل : ت الوكاال-القدس المحتلة 
في الضفة الغربية يخلف نتائج إنسانية خطيرة على الحياة اليومية " إسرائيل"العنصري الذي تبنيه 

وقدم مكتب التنسيق تقريراً حول الوضع في الضفة بعد مرور خمس سنوات على صدور . للفلسطينيين
  .ة العدل الدولية في الهاي اعتبر الجدار غير شرعي وأمر بهدمهقرار محكم

 اإلجراءاتالجدار هو احد  "أننسانية خالل مؤتمر صحافي علن مسؤول في مكتب تنسيق الشؤون اإلأو
الجدار جزء من نظام " وأضاف ". تقييد حركة انتقال الفلسطينيين وفرض قيود على حياتهمإلىالرامية 

  ".ركة الفلسطينيين ويضيق مجاالتهم ويزيد من تجزئة الضفة الغربيةيشل ح.. إغالق شامل
منها في الضفة % 85 كلم709وأضاف المكتب األممي أن طول الجدار بعد انتهاء إعمال البناء سيبلغ 

 بين الضفة الغربية 1949 على الخط األخضر، الذي يشكل حدود العام 15%الغربية نفسها بينما 
من % 9,5من الرسم النهائي للجدار قد انهي، موضحا انه سيقضم % 60مكتب أن وتابع ال". إسرائيل"و

 ألف فلسطيني في 35ويحاصر نحو . بتنفيذ الحكم" إسرائيل"وطالبت األمم المتحدة . الضفة الغربية
تصاريح "بين الجدار والخط األخضر بينهم نحو عشرة آالف بحاجة للحصول على " المنطقة المغلقة"

  .خاصة لدخول الضفة الغربية" إقامة دائمة
ألسباب عائلية أو اقتصادية أو " المنطقة المغلقة"وقال المكتب إن الفلسطينيين الذين يرغبون في دخول 

من الصعب استخراجها من الحكومة " تصاريح زيارة"صحية أو تعليمية يتعين عليهم الحصول على 
  .اإلسرائيلية

اإلغاثية البريطانية غير الحكومية في المؤتمر الصحفي إن " فامأوكس"وقال مايكل بيلي المسؤول بمنظمة 
، وذلك في إشارة منه إلى تلك "حياة السكان في الضفة الغربية والمنطقة المغلقة اختزلت في قطعة ورق"

وقال المكتب إن . لتنفيذ قرار المحكمة" إسرائيل"وحث المجتمع الدولي على الضغط على . التصاريح
زال تواصل بناء الجدار العازل رغم صدور الحكم القضائي قبل خمس سنوات بل ال ت" إسرائيل"

ليس "للجدار " إسرائيل"وقال المكتب أن الطريق الذي اختارته .  كيلومتر أخرى له200وأضافت نحو 
  ".ضروريا لتنفيذ تدابيرها األمنية

9/7/2009الدستور،   
  

  طن بشأن االستيطان تحاول تجنب المواجهة مع واشن"إسرائيل: " ربهعبد .2
 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة أمينشكك ياسر عبد ربه :  زهير اندراوس ووليد عوض- رام اهللا ،الناصرة

 وحدة 2500 عن ميل واشنطن للموافقة على بناء اإلسرائيلية األنباءالتحرير الفلسطينية في صدق 
.  هذه األنباء مناورة ومحاولة للخداعإن قائالً اإلسرائيلية على األنباء األربعاءاستيطانية، وعقب عبد ربه 

 تحاول تجنب المواجهة مع واشنطن بشأن االستيطان، عبر نشر أخبار "إسرائيل"إن :  عبد ربهوأضاف
  . في هذا الصدد، على حد قولهاألمريكيغير صحيحة لتعطيل الجهد 

  9/7/2009 ،القدس العربي
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  ف مشروع قناة البحرينحكومة فياض تهدد باللجوء للبنك الدولي لوق .3
هددت الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض أمس بالتوجه إلى البنك  :، وكاالت"الخليج "- رام اهللا 

 تربط بين البحرين األحمر والميت، ودعت أنالدولي ومطالبته بوقف قناة البحرين التي من المقرر 
وقال بيان صادر عن  . العنصري الفاصل ذكرى قرار محكمة الهاي الخاص بالجدارإلحياءالفلسطينيين 

طالب المجلس اإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية الدولية "الحكومة بعد اجتماع عقدته في رام اهللا أمس 
 ألف دونم من األراضي الممتدة 139بموقف حازم تجاه إعالن الحكومة اإلسرائيلية خطتها لمصادرة 

ه أدوميم بهدف إحكام السيطرة اإلسرائيلية على شاطئ البحر حتى البحر الميت وضمها لمستوطنة معالي
ن المجلس أكد أنه ما لم توقف إسرائيل هذا المخطط فإن السلطة الوطنية الفلسطينية إ"ضاف أو." الميت

ستتوجه إلى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين، واللجوء إلى مجلس األمن الدولي 
 لمنع إسرائيل كدولة احتالل من مصادرة األراضي وتحويلها إلى أمالك بلدية ومحكمة العدل الدولية

  ". دولة حسب القانون الدوليوأمالك
 بطرح مبادرة سياسية متوازنة وشاملة لحل الصراع تستند إلى اإلسراع إلىودعا اإلدارة األمريكية 

، وخطة خارطة الطريق بمشاركة قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السالم العربية
  .وإشراف وضمانات دولية
بوقف وهدم جدار الفصل في األراضي " إسرائيل"ـ، بموقف دولي ملزم لأخرىوطالب البيان، من جهة 

ودعت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون التخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات الضرورية . المحتلة
  .حكمة العدل الدوليةلتطبيق الرأي االستشاري لم

  9/7/2009الخليج، 
  

  ةكتلة التغير واإلصالح تستنكر اعتقال أبناء نوابها من قبل السلطة الفلسطيني .4
 اعتبرت كتلة التغير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس اختطاف أبناء النواب في المجلس :غزة

اسية منهم، متهمة أجهزة امن السلطة بالتنسيق التشريعي لن يفلح في كسر إرادتهم وانتزاع المواقف السي
 واستنكرت الكتلة قيام قوات االحتالل .األمني مع االحتالل والتقاسم الوظيفي تطبيقا لخارطة الطريق

اختطاف نجل النائب فتحي القرعاوي، مؤكدة أن هذه المحاوالت هي سياسة االحتالل البتزاز للنواب 
أن ذلك يأتي نتيجة لتطبيق خارطة : "وقالت.  خالل اختطاف أبنائهمالمفرج عنهم بمالحقتهم سياسيا من

برام اهللا في " عباس فياض"الطريق وثمرة التنسيق األمني والتقاسم الوظيفي بين االحتالل وأجهزة 
، ونؤكد أن هذا االختطاف للنواب وأبنائهم والتضييق المستمر عليهم لن ...اختطاف أبناء حماس والنواب

  ". إرادتهم أو انتزاع المواقف السياسيةتفلح في كسر
  8/7/2009 قدس برس،

  
 فرار بعض المتهمين في شبكات التجسس التي كشفت في غزة إلى الضفة: الغصين .5

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين، أمس النقاب عن فرار بعض المتورطين في  :غزة
شمال " إيرز"فة الغربية المحتلة عبر معبر بيت حانون شبكات التجسس التي تم تفكيكها مؤخراً، إلى الض

إن الشبكات التي تم الكشف " :وقال الغصين في تصريح مكتوب له .قطاع غزة، وذلك قبل كشف أمرهم
هذه ... عنها في غزة كانت تنوي إعادة الفلتان األمني إلى قطاع غزة بأوامر من سلطة رام اهللا

كانت "واتهم هذه الخاليا بأنها ". عد معرفة كافة تفاصيلها الخاصةالمجموعات تم تفكيكها بشكل كامل ب
تجمع المعلومات عن أعضاء الحكومة الفلسطينية ومنازل المقاومين ومواقع الرباط، ومن ثم إرسالها إلى 

ه تجديد بنك األهداف اإلسرائيلية، واستغالل هذ"، مشيراً إلى أن هدفها هو "قادة األجهزة األمنية في الضفة
  ".المعلومات في أي حرب قادمة لضرب المقاومة في غزة
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إن محاوالت رام اهللا هذه تؤكد تورط قادة الفلتان األمني بالضفة الغربية، واستمرارهم : "وقال الغصين
في سعيهم إلعادة الفلتان والعنف إلى قطاع غزة؛ لتدمير حالة االستقرار التي وصل إليها القطاع عشية 

إن األجهزة األمنية في غزة لن تسمح بإعادة الفلتان إلى القطاع، وستضرب : "وأضاف". الحسم العسكري
التعاون مع األجهزة األمنية في "، مهيباً بالمواطنين الفلسطينيين "بيد من حديد كل من يخالف القانون

  ".مواجهة هؤالء الذين يستهدفون تدمير االستقرار الفلسطيني
  9/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   وزير مستقيل من حكومتهأول يقبل استقالة فياض .6

 سالم فياض قبل استقالة . بان رئيس الوزراء داألربعاء مصادر فلسطينية أكدت:  وليد عوض- رام اهللا 
وذكرت المصادر أن عبد القادر أعرب عن  .سابيعأوزير شؤون القدس في حكومته التي شكلها قبل 

  .كومة التوفيق في أداء عملها في خدمة الشعب الفلسطينيشكره لفياض لقبوله االستقالة، متمنيا للح
 إنه سيستأنف عمله كمسؤول لملف القدس في حركة األربعاء أمسوقال عبد القادر في تصريح صحافي 

فتح، وأمين سر اللجنة الوزارية لدعم القدس في دولة قطر، مؤكدا أنه سيبقى جنديا يحارب إلى جانب 
  . عن عروبة القدسالمواطنين المقدسيين للدفاع

  9/7/2009 ،القدس العربي
  

  وشاليط مصيره مجهول.. لن نغير قائمة األسرى: حماس .7
، صحة التقارير الصحفية اإلسرائيلية حول عـزم الحركـة          "حماس"نفت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة

 الجندي اإلسـرائيلي    تغيير قائمة أسماء األسرى الفلسطينيين الذين تطالب باإلفراج عنهم مقابل إنهاء أسر           
وقـال   .وشاليط الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية والفرنسية مضت على أسره ثالث سنوات           .جلعاد شاليط 

حمـاس ال تـود     .. نؤكد أنه ال صحة لتلـك المعلومـات       : "أسامة المزيني . د" حماس"القيادي في حركة    
تغييـر األسـماء    ": صـفا "الة  وأضاف في تصريح لوك   ". بالمطلق إحداث أي تغيير على أسماء األسرى      

 ".سيفرغ الصفقة من مضمونها ونحن نتمنى ألبناء شعبنا من ذوي المحكوميات المرتفعة الحرية
واعتبر المزيني أن تطمينات الرئيس حسني مبارك لرئيس الدولة العبرية شمعون بيرس بـشأن صـحة                

إذا كان شاليط على قيد الحيـاة أو        ال أحد يعرف    "، مشدداً على أنه     "عالقات عامة وأماني  "شاليط، مجرد   
 ". إال الدائرة المغلقة المسؤولة عنه" حرب الفرقان"لقي حتفه بعد 

  9/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ثالث تحالفات تتنافس في انتخابات المؤتمر السادس:فتح .8
قـرر  دخلت قيادات حركة فتح في األجواء الحقيقية للمؤتمر السادس للحركة الم:  غزة ـ أشرف الهور 

أن هذه القيادات التي توزعـت      ' القدس العربي 'القادم، وعلمت   ) أغسطس(عقده يوم الرابع من شهر آب       
شرعت بعقد اجتماعات منفردة في الضفة الغربية وأقاليم الخارج لالسـتقرار علـى             ' كوتات'على ثالث   

  .أسماء مندوبيها الذين سيتنافسون على رئاسة الهرم التنظيمي للحركة
علومات فإن قيادات فتح توزعت على ثالثة محاور، يقود األول الرئيس محمود عباس زعـيم             وبحسب الم 

ويسانده عـدد مـن     ) أبو العالء (التنظيم وبمساندة محمد دحالن، في حين يقود المحور الثاني أحمد قريع            
بارز مروان  قيادات الحركة في الداخل والتي تحظى بدعم الشارع، في حين يقود الفريق الثالث القيادي ال              

  .البرغوثي
وقال عضو في المجلس الثوري للحركة ان هذه المحاور لم تستقر بعد علـى تـسمية كوادرهـا الـذين                    
سيتنافسون على عضوية اللجنة المركزية للحركة، أعلى مرتبة تنظيمية، والمجلس الثوري، ثاني مركـز              
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الثالث قبل منتصف الشهر الجـاري،      ' الكوتات'ومن المرجح أن تستقر تسمية أعضاء        .قيادي في التنظيم  
ليتم تعميم أسمائهم على أعضاء كل فريق، من الذين ضمنوا عضوية المؤتمر السادس في الضفة وغـزة                 

  .وأقاليم الخارج
ـ         حين سألته عن طبيعة التحالف     ' القدس العربي 'ويؤكد قدورة فارس عضو المجلس الثوري لحركة فتح ل

لن يكون هناك أي تنسيق أو تحالف بين دحالن         'الحركة القادمة، أنه    بين البرغوثي ودحالن في انتخابات      
  .، وأن كل واحد منهما سيخوض االنتخابات بمجموعة من أنصاره'والبرغوثي

ـ         عدم وصول قيادات فتح لغايـة اللحظـة إلـى          ' القدس العربي 'لكن قياديا من فتح في قطاع غزة أكد ل
لتي ستخوض غمار االنتخابات، مشيراً إلى أن عددا من زعماء          ، قاصداً بذلك التحالفات ا    'خارطة للمؤتمر '

  .'تشكيل الخارطة'الحركة يجرون لقاءات واتصاالت بأقاليم التنظيم، وبين بعضهم البعض لـ
يذكر أن البرغوثي بات من أكثر قيادات فتح الذين ضمنوا الفوز بعضوية اللجنة المركزية، لما لـه مـن                   

وقالـت  . واعدها، اضافة الى التعاطف الذي يحظى به بسبب االسـر         حضور واسع في أطر الحركة، وق     
ـ   ان عباس سيتم انتخابه تقديرا لموقعه حيث انه من المنطقي تقديم الدعم            ' القدس العربي 'مصادر مطلعة ل

له حتى من معارضيه بالحركة، لكن هذا الموقف لن ينسحب على انصاره او من حوله، بحيـث سـيتم                   
ته رئيسا للسلطة وبين اآلخرين سواء كانوا وزراء او مستـشارين حيـث سـيتم               التفريق بين عباس بصف   

  .التعامل معهم وفق ما قدموه للحركة
 مشاركاً، بعد أن أقر المجلس الثوري       1550وسيشارك في المؤتمر السادس الذي يغيب منذ عشرين عاماً          

  .للحركة في اجتماعه األخير الذي حدد موعد انعقاد المؤتمر هذا العدد
أن هناك مشاورات كبيرة تدور داخل حركـة فـتح لـضمان بقـاء األعـضاء                ' القدس العربي 'وعلمت  

  .المؤسسين في اللجنة المركزية، وهم محمود عباس وفاروق القدومي وسليم الزعنون
وقال مسؤول في الحركة ان هناك خالفات تدور في أروقة اتخاذ القرار، حول بعض المشاركين، مؤكداً                

ات إما بشطب عضوية بعضهم، أو إضافة آخرين لهذا العدد، لكن عبد اهللا اإلفرنجي عـضو                وجود مطالب 
إمكانية إضافة أشخاص آخرين للمؤتمر،     ' القدس العربي 'اللجنة المركزية للحركة استبعد خالل حديث مع        

' ديدةخالفات ج 'كون أن الموضوع سيحتاج الجتماع آخر للمجلس الثوري، األمر الذي من شأنه أن يثير               
  .داخل الحركة

وفي السياق ال تزال اللجان التي شكلت عقب االجتماع األخير للمجلس الثوري الذي عقد الشهر الماضي                
في رام اهللا، تواصل اجتماعاتها لوضع مسودة برنامج سياسي جديد للحركة، يراعي المتطلبات الحاليـة،               

  .ظمة التحرير مع إسرائيلومستقبل عملية السالم التي تخوضها الحركة التي تتزعم من
للبرنامج السياسي، مع وجود مقترحات من قيـادات        ' مسودة جاهزة 'وفي هذا الصدد أكد فارس أن هناك        

، التي قـال    'شطب مفردات المقاومة  'الحركة للتعديل عليها، وشدد على أن برنامج الحركة لن يتطرق لـ            
  .انها تتمثل في الكفاح المسلح، ومقاومة االحتالل

