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  ها بالتخطيط الستئصال حكم"رام اهللا"تتهم  وعلن استعدادها إلطالق جميع معتقلي فتحداخلية غزة ت .1

وزير الداخلية في الحكومة  أن  فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 10/7/2009الحياة، نشرت 
نجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة تتمثل في إطالق جميع المقالة فتحي حماد قدم مبادرة إل

س بثتها ليل  التابعة لحركة حما"فضائية األقصى"وأعرب حماد في مقابلة مع  .معتقلي حركة فتح
إطالق جميع المعتقلين من فتح الذين صدرت في حقهم " الخميس، عن استعداد وزارة الداخلية -األربعاء 

واتهم فتح . "أحكام باإلعدام أو عقوبة السجن في سبيل إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء هذا الملف
من سجون الضفة ) ن عناصر حماسم(تعطيل الحوار من خالل رفضها إطالق المعتقلين السياسيين "بـ

القيادي في فتح أحمد قريع بأنهم ال يستطيعون إطالق المعتقلين السياسيين "، مستشهداً بما قاله "الغربية
  ."لوجود التزامات أمنية من االحتالل الصهيوني

نت تم تفكيك خاليا تخريبية كا": ، مضيفاً"هناك مخطط استئصالي لنظام الحكم في قطاع غزة": وقال
إلى القطاع بتعليمات من قيادات التيار الخياني في فتح ) األمني(تهدف إلى إعادة الفوضى واالنفالت 

تبين من التحقيق مع الخاليا التخريبية أنها " أنه إلىوأشار . "وسلطة رام اهللا وبتنسيق مع العدو الصهيوني
اومة، وتحديداً كتائب القسام تسجل كل حركة في قطاع غزة، وعلى رأسها تحركات األخوة قادة المق

الذراع العسكرية لحماس، ومن ثم ترسلها إلى رام اهللا التي بدورها توصلها إلى العدو الصهيوني عبر 
وأوضح أن  ."التنسيق األمني بهدف تجديد وتحديث بنك األهداف تمهيداً لحرب جديدة على قطاع غزة

ومة الفلسطينية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عناصر الخاليا التخريبية رصدوا تحركات وزراء الحك"
، الفتاً إلى "إسماعيل هنية، ونواب المجلس التشريعي، والنخب الفكرية والسياسية وقادة فصائل المقاومة

  ."جمع المعلومات كان متكامالً شمل السياسي والعسكري واألمني"أن 
 مركزاً 60لذي استهدفها ودمر أكثر من وزارة الداخلية كانت الهدف الرئيس للعدو الصهيوني ا"وقال إن 

 عنصر من منتسبي الوزارة، 400أمنياً أثناء العدوان الصهيوني األخير، إضافة إلى استشهاد أكثر من 
الشهيد سعيد صيام ومدير الشرطة اللواء توفيق جبر، ومسؤول ) السابق(وعلى رأسهم وزير الداخلية 

  ."بريجهاز األمن وحماية الشخصيات إسماعيل الجع
أننا في حال حرب مستمرة مع " هو شعار المرحلة، مشدداً على "يد تبني ويد تقاوم"واعتبر أن شعار 

االحتالل الصهيوني، ونحن في حال تحرر وطني، ونتطلع إلى تحرير فلسطين كافة من رفح إلى رأس 
  ."إلى البحر المتوسط) ردناأل(الناقورة، ومن النهر 

 األخيرة اإلسرائيلية السارية المفعول منذ انتهاء الحرب "إسرائيل" المعلنة مع لى التهدئة غيرإ إشارةوفي 
بين الفينة واألخرى قد تكون هناك تهدئة متفق عليها ضمنياً، خصوصاً أن المقاومة ": على القطاع، قال

خرجت من حرب ضروس، فهي في حاجة إلى استراحة وإعادة بناء وتقوية نفسها، فال بد من استراحة 
  ."تهدئة، فهذا أمر طبيعيو

الهدف منها البحث عن مصادر لدعم " أن إلى، مشيراً "ناجحة"ووصف الجولة الخارجية التي قام بها بأنها 
 ما دمره االحتالل، إضافة إعمارصمود الشعب الفلسطيني وسبل رفع الحصار عنه وفتح المعابر إلعادة 
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خالل العدوان ... لدعم لبناء مقراتها التي دمرتإلى تطوير قدرات وزارة الداخلية خصوصاً وتوفير ا
  ."األخير

معظم " قال إن  إلى أن الوزير حمادرائد الفي، غزة نقالً عن مراسلها في 10/7/2009الخليج، وأشارت 
 حرمان الداخلية أهالي  حمادنفى كما ".الموقوفين من عناصر فتح متهمون بجرائم جنائية وأمنية في غزة

  .نها من حق الزيارة، داعياً كل من له حق بالتقدم بشكوىالمعتقلين في سجو
   

   االستحقاقات والتداعيات"إسرائيل"يهودية ": الزيتونة"تقدير استراتيجي جديد لـ .2
يهوديـة  أصدر مركز الزيتونة للدراسات والستشارات ومقره بيروت تقديرا استراتيجيا تحـت عنـوان              

  :، وفيما يلي ملخص التقديراالستحقاقات والتداعيات: "إسرائيل"
وعلـى  . دية الدولة تفرض أساساً باألمر الواقع، وبإنشاء حقائق على األرض          أن يهو  "إسرائيل"يرى قادة   

الرغم من أن الصفة اليهودية للدولة، بمحتواها العنصري الذي يريده المشروع الصهيوني، تتعارض مع              
ير القيم اإلنسانية والقوانين الدولية؛ إال أن هناك تواطؤاً أو موافقة ضمنية للدول الغربية، تؤكـد المعـاي                

ويظهر أن اإلصرار اإلسرائيلي علـى      . كدولة فوق القانون  » إسرائيل«المزدوجة لسلوكها، وتعاملها مع     
يهودية الدولة يأتي في سياق السعي لضمان استمرار المشروع الصهيوني، بغض النظر عن أية تغيرات               

  .مستقبلية
لموافقة حكومته علـى قيـام دولـة    شرطاً » إسرائيل«واليوم يجعل نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بيهودية  

وهو . فلسطينية، فارغة من كل محتوى؛ ضمن ما تبقى من الضفة وغزة، بعد إسقاط القدس وحق العودة               
 لخطر المزيـد مـن      48األمر الذي يؤدي إلى وضع المقاومة في دائرة االتهام، ويعرض فلسطينيي الـ             

  .وأيد عاملة رخيصة لمشروعه االقتصادي إلى خدمٍ 67االضطهاد أو الترانسفير، ويحيل فلسطينيي 
يجب قطع الطريق على شرط اإلسرائيلي بيهودية الدولة، ووقف االبتزاز السياسي اإلسرائيلي للطـرف              