سيضع شروطاً علـى المفاوضـات      ' أن المؤتمر السادس للحركة       قدورة فارس،   القيادي في فتح   وكشف
لبدء علمية سالم مع إسـرائيل،  ' 10، ويوضح فارس أنه إن كانت هناك نسبة 'وعلى المفاوض الفلسطيني  

مر فإن هذه النسبة ستصل إلى صفر في المائة، بعد عقد المؤتمر، على اعتبار أن معظم أعـضاء المـؤت                  
  .'غير معجبين بالمفاوضات، مع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة'

  9/7/2009 ،القدس العربي
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  حماس تؤكد تفهم مصر لموقفها .9
محمد نصر للجزيرة إن الحركة لمست تفهما لـدى اللـواء           ) حماس(قال عضو المكتب السياسي لحركة      

مما يجري  " مكتبه العقيد أحمد عبد الخالق لموقفها        محمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات المصرية ومدير      
  ".في الضفة الغربية، لذا أبلغونا بأنهم سيتوجهون إلى رام اهللا لمحاولة معالجة األوضاع القائمة هناك

 تصريح نصر جاء بعدما التقى مبعوثا مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان فـي دمـشق مـع                  
خالد مشعل واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شـلح سـعيا            رئيس المكتب السياسي لحماس     

  .تموز الجاري/ يوليو25إلنجاح جولة الحوار الفلسطيني المقررة في القاهرة يوم 
تم إبالغ اإلخوة في مصر بعدم إمكانية توقيع اتفاق مصالحة في ظل استمرار المشهد الذي               " وأضاف أنه   

ا أن ما يجري هناك ليس مجرد اعتقاالت بل هجومـا شـامال علـى               ، موضح "يجري في الضفة الغربية   
المقاومة ينفذ تحت إشراف الجنرال دايتون وبالتعاون مع إسرائيل، وهو يستهدف البنية التحتية للمقاومـة               

وتزامن تصريح نصر مع إصدار الحركة بيانا صحفيا في رام اهللا قالت فيه إن األجهزة األمنية                 .وسالحها
أربعة أسرى محررين من السجون اإلسـرائيلية جـرى         " من عناصرها، بينهم     11لت أمس   للسلطة اعتق 

  ".اعتقال اثنين منهم قبل وصولهم إلى منازلهم
 8/7/2009نت، .الجزيرة

  
  الوفد األمني المصري يواصل محادثاته في رام اهللا بعد دمشق .10

أن حركة حماس أبلغت " وطنال" أكدت مصادر فلسطينية رفيعة لـ :بارعة ياغي، د ب أ: دمشق، غزة
وفدا أمنيا مصريا في دمشق بأنه بدون اإلفراج عن المعتقلين وحل قضية المعتقلين السياسيين في الضفة 

فيما يعتزم الوفد مواصلة محادثاته , الغربية لن توقع اتفاقا في الحوارات القادمة إلنهاء االنقسام الفلسطيني
 يوليو 25ر وتهيئة األجواء المالئمة للجولة السابعة له بالقاهرة في في رام اهللا بشأن سبل دفع جهود الحوا

  .الجاري
وأوضح أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني واألمين العام لجبهة النضال الشعبي 

راهيم الذي يضم مساعد رئيس المخابرات المصرية اللواء محمد إب, أن الوفد" الوطن"خالد عبد المجيد لـ 
التقى قيادات حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في دمشق مساء , ومدير مكتبه اللواء أحمد عبد الخالق

 القيادة –ثم استكمل بقية لقاءاته أمس فاجتمع مع قيادات الجبهتين الديموقراطية والشعبية , أول من أمس
  .مؤكدا أن تقدما حصل في هذه اللقاءات, العامة والصاعقة

إن اإلشكال الرئيسي عند حركة حماس، وإن بقية : الذي اطلع على تفاصيل اللقاءات, لمجيدوقال عبد ا
مشيرا إلى أن البحث تطرق إلى الملفات العالقة في الحوار الفلسطيني , الفصائل تقدمت بنفس المطالب

والقوة األمنية , نوهي ملفات المعتقلين السياسيي,  الشهر الحالي25تمهيدا لتنفيذها في الجولة القادمة يوم 
  .وآلية تشكيل لجنة عليا لإلشراف على االنتخابات, واالنتخابات الفلسطينية, المشتركة في غزة

ونوه إلى أن االتصاالت التي جرت , وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الوفد التقى نظراء له سوريين
وجهات النظر بين دمشق والقاهرة في خالل األيام القليلة الماضية بين سوريا والسعودية أدت إلى تقريب 

  . عدد من الملفات، أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية
وأكد خالد عبد المجيد أن الوفد األمني المصري قرر المغادرة إلى رام اهللا خالل ساعات عن طريق 

للتباحث مع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض وقادة األجهزة األمنية في , عمان
  .لخطوات الكفيلة باإلفراج عن المعتقلين من حماس وقوى المقاومة الفلسطينيةا

  9/7/2009الوطن، السعودية، 
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 صفحة جديدة للعالقة اللبنانية ـ الفلسطينية:  اللبناني تزور وزير الثقافةحماس .11
ى رأس في لبنان رأفت مرة، عل» حماس«إستقبل وزير الثقافة تمام سالم المسؤول السياسي في حركة 

 . وفد، وتم البحث في العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على الصعيد الداخلي وأهمية تنظيم هذه العالقة
وضعنا معاليه في أجواء القضية الفلسطينية حيث أكدنا تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة، : وقال مرة

ية الدولة التي يطرحها رئيس وشرحنا له األخطار التي تهدد القضية الفلسطينية، منها مشروع يهود
كذلك طلبنا أن نفتح صفحة جديدة في العالقة الفلسطينية ـ . وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو

 . اللبنانية في ظل نتائج االنتخابات اللبنانية البرلمانية وفي ظل مساعي تشكيل حكومة لبنانية جديدة
ني في لبنان للسيادة اللبنانية والقوانين والعالقة جيدة مع شددنا على مسألة احترام الشعب الفلسطي: أضاف

وشددنا على مسألة . شرائح المجتمع اللبناني كافة على قاعدة حفظ األمن والسيادة واالستقالل في لبنان
مطالبة الشعب الفلسطيني للحكومة اللبنانية بالحقوق المدنية والحقوق االجتماعية، خصوصاً ما يتعلق بحق 

حق التملك، وتحسين الظروف اإلنسانية واالجتماعية، وشددنا على مسألة مهمة جداً لنا العمل و
كفلسطينيين ولبنانيين هي وقوفنا جميعاً في وجه أي مشروع يهدف إلى فرض مسألة توطين الالجئين 

 نحن كفلسطينيين سنستخدم كل وسيلة سلمية ممكنة من اجل اجهاض اي محاولة. الفلسطينيين في لبنان
لفرض التوطين على قاعدة اننا متمسكون بحق العودة بالكامل الى وطننا فلسطين واننا ضيوف في هذه 

 ولن 1948الدولة مع الشكر طبعاً، واننا مصرون على العودة الى الديار نفسها التي هجرنا منها عام 
 . نقبل بأي حل آخر اال العودة الى فلسطين

اولنا فيها في أمورنا الداخلية في لبنان على مستوى العالقات كانت مناسبة تد: من جهته، قال سالم
اللبنانية ـ الفلسطينية وضرورة أن تتم المتابعة في مختلف المجاالت، خصوصاً ما يتعلق منها بالمجال 
الحياتي والمعيشي للفلسطينيين وتأمين الحد األدنى من العيش الالئق والمحترم الكريم في تعاون متواصل 

ن االعتبار الكثير من معطيات الظروف المعيشية لالخوة الفلسطينيين، طبعاً ضمن موقف صريح يأخذ بعي
من قبلنا جميعاً في ما يتعلق بموضوع التوطين وأبعاد هذا الموضوع الذي يتم تحريكه من وقت إلى آخر 

  .  في االتجاهات غير المجدية وغير النافعة
 9/7/2009السفير، 

  
   حال وجهت ضربة عسكرية إليران"إسرائيل" وسنهاجم "تكتيكي" الهدوء: سرايا القدس .12

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أمـس أن حالـة   : غزة ـ أشرف الهور 
، وذلك في ردها على تقرير للمخابرات اإلسرائيلية أشادت         'تكتيكي ليس إال  'الهدوء على جبهة غزة يعتبر      

وقال أبو أحمد الناطق باسم السرايا في تصريح تلقت القدس           . على حدود غزة ولبنان    خالله بحالة الهدوء  
العربي نسخة منه أن حالة الهدوء مع إسرائيل على حدود غزة التي تشهد توقـف لهجمـات المقاومـة                   

 أن  وأشار إلى . 'تأخذ بعين االعتبار حالة المواطنين واألوضاع االقتصادية الصعبة في القطاع         'الفلسطينية  
تراقب جيداً تحركات العدو على كافة النقـاط        'المقاومة تطور إمكاناتها على مدار الساعة، الفتاً إلى أنها          

  .'الحدودية مخافة أن يقوم بأي عملية عدوانية
على جهوزية عالية للتـصدي ألي عـدوان        'وأكد أبو أحمد أن فصيله المسلح واقي فصائل المقاومة أنها           

تقديراً لحالة الناس والوضع العـام مـع االحتفـاظ          ' أن هناك إجماعاً لديها للهدوء       ، مبيناً 'جديد على غزة  
  .'بالحق في الدفاع عن شعبنا

مع كافة حركـات المقاومـة ودول الممانعـة فـي           ' تحالفاً إستراتيجياً 'وخالل حديثه أكد أبو أحمد وجود       
وشد علـى أن     .عسكرية إليران المنطقة، وذلك في رده على موف المقاومة حال وجهت إسرائيل ضربة            

  .'لن تقف مكتوفة األيدي حيـال أي هجوم يستهدف أياً من هذه الحركات أو الدول'المقاومة الفلسطينية 
  9/7/2009 ،القدس العربي
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 تبدأ عملها السياسي " حركة المقاومة الشعبية" .13

لت تعمل لتسع سـنوات،     ، عن انطالق عملها بعد أن ظ      "المقاومة الشعبية "كشفت حركة    : وكاالت - غزة
" أبـو علـي   "وقال   .، وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح الدين      "لجان المقاومة الشعبية  "تحت مظلة   

إن تغيير االسم جاء حفاظاً على وحـدة المقاومـة ومنعـاً            : "الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أمس      
وأشار إلى أنه وبعد تـسع     ".  هو االحتالل  لحدوث أي خالف جانبي بين قادة المقاومة، المستفيد األول منه         

سنوات من العمل العسكري، آثرت الحركة التحول إلى حركة لها قواعدها الجماهيرية في مدن الـوطن                
 .المختلفة، وإظهار واجهتها السياسية، إلى جانب جناحها العسكري كتائب الناصر صالح الدين

 أبو القاسم دغمش، خلفاً للشهيد المؤسـس أبـو يوسـف            ويقود حركة المقاومة الشعبية أمينها العام الشيخ      
القوقا، فيما انتهت الحركة من تشكيل مكتبها السياسي والمكتب اإلعالمي، فضالً عـن أذرع جماهيريـة                

وأوضح الناطق باسم الحركة أن مساعي حثيثة تبذل من أجل تـشكيل دائـرة العمـل                . وطالبية ودعوية 
وأوضح أن التغيير جاء     . تطلب وضع هيكلية جديدة في صفوف الكتائب       النسائي، مبيناً أن تشكيل الحركة    

  . باالتفاق مع قيادة لجان المقاومة الشعبية بقيادة أمينها العام كمال النيرب
إن الساحة تتسع للجميع وكتائب الناصر صالح الدين لم تكن وليدة اليوم وإنما صـاحبة               :" وقال أبو علي    

ولكن األمر الجديد هو أننا رأينا أنه من الضروري تأسيس حركة تمـارس             باع طويل في العمل المقاوم،      
ولفت إلى أن عدداً من األكاديميين واألطباء، رفض الكشف عـن           ". العمل السياسي بجانب العمل المقاوم    

أسمائهم، هم أعضاء المكتب السياسي، وستتبع الحركة النهج اإلسالمي وستكون جنباً إلـى جنـب مـع                 
 .عمل الوطني واإلسالميفصائل وقوى ال

  9/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   عدم حضور جلسة الحوار المقبلة"جدية"درس بـن: الجبهة الديمقراطية .14
ـ   'الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   'أكدت  :  سمية درويش  -غزة   عـدم  ' جديـة '، أمس، أنها تدرس بـ

والعشرين من الشهر الجاري فـي      حضور جلسة الحوار الفلسطيني المقبلة، والمقرر عقدها في الخامس          
  .القاهرة، رافضة في الوقت ذاته، أن تلعب دور شاهد الزور

ـ     زياد جرغون، عضو وفدها الـى حـوار القـاهرة          ' الجبهة الديمقراطية 'وقال عضو اللجنة المركزية ل
 أن منظمته   ، مشيراً الى  'االتفاقية بين فتح وحماس هي زواج متعة وتقاسم للنفوذ والمال         '، إن   'الجريدة'لـ

' فـتح 'تدرس بجدية عدم الذهاب الى القاهرة للمصادقة على ما يتم االتفاق عليه في الحوار الثنائي بـين                  
وتوقع جرغون، فشل عقد جلسة الحوار القادمة في الموعد المحدد،          . كما تنص الخطة المصرية   ' حماس'و

  .'ل من الضفة الغربية وقطاع غزةالحراب المتواصل والتوتر وحملة االعتقاالت التي تشن في ك'بسبب 
المطلوب حاليا هو الضغط الجماهيري والشعبي على فتح        '، فإن   'الجبهة الديمقراطية 'وبحسب القيادي في    

وحماس للعودة الى طاولة الحوار الوطني الشامل، الذي تتولد عنه حلول تضمن الشراكة الوطنية لتـضع                
  .'االستفراد واالستبدادحدا لالنقسام والتفتت والمحاصصة الثنائية و

  9/7/2009الجريدة، الكويت، 
  

 "جراء التعذيب" من أنصارها وتؤكد نقل معتقل للمشفى 11حماس تتهم السلطة باعتقال  .15
، شنت حملة اعتقاالت )جناح الضفة الغربية(أن أجهزة األمن الفلسطينية " حماس"أكدت حركة : رام اهللا

 منهم يوم أمس، بينهم أربعة أسرى 11 حيث اعتقلت في صفوفها، في مناطق مختلفة من الضفة،
محررين اعتقلت اثنين منهم قبل وصولهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة من 

نقل المعتقل لدى جهاز األمن الوقائي سميح عليوي " حماس"وأكدت  .المفرج عنهم من السجون الفلسطينية
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، حسب "جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له"فى الوطني في حالة خطرة للعناية المركزة في المستش
  .تعبيرها

  8/7/2009قدس برس، 
  

  متحدثون يحذرون من مخاطر فشل الحوار ويطالبون بإنجاز اتفاق مصالحة سريع .16
حذر متحدثون وقادة في فصائل فاعلة من خطورة فشل الحوار الوطني، مؤكدين أنه وفـي                :محمد الجمل 
 المتحاورون في توقيع اتفاق مصالحة فإن وضعاً كارثياً سيحل بالشعب والقضية، خاصة وأن              حال أخفق 

جهات عديدة من بينها إسرائيل تستغل حالة االنقسام الحالية في تنفيذ مشاريعها التصفوية والتملص مـن                
  .استحقاقاتها

تـوح نظمتـه الجمعيـة      جاء ذلك في كلمات ومداخالت قدمها متحدثون وقادة في فصائل خالل لقـاء مف             
، ضـمن   "فردريش ايبـرت األلمانيـة    "الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح بالتعاون مع مؤسسة         
  .مشروع تحالف شبكة المؤسسات األهلية للدفاع عن حقوق اإلنسان

مـرأة  ، أمس، في قاعة االتحاد العام لل      "الحوار الوطني إلى أين وإلى متى؟     "ونظم اللقاء الذي حمل عنوان      
أسـامة  . الفلسطينية وسط محافظة رفح، بمشاركة إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية ود            

أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومـة        . عنتر مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت ود       
، وخالـد الـبطش،     البرلمانية وعضوها في حوارات القاهرة أشرف جمعة      " فتح"المقالة والنائب عن كتلة     

  .القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، بحضور حشد من المهتمين
 9/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  ترفض تشكيل قوة أمنية مشتركة بديالً عن إصالح األجهزة األمنية" هيئة العمل الوطني" .17

قوة أمنية  أعلنت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة رفضها الـمقترح القاضي بتشكيل            :  حسن جبر  -غزة
وقال محمـود الـزق،      .مشتركة بين حركتي حماس وفتح بديالً عن إعادة إصالح وبناء األجهزة األمنية           

: عضو الـمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، في ختام اجتماع عقدته هيئة العمل الوطني بمدينة غزة              
أن الهيئـة   " األيام"د الزق لِـ    وأك .إن الهيئة أعلنت رفضها هذا الـمقترح ألنه يعيد إنتاج الـمحاصصة         

التي تضم غالبية فصائل منظمة التحرير، أعربت عن دعمها مطلب إعادة بناء األجهزة األمنيـة وفـق                 
وكانت هيئة العمل الوطني عقدت، أمس، اجتماعاً حضره قيـاديون           .معايير أمنية ووطنية تشمل الجميع    

وقـال   .دار في جولة الحوار الوطني األخيـرة     من الفصائل الـمشاركة فيها، جرى خالله استعراض ما         
إن الدكتور زكريا األغا، عضو اللجنة الـمركزية لحركة فتح، وعضو وفدها في الحـوار، قـدم                : الزق

  .عرضاً شامالً لـما دار من مجريات في جلسة الحوار الوطني السادسة
مذكرة شاملة ترفع للرئيس    ونوه بأن الهيئة توافقت على تشكيل لجنة صياغة من خمسة أعضاء لصياغة             

الـمذكرة ستشمل دعوة الرئيس إلى االلتزام بما       "إن  : وقال الزق  .محمود عباس خالل اليومين الـمقبلين    
  ".تم التوافق عليه حول مواضيع الحوار الوطني

 9/7/2009األيام، فلسطين، 
  

   %37عدد المستعمرين في الضفة زاد بنسبة ": بتسيلم" .18
، أن عدد   "بتسيلم"ركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة         كشف م  -القدس المحتلة 

على خطة خارطة   ) إسرائيل(، منذ أن وافقت     289600المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى        
  .الطريق



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1488:         العدد       9/7/2009الخميس  :التاريخ

لغت في تقرير له صدر أمس، أن نسبة الزيادة في عدد المستعمرين خالل ست سنوات ب              " بتسيلم"وأوضح  
، وفـي الوسـط     %1.8، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في دولة االحتالل في العام الماضـي               37%

  %.5.6، فيما بلغت نسبة التوسع االستيطاني %1.6اليهودي كانت 
تستخدم قضية النمو الطبيعي للمستعمرات لتغطيـة عمليـات التوسـع           ) إسرائيل(وأشار التقرير إلى أن     

ا، إضافة إلى حجج واهية تسوقها الحكومة اإلسرائيلية حول التمزق األسري لعائالت            الكبيرة التي تقوم به   
  .المستعمرين في حال تم تجميد االستيطان

وأكد التقرير على أن الحكومة اإلسرائيلية تضع الحجج والذرائع للتهرب من وقـف عمليـات التوسـع                 
 االستيطان، إال أنها تعود وتتذرع بأن القانون        االستيطاني بالرغم من امتالكها كل األدوات القانونية لوقف       

اإلسرائيلي يمنع تجميد االستيطان، وأنها ال تريد أن تتراجع عـن قـرارات أخـذتها، خاصـة بطـرح                   
  .عطاءات، وشراء شقق، وانطالق عمليات البناء

ة، فـإن   من أراضي الضفة الغربية المحتل    % 1.7ولفت إلى أنه في الوقت الذي تقام به المستعمرات على           
من أراضي الضفة، مما يشير إلى وجود مخططات لمواصلة التوسـع           % 6.8الهيكلية للمستعمرات تشكل    

أن تزداد وتيرة االستعمار خالل الفترة الحالية، تحت ستار النمو الطبيعـي،            " بتسيلم"وتوقع  . االستيطاني
كانات لتسريع االستيطان خالل    بتسخير كل اإلم  " إيلي يشاي "وخاصة بعد توعد وزير الداخلية اإلسرائيلي       

  .فترة توليه هذه الوزارة
وطالب المركز الحقوقي الحكومة اإلسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وتعهداتها بتنفيذ أحكام القانون الـدولي،             
وكذلك تنفيذ االلتزامات التي وقعت عليها سواء في خارطة الطريق أو غيرهـا مـن اتفاقيـات لوقـف                   

  . االستيطان
  9/7/2009طين، صحيفة فلس

  
   بيت استيطاني في الضفة2500موافقة أميركا على بناء " معاريف" .19

زعمت وسائل إعالم إسرائيلية أمس موافقة الواليات المتحدة األميركية على          : برهوم جرايسي  -الناصرة
  .  بيت استيطاني قيد اإلنشاء في الضفة الغربية المحتلة2500أن يواصل االحتالل اإلسرائيلي بناء 

وبـشكل  "أكدت في خبر لها تصدر الصفحة األولى أمس، إن الواليات المتحدة            " معاريف"وكانت صحيفة   
 بيت استيطاني   2500أعربت عن موافقتها على أن تستمر سلطات االحتالل اإلسرائيلي في بناء            " مفاجئ
 في المـستوطنات     بناية قيد اإلنشاء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وأن تجميد البناء           700ضمن  

  .سيكون فقط في إطار مفاوضات إقليمية تشارك فيها سورية ولبنان
فإن هذا األمر جاء كثمرة تفاهمات توصل إليها وزير الحرب إيهود باراك مع             " معاريف"وحسب صحيفة   

المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل، خالل اجتماعهما يوم اإلثنين الماضـي فـي               
البريطانية لندن، وأن باراك أطلع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو وأربعة وزراء آخـرين علـى               العاصمة  

  .هذه التفاصيل
البناء في المستوطنات، وبناء    " بكافة تفاصيل "وأضافت الصحيفة، إن باراك توجه إلى لقاء ميتشل مزودا          

ـ               رائيل مطالبـة بتجميـد     على هذا فإن األميركان قبلوا بالموقف اإلسرائيلي وبموجبـه لـن تكـون إس
  .المستوطنات، إال إذا كانت عملية تفاوضية شاملة، تشمل الفلسطينيين والدول العربية

تحركا جديا للعملية التفاوضية سيضطر إسرائيل      "عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن       " معاريف"ونقلت  
أوباما، وتعرب فيـه الـدول      لتجميد المستوطنات، من خالل مؤتمر دولي يقوده الرئيس األميركي باراك           

  ".العربية عن التزامها بالعملية وتبدأ بخطوات تطبيع مع إسرائيل
ذكرت هذه التفاصيل في إطـار التـشكيك، وقالـت معتمـدة علـى              " يديعوت أحرونوت "إال أن صحيفة    

ئيس مصادرها السياسية، إنه جرى تقدم في المحادثات بين باراك وميتشل، وأن عددا من الوزراء بينهم ر               
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وزيـرين آخـرين    " التفاؤلية"الحكومة بنيامين نتنياهو، يتبنون رؤية باراك، فيما تحفظ على هذه النظرة            
وهما موشيه يعلون وبنيامين بيغين، اللذين قاال إن باراك يتحدث بمشاعره، ألنه لم يحرز أي تقدم في تلك                  

  .المحادثات
للموافقة على االستمرار   " تميل"واليات المتحدة   عن باراك قوله للوزراء إن ال     " يديعوت أحرونوت "ونقلت  

 بيت استيطاني، باتت في مراحل بناء متقدمة، بمعنى أنها لم توافق كليـا              2500 بناية تضم    700في بناء   
  ".معاريف"بعد، حسب مزاعم 

إن الواليات المتحدة تـشترط موافقتهـا علـى         "قال باراك في ذلك االجتماع      " يديعوت أحرنوت "وبحسب  
ار البناء هذا بتجميد مؤقت لكل البناء، واتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تسهل الحيـاة علـى                  استمر

  . بؤرة استيطانية في االسابيع واألشهر المقبلة23الفلسطينيين، وأن باراك وعد بأن تزيل حكومته 
 األميركيـة   وقال باراك في اجتماع وزاري مقلص عقده مساء أول من أمس، إن ميتشل ابلغه بأن اإلدارة               

تضغط على دول عربية من أجل أن تتخذ خطوات تطبيع مع إسرائيل بموازاة استئناف المفاوضات مـع                 
  .الفلسطينيين

  9/7/2009الغد، األردن، 
  

  ليفني تجدد رفضها االنضمام إلى حكومة نتنياهو .20
 أمس رفضها ورئيسة حزب كديما تسيبي ليفني مجددا" اإلسرائيلية"أكدت زعيمة المعارضة : )وكاالت(

االنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه ثبت صحة قرارها بهذا الخصوص لدى تأليف الحكومة 
  . يوم100قبل 

إنني ال أريد أن أتخذ قرارات "العبرية عن ليفني قولها في مقابلة إذاعية أمس " هآرتس"ونقلت صحيفة 
لحكومة، واأليام المائة التي مرت تثبت أننا سهلة تتجانس مع رغبات سياسيين معينين يجلسون في ا

بأن هناك بديالً آخر والبقاء خارج " اإلسرائيليين"اتخذنا القرارات األصح وأنا أفضل إبقاء أمل لدى 
أياما سيئة للدولة فهذه حكومة "ووصفت المائة يوم التي مضت منذ تأليف حكومة نتنياهو بأنها ". الحكومة

وهي ال تواجه األزمة االقتصادية وتحاول البحث عن طريقة لالمتناع عن بدون طريق وتحاول البقاء 
نتنياهو لم يتبن تماما مبدأ الدولتين وإنما "وقالت إن ". الوصول إلى صراع شديد مع الواليات المتحدة

  ".تبنى الحديث في الموضوع فقط من أجل إرضاء جهات معينة
  9/7/2009الخليج، 

  
  ران أوال وتحسين صورة إسرائيل دولياإي: ليبرمان يحدد أولوياته .21

دعا وزير الخارجية األسرائيلي ، أفيغدور ليبرمـان ، كبـار           :  رامي منصور ووكاالت   -القدس المحتلة   
المسؤولين في وزارته إلى تكثيف جهودهم في مواجهة الملف النووي اإليران وإطـالق حملـة دوليـة                 

. ف الفلسطيني لهامشية دورهـا فـي هـذا الـشأن    لتحسين صورة إسرائيل والكف عن االنشغال في المل 
اإلسرائيلية أمس أن ليبرمان ، عقد قبل أيـام قليلـة إجتماعـاً سـرياً لكبـار                 " هآرتس"وكشفت صحيفة   

، ودعاهم إلى   " تحريك خطة إصالح داخلية في الوزارة     "المسؤولين في الوزارة في فندق بالقدس ، بهدف         
وإطالق حملة دولية ضد إيران وحملة أخرى لتحسين صـورة          " ينالكف عن اإلنشغال المكثف بالفلسطيني    "

  .إسرائيل في العالم
ويأتي الكشف عن اللقاء بعد أيام من تقرير نشرته الصحيفة قالت فيه إن لوزارة الخارجية دوراً هامـشياً                  

حيفة وحسب الـص  . في إدارة العالقات مع الواليات المتحدة ومع دول اإلتحاد األوروبي والدول العربية           
 دبلوماسيا سمعوا خاللها أن على وزارة الخارجية إجراء         15فإن اللقاء استمر لعدة ساعات بمشاركة نحو        
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تغييرات اصالحية في توزيع السفارات في العالم إزاء التغييرات الدولية وحتى إجراء تغيير في المنبـى                
  .التنظيمي للوزارة

  9/7/2009الدستور، 
  

  الساعة  تسهيالت من بينها فتح معبر الكرامة على مدار تمنح الفلسطينيين"إسرائيل" .22
صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية، المعنية بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، : كفاح زبون -  رام اهللا

برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، على تقديم تسهيالت للسلطة الفلسطينية، وأبرزها فتح جسر 
الواقع على حدود الضفة الغربية مع األردن على مدار الساعة، بعدما كان يغلق ) كرامةمعبر ال(اللنبي 

 .في ساعات المساء
وقررت اللجنة، التي تضم، باإلضافة إلى نتنياهو، وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور 

مشروعات إسرائيلية ـ فلسطينية ليبرمان، ووزير التطوير اإلقليمي سيلفان شالوم، دفع عملية تنفيذ عدة 
 .مشتركة، تمولها بعض الدول األوروبية واليابان

واهم هذه المشروعات، منطقتان صناعيتان في جنين وبيت لحم، ومشروع زراعي في أريحا، ومشروع 
على نهر األردن الذي » المغطس«بناء محطة تحلية مياه على نهر األردن، باإلضافة إلى مشروع تطوير 

  . مليون حاج سنويا من المسيحيين15 استيعاب ما يقارب الـيستطيع
وأكد نتنياهو رغبة إسرائيل في تقديم مزيد من التسهيالت للفلسطينيين، شريطة أال يأتي ذلك على حساب 

 .األمن، معتبرا هذه الخطوة مساهمة في تطوير األوضاع االقتصادية داخل أراضي السلطة الوطنية
. ة عن تنفيذ المشروعات المذكورة، وإزالة الحواجز البيروقراطية المتعلقة بذلكوكُلف شالوم بالمسؤولي

واعتبر شالوم أن هذا القرار تقدم كبير ومهم في خلق تعاون وثيق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
في ما يخص الجوانب االقتصادية، قائال إن هذا القرار سيسمح لبعض المشروعات أن تنفذ على أرض 

 .الواقع
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لم تبلغ بعد بذلك، وأوضح مدير عام إدارة المعابر والحدود في السلطة 
الوطنية الفلسطينية نظمي مهنا، أن السلطة لم تبلغ رسميا من الجانب اإلسرائيلي بأية إجراءات أو 

. على نهر األردن) ملك حسيناللنبي أو ال(قرارات تتعلق بتمديد أو تغير فترة عمل معبر الكرامة 
وأضاف أن إدارة معبر الكرامة الحدودي تبذل جهودا كبيرة من أجل تسهيل سفر آخر مواطن فلسطيني 

 .يوميا واستقبال المسافرين كافة القادمين عبر المعبر
  9/7/2009الشرق األوسط، 

  
  صاد الفلسطينياألوروبي بأن المستوطنات بالضفة تخنق االقتعلى الموقف تحتج " إسرائيل" .23

قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان أصدرته أنها استدعت سفير االتحاد            : أسعد تلحمي  –الناصرة  
في أعقاب البيان الذي أصدره االتحاد األسبوع الجاري        » لتوبيخه«االوروبي في إسرائيل سيبريان اوزال      

 الفلسطيني وتزيد من تبعيته ألموال البلـدان        تخنق االقتصاد «وأكد فيه ان المستوطنات في الضفة الغربية        
  . »المانحة

، مـضيفة أن    »تجاوز صالحية اللجنة التقنية للمفوضية االوروبية     «واعتبرت الوزارة ان موقف االتحاد      
االنتقادات ال أساس لها من الصحة، فضالً عن أنها تتجاهل حقيقة أن قضية بناء المستوطنات يجـب أن          «

مستقبلية بين الطرفين بالتوازي مع االلتزامـات األخـرى وتحديـداً التزامـات             تطرح في المفاوضات ال   
  .»الفلسطينيين في ما يتعلق باألمن

  9/7/2009الحياة، 
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  وزير اإلسكان اإلسرائيلي يخطط لفصل العرب وإسكانهم في معازل مع أماكن للصالة .24
العنصري على العرب واقترح ، هجومه )شاس( جدد وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي، أرئيل آتياس

وتنذر تلك التصريحات . اليوم أن يعيشوا في معازل في قراهم وأن يتم فصل أماكن سكنهم عن اليهود
الصادرة عن وزير في موقع مسؤولية بأن فلسطينيي الداخل سيكونون أمام مزيد من المخططات 

 . ة عمليةالخطيرة التي تستهدف وجودهم، وأن هذه التصريحات سيكون لها ترجم
وأضاف متوجها للنواب ". من المفضل لنا ولهم أن نعيش بشكل منفصل: "وقال آتياس اليوم في الكنيست

يجب أن يكون للوسط العربي أماكن . أنتم ال تطلبون أن نبني حيا في هرتسليا للوسط العربي: "العرب
ن للعرب مكان للسكن، هم الدولة هي دولة يهودية، ولكن يجب أن يكو. للصالة والعيش حسب ثقافتهم

 ". متساوو الحقوق، ولكن بالتالي هذه دولة يهودية، هذه بالدنا
 ".  نحن نعترف بحقوق العرب، ومن المفضل لنا ولهم أن نسكن بشكل منفصل