  .الفلسطيني، ووقف أية مفاوضات قد تؤدي إلى هكذا نتيجة
  
  :نظرة تاريخية: »إسرائيل«

ولة يهودية، وحتى قبل التأسيس كان الهـدف        تنظر إلى نفسها باعتبارها د    » إسرائيل«طوال الوقت كانت    
، وعلى هـذا    »إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين     «المركزي لقادة الحركة الصهيونية السعي من أجل        

  .1897األساس انعقد المؤتمر الصهيوني األول في بازل بسويسرا سنة 
 الصادر عـن األمـم      181، وحتى قرار التقسيم الشهير      1971وعلى هذه الخلفية صدر وعد بلفور سنة        

من أرض فلسطين، إلى    % 55، تحدث هو اآلخر عن دولة يهودية على نحو          29/11/1947المتحدة في   
  .جانب دولة عربية

وكذلك، فقد تضمن اتفاق الهدنة الذي جرى توقيعه بإشراف الدول الكبرى، ومن ضمنها أمريكا وبريطانيا               
من  % 21مع أنه أضاف حوالي     ، »إسرائيل«ه حدود   وفرنسا، التعامل مع خط وقف إطالق النار على أن        

وتجاهلت هذه القوى أيضاً عمليات الطرد الجماعي التي تعرض لهـا           . الدولة العربية إلى الدولة اليهودية    
  .العرب الفلسطينيون، سواء من داخل المنطقة المخصصة لليهود أو تلك المحددة للعرب

، وتقديم الـصفة اليهوديـة      »يهودية ديموقراطية «ا كدولة   مع نفسه » إسرائيل«منذ تأسيسها تعاطت    ، إذن
جـرت  . فهي دولة يهودية بالنسبة للفلسطينيين وديموقراطية لليهود فقط       ، على الديموقراطية لم يكن عبثاً    

أهمها قانون العودة الذي أعطى الجنـسية اإلسـرائيلية         ، عملية ترجمة هذا األمر عبر حزمة من القوانين       
  .تطأ قدماه أرض فلسطينلليهودي بمجرد أن 

جاء كتعويض عما جرى    ، وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن التفهم األمريكي واألوروبي لفكرة الدولة اليهودية          
علماً أن الدولة اليهودية أو حل المسألة اليهوديـة علـى حـساب    . لليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية    
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وإنما أيضاً للحفاظ على مصالح     ،  أو تكفيراً عن الذنب    فلسطين لم يكن فقط من أجل التعويض على اليهود        
لذلك نجد أن هذا الدعم قد اسـتمر        . الدول االستعمارية في هذه المنطقة الحساسة واالستراتيجية من العالم        

  .بغض النظر عن تبدل الدول الغربية المسيطرة والمهيمنة دولياً
فقـد أرادهـا    . لضرورة مع المفهوم الصهيوني لهـا     غير أن المفهوم الغربي للدولة اليهودية ال ينطبق با        

الصهاينة دولة مفتوحة ليهود العالم يأخذون الجنسية متى وطأتها أقدامهم، ودولة ذات طبيعـة وقـوانين                
عنصرية تضمن مزايا خاصة ألتباع دين معين، بما يخالف القوانين الدولية والقيم والمبـادئ المتعـارف           

كما لم تقصد الدول التي أيـدت       . ما لم تقصده بالضرورة كل الدول الغربية      عليها وحقوق اإلنسان، وهو     
إذ إن  . قرار التقسيم إحداث عملية تطهير عرقي للفلسطينيين الذين سيقيمون في الدولة اليهودية الموعودة            

د أقـل   واليهو% 49الدولة اليهودية في قرار التقسيم كانت ثنائية القومية، كان الفلسطينيون فيها أكثر من              
وكان الفلسطينيون سيتفوقون على اليهود عددياً في بضع سنين، لوال التطهير العرقي الـذي              %. 51من  

  %.20قامت به العصابات الصهيونية، والذي خفض نسبة الفلسطينيين ألقل من 
  

  :زمن الحرب
ربما العتبار  ، دولةلم تتم المطالبة باإلقرار بيهودية ال     ، 1948سنة  » إسرائيل«منذ اإلعالن عن قيام دولة      

وأنه مرتبط بالتعريف أو بالرغبة اإلسرائيلية أوالً وأخيـراً ولـيس           ، قادة الكيان أن ذلك أمر مفروغ منه      
  .بالقرار أو بالقبول العربي

من احتالل سيناء والضفة الغربيـة والجـوالن        » إسرائيل«، عندما تمكنت    1967وبعد النكبة الثانية سنة     
م، وفرضت الهزيمة على ثالثة جيوش عربية، ظهر الحديث ألول مـرة عـن              وقطاع غزة خالل ستة أيا    

في حين كان يجري العمـل لفـرض الهويـة          ، »إسرائيل«مطالبة الدول العربية باالعتراف فقط بدولة       
  .كأمر واقع، عبر القوة والقهر» يهودية»الـ

 أنهم لم يتمكنوا مـن      ، إالّ 1973وعلى الرغم من االنتصار الجزئي الذي حققه العرب في حرب تشرين            
بل على العكس، حيث صـدرت القـرارات        ، تغيير تداعيات الحروب السابقة وإفرازاتها بشكل جوهري      

الحق بالمطالبة بحق الوجود، ضمن حدود آمنة،       » إسرائيل«الدولية لكي تؤكد القرارات السابقة، وتعطي       
  .من غير التعرض إلى هوية هذه الدولة وطبيعتها

  
  :والتسوية السلمية» ئيلإسرا«يهودية 

مـصر أوالً ثـم     : والدول العربيـة  » إسرائيل«انطلقت عملية التسوية بين     ، 1973في ظل أجواء حرب     
قط باالعتراف بها كدولـة يهوديـة،       » إسرائيل«األردن ومنظمة التحرير، وخالل المفاوضات لم تطالب        

 ذلك، وعلى الرغم من أن مسيرة التـسوية قـد           ومع. وذلك وفقاًً للقناعة اإلسرائيلية الذاتية السالفة الذكر      
انطلقت وفق أسس ال تتضمن فكرة يهودية الدولة، إالّ أن هذه الفكرة أخذت تظهر في طريق التسوية حيناً                  

  .وتختفي أحياناً أخرى
  
  :أوسلو. أ

» إسـرائيل «صحيح أن أوسلو انطلقت في ظل اختالل الميزان الدولي لصالح الواليات المتحدة، حليفـة               
 – 1987(االستراتيجية، إالّ أن حكومة االحتالل كانت تبحث عن طريقـة لوقـف انتفاضـة الحجـارة                 