 8/7/2009، 48عرب
 

  900والعدد اإلجمالي يقترب من " إنفلونزا الخنازير" جندياً إسرائيلياً بـ 140إصابة  .25
، عن إصابة العـشرات     )8/7(شف مصدر عسكري إسرائيلي النقاب، مساء اليوم األربعاء         ك -الناصرة  

، األمر الذي يرفع إجمالي عدد المـصابين        "إنفلونزا الخنازير "من جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي بوباء       
 .في الدولة العبرية إلى نحو تسعمائة مصاب

ة، إن عدداً مـن جنـود إحـدى كتائـب الجـيش             وقال المصدر، في تصريح له نشر في اإلذاعة العبري        
، كما أصيب أفراد من سالحي الهندسـة والبحريـة بهـذا            "إنفلونزا الخنازير "اإلسرائيلي أصيبوا بمرض    

  .الوباء
 حالة إصابة مؤكدة بهذا الداء اكتشفت لدى جنود من جيش الـدفاع             140وأوضح المصدر العسكري أن     

  .حتى اآلن
عن اكتشاف ثمانية عشر إصابة جديدة       ارة الصحة اإلسرائيلية اليوم األربعاء    وفي السياق ذاته؛ أعلنت وز    

 745، بينهم طفل يبلغ من العمر سنتين، مشيرة إلى أن عدد المصابين يرتفع إلى               "إنفلونزا الخنازير "بوباء  
العدد إصابة، يضاف عليها المائة واألربعين عسكرياً الذين كشف النقاب عن إصابتهم مساء اليوم، ليصل               

  .اإلجمالي إلى ثمانمائة وخمسة وثمانين مصاباً
  8/7/2009 خدمة قدس برس

  
  االحتالل يهدم البيوت ونحن نبنيها: الطيبي .26

إن لجنة التنظيم والبناء التابعة     : قال العضو العربي بالكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي      : صـفا -أم الفحم 
اتها للتضييق على السكان الفلسطينيين فـي منطقـة وادي          لوزارة الداخلية اإلسرائيلية بدأت بتنفيذ مخطط     

 .1948عارة وسط األراضي المحتلة عام 
ـ      مشروع لجنة التنظيم هذا يهدف إلى خنق المـواطنين         " :" صـفا"وأضاف الطيبي في تصريح خاص ل

العرب ومصادرة أرضهم لصالح اليهود، وهدم منازلهم بعد أن رفضت الوزارة إعطـاءهم التـصاريح               
 ".زمة للبناءالال

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي طالت العديد من المباني في وادي عارة هذا األسبوع، جـاءت عقـب                   
تصريحات وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي ارييل اتياس الذي دعا إلى إدخال المتدينين اليهود إلى وادي               

 .عارة والحد من انتشار العرب وازدياد عددهم
هذا الموضوع في الكنيست عقب تصريحات اتياس، مؤكدا أنه سيعيد طرح مـشروع              وأوضح أنه طرح    

 .لحجب الثقة عن الحكومة األسبوع القادم بسبب سياسة هدم المباني والتصريحات العنصرية
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في حال قدمنا مشروعا لحجب الثقة ولم ينجح، وفي حال لم تنفع كافة السبل لوقف الهدم في وادي                  :" وقال
 ".ى أمامنا إال أمر واحد، حيث سنقوم ببناء كل المباني التي تهدمها جرافات االحتاللعارة، لن يبق

وشرعت جرافات االحتالل مطلع هذا األسبوع بهدم العديد من المباني والمراكز التجاريـة فـي منطقـة             
اح  وخاصة في مدينة أم الفحم، وتشهد المنطقة إضراباً شامالً منـذ صـب             1948وادي عارة المحتلة عام     

 .أمس، كما تم اإلعالن عن مسيرة احتجاجية الجمعة المقبل
  9/7/2009صحيفة فلسطين،  

 
   تحتال على القاهرة لتعيد الالجئين من خالل فبركة عمليات تسلل"إسرائيل" .27

بان الجيش اإلسرائيلي     صرح جندي في االحتياط اإلسرائيلي للمحكمة العليا       : زهير اندراوس  -الناصرة  
لمصرية والمحكمة العليا في إسرائيل ويطرد طالبي اللجوء الذين القي القـبض علـيهم              يخدع الحكومة ا  

وبما أن االتفاق مـع المـصريين        .داخل إسرائيل، إلى األراضي المصرية دون النظر في طلباتهم للجوء         
لية، يلزم القاهرة بإعادة الالجئ إلى أراضيها في حال قبض عليه لحظة محاولة اجتيازه الحدود اإلسـرائي               

يقوم الجنود اإلسرائيليون بإرجاع طالبي اللجوء الذين كانوا مسجونين في إسرائيل إلى مصر من خـالل                
فبركة عملية تسلل يتم خاللها دفع طالبي اللجوء إلى داخل الحدود المصرية ثـم يـتم تبليـغ الـشرطة                    

عاءاتهم هو انتهـاك    إن طرد طالبي اللجوء دون فحص اد      . المصرية عن محاولة تسلل لتقوم باحتجازهم     
  .للقانون الدولي ويناقض التصريح الذي أدلت به الدولة للمحكمة العليا

  9/7/2009 ،القدس العربي
   

  الجبهة مع لبنان قابلة لالشتعال: باراك .28
حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، امس، من ان الوضع على الحدود مع لبنان ال : يو بي آي

التدريبات التي أعقبت حرب » نتائج«، واعتبر ان العدوان االخير على غزة أظهر »القابال لالشتع«يزال 
وقال . من الحروب» ان تقدم المزيد«وبإمكانها » جاهزة«، مشدداً على ان اسرائيل 2006تموز في العام 

 التي باراك خالل مراسم إحياء ذكرى القتلى اإلسرائيليين في حرب لبنان الثانية، في القدس المحتلة،
لقد مرت ثالث «غاب عنها رئيس الوزراء نتنياهو والقيادة اإلسرائيلية السابقة التي قررت شن الحرب، 

وهذه المدة بمثابة رمشة عين تاريخية، فيما يبدو أنه مضى عهد وعهود، وما تزال حرب . سنوات فقط
تضحيات «مشدداً على ان ، »لبنان الثانية جاثمة على الوعي الجماعي اإلسرائيلي كهزة تفتح األعين

 . »الجنود غطت على أخطاء قادتهم
 9/7/2009السفير، 

  
   نفقا بالضفة تمهيدا لقسيمها33تخطط إلقامة " إسرائيل": "اللجنة العامة للدفاع عن األراضي" .29

عضو اللجنة العامة للـدفاع     وفلسطيني في شؤون االستيطان واألراضي      الخبير  الكشف  : عوض الرجوب 
 نفقا في مقاطع مختلفة بالضفة الغربيـة،        33 أن إسرائيل تخطط إلقامة      ،بد الهادي حنتش  عن األراضي ع  

تمهيدا لتقسيم الضفة إلى ثماني كانتونات فلسطينية ال يربطها ببعضها سوى شوارع التفافيـة أو أنفـاق                 
  .يتحكم بها جيش االحتالل

لغربية، وفي قرى غرب القدس حيـث       وقال حنتش إن الخطة طُبقت فعليا في مدينة قلقيلية شمال الضفة ا           
  . ألف مواطن50يشكل نفق بلدة بدو المنفذ الوحيد لعدة قرى يسكنها نحو 

  وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه يمكن من خالل األنفاق لجندي واحد أن يغلق المنطقة بالكامل، مبينـا    
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 الفرصـة أمـام المـواطنين       أن االحتالل ينفذ الخطة بتدرج ودون اإلعالن عن ذلك رسميا كي ال يتيح            
  .الفلسطينيين لالعتراض على مثل هذه الخطط

8/7/2009نت، .الجزيرة    
  

  ن خالل العدوان األخير على غزة آخري454 طالبا وأصاب 164االحتالل قتل : تقرير .30
اتهم تقرير حقوقي فلسطيني صادر عن مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، إسرائيل بانتهاك : لندن
وقال التقرير، الذي يغطي الشهور . يات األكاديمية والحقوق التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينيةالحر

 طالبا 164إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت في حربها على قطاع غزة ": 2009الستة األولى من 
لمادية التي وقدر التقرير األضرار ا. " آخرين5 معلما وأصابت 12 آخرين، و454فلسطينيا وأصابت 

 مليون دوالر، كما قدر 2.5 مليون دوالر، والمدارس الخاصة بنحو 12لحقت بالمدارس الحكومية بنحو 
وأوصى التقرير بالعمل مع .  مليون دوالر23الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات والكليات بنحو 

إلجبار "ن التضامن الدولية منظمات حقوق اإلنسان، ونقابات الطلبة والمعلمين واألكاديميين، ولجا
إسرائيل على احترام الحقوق التعليمية والحريات األكاديمية للفلسطينيين، واإلفراج الفوري عن المعتقلين 

 ."والموقوفين كافة من الطلبة والعاملين في الجامعات
9/7/2009الشرق األوسط،   

  
 من تحويل المصلى المرواني إلى كنيسالشيخ رائد صالح يحذر  .31

حذر رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح من : ن ـ لقمان اسكندرعما
استمرار مخططات الكيان الصهيوني من أجل تحويل المصلى المرواني إلى أكبر كنيس يهودي في العالم 

 .داخل ساحة المسجد األقصى
 احتفالية نقابة المهندسين األردنيين وقال الشيخ رائد صالح خالل مشاركته في كلمة متلفزة خالل فعاليات

المؤشرات باالقتحامات الليلية لجنود " إن 2009بمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 
االحتالل للمسجد األقصى وبحوزتهم خرائط وكذلك الحفريات المستمرة تحت األرض وفوق األرض تدل 

 ."يعتبر جزءاً من المسجد األقصى المباركعلى سعيهم لرسم حدود المصلى المرواني الذي 
 لسلخ المصلى المرواني وفتح األبواب التاريخية المغلقة لدخول اإلسرائيليين طيخط": وأكد أن االحتالل

والتي هي جزء ال يتجزأ من » باب المغاربة«وممارسة شعائرهم، والسطو على الزاوية الجنوبية الغربية 
 .» إلى كنيس يهودياألقصى للسيطرة عليها وتحويلها

9/7/2009البيان، االمارات،   
  

  يحذر من خصخصة عقارات الالجئين الفلسطينيين وتهويدها" 48المجتمع األهلي لفلسطينيي" .32
، من مشروع قانون إسرائيلي، يقضي 48حذّرت مذكرة وجهها المجتمع األهلي لفلسطينيي : الناصرة

الفلسطينيين، وكذلك األراضي والعقارات التي بخصخصة األمالك والعقارات التي تعود لالّجئين 
، ما يعني عملياً تهويدها الكامل ومحاولة قطع الطريق على 48صادرتها سلطات االحتالل من فلسطينيي 

  .استرجاعها
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره، خصخصة هذه العقارات واألمالك لتنتقل إلى حيز القطاع الخاص 

، ضمن صفقات مقايضة أراضي مع الدولة العبرية ومن خالل "وق القومي اليهوديالصند"االسرائيلي و
وقد وجه  .المذكور بنفوذ واسع فيها" الصندوق القومي"التي يحظى " مديرية أراضي إسرائيل"ما يسمى 

، وسليم واكيم، رئيس "اتجاه"المحاميان حسين أبو حسين، رئيس اللجنة التنفيذية التحاد الجمعيات العربية 
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، مذكرة عاجلة بشأن مشروع القانون 48المؤسسة العربية لحقوق االنسان، وهما من مؤسسات فلسطينيي 
  .هذا، إلى لجنة االقتصاد بالبرلمان اإلسرائيلي

أن التعديالت المقترحة على قانون دائرة أراضي إسرائيل هي تعديالت مخالفة "من وحذرت المذكرة 
 في المائة من 93دائرة أراضي إسرائيل تسيطر على "، مشيرة إلى أن "للقانون الدولي والتفاقيات جنيف

فقط من  في المائة 6مساحة األراضي في الدولة، في حين أن الملكية اليهودية قبل قيام إسرائيل بلغت 
  ".مساحة فلسطين التاريخية

8/7/2009قدس برس،   
  

 قانون العمل ال يراعي خصوصية الالجئ : "حق العمل للفلسطينيين في لبنان"ندوة  .33
 مسألة تحتل ي، وه"حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان" حملة انطلقت في لبنان: زينة برجاوي

وهذه ليست المرة األولى التي يتم . ئ الفلسطيني في لبنانصدارة القضايا والمشاكل التي يعانيها الالج
فيها استحضار حق الالجئ الفلسطيني في العمل، في ندوة أو مؤتمر، لكن حتى اآلن يبقى الكالم في 

 . سياق المطالبة التي دونها عقبات
س األول، ، شأنها شأن جمعيات عدة، في دعم المطلب، فعقدت أم»رابطة أبناء بيروت"بدورها، تشارك 

 اللبناني لتحقيق الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، - في مقرها، ندوة ضمت لجنة االئتالف الفلسطيني 
، بناء على "النجدة االجتماعية"، والتي انطلقت في لبنان بمبادرة من جمعية "حق العمل"في إطار حملة 

صغيرة على النساء الفلسطينيات، توصيات دراسة تناولت أثر مشاريع التدريب المهني والقروض ال
 جمعية ومؤسسة 22 ناشطاً من 93باإلضافة إلى التوصيات الناتجة عن أربع ورش عمل شارك فيها 

وتهدف الحملة إلى تمكين الالجئين الفلسطينيين من نيل الحق بالعمل في . عاملة في المخيمات الفلسطينية
 . سميةلبنان من خالل طرح القضية بجدية على الجهات الر

، بالشراكة مع أكثر 2005، إن الحملة قد انطلقت في العام "السفير"وتقول منسقة الحملة، نوال العلي، لـ
من مؤسسة اجتماعية وبدعم من مؤسسات أجنبية، األمر الذي دفع أصحاب الحملة إلى تشكيل لجنة 

 اللبنانية فتبين أان الالجئين تضيف أن الحملة أعدت دراسة عن المخيمات.  الفلسطيني-االئتالف اللبناني 
.  في المئة منهم في االستهالك المحلي10,35يشكلون نسبة عشرة في المئة من السكّان، وتساهم نسبة 

هدفنا الوحيد هو أن يعتبرنا القانون اللبناني الجئين ورعايا، فيطبق علينا قانون "وتشدد العلي على أن 
 . يمت مع رابطة أبناء بيروت لالطالع على القانون اللبناني وثغراتهوتلفت العلي إلى أن الندوة أق. "العمل

وكانت الحملة قد أعدت مذكرة أرسلتها الى وزير العمل، محمد فنيش، في األول من أيار الماضي 
. ، لكنها لم تحصل على رد حتى الساعة، والنية معقودة على إرسالها مرة ثانية)لمناسبة عيد العمال(

 بالسماح لالجئين الفلسطينيين ممارسة حق العمل في مختلف المهن الحرة والنقابية، وتطالب المذكرة
 . وإعفائهم من شرط الحصول على إجازة عمل

وأدار ندوة أمس األول أبو عبد اهللا فارس، من لجنة االئتالف الفلسطيني اللبناني، وتحدث خاللها رئيس 
 . د عمال فلسطين محمود أبو سامحرابطة أبناء بيروت محمد الفيل، ونائب رئيس اتحا

 الفلسطيني، بما يعزز استقرار لبنان - بتفعيل وتكريس التقارب اللبناني "وطالب الفيل باسم الرابطة 
الذي يعطي لليهود الصهاينة استمرارية بغيهم "وندد بالغياب الرسمي . "والتزامه بالقضية الفلسطينية

فلسطيني، خصوصاً بعد ما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي وطغيانهم وعدوانهم وإجرامهم بحق شعبنا ال
  . »بنيامين نتانياهو، وبأثر مما يجري داخل مدينة القدس

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وبينهم العمال، يختلفون عن كل «من جهته، لفت أبو سامح إلى أن 
هؤالء يخضعون لشروط «ورأى أن . »الالجئين والعمال في العالم بسبب التشريد والنكبة وفقدان األرض

حياتية اقتصادية وسياسية قاسية، إذ يعتبرون أجانب في قانون العمل اللبناني، وقد شكلت القوانين اللبنانية 
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 من قانون العمل 95وتوقف أبو سامح عند المادة . »قيوداً على مقومات كرامتهم االجتماعية واإلنسانية
على المعاملة بالمثل من قبل الدولة اللبنانية، اتجاه العمال من رعايا اللبناني، والتي تنص، كما قال، 

الدول األخرى، العربية واألجنبية، فتشترط حصولهم على إجازة من وزارة العمل قبل أن يتم توظيفهم 
في أي مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية، لكنها توجد آلية خاصة للتعامل مع العمال الفلسطينيين 