فـي  » إسـرائيل «ف بحـق    .ت.في هذا السياق تم التوقيع على اتفاق أوسلو، واعترفت قيادة م          ). 1993
 العبرية منـذ    العبارة الملغومة التي تعني من جملة ما تعنيه اإلقرار بشرعية كل ما فعلته الدولة             . الوجود

  .اغتصابها فلسطين وحتى اآلن
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  :خريطة الطريق. ب
،  اإلسرائيلية -على أجندة المفاوضات الفلسطينية     » يهودية إسرائيل « لم يتم طرح فكرة      2003حتى العام   

إلى أن حدث هذا األمر ألول مرة بشكل علني ومباشر من قبل الرئيس جورج بوش في قمة العقبة فـي                    
كدولة يهودية نابضة بالحيـاة، كتعبيـر       » إسرائيل«أعلن التزام بالده بضمان أمن      عندما  ، 25/5/2003

  . للحكومة اإلسرائيلية على خريطة الطريق14واضح عن تبني واشنطن للتحفظات الـ
يبدو أن الجانب االسرائيلي وضع تحفظاته للتهرب من استحقاقات قضايا الحل النهائي، وفي المقابل أعلن               

 –بهذه الصفة، أمالً بإعادة إطـالق مـسار التـسوية الفلـسطيني             » إسرائيل«ألمن  بوش ضمان بالده    
  .اإلسرائيلي، وذلك على خلفية الخشية على كيان االحتالل من مضاعفات انتفاضة االقصى

وعلى الرغم من ذلك، فقد بلور أرييل شارون خطته لالنسحاب األحادي عبـر مفهـوم فـك االرتبـاط                   
وجاء موقفه هذا نتيجة قناعته بالعجز عن فرض االستسالم         . يين من جانب واحد   واالنفصال عن الفلسطين  

على الشعب الفلسطيني في الميدان، وكذلك بعد التساوق بين الحـد األقـصى الـذي يمكـن أن تقدمـه                    
على طاولة التفاوض والحد األدنى الذي يمكن أن يقبله أي مسؤول رسمي فلسطيني، ناهيـك               » إسرائيل«

  .فلسطيني بشكل عامعن الشعب ال
  
  :أنابوليس. ج

ثم غاب مفهوم يهودية الدولة في ضباب األحادية، إلى أن عاد للظهور مجدداً مع ثالثي الحكومة السابقة                 
وذلك بعد فشل األحادية وقناعة إدارة بوش ورايـس بـأن           ) إيهود أولمرت، تسيبي ليفني، وإيهود باراك     (

  .ليس العكسالطريق إلى بغداد والمنطقة تمر بالقدس و
الحكومة اإلسرائيلية السابقة طرحت هذا األمر خالل لقاء أنابوليس، ليس كـشرط للتفـاوض وال حتـى                 
كشرط لالتفاق، وإنما البتزاز وانتزاع التنازالت من الفلسطينيين، حيث تم حذف اإلشـارة إلـى قـضايا              

علمـاً أن رئيـسة     . ولة اليهودية ، مقابل حذف اإلشارة إلى الد     )القدس والحدود والالجئين  (الوضع النهائي   
أمـر  » إسـرائيل «طاقم التفاوض اإلسرائيلي تسيبي ليفني سبق لها أن عبرت عن اعتقادها بأن يهوديـة      

  .يتكرس على أرض الواقع
  
  :أوباما ونتنياهو. د

، أكد أوباما على السعي لقيام دولـة فلـسطينية، وهـو            2009مع وصوله إلى البيت األبيض مطلع العام        
م يرق لنتنياهو القادم على رأس حكومة يمين إسرائيلية، وهو الذي لطالما ردد عدم سماحه بقيـام                 طرح ل 

  .دولة فلسطينية، فضالً عن عدم إيمانه بتسوية أوسلو أصالً
شرطاً للتفاوض حول المـسارات     » إسرائيل«على هذه الخلفية، جعل نتنياهو اإلقرار الفلسطيني بيهودية         

معتبراً أنه شرطٌ للوصول إلى اتفـاق،  . ، قبل أن يتراجع عن ذلك)تصادية والسياسيةاألمنية واالق (الثالث  
أو للحل النهائي للصراع في فلسطين المحتلة، وفق رؤاه اليمنية الخاصة، المتمثلة بدولة فارغة مـن أي                 

  .نيزيامضمون، وأقرب في الحقيقة إلى الحكم الذاتي الموسع مع علم ونشيد على طريقة أندورا أو ميكرو
  

  :األهداف السياسية والتداعيات
، في الحد األدنى، من طرح هذا األمر على طاولة التفاوض، إلـى انتـزاع تنـازالت                 »إسرائيل«تهدف  

إضـافة لـذلك،    . فلسطينية في القضايا المركزية مقابل سحبه من التداول، كما جرى خالل لقاء أنابوليس            
  :ثمة أهداف سياسية أخرى أهمها

 بالدولة الفلسطينية، مع إبقائهم في أماكن سـكناهم الحاليـة فـي مقابـل بقـاء                 48طينيي   إلحاق فلس  -
  .المستوطنات في الضفة الغربية
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، علـى   1948 شطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي شردوا منها في العـام                -
  .اعتبار أن ال منطق في عودة هؤالء إلى الدولة اليهودية

الحق التام فـي المدينـة، طالمـا تـم          » إسرائيل«ل عن الحقوق الفلسطينية في القدس، وإعطاء         التناز -
  .االعتراف بها كدولة يهودية، مما ينقض أي حق للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين

الفرصة لتصوير الموافقة على إقامة عاصمة للكيان الفلسطيني في ضواحي القدس           » إسرائيل« إعطاء   -
عليه تقديراً ومكافأة، قد تكون السيطرة على األماكن        » إسرائيل« أنه تنازل كبير تستحق      على) أبو ديس (

  .المقدسة، وبقاء الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، جزءاً منها
، ممـا يعنـي     »دولة آمنة لليهود  «الحق في البحث عن أمن هذه الدولة وفق منطق          » إسرائيل« إعطاء   -

خاصة في ظـل    . ، باعتبارها حدوداً غير آمنة، وهو األمر المرجح       1967 إلى حدود    تبرير رفض العودة  
  .موافقة المفاوض الفلسطيني على مبدأ تبادل األراضي

فإذا كانت الدولة يهودية، وكـان      .  ينسف هذا األمر، وبأثر رجعي، حق الشعب الفلسطيني في المقاومة          -
ذلك الشعب الفلسطيني؟ ولماذا يتصدى لهـا؟ طالمـا تـم           لها الدولة الحق في هذه األرض، فلماذا يقاوم         

  .اإلقرار بيهودية الدولة من قبل القيادات الفلسطينية والعربية
، »األسـرلة « بعد فـشل مـشروع       1948 النيل من المواطنين الفلسطينين في األراضي المحتلة عام          -