معظم قوانين العمل في العالم تحمي «وشدد على أن .  دولة لهم، وهم في حالة لجوء إلى لبنانالذين ال
، مضيفاً أنه في لبنان، هناك إطار تشريعي لعمل األجانب، يحميهم، أما العمال "الالجئين والعمال

مل ال يحمي إن قانون الع«: وختم أبو سامح قائالً. الفلسطينيون فوضعهم يبقى في االستثناء المجحف
وإذا كان مبدأ المعاملة . العمال الفلسطينيين، بل يشكل لهم مصدر خوف وقلق وحرمان وبؤس واضطهاد

بالمثل يرمي إلى ضمان مصالح الرعايا اللبنانيين في البلدان األخرى، وإلى منع المزاحمة في اليد 
 . »العاملة، فنحن نطالب بأن تراعى خصوصية الالجئين الفلسطينيين

9/7/2009فير، الس  
  

   مصر وغزةبين أنفاق ثالثةالعثور على  .34
على الحدود بين غزة  السلطات المصرية الليلة قبل الماضية ثالثة أنفاق اكتشفت:  يسري محمد-رفح 

 .واألراضي المصرية
9/7/2009الشرق األوسط،   

  
 فتح تتقدم على حماس في سباق االنتخابات : استطالع .35

تفوق " أوراد"طالع للرأي العام نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية  أظهرت نتائج است- رام اهللا
إلسماعيل هنية القيادي في حركة حماس ورئيس % 44، مقابل %56الرئيس محمود عباس بـنسبة

وفوز مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح بسهولة على هنية، بحصوله . الحكومة المقالة في غزة 
ويحصل هنية وكل من سالم فياض، وصائب عريقات، وأحمد سعدات .  لهنية%33مقابل % 67على 

  .على نسب متقاربة في حال إجراء انتخابات
 مواطن من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، 1200االستطالع على عينة شملت " أوراد"ونفذ مركز 

المتغيرات والفروقات ضمن عينة تم اختيارها وفق منهجية علمية تضمن التمثيل النسبي مع مراعاة 
  .2009/ وجرى العمل الميداني في منتصف حزيران. االجتماعية واالقتصادية

بحصولها على " فتح"وفي سباق االنتخابات التشريعية، تبين النتائج تقدم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
 ".حماس"لصالح حركة المقاومة اإلسالمية % 30من األصوات، مقابل % 51

د حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة، تشير النتائج إلى أن حكومة سالم فياض تحظى برضا وعلى صعي
أكبر من حكومة هنية حيث ان نسبة أعلى من مستطلعي الضفة الغربية يقيمون أداء حكومة سالم فياض 

من مستطلعي % 47حيث ان . إيجابيا، بالمقارنة مع مستطلعي قطاع غزة في تقييمهم لحكومة هنية
من مستطلعي قطاع % 35، مقارنة مع )ممتاز أو جيد(ضفة الغربية يقيمون أداء حكومة فياض بأنه ال

 .غزة حيث يقيمون أداء حكومة هنية بنفس الدرجة
 )احتياجات وأولويات المواطنين(

% 26حسب (أظهر االستطالع ان المرتبة األولى لسلم أولويات المواطنين، تأتي في الخدمات الصحية 
أما تحسين وضع المدارس، واألوضاع %). 21(، وفي الدرجة الثانية خلق فرص عمل )تطلعينمن المس

وفي %. 10وتحسين الظروف االقتصادي لتشجيع االستثمار %. 11األمنية فحصلت كل منهما على 
 .المرتبة السادسة تأتي أولوية تحقيق التماسك والتجانس االجتماعي، وال سيما على المستوى المحلي
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الصحة (سعيد، أن أولويات المواطنين تندرج ضمن فئتين، األولى تتصل بالخدمات االجتماعية .  دوبين
، واألخرى تتعلق بالتنمية االقتصادية وتأمين فرص عمل، األمر الذي يقتضي وضعا أمنيا )والتعليم
 .مستقرا

 )المؤتمر الحركي السادس لحركة فتح(
أنهم يتابعون أخبار % 29وقال . خبار مؤتمر حركة فتحمن المستطلعين بأنهم يتابعون أ% 27أفاد 

. من المستطلعين أنهم ال يتابعون أخبار المؤتمر% 40وعلى خالف ذلك عبر . المؤتمر بشكل جزئي
من مستطلعي الضفة % 37، مقابل %46وفي قطاع غزة، تبلغ نسبة الذين ال يتابعون أخبار المؤتمر 

% 12عقد المؤتمر في األراضي الفلسطينية، ويدعم %) 46( بلغت يدعم أكثرية من المستطلعين. الغربية
 .فقط عقد المؤتمر خارج األراضي الفلسطينية

أن ال فرق في مكان عقد المؤتمر، سواء داخل فلسطين %) 34(في حين، عبر حوالي ثلث المستطلعين 
لسطينية، مقابل عقد المؤتمر داخل األراضي الف% 61فمن بين مؤيدي حركة فتح يدعم . أم خارجها

 .ال يجدون فرقا في مكان انعقاد المؤتمر% 12يدعمون عقد المؤتمر في الخارج، في حين أن % 25
داخل % 31يؤيدون انعقاد المؤتمر خارج فلسطين، مقابل % 44أما بالنسبة لمؤيدي حركة حماس، فإن 

 .فلسطين
9/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  "الحكومة المقالة"في سجون مؤسسات حقوقية تنتقد ظروف االعتقال  .36

مؤسسة الضمير ومركز الميـزان والهيئـة       (حذرت مؤسسات حقوقية عاملة في غزة       :  حامد جاد  - غزة
من خطورة مواصلة األجهزة األمنيـة التابعـة لحكومـة          ) "المستقلة والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    

ن في العديد من المعـتقالت ومراكـز        حماس من منع محامي تلك المؤسسات من زيارة موكليهم المعتقلي         
  ".التوقيف التابعة لتلك األجهزة في غزة

وتنظر تلك المؤسسات بقلق بالغ تجاه استمرار قيام أجهزة األمن في غزة بمصادرة جوازات سفر عـدد                 
من المواطنين لمنعهم من السفر، وتقييد حقهم في حرية الحركة والتنقـل المكفـول بموجـب الدسـتور                  

  .والمعايير الدولية لحقوق اإلنسانالفلسطيني 
إن المعلومات التي توفرت لها ممن أفرج عنهم تظهر تعرضهم للتعـذيب والمعاملـة القاسـية ،                 "وقالت  

الفتة الى أن المعلومات لديها     "بوسائل الضرب وعصب العينين والشبح ليالً ونهاراً معظم أيام احتجازهم           
  .ر محددة أو معلن عنها كأماكن احتجاز قانونيةتؤكد أن المحتجزين يتواجدون في أماكن غي

9/7/2009الغد، األردن،   
  

  تعاود العمل في مخيمي البداوي والبارد بعد إقفال قسري "األونروا: "لبنان .37
 في مخيمي البداوي والبارد عملها بعد اقفال قسري "االونروا"عاودت مراكز : عمر ابراهيم -البداوي 

ء لقرار كانت قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية اتخذته على خلفية وفاة استمر لمدة ثالثة ايام بنا
تحركات شعبية غاضبة جاءت استكماالً ته وأعقب وفا.  داخل احدى مستشفيات طرابلس فلسطينيشاب

 لفسخ العقد المبرم مع "االونروا"لسلسة تحركات سابقة قام بها ابناء المخيمين للضغط على ادارة 
كما وضعت لجنة المتابعة شرطاً أساسيا لوقف . شفى المعني لعدم توفر الشروط الصحية المطلوبةالمست

التحركات، ويتعلق بالوضع الصحي المتردي لالجئين الفلسطينيين في الشمال بشكل خاص ولبنان بشكل 
 . عام

9/7/2009السفير،   
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  سنوات8خالل % 30أكثر من انخفاض القاعدة اإلنتاجية لفلسطين ب: وزير االقتصاد الوطني .38

معطيات مخيفة تشير إلى انخفاض دخل الفرد الى  وزير االقتصاد الوطني باسم خوري اشار: رام اهللا
دوالر سنويا نصفها يأتي من الدول المانحة في ضوء انخفاض القاعدة 1100الفلسطيني إلى حولي 

% 25ضية وازدياد عدد السكان بحوالي خالل االعوام الثمانية الما% 30اإلنتاجية لفلسطين بأكثر من 
 %.50أي أن القاعدة اإلنتاجية للفرد انخفضت بحوالي 

وقال خوري إذا لم نفكر بسياسة واضحة فلن يكون مستقبل لنا وألجيالنا القادمة ولن يسر أي كان أن 
كون يكون جزءا من سلطة أو حتى قطاع خاص ال مستقبل لهما ومع احترام لكل الدول ال نريد أن ن

 .صومال جديدة
وأشار خوري أن هناك معطيات جديدة عن تحول األراضي الفلسطينية ليس فقط لسلطة قائمة على منح 
المانحين والتي تدعم الرواتب ويشترى فيها سلع تستحضر من الخارج كأن المساعدات يراد لها تنمية 

لنفايات، فهناك شركات في مجتمعات أخرى، بل هناك معطيات تظهر بوضوح أن البعض يعتبرنا مكب ل
إسرائيل تصنع ما هو غير قابل للتسويق داخل إسرائيل وهذا ما ظهر من خالل تقارير تلفزيونية 
إسرائيلية حول حليب ينتج بإسرائيل بمواصفات غير سليمة ولألسف بعض منتجات هذه الشركات تسوق 

 .داخل فلسطين
9/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  القطاع السياحي في القدس مشلول":  في القدسمدير الغرفة التجارية" .39

، فمنذ عام "مشلولة"إن السياحة في مدينة القدس : " مدير الغرفة التجارية في القدس عزام أبو السعودقال
، توقفت معظم الفنادق السياحية في المدينة والتي كان " االنتفاضة الثانية للمسجد األقصى المبارك "2001

 حيث كانت الحركة بطيئة جداً ألن فنادق القدس 2004 ، وتم إعادة تشغيلها في عام  فندقا40ًعددها نحو 
وأكد أنه عام .  فندقاً من العودة إلى العمل26بحاجة لترميم كما تم إغالق عدد من الفنادق ، وتمكن نحو 

دى  ماليين سائح أجنبي ، لكن م3 وصل إلى األراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس نحو 2008
االستفادة من عدد السائحين أقل بكثير منها في الوضع السابق الن البنية التحتية للقطاع السياحي 

، وذلك يخدم القطاع "اإلسرائيلية"وبذلك يضطر السائح أن يتوجه إلى الفنادق " مشلولة"الفلسطيني 
دوالر تعود من القطاع أن اإلحصائيات تؤكد أن كل مئة "وأشار إلى  ".اإلسرائيلي"االقتصادي السياحي 

كما قال عزام ".  دوالرا يستفيد منها االحتالل94 دوالرات و6على األراضي المقدسة يستفيد منها العرب 
إننا كأصحاب متاجر في مدينة القدس نسعى إلى إعادة بناء القطاع االقتصادي في مدينة : "أبو السعود

  ".ستفادة من القطاع السياحيالقدس و ترميم الفنادق ما يؤدي إلى زيادة نسبة اال
9/7/2009الدستور،   

  
   349ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .40

 شاب من عقب وفاة   مريضا349ًالحصار إلى ارتفاع ضحايا  غزةأعلنت وزارة الصحة في  :غزة
   .   مدينة رفح

9/7/2009الخليج،   
  

 ا كان متوقعاًعم% 30كميات الغاز المكتشفة قبالة سواحل حيفا تزيد : مصادر إسرائيلية .41
 تبين أن كميات الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها قبالة شواطىء  قدنهأقالت مصادر إسرائيلية : الناصرة

ونقلت  . في المائة عما كان متوقعا30ًتزيد بنسبة ) 1948شمال فلسطين المحتلة سنة (مدينة حيفا 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1488:         العدد       9/7/2009الخميس  :التاريخ

 مليار متر مكعب، 180لطبيعي قد تبلغ اإلذاعة العبرية عن خبراء إسرائيليين قولهم إن كميات الغاز ا
وذكرت اإلذاعة  .مما قد يؤثر على التوازن االستراتيجي االسرائيلي في سوق الطاقة في الشرق األوسط

من الغاز الطبيعي قد تسد احتياجات اسرائيل من الطاقة لمدة " الهائلة"أن هذه الكمية التي وصلتها بـ 
  . عاماً، حسب تقديرها20حوالي 

8/7/2009رس، قدس ب  
 

  احتفاء بالقدس عاصمة الثقافة العربية" مهرجانات صور والجنوب الدولية"افتتاح  .42
قضية شعب وأرض .. القدس والعودة "احتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية، وتحت عنوان : صور
الجنوب افتتحت منظمة ثابت لحق العودة ومنتدى الفكر واألدب بالتنسيق مع مهرجانات صور و ،"وهوية

 مؤسسة أهلية فلسطينية ولبنانية ودولية مهرجانات صور والجنوب مساء الثالثاء 25الدولية وبمشاركة 
برعاية السيدة رندة عاصي بري رئيسة .  في مركز باسل األسد الثقافي في مدينة صور26/5/2009

ر محمد أكرم لجنة مهرجانات صور والجنوب الدولية، وحضور النائب عبد المجيد صالح، والدكتو
 . العدلوني رئيس اللجنة التحضيرية للحملة األهلية

هنـاك مجموعـة مـن      "وفي كلمته اعتبر الدكتور أكرم العدلوني األمين العام لمؤسسة القدس الدولية أن             
المهام التي تقع على عاتق جميع المسلمين والعرب وأحرار العالم فيما يتعلق بالحفاظ على هوية القـدس                 

ودعـا   .، مشيراً إلى الفعاليات التي تقام إلحياء مناسبة احتفالية القدس في لبنان والعـالم             "ينيوطابعها الد 
الدكتور العدلوني إلى المزيد من الجهود والتنسيق والتعاون للرد على محاوالت التهويد وطمس الهويـة               

مية التحـرك العاجـل     الفلسطينية في القدس وكافة األراضي الفلسطينية، مهيباً بالدول العربية واإلسـال          
 .والفاعل لنصرة قضية القدس

محـاوالت تـصفية القـضية      "كما تحدث األستاذ علي هويدي أمين عام منظمة ثابت لحق العودة، عـن              
الفلسطينية من خالل عدة مشاريع أبرزها مشروع تهويد القدس وشطب حق العودة وأن هـذه المـشاريع         

نان يرفضون كافة أشكال التوطين والتهجير مؤكدين على حقهم         وأكد أن الفلسطينيين في لب     ". ستفشل حتماً 
ضرورة  التـرابط بـين الـشعبين        "وبدوره أكد الدكتور غسان فران في كلمته على          في العودة بامتياز،    

الفلسطيني واللبناني ولفت إلى الرابط بين مدينة القدس ومدينة صور في الحضارة، وأن حق العودة هـو                 
منوهاً بالتضحيات التي قـدمها الـشعب       ". الصهيوني وأن الحقوق تنتزع انتزاعاً    جوهر الصراع العربي    

 . الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه المسلوبة
وأطلق األستاذ ماهر الشاويش مسابقة العودة الدولية خالل الحفل، وأشار إلى السبب الرامي لهذه المسابقة               

ل فلسطين، موضحاً ما يحمله شـهر تمـوز مـن    من شهر تموز، وإلى أهمية قرب مدينة صور من شما   
 .انتصار للمقاومة والصمود، وهي أقرب لطريق العودة

و تمحورت كلمة السيد عبد المحسن الحسيني، حول أهمية النضال الفلسطيني الذي لم يتوقف منذ أكثـر                 
 . سنة، مؤكداً على أن عودة الالجئين الفلسطينيين حق ال يمكن التفريط به61من 

الدكتور عمر حلبلب في كلمته إلى أهمية دور الثقافة في إبراز مختلف جوانب القضية الفلسطينية،                ولفت  
والكلمـة   .وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارة  والمؤسسات األهلية والمحلية الفلـسطينية            

 المخيمـات   من غير المسموح أن تبقـى أوضـاع       : "األخيرة كانت للسيدة رندة عاصي بري، قالت فيها       
وأكدت على ضرورة    ".والالجئين في لبنان بهذه الصورة المأساوية وسنسعى جاهدين لتغيير تلك الصورة          

إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان ، وأطلقت السيدة بري فكرة إقامة فعالية بشكل متزامن في كافـة                  
وبعد ذلك جـرى تقـديم       .2009اتها لعام   أماكن االنتشار العربي في أنحاء العالم لدعم القدس في احتفالي         