ة اإلحصاءات الديموغرافيـة    خصوصاً بعد صمود هؤالء ورفعهم لشعار دولة لكل مواطنيها، وبعد إشار          
  .إلى تساوي عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية خالل بضع سنين

، ومواصلة التمييز بحقهم على كل المستويات، وفـرض         48للتنكيل بفلسطينيي   » إسرائيل« إطالق يد    -
فـي  » الهجرة الطوعيـة «ى الترانسفير عليهم سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، وصوالً إلى دفعهم إلى ما يسم 

ـ       ، واالنصياع للطابع اليهودي للدولـة، والقبـول        »األسرلة»أحسن األحوال، وفي أسوأ األحوال القبول ب
  .بالمواطنة من الدرجة الثالثة

 إحياء نظرية الوطن البديل من جديد، خاصة مع طرح فكرة الحكم الذاتي الموسع للفلـسطينيين فـي                  -
، حيث تعـود غـزة لإلشـراف        1967د يحيى فكرة العودة إلى واقع ما قبل         الضفة الغربية وغزة، كما ق    

مع العلم بأن هذا األمر     . المصري والضفة لإلشراف األردني، وال مانع من وجود قيادة فلسطينية صورية          
قد يزيد التوتر بين الفلسطينيين أنفسهم، وكذلك مع أشـقائهم العـرب فـي األردن، فـي ظـل غيـاب                     

  .»إسرائيل«سطينية العربية الموحدة في إدارة الصراع مع اإلستراتيجية الفل
 إلى مواطنين من الدرجة الثالثة، بعد األشكناز والسفرديم، فيما          48 أما في الداخل، سيتحول فلسطينيي       -

 إلى خدمٍ وأيد عاملة رخيصة للمشروع       1967يتحول المواطنون الفلسطينيون في األراضي المحتلة عام        
  .، والتي تشبه في الجوهر السالم االقتصادي لنتنياهو»االحتالل المتنور« دايان عن وفق نظرية موشيه

  
  المقترحات واستراتيجية المواجهة

إالّ ، وفكرة يهودية الدولة بـشكل خـاص      ، ال يمكن مواجهة الخطط والمشاريع اإلسرائيلية بشكل عام       . 1
وهذا يقتضي بالـضرورة إنهـاء االنقـسام        . بأوسع درجة ممكنة من التوافق والتفاهم الوطني الفلسطيني       

إذ يبدو أن أفق التسوية فـي       . الراهن والعودة إلى برنامج الحد األدنى الوارد ضمن وثيقة الوفاق الوطني          
وبالتالي ال حاجة لهدر الجهود في التفـاوض واالقتتـال          ،  ليبرمان سيكون مسدوداً   –ظل حكومة نتنياهو    

لك، يجب أن تنصب الجهود على بلورة استراتيجية إلدارة الـصراع           ولذ. الداخلي لتمريره أو حتى لوقفه    
ومنعها من تحقيق أهدافها المعلنة، سواء فيما يتعلق بيهودية الدولة أم بتصفية المـشروع              » إسرائيل«مع  

الوطني الفلسطيني، عبر هدم ركائزه المرتبطة بالقدس والعودة وحدود الدولة، وسيادتها الكاملـة علـى               
  .الء المستوطناتأرضها، وإخ
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بعيداً عن إنهاء حالة االنقسام، ال بد من التركيز على أن المستهدف األساس جراء طرح فكرة يهودية                 . 2
وبالتالي ال بد من االمتناع عن تقديم أي تنازالت تنال          ، 1948الدولة هم أهلنا في األراضي المحتلة عام        

عنصري الممارس ضدهم، والذي ازداد ضـراوة  من صمودهم، وتثبط من عزيمتهم في مواجهة التمييز ال 
  .في الفترة األخيرة، عبر حزمة من القوانين العنصرية الهادفة إلى فرض الترانسفير عليهم

لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والدولي دور مهم ومحوري في النضال ضـد فكـرة               . 3
تها على القـضية العادلـة للـشعب الفلـسطيني      الدولة اليهودية، عبر شرح مضامينها العنصرية وتداعيا      

  .وحقوقه الوطنية المشروعة
لمراكز الدراسات والبحوث ووسائل اإلعالم أيضاً دورها في التصدي للفكرة عبـر الـضغط لمنـع                . 4

الموافقة عليها بأي حاٍل من األحوال، كما لعقد حلقات البحث والنقاش للتحذير من مخاطرهـا وآثارهـا                 
قط على القضية الفلسطينية، وإنما لجهة تكريس الهيمنة اإلسرائيلية واليهودية على العالمين            السلبية، ليس ف  

  .العربي واإلسالمي، إضافة إلى تقديم التوصيات واالقتراحات لكيفية التصدي للفكرة وإحباطها
 عدد مـن    عد هذا التقدير باالستفادة من حلقة نقاش عقدها المركز في مقره في بيروت، وشارك فيها              ًأ* 

  .الخبراء والمتخصصين
10/7/2009السبيل، األردن،   

  
   وممثلين عن فتح وحماس والفصائلفياض وعبد الرحيمالوفد المصري يلتقي : رام اهللا .3

يواصل الوفد المصري برئاسة مساعد مدير المخـابرات العامـة اللـواء محمـد               :كتب حسام عز الدين   
ينية، في جولة بدأها بلقاءات مـع فـصائل فلـسطينية فـي              الفلسط األطراف، لقاءاته مع مختلف     إبراهيم

  .سورية، ومن المتوقع اختتامها اليوم بلقاء الرئيس محمود عباس
 التقى به رئيس    أن، ممثلين عن حركتي فتح وحماس، بشكل منفصل بعد          أمسوكان الوفد المصري التقى     

ي اليوم، ممثلين عن مختلف الفـصائل       وسيلتقي الوفد المصر   . سالم فياض في مكتبه برام اهللا      .الوزراء د 
  . يتم مساء اليومأنوممثلين عن المستقلين، قبل استقبال الرئيس عباس للوفد والمتوقع 

 ليس لدى الرئيس عباس أي شرط على الحوار سوى إنهـاء            :وقال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم      
انتخابات رئاسية وتشريعية، وحتى نتمكن     االنقسام لفك العزلة عن قطاع غزة حتى نستطيع أن نذهب إلى            

وطالب عبد الرحيم، الجميـع بـأن يتخلـوا عـن            .من بناء أجهزتنا األمنية الفلسطينية على أسس مهنية       
المكاسب التنظيمية الضيقة، خاصة أولئك الذين يحاولون تكريس االنقسام ألن هذه المكاسـب إن صـح                

لسطيني، وتفوت علينا الفرصة في ظل هذا الوضع الـدولي          التعبير تشكل طعنة للمصالح العليا للشعب الف      
  .المواتي