درع شكر وتقدير إلى السيدة بري على جهودها قدمه الدكتور أكرم العدلوني والـدكتور غـسان فـران                  
 .واألستاذ علي هويدي 
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في الختام توجه الحضور إلى المعارض التي افتتحتها السيدة بري وجالت في األجنحة المختلفـة التـي                 
العودة والحفاظ على القدس وتوريث األجيال حمل األمانـة وتوقفـت فـي             عكست تمسك الالجئين بحق     

وقدمت وصلة فنية لفرقة الوعد للنشيد اإلسـالمي      .الديوان الفلسطيني لتناول القهوة والحلويات الفلسطينية     
 القت إعجاب الحضور وتفاعلهم, وللفنان الفلسطيني محمد آغا وفرقته

8/7/2009موقع مدينة القدس،   
  

  "انتهاك خطير"سرائيلي في لبنان فهو اذا تأكد التجسس اإل: المتحدةاالمم  .43
 ، أمسمايكل وليامس  اعلن الممثل الخاص لالمم المتحدة في لبنان: ا ف ب- )االمم المتحدة(نيويورك 

انه اذا ثبت وجود شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان فان ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة لبنان 
  .المن الدولي ذات الصلةولقرارات مجلس ا

9/7/2009الحياة،   
  

 السجن للبنانيين اكتسبوا الجنسية اإلسرائيلية و ..فرار ضابط الى األراضي الفلسطينية .44
فر الى  في الجيش اللبناني برتبة عقيد ا أن ضابط، من بيروت9/7/2009الشرق األوسط، ذكرت 

  . األراضي الفلسطينية المحتلة
 حكماً تصدرأالمحكمة العسكرية الدائمة   أن، من بيروت9/7/2009فير، الس من جهة أخرى أفادت

قضى بعقوبة األشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً بحقّ المسؤول السابق في ميليشيا العميل أنطوان لحد 
الفار إلى فلسطين المحتلة جمال نعمة ضو وفريال عبد فرج وأوالده مواهب ويوال ووسيم وفرح وبهاء 

 فؤاد حرب وراشد عبد اللطيف الصغير، الكتسابهم الجنسية اإلسرائيلية األمر الذي يعد ضو ومحمد
 .  تعامالً مع العدو، وتجريدهم من حقوقهم المدنية

  
 "إسرائيل"بسبب تعنت عملية السالم من فشل إلى فشل : األسد .45

 السالم، التي انطلقت في     أعلن الرئيس السوري بشار األسد، في باكو أمس، أن عملية         :  زياد حيدر  -باكو  
، مكرراً أن   "ظلت تنتقل من فشل إلى فشل بسبب تعنت إسرائيل وتجاهلها للقرارات الدولية           "،  1991العام  

  . عملية السالم تنتظر مجيء شريك إسرائيلي جدي، لكنه غير موجود اآلن
يعنيه هذا الحـصار    ما  "وتحدث األسد، بعد محادثاته مع ونظيره األذري إلهام علييف، عن حصار غزة و            

من موت بطيء للفلسطينيين وضرورة رفع الحصار، باإلضافة للعمل من أجل تحقيق المـصالحة بـين                
  ".السالم على المستوى الفلسطيني جزء من عملية السالم"، مؤكدا أن "الفلسطينيين

  9/7/2009السفير، 
  

  لسالم وتحثّ العرب على التطبيعالواليات المتحدة ال تتوقع تحركاً إسرائيلياً من طرف واحد تجاه ا .46
قال مسؤول في وزارة الخارجية األمريكية أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما :  عواصم- وكاالت 

من جانب واحد في إطار عملية السالم، وهي تحث الدول العربية على " إسرائيل"ال تتوقع أن تتحرك 
 المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة وقال". إسرائيل"اتخاذ خطوات باتجاه التطبيع مع 

اإلسرائيلية بعد اجتماع المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل ووزير " جيروزاليم بوست"
وقال المسؤول إن من ". ال نتوقع أن يقوم اإلسرائيليون بأي شيء من أجل ال شيء"الدفاع إيهود باراك، 

 أوباما على الدول العربية هي زيارة القدس فضالً عن استقبال زعماء بين اإلجراءات التي تقترحها إدارة
وفي ما يلي ". إسرائيل"إسرائيليين في عواصم عربية، وأن تعزز الدول العربية عالقاتها التجارية مع 

  :خطوات للتطبيع بالمنطقة يقول مسؤولون أمريكيون وغربيون إن واشنطن تسعى إليها
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لخليج لطائرات الركاب وطائرات الشحن المدنية اإلسرائيلية بالتحليق تسمح الدول العربية في ا - 
  .فوق أراضيها

من فتح مكاتب لتمثيل المصالح في سفارات دول أخرى بعواصم عربية مثل " إسرائيل"تتمكن  - 
  .الرياض وأبو ظبي

ترفع الدول العربية الحظر على دخول السياح والزوار اآلخرين الذين تحمل جوازات سفرهم  - 
 .أشيرات أو أختام دخول إسرائيليةت

  .على الشبكات العربية" إسرائيل"تسمح الدول العربية بتشغيل الهواتف المحمولة المسجلة في  - 
 .والدول العربية" إسرائيل"يجري تبادل ثقافي بين  - 

متشككة في أن المبعوث األمريكي " إسرائيل"وقال مسؤول إسرائيلي بارز مطلع على محادثات ميتشل إن 
. يتمكن من إقناع الدول العربية بتقديم تعهدات ملموسة بالتطبيع إذا أعلن تجميد مؤقت فقط لالستيطانس

حتى إذا استطاع األمريكيون الوصول إلى تجميد جاد لالستيطان لن تطبق خطوات التطبيع إال "وقال 
  ".تدريجياً وبناء على أداء إسرائيل

9/7/2009القدس العربي،   
  

 يراً إسرائيلياً عن التوصل إلى اتفاق بشأن المستوطناتأمريكا تنفي تقر .47
نفى مسؤول أمريكي تقرير نشرته صحيفة معاريف اإلسرائيلية يوم األربعاء بعد محادثات وزير : القدس

الدفاع إيهود باراك في لندن يوم االثنين مع المبعوث األمريكي جورج ميتشل بشأن إنهاء خالف مع 
لبناء في األراضي التي يسعى الفلسطينيون إلقامة دولتهم عليها، ذكر أن واشنطن بخصوص طلبها وقف ا

 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 2500واشنطن وافقت على استمرار البناء في 
وعندما ُسئل في واشنطن إن كان التقرير صحيحاً رد ايان كيلي . على الرغم من مطالبتها بتجميد البناء

ال ذلك التقرير في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية غير "حدث باسم وزارة الخارجية األمريكية بقوله المت
وهي أن كل األطراف في . لم تتغير. النتيجة األخيرة بالنسبة لنا مازالت كما هي"وقال كيلي ". صحيح

هذا النشاط يجب . ستوطناتوانتم تعلمون ما هو موقفنا فيما يتعلق بالم. المنطقة عليها أن تلتزم بتعهداتها
  ".أن يتوقف

8/7/2009وكالة رويترز،   
  

  حتى تتمكن من إنهاء بناء المستوطنات" إسرائيل"أمريكا تتجه لتقديم مخصصات مالية لـ .48
قال مسؤولون غربيون إن الواليات المتحدة تـسير فـي          :  وكاالت - محمد جمال    -القدس المحتلة، غزة    

من إنهاء بناء بعـض المـشروعات الـسكنية فـي           " إسرائيل"تمكن  اتجاه تقديم مخصصات مالية حتى ت     
وقـال  . المستوطنات على األقل التي أوشكت على االنتهاء أو تلك المرتبطة بعقود خاصة ال يمكن فسخها              

الذين وقعـوا عقـودا     " هذا تنازل لتفادي التسبب في مشكالت غير مرغوب فيها لألفراد         "أحد المسؤولين   
ل البناء أمواال لم يعد من الممكن ردها وأضاف المسؤول أن المحادثـات مازالـت               ودفعوا بالفعل من أج   

  ".نحن نتحدث عن اللمسات النهائية ألمور انتهت بالفعل"وقال المسؤول . مستمرة
9/7/2009الشرق، قطر،   

  
   شاحنةمائةقافلة أميركية تضم حاخامات تستعد لدخول غزة ب .49

 مؤتمراً صحافياً بنقابة    "فيفا فلسطين " ناشطا أميركيا من مؤسسة      70عقد زهاء   :  محمد المتولي  -القاهرة  
الصحافيين المصرية قبل سفرهم إلى غزة خالل األسبوع المقبل بقافلة مواد طبية وإعانات تزيـد علـى                 
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وأوضح جورج جاالوي الناشط البريطاني وعـضو مجلـس          . سيارة بين حافلة وشاحنة مواد طبية      100
 من حاخامات من اليهود في أميركا أن هذه القافلة هي الثانيـة             4مؤتمر الذي ضم    العموم البريطاني في ال   

  .التي يترأسها إلى غزة، وأنها لن تكون األخيرة
وذكر جاالوي الحاضرين أيضاً وأهل فلسطين عبر كاميرات الفضائيات بالحقيقة التاريخيـة، وهـي أن               

أقصد بذلك عندما أعطي بلفور     ": وقال .نالفلسطينيي البريطانيين هم الذين كتبوا الوثيقة التي سببت مأساة       
وعداً لطرف آخر باحتالل أرض يملكها طرف ثالث، واآلن أميركا هي التي تتولى عملية تمويل استمرار                
المأساة الفلسطينية، ومن هنا فإن على الشعبين األميركي والبريطاني مسؤولية خاصة تجاه معاناة الشعب              

  ."الفلسطيني
ي أمام الحاضرين على أن له هدفا آخر من القافلة، وهو توصيل رسالة للعالم اإلسالمي بأن                وشدد جاالو 

  .األميركيين ليسوا أعداء لهم وال يجب أن يعاملوهم كأعداء
وانتقد السلطات المصرية ألنها سمحت بإحضار مواد طبية ومنعتهم من إحضار مواد غذائيـة أو مـواد                 

تجاه السياسة المصرية، لكن علينا أن نمتثل للقانون ونتمنى أال تواجهنـا            ليس لنا أي مواقف     ": بناء، وقال 
  ."مشكالت مع السلطات األمنية في العريش

 بأميركا سياسة جيش االحتالل     "يهود ضد الصهيونية  "فيما انتقد الحاخام اليهودي ديفيد وايز رئيس حركة         
ا ألنهم يخرقون كل القيم اإلنسانية التي تقرها        اإلسرائيلي مع الفلسطينيين، وقال إنهم صهاينة وليسوا يهود       

لن نقبل أن تسرق الدولة الصهيونية أرض الفلسطينيين بزعم أنها لليهود وتتستر خلف             ": كما قال  .التوراة
، ودعا الرئيس المصري حسني مبارك ألن يفتح معبر رفـح أمـام الفلـسطينيين    "اليهودية لتفعل ما تريد 

 .كا في الحصاروالقوافل حتى ال يكون مشار
9/7/2009العرب، قطر،   

 
  المفوضية األوروبية تتبرأ من بيان بعثتها بالضفة حول المستوطنات .50

تراجع الجهاز التنفيذي األوروبي عن بيان من البعثة األوروبية في الضفة :  عبد اهللا مصطفى- بروكسل 
ت كريستيان هوهمان، الناطقة وقال. الغربية حول الممارسات اإلسرائيلية، وبخاصة النشاط االستيطاني

ال "باسم المفوضة األوروبية لشؤون الخارجية وسياسة الجوار، إن التعبيرات المستخدمة في التقرير 
ما أرادت المفوضية قوله بالضبط هو التركيز "وأضافت الناطقة إن ". تعكس تماما موقف الجهاز التنفيذي

في بناء المستوطنات أمر يعقد حياة الفلسطينيين " يلإسرائ"على موقفها الثابت من أن مسألة استمرار 
بكل خطوة "وأعربت هوهمان عن ترحيب أوروبا ". هذا الموقف ال تغير فيه"، مشيرة إلى أن "هناك

إسرائيلية مقبلة من شأنها تسهيل إطالق االقتصاد الفلسطيني وتخفيف اعتماد الفلسطينيين على المساعدات 
  ".الدولية

9/7/2009الشرق األوسط،   
  

 مجموعة الثماني تدعو إلى فتح فوري للمعابر إلى قطاع غزة .51
" إسرائيل"جددت مجموعة الثماني للدول الغنية الدعوة إلى استئناف سريع للمفاوضات بين : الكويال

ودعا بيان أصدرته قمة مجموعة . والفلسطينيين بهدف إيجاد حل يقوم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب
  .مدينة الكويال االيطالية مساء األربعاء إلى فتح فوري للمعابر إلى قطاع غزةالثماني في 

9/7/2009وكالة رويترز،   
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  باريس تستغرب منع األطباء من دخول غزة .52
" إسرائيل"أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن باريس ال تتفهم أسباب منع ): ب.ف.أ(

  .لجراحين إلى قطاع غزةدخول بعثة إنسانية من األطباء ا
سننقل وجهة نظرنا هذه بوضوح إلى السلطات " وقال المتحدث في مؤتمر صحافي عبر االنترنت 

  . اإلسرائيلية
9/7/2009الخليج،   

  
  ليست قضية أفوكادو وكيوي .53

  توجان فيصل
 مـا   تجميد الموقف الرسمي لألردن وحتى الخيارات األردنية، مثله في هذا مثل سلطة أبو مازن، عنـد               

وهـذا هـو   .. هو إعالن عجز تجيد إسرائيل قراءته" خيار السالم التفاوض اإلستراتيجي األوحد    "يسميانه  
  ..ملخص األجندة المشتركة التي تبرر انحياز األردن الرسمي إلى السلطة الفلسطينية

لطـرف  ولكن األكثر مدعاة لألسف هو أن الطرف األردني يتطوع بهذا ليكون الطرف الخاسر أكثر من ا            
وليس في هذا التطوع أي تضحية تجمل وجهه، بل هو تطوع مـتهم، فلـسطينيا وعربيـا،                 . الفلسطيني

  .بتسهيل تصفية القضية الفلسطينية
فأراضي السلطة وأراضي الدولة الفلسطينية الموعودة أو المأمولة، واقعـة بكاملهـا تحـت االحـتالل                

تل بحقوق وطنية وتاريخية كما تفعل سلطة أبو مازن         ومع أن هذا ال يبرر بدوره التسليم للمح       . الصهيوني
اآلن، إال أن واقع االحتالل كقوة عسكرية على األرض هو ما ساعد إسرائيل على اختالق سلطة كهـذه،                  

  .ودعمها في مواجهة القوى الوطنية المتشبثة بالتحرير
ضـمن هـذا   " وادي عربة"اق أما األردن فهو دولة مستقلة ذات سيادة وتزعم حكوماتها كلها أن توقيع اتف 

بإعـادة  "االستقالل والسيادة، وعلى أي حال هو ليس تحت احتالل عسكري يستطيع أن يفرض إرادتـه                
  ".االجتياح

وهو مـا لـم     ".. األردن أوال "مع الضفة المحتلة، أن     " فك االرتباط "ثم إن األردن عاد وأعلن، زيادة على        
خاطر حين تزعم أن جلب المنافع، على األردن أو فلـسطين           تلتزم به الحكومة األردنية، من باب درء الم       

وهذا ما يجعلنا نتوقف عند السياسة الخارجيـة األردنيـة كمـا جـسدتها              . أو على األمة، مستحيل حاليا    
  .تصريحات وزير خارجية األردن الحالي

قط ذلك الحـق    فوزير خارجية األردن، البلد المعني أكثر من غيره بحق عودة الالجئين الفلسطينيين، يس            
  .من حديثه عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب

والوزير ال يتيح لنا حتى أن نعتبر أن ذلك جرى سهوا، لكونه فعل الشيء ذاته في لقائه التالي بعد يومين                    
وهذا انتقدته وسائل إعالم محلية في مانـشيتات أخبارهـا، دون أن            . مع أبو مازن حين زاره في رام اهللا       

  .والسبب يوضحه الخبر مواربا. يله في متن الخبرتجرؤ على تفص
أبدى قوة لم نعهدها في لغته، حيث وجه وللمرة الثانية خـالل            "فالوزير، حسب وسائل اإلعالم األردنية،      

يومين تحذيرا بعدم السماح ألي كان أن يعرقل هذه المساعي الجـادة وأن نـستغل الفرصـة التاريخيـة       
  ".الموجودة أمامنا