والتقى الوفد المصري ممثلين عن حركة فتح، ومنهم مسؤول التعبئة والتنظيم احمد قريع ورئـيس كتلـة                
  .، وعدد آخر من قيادات الحركةاألحمدفتح البرلمانية عزام 

التشريعي عزيز الـدويك، وعمـر عبـد        والتقى الوفد ممثلين عن حركة حماس، ومنهم رئيس المجلس          
  الوفد المصري التقى معنـا فـي الـضفة         إن: وقال النائب عمر عبد الرازق     .الرازق، ومحمود الرمحي  

 ". تثمر هذه المشاورات عن نتائج ايجابيةأنالغربية قبل ثالث سنوات، ونحن نأمل 
  10/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  محاوالت إلفشال كل نشاط يناصر القضية الفلسطينيةيقوم بعباس  ":مؤسس الحملة األوروبية" .4

أكد مؤسس الحملة األوروبية، أمين أبو راشد، على أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى  :قبرص
العاصمة القبرصية تهدف إلى منع انطالق المزيد من السفن إلى القطاع الساحلي، موضحاً أنه حاول في 

اصر للقضية الفلسطينية عبر مطالبته لعدد من المشاركين بعدم اآلونة األخيرة إفشال مؤتمر دولي من
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نسخة عنه، أمس، أن عباس يقوم بمحاوالت " فلسطين"وبين أبو راشد في بيان تلقت  .حضور المؤتمر
 معتبراً أن هذه المحاوالت إجرام بحق الشعب ،إلفشال كل نشاط أو مؤتمر يناصر القضية الفلسطينية

وشدد األمين العام للمنتدى الفلسطيني في هولندا على أن الحمالت األوروبية  .دلةالفلسطيني وقضيته العا
  .لكسر الحصار لن تتوقف، وستواصل السفن إبحارها إلى ميناء غزة رغم المضايقات المحلية والدولية

  10/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  م االقتصادي استبدال المسار السياسي للمفاوضات بمسار السالحاولنتنياهو ي: السلطة .5
اتهمت مصادر إسرائيلية، السلطة الفلسطينية، بعرقلة خطة السالم االقتصادي، :  كفاح زبون- رام اهللا

وأعربت المصادر عن استيائها من رفض . التي يروج لها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
راء الفلسطيني سالم فياض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء نتنياهو، وكذلك رفض رئيس الوز

 .االجتماع مع نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سلفان شالوم المكلف بتنفيذ هذه المشاريع
الشرق "وقال لـ.  حسن أبو لبدة أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، االتهامات اإلسرائيلية.ورفض د
وأضاف . "ة لتزوير الواقع على األرضهذا االدعاء هو محاولة لذر الرماد في العيون ومحاول": "األوسط

إن حكومة إسرائيل تحاول استبدال المسار السياسي ": أبو لبدة، وهو أحد أبرز مساعدي فياض
 أمام حضور أي اجتماعات لدفع مسيرة وان السلطة لم تقف عائقاً. للمفاوضات بمسار السالم االقتصادي

 يريد أن يلتزم بمحددات عملية السالم وال يريد اإليفاء عملية السالم لكن المشكلة أن الجانب اإلسرائيلي ال
 ."باستحقاقاتها، لذلك يفترض أن الجانب الفلسطيني يجب أن يجتمع به على كل شاردة وواردة

هناك أمثلة عديدة على " بأنها من يعطل كل إمكانيات النمو االقتصادي، وقال "إسرائيل"واتهم أبو لبدة 
وضرب مثال حول مشروع مشغل ثان لالتصاالت في األراضي . "تكاد تنهارمشاريع كبيرة واستثمارات 

منذ سنتين ونصف السنة لم يتمكن هذا المستثمر الذي دفع "الفلسطينية وهي شركة عربية خليجية، وقال 
هناك مشاريع في "وأضاف . "ما زالت إسرائيل تعرقله..  مليون دوالر مقابل الرخصة، من التشغيل350

 ." والخليل وبيت لحم معطلة والقائمة طويلةأريحا وجنين
هذه المشاريع " من مشاريع اقتصادية في األراضي الفلسطينية، فقال أبو لبدة "إسرائيل"أما حول ما أقرته 

 فلسطينية، بل هي مشاريع فلسطينية معطلة -التي أقرت ليست مشاريع إسرائيلية، وال حتى إسرائيلية 
إقرارها ال يقدم وال يؤخر، ما لم يقم الجانب اإلسرائيلي بالتجاوب مع من قبل الجانب اإلسرائيلي، و

 ."احتياجات ونمو قيام هذه المناطق الصناعية
 10/7/2009الشرق األوسط، 

  
   المحتلة48حذر من عملية تهجير منظمة في أراضي الحكومة المقالة ت .6

وسف المنسي من مخططات حذر وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية ي :غزة
 عن قراهم، إثر عمليات تهجير منظمة تنفذها 48إسرائيلية لعزل سكان األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : نسخة عنه" فلسطين"وقال المنسي، في بيان أمس تلقت  .الدولة العبرية
وهذه المخططات تعبر عن  "1948محتلة عام تحاول محو الوجود العربي الفلسطيني في األراضي ال

تسعى لمحو الحقائق التاريخية ) إسرائيل.. (مدى الحقد والعنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب
  ".وتزويرها للتساوق مع دعوات الصهيونية لتهجير أصحاب األرض الشرعيين

اإلسرائيلي إلى عزل ) الكنيست(في دعا في كلمة له " أرئيل آتياس"وكان وزير اإلسكان اإلسرائيلي 
  .فلسطينيي الداخل في معازل خاصة وفصل أماكن سكنهم عن اليهود

لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم ووطنهم "وأكد وزير األشغال على أن هذه اإلجراءات التعسفية 
 .ة مخططات التهويد، مطالباً بجهد عربي وإسالمي لحماية الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجه"وحقوقهم
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ونوه المنسي إلى أن استمرار أعمال بناء جدار الفصل العنصري سيعمل على عزل آالف الفلسطينيين 
  .عن أرضهم وقراهم، ويقضي على مظاهر الحياة

  10/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  من بنائه منظمة التحرير تدعو لهدم جدار الفصل العنصري وتعويض المتضررين .7
 دائرة العالقات القومية  أن سمر خالد،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في 10/7/2009ردن، الرأي، األنشرت 

دعت إلى وقف العمل فوراً في بناء جدار الفصل العنصري في  والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية
 في ذكرى وأشارت المنظمة .الضفة الغربية وهدم القائم منه وتقديم التعويضات للذين تضرروا من بنائه

مرور خمس سنوات على قرار محكمة الهاي الدولية بهدم الجدار، إلى أن مواصلة مصادرة األراضي 
 .وبناء الجدار الفاصل والمستعمرات يؤكد السياسة اإلسرائيلية العدوانية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني

عب الفلسطيني يضع أمام إن اإلصرار في تعزيز العنصرية وسلب أراضي وحقوق الش": وقالت المنظمة
وطالبت المجتمع  ."الرأي العالمي وقضاة محكمة الهاي قضية شعب يستهدف تصفيته سياسياً وجغرافياً

الدولي بالتنديد بعنصرية الجدار وإلزام حكومة االحتالل بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار 
  .محكمة الهاي

اتها واللجنة الرباعية التحرك لتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية ودعت المنظمة األمم المتحدة بكافة هيئ
  . لوقف اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير الهوية للقدس المحتلة"إسرائيل "والضغط على

صائب عريقات . د أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 10/7/2009القدس العربي، وأضافت 
 9/7/2004اعتبر قرار محكمة العدل الدولية الصادر في   في منظمة التحريررئيس دائرة المفاوضات

 "إسرائيل"ـفرصة واضحة للمجتمع الدولي للعمل كوسيط صادق وعادل، مشددا على انه ما دام يسمح ل
  .للعمل كدولة فوق القانون سيبقى السالم وهما

  
 رائيلية إلى قطاع غزةضبط كميات كبيرة من المخدرات هربت عبر المعابر اإلس: شهوان .8

 كشف إسالم شهوان، الناطق اإلعالمي باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، النقاب عن ضبط كميات :غزة
كبيرة من المخدرات والمنشطات الجنسية تم تهريبها عبر المعابر اإلسرائيلية الحدودية إلى داخل قطاع 

طت بصورة كبيرة بعد الحرب نش"وأوضح شهوان في تصريح صحفي أن عمليات التهريب  .غزة
  ".األخيرة على قطاع غزة من المعابر الصهيونية الحدودية المتصلة بالقطاع

  9/7/2009 قدس برس،
  

   فصائل المنظمة وحماس تتحمل مسؤولية تعطيل التوصل التفاق المصالحة:شعث .9
انـب حركـة    حمل الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح حركته إلى ج          :  أشرف الهور  -غزة  

حماس وفصائل منظمة التحرير مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق ينهي االنقسام الفلسطيني، فـي وقـت                
تواصلت التحركات المحلية التي تقوم بها فصائل فلسطينية وأخرى مصرية بهدف إيجاد حل للخالف بين               

اج عن كافة معتقلي فتح في      فتح وحماس، وأبدى وزير الداخلية في الحكومة المقالة استعداد حكومته لإلفر          
  .غزة

موقـف حركـة    " القدس العربـي  "وانتقد شعث المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة خالل اتصال مع           
حركة حماس فـي قـضيتين      " تعنت"حماس وفصائل المنظمة من إنهاء ملف الخالف السياسي، وقال ان           

ة فصائل المنظمة المسؤولية عن قضية      يحول دون التوصل إلنهاء الخالف، في الوقت الذي حمل فيه بقي          
أخرى وهي نظام االنتخابات والتي تعيق التوصل لالتفاق النهائي، وألقى شعث باللوم على حركـة فـتح                 

  .لعدم تمكنها من حسم الخالف
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وقال شعث وهو عضو في وفد فتح للحوار ان مطالبة فصائل المنظمة إلجراء االنتخابات وفـق نظـام                  
، على اعتبار أن هذا الملف يجب أن ال يناقش خالل           "خطأ كبيرا "بة حسم بسيطة يمثل     النسبية الكامل، بنس  

وقال خالل سؤاله إن كانت هذه الفـصائل        . جوالت الحوار، وان يترك للمجلس التشريعي القادم إلقراره       
  ". الوحدةطبعاً تتحمل المسؤولية، ألن ملف االنتخابات ال عالقة له بإعادة"تتحمل مسؤولية تعطيل االتفاق 

وأشار إلى أن هذا الطلب من فصائل المنظمة يهدف إلى ضمان تواجدها في البرلمان الفلسطيني، واصفاً                
  ".الخاصة"مطالبتها بـ

ورأى شعث أن األفضل في حل هذا الملف يكمن في موافقة الجميع على المقترح المصري البديل عـن                  
للنظـام النـسبي،    " 75ئم على أساس إعطاء حـصة       مواقف فتح وحماس الجراء االنتخابات القادمة، القا      

  .لنظام الدوائر معلناُ موافقة فتح على هذا المقترح" 25و
ـ   ال عالقة له بملف االنقالب واالنقسام      "أن ملف نظام االنتخابات الفلسطينية      " القدس العربي "وأكد شعث ل

  . منظمة التحرير، مشيراً الى انه ال يجب التمسك بهذا الملف من قبل فصائل"الفلسطيني
وطالب شعث بضرورة إشراك جميع الفصائل الفلسطينية في جوالت الحوار القادمـة لمناقـشة ملفـات                

  ". خطأ"، ورأى أن استبعادها من الجوالت السابقة كان "حتى ال يلقى بالالئمة على حركة فتح"الخالف 
ـ     "لكن شعث في سياق حديثه أكد أيضاً أن حرك حماس            ن اسـتمرار االنقـالب     تتحمـل المـسؤولية ع

مصممة أن تبقي سيطرتها األمنية على غزة حتى إجراء االنتخابـات           "، مشيراً إلى أن حماس      "واالنقسام
  وعبر ". القادمة

  10/7/2009القدس العربي، 
  

  وفد مصري يلتقي ممثلي حماس في الضفة الغربية  .10
ت مندوبين عن حماس في الـضفة       التقى وفد مصري مساء أمس للمرة األولى خالل ثالث سنوا          :رام اهللا 

وقبل اللقاء، قال مندوب حماس الدكتور عمر عبـد الـرازق            .الغربية لتشجيع المصالحة مع حركة فتح     
للمرة األولى خالل ثالث سنوات، نحن سعداء للقـاء أصـدقائنا المـصريين هنـا،        "لوكالة فرانس برس    

د ابراهيم نائب مدير المخابرات العامـة       ويرأس الوفد المصري محم    ".ومتفائلون حول نتيجة المفاوضات   
وخالل نهار أمس، التقى الوفد المصري في رام اهللا رئيس وزراء حكومـة رام               .المصرية عمر سليمان  

  . اهللا سالم فياض وأحمد قريع القيادي في حركة فتح
  10/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
  "إسرائيل"لـمصر طالبتنا بتقديم تنازالت : حماس .11

ـ      : احمد المصري ووليد عوض    -دن   لن ،رام اهللا  ، ان  "القـدس العربـي   "كشف قيادي في حركة حماس ل
جولة الحوار الفلسطيني القادمة ستكون صعبة للغاية، وال أحد يعلم إلى اين ستسير األمـور، وذلـك ألن                  