صدر عن  " تقرير إخباري "من؟ سؤال لم يوجه للوزير، ولكننا سنحاول استقراء رده من نص            ل" لن يسمح "
الذين حضروا دعوة منتقاة للوزير للحوار معه، وهو حوار يـشترط أال يكـون            " الصحفيين والكتاب "أحد  
  .للنشر

ال يمكـن اعتبارهـا     الذي للنشر هو هذا التقرير األقرب للبيان، حيث ال يناقش كاتبه أيا من حيثياته التي                
  .مسلمات والبد أن تستوقف كاتبا في الحاالت العادية
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، "لمصادر دبلوماسية "ما يعرضه التقرير من وجهات نظر، واضح أنها لوزير الخارجية وإن كانت تعزى              
شيء ".. الدبلوماسية العربية "، لتصبح في النهاية     "مصادر دبلوماسية عربية  "و" مسؤولون عرب "ثم تصبح   
، مع أن التقرير نشر في اليوم التالي للقاء مع وزير الخارجية األردني             "إضاعة دمه بين القبائل    "من قبيل 
  .وحده

أما قمة وزراء الخارجية التي قد تبرر بها صيغة الجمع التي البد أن الوزير تحدث بها، فقد غابت عنهـا           
  .خالف ساد بين من حضرثالث دول عربية محورية هي السعودية وسوريا وقطر، وال ندري كم من ال

وأهمها حاليا لعوامل عدة تضاف لكونها صـاحبة        " االعتدال"ولكن الالفت هو أن السعودية هي أكبر دول         
المبادرة، من مثل أهميتها المعول عليها في الوضع االقتصادي الدولي المتأزم حاليا، والستقرار الحكـم               

  .ية فيما يسمى محور االعتدالفيها مقارنة مع ما تمر به مصر الدولة الكبرى الثان
ال يتضمن أميركا حتما، فخارجيتنا أكدت لنا أنها تجلس في          " لن يسمح لهم  "من نص التقرير يتضح أن من       

  .علينا" خطته للسالم"انتظار تنزيل أوباما 
أن قول أميركـا إنهـا      ) أو باألحرى أن تفهمنا   (وفي ذلك اللقاء مع الكتاب والصحفيين اختارت أن تفهم          

ضمن أولويات سياستها الخارجية، يعني بالضرورة أن تكون التـسوية          " الوصول لتسوية سلمية  "عت  وض
  .لصالحنا

وكذلك ال يستقيم تجيير التعاطف العالمي مع الفلسطينيين، وهو التعاطف الذي تعاظم بعد حصار وقصف               
لة في مواقف أوروبـا     غزة بهذه الوحشية وصوال الرتكاب جرائم حرب بحق أهلها، لصالح الزعم بأنه نق            

السياسية، في حين أن هذا كله ال يزال في طور التعاطف الشعبي واإلنساني ويحتاج لوقفة سياسية أصلب                 
من جانبنا في وجه إسرائيل وأوروبا وأميركا ذاتها ليترجم إلى موقف سياسي دولي، لكون السياسة لعبـة                 

  .مصالح في األساس ومحصلة ضغوط في النهاية
 في تسطيح األمور افتراض أن ترؤس دولة لالتحاد األوروبي مكان أخرى، ممـا يجـري                ومن اإلغراق 

دوريا، وتصادف أن الثانية أكثر تعاطفا معنا أو أقل انحيازا ضدنا من األولى، يعني انقالبا في الـسياسة                  
  .األوروبية

شعوبهم، وال الـسويد آل     فالتشيك لم يحكموا أوروبا فترة توليهم لرئاسة اتحادها كما يحكم الحكام العرب             
والقول بهذا هو عكس ساذج للحكم المطلق في العالم         .. إليها ذلك الحكم اآلن لتنقلب على سياسات سابقتها       

  .العربي الذي يتغير بانقالبات يقوم فيها العهد السائد على أنقاض وجماجم العهد البائد
". في بالهـا  "تهما، أو كما نقول بالعامية      والفطنة توجب أال نطمئن إن وضعتنا أوروبا وأميركا على أجند         

فهذه تعني على األرجح شيئا من نوع ما فعلته بنا، مع سبق اإلصرار والترصد، في عز انهماكهـا فـي                    
  .حرب عالمية، بأن صدرت مشكلتها إلينا بزرع إسرائيل على أرضنا

ة وسياسية وأيديولوجية،   واآلن أوروبا وأميركا تعيشان حربا أخرى أقل عالنية ووضوحا، حربا اقتصادي          
وإسرائيل نجحت في تقديم نفسها على أنها المدخل الرئيس لـشبكة         . تحتاج لتصريفها لدينا أو على حسابنا     

  .التصريف تلك
القوي اللهجة هذا ليس موجها ال لنتنياهو وال لحكومته، وحتما ليس لوزير خارجيته             " عدم السماح "وأيضا  

ـ      "ارةأزعر الح "ليبرمان الذي يلعب دور      ، ويشتق من االسـم     "البولي"، وهو ما يسمى بالعامية األميركية ب
  .بمعنى يضطهد ويخضع من حوله" فعل"

وهو وصف ال يعفى منه بقية المسؤولين اإلسرائيليين منذ قيام دولة الكيان الـصهيوني، ولكنـه يـصبح                  
  ..دبلوماسية اإلسرائيليةعنوان المرحلة حين يتواله بهذه الصورة الفجة من يفترض أنه يحمل حقيبة ال

بإصرار رسمي عربـي ال يقـل خطـورة عـن           " مرحلة التسوية النهائية  "وهنا يجب أن نتذكر أن هذه       
إصرارهم على الذهاب ألول مفاوضات معلنة مع إسرائيل في مدريد، حين كان العالم العربي في لحظـة           

  .ضعف ال تقارن بما هو فيه اآلن
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ال تلتفت  "، إن هذه الدبلوماسية     "الدبلوماسية العربية "خارجيتنا على لسان    ونعود لنتنياهو الذي يقول وزير      
الذي جرد فيه الدولة الفلسطينية، التي يوافق عليها، من كل مقومات الوجود، مما             .. كثيرا لخطابه الشهير  

  ".حدا بأحد الدبلوماسيين الغربيين لتشبيهها بقفص الفلسطينيين
مصادر دبلوماسية عربية ترى أن خطاب نتنياهو كان موجهـا          "يقول إن   ويكمل التقرير نقال عن وزيرنا ل     

بدرجة رئيسية إلى طرفين رئيسيين، األول هو الطرف األميركي لتمرير إعالن نتنياهو القبول بمصطلح              
والثاني هو الداخل اإلسـرائيلي فـي محاولـة         . الدولة الفلسطينية في ظل غابة من الشروط والمحددات       

  ".ك التحالف الحاكم الهش بالتأكيد على الخطوط الحمر لليمين اإلسرائيليللحفاظ على تماس
-وما يؤكد هـذا     .. نتنياهو في وضع مأزوم ال الطرف العربي والفلسطيني       "وفي سياق هذه القراءة فإن      

 التصريح األميركي الرسمي الذي صدر مباشرة بعد خطاب نتنياهو، إذ أشار إلـى              -حسب قراءة وزيرنا  
  ".ياهو بإقامة الدولة الفلسطينيةاعتراف نتن

يشي بأن هذه هي النقطة الوحيدة التي يهتم بهـا الجانـب            "وهذا التصريح األميركي، حسب هذه القراءة،       
بهذا الذي لم نفهمه منه نحن مختصي اللغة اإلنجليزية وآدابها          " يشي"كيف  ".. األميركي في خطاب نتنياهو   

  !إضافة للسياسة؟ وزيرنا لم يوضح
يمكن اإلطاحة به بسهولة في أول هـزة        " مأزوم"اسيتنا العتيدة تتعامل مع نتنياهو وكأنه حاكم عربي         دبلوم

  !داخلية أو ينحى بقرار من الخارج، وليس زعيما منتخبا
نتنياهو، ومثله ومعه باراك وليبرمان وكل المتطرفين الغالبين على الحكم في إسرائيل، حين ال تتم إعادة                

والكنيـست  .. رئاسة، فإنهم حتما سينتخبون للكنيست وسيتمتع كل منهم بكتلة ضاغطة         انتخاب أي منهم لل   
هو الذي ذهب ألبعد مما قاله نتنياهو، إذ دعا صراحة لتحويل األردن إلى وطن بديل، مما يؤشـر إلـى                    

  .اإلسرائيلية تلك" الخطوط الحمر"جذور 
يا، في مقال لها تتحدث فيه عـن الموقـف   وهنا نتوقف عند عبارة لكاتبة أردنية مخضرمة وموالية تاريخ 

لن يستطيع السير نحو االنفتاح على إيـران        .. األردن الرسمي "األردني مما يجري في إيران حاليا فتقول        
إال ضمن محددات اإلستراتيجية العليا للدولة وخطوطها الحمر القائمة على ثـالوث أميركـا وإسـرائيل                

  "..واالعتدال العربي
ه أي مسؤول، بل مر كما تمر أطنان العبارات التي تحمل مقوالت بديهية لدى العامـة                قول خطير لم يفند   

والخاصة، ولكنها عبارة إذا وضعناها مقابل زعم رسمي بأن نتنياهو هو المأزوم في الداخل، فإنها تعيـد                 
تعريف األزمات الداخلية التي منشؤها خطوط حمر تصدر لنا، ومؤخرا باتت تشكل شـبكة عنكبوتبـة،                

  .السقوط ولو على طرفها، ينتهي بجذب الضحية لوسطها
وهذا مسار يختلف المحللون هل أميركا سقطت فيه، أم أنها أحد أفراد خلية العناكب، أم العنكبوت األكبر                 

ومجرد خالصنا نحـن منهـا   . ولكن ال أحد يعتقد أن انتخاب أوباما يعني تفكيك هذه الشبكة      .. في وسطها 
  .لة، شعبية ورسميةيتطلب جهودا جمعية هائ

الدبلوماسـية  "هي لن يسمح لها بالتـدخل فـي         . ولكن الجهود الشعبية ليست مرفوضة فقط، بل ممنوعة       
  "!لتغيير قواعد اللعبة الدولية"، كما يسميها وزير خارجيتنا، التي تهدف "العربية

المـصير  .. ير األردن هو مـص  " لتغيير قواعد اللعبة الدولية   "أقل ما يحق لنا أن نسأل عنه وزيرا يسعى          "
الذي يقترحه اليمين اإلسرائيلي في الكنيست وقد ال ينتظر اليسار اكتمال قبض آخر أقساط التطبيع مع كل                 

  "العرب، ليثني عليه
هو طموح شديد أم تكبير حجر من ال يريد أن يرمي؟ اإلجابة تأتي في ختام حديث الـوزير للـصحفيين                    

فشل الرهان على عـزل الحكومـة اإلسـرائيلية         "جهود أوباما و  " انتكست"والكتاب، ليقول إنه، في حال      
وكله مما نتوقعه نحن الشعوب نتيجة سياسـات رسـمية          -" وتغيير مواقفها وتالشت آمال التسوية السلمية     
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النتيجة لن تكون، على األقل، بتحميل العرب والفلسطينيين مسؤولية ذلك، وسيعلم المجتمـع             " فإن   -كهذه
  !.أي أنه سعى فقط لتبرئة الذات مما سيجري"..  على الجانب اآلخر أي لدى إسرائيلالدولي أن المشكلة

المـصير  .. هو مصير األردن  " لتغيير قواعد اللعبة الدولية   "وأقل ما يحق لنا أن نسأل عنه وزيرا يسعى          
يع مع كل   الذي يقترحه اليمين اإلسرائيلي في الكنيست وقد ال ينتظر اليسار اكتمال قبض آخر أقساط التطب              

  !.العرب، ليثني عليه
، وال يعنـي    "أوال"تبرير سلبية السياسة الخارجية األردنية حيث يجب الفعل لحماية األردن مما يهدده هو              

ال ثانيا وال حتى عاشرا، لكون دول هذا االعتدال لديها أزماتها الداخلية واإلقليمية التي              " االعتدال العربي "
  .. وتلقائيا على ثالوث أميركا وإسرائيل واالتحاد األوروبيتعلق حلها على أميركا، وعبرها

تبرير تلك السلبية بهذه المتاهة المعقدة من االفتراضات القسرية التي تصل حـد الغـوص فـي النوايـا                   
واستنباط ما ال يتناسب مع الظاهر والواضح من األمور، ال يؤشر على أزمة إسرائيلية، بل يؤشر علـى                  

 والتبريري الذي اختطته سياستنا الخارجية منذ سقطت حقيبتها في تنازع وقـسمة             أزمة النهج التعويضي  
مصالح ونفوذ بين مراكز قوى محلية بال قواعد تحرص على رضاها أو تخشى غضبها فـي المحـصلة                  

  ).المنشورة على هذا المنبر" وضع غير مسبوق"انظر مقالتنا (
ترض فيها مراقبة ومحاسبة الحكومة، بدءا بتزوير       هذه المحاصة أدت لسقوط مجلس النواب، السلطة المف       

نتائج انتخابه لصالح صنائع تلك القوى، ثم بإعطاء رئيسه حصة في الحكومة أبرزها وزارة أشغال عامة                
  .وإسكان البنه الشاب الذي يدير شركات مقاولة أبيه

ن ال يقل عـن مـصير       بأي مشاركة في شأ   " عدم السماح "ليمارس عليهما   " سلطته الرابعة "وبقي الشعب و  
األردنية، حسبما  " الدبلوماسية"والطرفة السوداء هنا، تكمن في أن من يلوح بهذا التهديد هو وزير             . وطن

عرفا وتاريخيا فـي العـالم      " صوفتها حمراء "تسمي الصحافة حقيبة الخارجية، وليس وزير الداخلية التي         
يل إجراءاته للصحافة لينفـي عنهـا تهمتـي         فوزير الداخلية هو الذي سعى لتبرير وشرح تفاص        .العربي

  .التوطين ونزع الجنسية
وخواء وزارة الخارجية ممن يستطيع حمل حقيبتها، منذ تشكيل هذه الحكومة على أسس المحاصة تلـك،                
هو ما اضطرت الدولة ذاتها إلى االعتراف به ضمنا لتبرير تولي الديوان الملكـي ودائـرة المخـابرات                  

  .التي تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية لعام ونيفالعامة أهم المهام 
ولكن التعديل الحكومي الذي تال لم يحل المشكلة،        . ومن هنا أمكن للصحافة أن تتناول هذا الواقع صراحة        

  .إذ أبدل المحاصة السابقة بأخرى لصالح جهة أخرى وحسب
فقد قام رجـال أمـن بـضرب        . هذا" عدم السماح "أثناء تدقيق هذه المقالة قبل إرسالها، شهدنا عينة من          

وتوقيف وإهانة نشطاء وقيادات نقابية لتفريق اعتصام سلمي دعت إليه النقابات للمطالبة بوقف اسـتيراد               
وادي "الخضار والفاكهة من مستوطنات إسرائيلية، وذلك في دفاع عن سياسات خارجية بحجـة توقيعنـا       

ومرة أخرى، وزير الداخلية هـو       .راد من المستوطنات  مع أن االتفاقية ال نص فيها يلزم باالستي       ".. عربة
  .الذي توجه التحاد النقابات ليقدم اعتذاره، ووعد بالتحقيق

. القضية ليست قضية فاكهة لم يكن الشعب األردني يعرفها إلى زمن قريب، ولكنها قضية فرض إرادات               
وطنات علـى الـشعب األردنـي    فإن أمكن فرض األفوكادو والمانغا والكاكا والكيوي القادمة من المـست       

  .بالعصي والهراوات، فقد تم فرض المستوطنات بكل ما تمثله وما تجره معها
  8/7/2009نت، .الجزيرة
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   ترويج األوهامحكومة .54

  عريب الرنتاوي
في اجتماع ماراثوني ينتهـي مـساء       ) الخميس(في األنباء ، أن الحكومة الفلسطينية العتيدة ستدخل اليوم          

التهيئة إلقامـة   : " ساعة ، هدف االجتماع وفقا للهباش ، وزير األوقاف فيها          48دم ويستمر لـ    السبت القا 
ووفقا لألنباء فإن االجتمـاع     ".. بما يجعل الدولة قائمة فعال وال ينقصها سوى اإلعالن        .. الدولة الفلسطينية 
ـ   العمـل  "حث سبل تطـوير     ، سيب " خلوات البحرين الميت واألحمر لحكوماتنا عند تشكيلها      "الذي يذكرنا ب

  ".المؤسساتي بما يمهد إلقامة الدولة
وأنها ال تمارس سـلطة علـى الـضفة         " حكومة عموم فلسطين  "وعند تذكير الوزير بأن حكومته ليست       

، وال أدري لمـاذا ذكـر       " االنقسام يقف عائقا أمام القيام بواجباتنـا      "والقطاع وغزة ، أجاب بأنه لن يدع        
ديث عن العوائق التي تعترض قيام الدولة ، فهل انزاح االحتالل عن صدر الضفة              االنقسام وحده عند الح   

" جيب الـوزير وحكومتـه    "الغربية مثال ليصبح الهم الرئيس معالجة وضع غزة ، وهل باتت القدس في              
 .؟،"الدولة التي ال ينقصها سوى اإلعالن"حتى يبديا كل هذه الثقة بمشروع بناء 

لألرقام القياسية ، ولكـن     " جينيس"هذا موسوعة   " التاريخي"ياض بعد اجتماعها    قد تدخل حكومة الدكتور ف    
، فهذه الحكومة هي ثمرة االنقسام ونتيجتـه        " حكومات عموم فلسطين  "هيهات أن تدخل التاريخ من بوابة       

وأحد أشكاله وإفرازاته ، وهي جز من المشكلة ولم تك يوما جزءا من الحل ، وهي في حالة خصومة مع                    
 فضال عن المجتمع المدني وقوى التغيير       - آخرها حزب التحرير     -اس ومعظم فتح ومعظم الفصائل      حم

واإلصالح التي تكتوي بنيران قوانينها العرفية المستمدة من أبشع ما أنتجه العقل السلطوي العربي مـن                
  .تشريعات وممارسات

نتخبة وغير الحائزة علـى الثقـة       حكومة تصريف األعمال ، األطول عمرا في تاريخ الحكومات غير الم          
خالل عامين ، إحساسا بأنها     " خطة قيام الدولة الفلسطينية   "البرلمانية وغير التمثيلية ، تشيع بقرارها وضع        

باقية لسنتين قادمتين على األقل ، هما الوقت الذي حدده رئيسها لقيام الدولة الفلسطينية ، وهمـا الوقـت                   
ظفين برتبة وزراء بأنه كاف لتحقيق هذا الهدف ، مستعيرا شعار حملة            الذي أقنع به من يعمل معه من مو       

والذي ال نستبعد أن تحيله الحكومة إلى نشيد وطني ، خـصوصا إذا مـا               " نعم نستطيع "أوباما االنتخابية   
التي يتعين حظر تداولها وفـاء بالتزامـات        " المواد التحريضية "أدرج النشيد الوطني الفلسطيني في سياق       

  .ة األولى من خريطة الطريقالمرحل
حكومة تصريف األعمال ، تتصرف كما لو أنها باقية أبدا ، فرئيسها يصر على تقـدم صـفوف القـادة                    
الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس صاحب الوالية نفسه ، والتحدث باسم الفلـسطينيين جميعـا فـي موسـم                  

اهرة وبار إيالن ، حتى وإن قوبل خطابـه         ، ردا على أوباما ونتنياهو وخطابي الق      " الخطابات والجامعات "
  ".يرفعه أحد من مطرحه"بتجاهل شبه كامل ولم 

حكومة تصريف األعمال ، تقرر الشروع في وضع استراتيجية بناء الدولة والمؤسـسات ، وكـأن مـا                  
يجري في القاهرة ودمشق من حوار وطني مدجج بكل التدخالت اإلقليمية ، أمر ثـانوي ال يعنيهـا ، أو                    

نها تمتلك كلمة السر ، وتعرف أن هذا الحوار ليس سوى ذر للرماد في العيون ، وأن ما يتقرر علـى                     لكأ
األرض هو ما تريده سلطة الظل في الضفة الغربية ، وهي سلطة متعددة الجنسيات ، أقـل عناصـرها                   

 .ئلالعنصر الفلسطيني ، وليس المتحاورين في دمشق والقاهرة من مختلف الفصا: تأثيرا ونفوذا
، وهي ال تأبه على ما يبدو لمـا يجـري علـى             " ترويج األوهام "حكومة تصريف األعمال ، تصر على       

األرض وتحديدا في القدس التي فقدت وزيرها باالستقالة احتجاجا على إهمال حكومته لشؤون العاصـمة               
ـ      الرواية اإلسـرائيلية   األخيرة في الموقف األمريكي المقترب من       " التكويعة"العتيدة ، وال تتأثر خططها ب

للتوسع االستيطاني ، فالمهم بنظر هذه الحكومة هو بناء المؤسسات ، أما األرض التـي سـتقف عليهـا                   
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والسيادة التي ستمارسها والمواطنون الذين سيخضعون لوالياتها ، فليست سوى تفاصيل ، يمكن أن تعالج               
 .الحقا

ايتون القائلة بتشريع بناء المؤسسات تحت االحتالل حكومة تصريف األعمال ، التي تتبنى فلسفة بلير ـ د 
إذا كان بناء المؤسسات وإنجاز التنمية وإشاعة الديمقراطية        : ، ال تجد نفسها مضطرة لإلجابة عن السؤال       

، أهداف ممكنة التحقق تحت حراب االحتالل وفي ظالله ، فلماذا الدعوة إلزالته إذن ، وما حاجتنا لكـل                   
ولة على طريق إنهائه ومحو آثاره ، أوليس من المنطقي والحالة كهـذة ، أن نـدعو                 هذه التضحيات المبذ  

، " التنميـة البـشرية   "لتعميم االحتالل وإشاعته حتى يصعد العرب بضعة درجات لألعلى علـى سـلم              
  .ويخرجون من استعصاءات التنمية والديمقراطية التي تعتصرهم؟،

  9/7/2009الدستور، 
  

 لتسوية اإلقليمية عودة إلى ا: "إسرائيل" .55
 ماجد عزام

تسوية إقليمية، هذا هو العنوان العريض لجملة من المواقف والتصورات السياسية اإلسرائيلية خالل 
الفترة األخيرة، األمر لم يعد حكراً على حزب العمل وبقاياه الذي تبنى تاريخيا منطق التسوية اإلقليمية، 

ينبغي محاولة «عيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي قال بل تعداه ليصل إلى رئيس الوزراء الحالي ز
دفع السالم بطرق جديدة بينها مقاربة التسوية اإلقليمية، ألن اشتراك دول عربية يعزز السالم ويمنح 
االستقرار لنا وللفلسطينيين، ثمة تهديد في الشرق األوسط يطاول الجميع وأمامنا فرصة لتوسيع دائرة 

 . »يد بأن الرئيس األميركي باراك أوباما يرى معنا هذه الفرصة بالمنظور ذاتهالسالم، وأنا سع
ثمة دوافع وخلفيات متعددة ومتباينة لدى إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وحتى شمعون بيريز، المنظّر 

اتفاق مع التاريخي للتسوية اإلقليمية، علماً بأن االستنتاج واحد في كل الحاالت وهو استحالة التوصل إلى 
 . السلطة الفلسطينية بعيدا عن مشاركة فاعلة من دول عربية فاعلة ومحورية على مستوى المنطقة

قبل الخوض في تلك الخلفيات ال بد أوال من وضع المصطلح في سياقه التاريخي حيث تبنت إسرائيل هذا 
 . المبدأ عقوداً قبل أن تتخلى عنه مرحليا لعقد من الزمن  عشرية أوسلو

 بثت اسرائيل كماً هائالً من األكاذيب والمغالطات السياسية حول 1967ذ النكبة وحتى حزيران يونيو من
التسوية االقليمية، هي لم تسع في الحقيقة إلى أي تسويات بل عملت على ترسيخ وجودها أو باألحرى 

حديث بن : مهمينفرض وجودها بالقوة الجبرية المسلحة على العرب، يمكن التأكيد على ذلك بمعطيين 
غوريون منذ الخمسينيات عن لبنان كأول دولة عربية توقع اتفاق سالم مع اسرائيل  تحت ضغط القوة 
واالبتزاز طبعا  ليس مصر وال سوريا وال حتى األردن، أما المعطى اآلخر فيتمثل بما نشر منذ أيام 

ا لجرها إلى المعركة قبل عدوان وأكد ما جاء في مذكرات موشيه دايان عن استفزاز سوريا والتحرش به
 . 1967حزيران يونيو 

بعد االنتصار الساحق في ذلك التاريخ ومع بداية المشروع االستيطاني في الضفة الغربية وتبلور 
معسكري اليمين اليمين واليسار، وفق المعيار اإلسرائيلي طبعا، هيمن مصطلح التسوية اإلقليمية بقوة 

 حزب العمل تبنى مصطلح الخيار األردني لتسوية الصراع، أي التفاهم مع .على جدول األعمال الداخلي
األردن من أجل التوصل إلى اتفاق سالم نهائي بين العرب وإسرائيل، أما اليمين، وتحديدا الليكود، فقد 
ابتدع مصطلح البديل األردني، بمعنى أن الوطن الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية تتجسد شرق نهر األردن 
وعلى الفلسطينيين تنفيذ حق تقرير المصير هناك مع عالقة ما مع المواطنين في الضفة الغربية وغزة 

 . المتمتعين بالحكم الذاتي في ما يتعلق بالسكان ال األرض
تطورات مهمة أدت إلى تغيير جذري للقناعات في إسرائيل، أهمها العجز عن تحقيق أي انتصار 

، ثم اندالع 1982 والفشل االستراتيجي الجتياح لبنان في العام 1967عسكري حاسم بعد حرب حزيران 
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االنتفاضة األولى، انتفاضة الحجارة، التي كرست وجود شعب يصارع االحتالل بحثا عن آماله الوطنية 
. ليس هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني: وحق تقرير المصير في مواجهة مقولة غولدا مئير الشهير

عت حزب العمل الى تبني الخيار الفلسطيني أي حتمية التفاهم والتحاور مع الفلسطينيين تلك المتغيرات دف
من أجل حل الصراع مع رفض أي تدخل أو وجود مباشر للدول العربية في عملية التفاوض، أما اليمين، 

شترك أي الليكود، فانتقل بشكل أو بآخر الى الخيار األردني عبر اإلصرار على وفد أردني فلسطيني م
في مؤتمر مدريد مع طرح حكم ذاتي موسع للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، لكن ضمن إطار 

 . عالقة ما مع الدولة األردنية
نجح اليسار في فرض منطقه طوال عقد التسعينيات تقريبا، خاصة بعد توقيع اتفاق اوسلو، غير أن 

 وخروج باراك بالمفهوم األحادي وادعائه غياب انهيار مفاوضات كامب ديفيد وطابا أواخر العام ألفين 
شريك تفاوضي فلسطيني يقبل التوصل الى اتفاق سالم واتهامه الرئيس الشهيد ياسر عرفات بالبحث عن 

غير أن . تدمير اسرائيل بدال من االتفاق معها  قتل فكرة التفاوض مع الفلسطينيين ومفهوم التسوية عموما
 على أجنحة شعار دعوا الجيش ينتصر، 2001الذي وصل إلى السلطة في اليمين بقيادة أرييل شارون 

فهم بعد سنتين فقط أنه ليس باإلمكان إخضاع الفلسطينيين عسكريا وإجبارهم بالقوة على رفع الراية 
خلص شارون إلى استنتاج باراك . البيضاء، في ظل الزعم بعدم جهوزية الفلسطينيين للتفاوض واالتفاق

ا عرف بخطة فك االرتباط أو االنسحاب من جانب واحد من غزة وشمال الضفة تمهيدا األحادي عبر م
غياب شارون عن المسرح . لالنفصال التام عن الفلسطينيين ورسم الحدود الشرقية إلسرائيل بفعل أحادي

الى السلطة وأسر جلعاد شاليط في الجنوب كما ألداد ريغيف وأهود » حماس«السياسي وصعود 
في الشمال وعجز إسرائيل عن تحقيق االنتصار في حرب لبنان الثانية، أدت جميعها الى غولدفيسر 

، 2006االنتخابية ربيع » كديما«انهيار األحادية كمفهوم سياسي تمحورت حوله حملة إيهود أولمرت و
ن  ساد اسرائيل نوع من التخبط في كيفية التعاطي مع الفلسطينيين، وبدت صدمة لبنا2007حتى نهاية 

كأنها تهيمن تماما على األجندة الداخلية، واستمر ذلك الى حين تبلور القناعة لدى واشنطن بأن الطريق 
إلى بغداد تمر بالقدس ال العكس، وهنا ايضا بدت التسوية اإلقليمية كإطار عام فقط، هذا ما يبرر مثال 

دي على التفاوض المباشر مع  دولة عربية إسالمية مؤتمر أنابوليس مع إصرار إسرائيلي تقلي59حضور 
اختلفت األمور تماما . الفلسطينيين دون تأثير أو وجود ألي طرف آخر حتى لو كان الراعي األميركي

مع تولي باراك أوباما مقاليد الرئاسة في الواليات المتحدة ووصول اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو إلى 
 . السلطة في اسرائيل

 من العراق والتركيز على أفغانستان كساحة لحرب ما وراء البحار، وكذلك أوباما يؤمن بأن االنسحاب
الضغط على إيران إليقاف مشروعها النووي، تقتضي التوصل إلى حل للصراع في المنطقة يشمل 
المسارات التفاوضية المختلفة، خاصة بعدما باتت الدولة الفلسطينية مصلحة قومية أميركية منذ عهد 

 . عى عن حق منذ أيام مارتن أنديك ليديعوت أحرونوترايس وبوش كما اد
أما نتنياهو الذي يؤمن بالخطر الوجودي الذي تمثله إيران وضرورة التكاتف لمواجهة هذا الخطر، ولو 
عبر تقدم ما في الملف الفلسطيني، فيرفض أي اتفاق مع السلطة لعدم وجود شريك، ولكونه يرفض تقديم 

.  أي تنازالت شكلية عبر تسويات أو اتفاقات إقليمية مع الدول العربيةتنازالت جدية، ويريد تغطية
والجوهر واحد في كل الحاالت حكم ذاتي موسع للفلسطينيين مع سلبهم أربع صالحيات سيادية أساسية  
السيطرة على األجواء وموجات البث الكهرومغناطيسية والتسلح وحق إبرام اتفاقات ذات طابع أمني 

ط عربي لتحمل تكلفة الهيمنة اإلسرائيلية غير المباشرة تحت غطاء الكيان وحتى الدولة وعسكري  وتور
أما باراك صاحب الحق الحصري في . الفلسطينية، وكذلك االصطفاف ضد إيران ومشروعها النووي

مفهوم األحادية فيرى أن ال فرصة ألي تسوية، سوى عبر تفاوض مع الدول العربية، والحصول منهم 
انات أمنية واقتصادية، تسهل االنسحاب اإلسرائيلي من نصف الضفة الغربية على األقل من على ضم
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أجل إقامة الدولة الفلسطينية حيث ال يبدو باراك متحسسا أو حتى مهتما للتسمية والتوصيف باعتبار أن 
 . األهم أيضا هو التكاتف ضد إيران باعتبار ذلك أولوية إلسرائيل ودول المنطقة

يريز المتقلب الذي يهوى البقاء في الصورة واألضواء، وبعدما أيد أحادية شارون، عاد اآلن شمعون ب
إلى منطق التسوية اإلقليمية على أساس المبادرة العربية المعدلة وبنسخة متواضعة من مشروعه القديم 

 لحق العودة، عن الشرق األوسط الجديد حل ما مع الفلسطينيين ووفق ثوابت اإلجماع الصهيوني طبعا  ال
 والقدس عاصمة أبدية إلسرائيل  يوفر عالقات طبيعية 1967ال لالنسحاب الى حدود حزيران يونيو 

 . واقتصادية مع معظم الدول العربية واإلسالمية
قد يؤدي االنقسام الفلسطيني المؤسف والضعف العربي المحزن إلى تكريس التفاوض األميركي 

 صيغة اتفاق يمكن تسويقه عربيا وإسالميا، وما لم ينته االنقسام ويجري اإلسرائيلي من أجل التوصل إلى
اإلصرار على المبادرة العربية بنصها األصلية حداً أدنى، فإن التسوية اإلقليمية ستمضي، حكم ذاتي 
موسع للفلسطينيين ويمكن مجازا تسميته دولة مقابل التطبيع اإلسرائيلي مع سبع وخمسين دولة عربية 

مية ومن ثم تفرغ أميركا النسحاب هادئ من العراق وحوار حامي الوطيس مع إيران وحتى توجيه وإسال
 . ضربة عسكرية لمنشآتها النووية ولكن بعد تهيئة مناسبة للبيئة اإلقليمية والدولية

 9/7/2009السفير، 
  

  :كاريكاتير .56
  

  
7/7/2009موقع أمية جحا،   