لوزير الدفاع االسرائيلي   " شيء ما "الجولة الماضية تأجلت بسبب طلب المصريين من حركة حماس تقديم           
  .ايهود باراك، بمعنى تقديم تنازل معين

واضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه ان هذا الموضوع اشعر قـادة حمـاس بـالقلق الـشديد                   
خصوصا عندما قال لهم مسؤول امني مصري رفيع ان باراك سيذهب الى الكنيست بيدين فارغتين، وان                

كنيست ويقدم على اتخاذ خطوات ستستفيد      المطلوب من حركة حماس ان تضع بيديه أي شيء ليقف في ال           
ـ         .منها حركة حماس   عمليـة ابتـزاز غيـر      "واضاف المسؤول أن حركة حماس شعرت انها تتعرض ل

، وهو ما اثار قلق قادتها المشاركين بالحوار، ودفعهم الى التوقف عن مواصلة الحوار وطلـب                "مسبوقة
  .تأجيله



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1489:         العدد       10/7/2009الجمعة  :التاريخ

أن هذه  "، فيما رأى مقربون من الحركة       "س له ما يبرره   لي"وأشار القيادي الى ان هذا التصرف المصري        
 الفلسطيني،  -واضحة لباراك، وهذه الرشوة تأتي اثناء الحوار الفلسطيني         " رشوة"المسألة هي عبارة عن     

وهي تكشف عدم حيادية مصر في مسألة الحوار، وأنها تسعى فعـال إلـى الـضغط علـى األطـراف                    
  ".سرائيلالفلسطينية لتقديم تنازالت لصالح إ

  10/7/2009القدس العربي، 
  

  من نتائج االنقسام وستزول بزواله  االعتقاالت السياسية: األحمدعزام .12
 رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية وعضو وفدها المحاور في القاهرة، عزام األحمد، في قال: رام اهللا

اء ملف االعتقال إنه" حماس"اشتراط حركة " اليوم الخميس، إن" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
السياسي قبل إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة شرط مرفوض تماماً، ألن االعتقاالت هي نتيجة من نتائج 

  .، على حد تعبيره"االنقسام، وبزوال االنقسام ستزول حتماً
 9/7/2009قدس برس، 

  
  وية وطنية تصفية شاملة لبناء سلطة قمعية بأجندة ليست لها ه الضفةاعتقاالت:  نصرمحمد .13

، "قدس برس"، محمد نصر، في تصريحات خاصة لـ"حماس"عضو المكتب السياسي لحركة قال : دمشق
مطلب أساسي لتحقيق   على أن مطلب اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية

  .أي اختراق جوهري في الحوار الوطني الفلسطيني
يس حملة اعتقاالت وإنما تصفية شاملة لبناء سلطة قمعية بأجندة ليست لها ما يجري في الضفة ل" وقال إن

وفي ظل هذا المشهد ال معنى ألي مصالحة، وهذا ليس شرطاً وإنما األمر يتصل بتوفير . هوية وطنية
  .، على حد تعبيره"مناخ مناسب للمصالحة

 9/7/2009قدس برس، 
  

   تدعو لرعاية عربية للحوار الفلسطينيفصائل .14
قال أمين سر تحالف فصائل المقاومة خالد عبد المجيد إن           : احمد المصري ووليد عوض    - لندن   ،م اهللا را

التدخالت اإلسرائيلية واالشتراطات األمريكية تعطل الحوار، وإنه يراوح مكانه في ظل إصرار مـصر              
  .دون إشراك أي قوة عربية" احتكار هذه الورقة"على 

للجبهة الشعبية أبو أحمد فـؤاد إن إشـراك سـورية سيـسهم بـدفع               بدوره قال عضو المكتب السياسي      
  .المصالحة
هناك قوى وفصائل تفضل إشراك سورية في رعاية المصالحة لما يتمتع به الدور السوري من               "وأضاف  

  ".حضور وتأثير عميق على الوضع الفلسطيني
اون اللواء عمر سليمان مـدير      والتقى الوفد االمني المصري الذي يضم كال من اللواء محمد ابراهيم مع           

المخابرات العامة المصرية، ومدير مكتب اللواء سليمان أحمد عبد الخالق، في رام اهللا برئيس المجلـس                
  .كمال التقى بقيادات من حركة فتح. التشريعي الفلسطيني والقيادي بحركة حماس عزيز الدويك

ـ        ان الوفد قدم عدة اقتراحات للحركة حـول        " ربيالقدس الع "وقال عزام االحمد رئيس كتلة فتح النيابية ل
  .قضايا الحكومة واالنتخابات واالمن

لم نشعر ان هناك جديداً في جعبة المصريين، وانا شخصيا ال اشعر ان حركة حمـاس                "واضاف االحمد   
  ".لديها الرغبة في انهاء االنقسام
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قال السياسي مع حكومـة سـالم       ونفى االحمد ان يكون هدف زيارة الوفد امصري هو بحث ملف االعت           
 . فياض، مشيرا الى ان قضية المعتقلين كانت اخر ورقة طرحها الوفد المصري على حركة فتح

  10/7/2009القدس العربي، 
  

  المبادرة العربية كارثة ال تقل عن كارثة النكبة وال خالف مع حماس: لبنانبممثل الجهاد  .15
اد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، فـي          قال الحاج أبو عم   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

إننّا نرى من المناسب أن ندق ناقوس الخطر الحقيقي الذي بـات يهـدد              " القدس العربي "حديث خص به    
 فالقادم خطير وعلى السلطة الفلسطينية أن تعي مغبة االنجرار إلى هذا الفخ، فنتنياهو يعمل               48فلسطينيي  

  .تراف بإسرائيل كدولة يهودية قبل أي اتفاقيةعلى دفع السلطة لالع
وتابع قائالً إن حكومة نتنياهو هي حكومة حرب تستعد لخوض حروب جديدة في المنطقة لـذلك فهـي                  
تركز على تقوية الجيش وإجراء المناورات استعدادا للحروب القادمة، وفي معرض رده على سؤال قال               

يات المطروحة يحتم على السلطة الفلـسطينية رفـض كافـة           الحاج الرفاعي إن مستوى المخاطر والتحد     
  .الطروحات الصهيونية وعدم الجري وراء سراب الوعود األمريكية والغربية وحماية ظهر المقاومة

ورداً على سؤال عن العالقات مع حماس قال إن الحديث عن خالفات بين حركتي الجهـاد وحمـاس ال                   
اعة الفرقة بين قوى المقاومة، فالمعروف للجميع أننا وحركـة          يعدو كونه محاولة مغرضة ومشبوهة إلش     

  .حماس في مربع واحد هو مربع الجهاد والمقاومة
وبرأيه فإن الحوار الفلسطيني يحمل الكثير من عوامل العرقلة والفشل، فالحوار عاجز عن إنتاج مصالحة               

مر الـذي يقلـل مـن احتمـاالت     حقيقية، وخصوصاً انه ال يتم وفق برامج سياسية واتفاقات واضحة األ    
  .كما تطرق ممثل الجهاد في لبنان إلى الضغوط على السلطة الفلسطينية. النجاح

وقال إن الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية واضحة من خالل المواقف األمريكية واألوروبية              
نية، والتمويـل األمريكـي     الرافضة لالعتراف بأي حكومة ال تعترف بإسرائيل، عدا عن التدخالت األم          

. للخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز قدرة األجهزة األمنية لسلطة رام اهللا في مواجهة المقاومة وقمعهـا               
وشدد في سياق حديثه على أن العرب لم يستطيعوا حتى اآلن انجاز مصالحة حقيقية وهم اعجـز عـن                   

 واألكثر من ذلك أنهم عادوا مرة أخرى        تحديد موقف واضح من حكومة االحتالل والتطرف الصهيوني،       
أما بالنسبة لألنباء التي    . إلى تسويق ما يسمى بالمبادرة العربية التي تشكل كارثة ال تقل عن كارثة النكبة             

رشحت عن أزمة مالية تعصف بالحركة فقال الحاج الرفاعي إننّا كحركة مقاومة إمكانياتنا محدودة وقـد                
ة وهذا األمر ليس غريباً وليس عيباً وخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبـار              تواجهنا بعض المشكالت المالي   

  .الحصار القائم على غزة والضفة وخصوصاً على قوى المقاومة
  10/7/2009القدس العربي، 

  
   بالقاهرة إلى اعتماد الحوار الشامل انطالقاً من النقاط المتفق عليهاالشعبية تدعو .16

رباح مهنا، عضو المكتـب      مراسلها من غزة، أن      حسن جبر   عن ،10/7/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  
السياسي للجبهة الشعبية، دعا أمس، إلى اعتماد الحوار الوطني الشامل انطالقاً من النقاط التي تم تحقيقها                

جاء ذلك في ختام اجتماع رباعي جرى، ليلة أول مـن أمـس، وضـم                .في جلسات الحوار في القاهرة    
الديمقراطية وحزب الشعب وحركة حماس، لمناقـشة مـستجدات الحـوار الـوطني             الجبهتين الشعبية و  

  .وتعقيداته
وشدد مهنا على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تنهي حالة االنقسام وتوحد المؤسسات للعمل علـى                
إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، وأكد ضـرورة              
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ء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية سليمة في الضفة والقطاع، محذراً من أن بنـاء األجهـزة                  بنا
  .األمنية على أسس فصائلية ما هو إال تعزيز لالنقسام

ال بد من إجراء االنتخابات بناء على قانون التمثيل النسبي الكامل بنـسبة             : "وقال في تصريحات صحافية   
دد من الفصائل والمؤسسات المجتمعية بـالقرار الفلـسطيني، ألن الـشعب            حسم تسمح بمشاركة أكبر ع    

  ".الفلسطيني ما زال يعيش في مرحلة تحرر وطني تقتضي مشاركة الجميع
وأشار مهنا إلى أنه تم التأكيد في االجتماع على ضرورة الوقف الفوري لالعتقاالت السياسية واإلفـراج                

  . وغزةعن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة
إسماعيل رضوان القيادي فـي     ، أن   غزة عن أشرف الهور من   ،  10/7/2009القدس العربي،   وأضافت  
مع جميع الفصائل الفلسطينية، من أجـل إنجـاح         " اللقاءات المكوكية " حركته تواصل عقد      أكد حماس ان 

تجدات الحـوار   الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، وأشار إلى أنه تم خالل اللقاء تناول آخـر مـس               
  .الفلسطيني

  
  نائب عن فتح يرحب باستعداد الحكومة المقالة لإلفراج عن معتقلي فتح في غزة .17

رحب النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة اليوم، بإستعداد حماس لإلفراج عن             :  حامد جاد  -غزة
على أرض الواقع، ولفت جمعـة      كافة المعتقلين السياسيين من فتح في غزة، داعياً لتطبيق اإلفراج فعلياً            

  .إلى أن حركته ستسعى لإلفراج عن كافة معتقلي حماس السياسيين في سجون السلطة في الضفة الغربية
وأكد جمعة أن ملف االعتقال السياسي سيتم إنهاؤه على دفعات مشددا على أنه ال يجوز إعتقال أبناء فتح                  

ضفة، مطالباً حمـاس أن تقـوم بمـا يمليـه عليهـا            في غزة كرهائن مقابل االفراج عن أبناء حماس بال        
  .ضميرها

  10/7/2009الغد، األردن، 
  

  مع عناصرنا في سجون القطاع" أبشع أساليب التحقيق"حماس تمارس : الزعارير .18
اتهم المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، حركة حماس بممارسة أبشع أساليب التحقيق بحق أبنـاء                

ها في غزة وأنها ما زالت تواصل حمالتها باالختطـاف والتعـذيب وتحتجـز    وقيادات الحركة في سجون 
وبين الزعارير أن هناك العديد من عناصر حركة فتح ممن تم اختطافهم أكدوا أنهـم تعرضـوا                  .المئات

ألبشع أنواع التحقيق غير األخالقي أو اإلنساني، ومنهم من أفرج عنه بعد أن أصيبوا بإعاقات جـسيمة                 
ان حمـاس تحـاول إذالل      "وقـال الزعـارير      . فقد السمع اثر التعذيب الذي تعرض لـه        والبعض منهم 

المختطفين المحتجزين من حركة فتح في سجونها كما وتمنع عنهم الماء والطعام هذا في الوقـت التـي                  
ترفض فيه تقديم الدواء خاصة للحاالت المريضة في ظل تغطيتها لجرائمها بسبب منعها ألي شخص أو                

  ."قوقية أو محام من زيارة المحتجزين أو اإلطالع على أوضاعهم في سجونهامؤسسة ح
  10/7/2009الغد، األردن، 

  
 تهدد بمقاطعة المؤتمر السادس" فتح األردن" .19

هدد تنظيم حركة فتح في األردن بمقاطعة المؤتمر العام السادس :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
لرئيس الفلسطيني محمود عباس تضمنت اعتراضهم الشديد على للحركة، وجاء التهديد في رسالة إلى ا
ورفضت كوادر وقيادات  . من دون علمهم33 عضوا إلى 58تقليص عدد ممثليهم إلى المؤتمر من 

التنظيم المشاركة في أعمال المؤتمر إذا ما أصرت القيادة على عدم تصحيح هذا الوضع واعتماد العدد 
 . عضوا58المتفق عليه وهو 

  10/7/2009، عكاظ
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   إلدارته األولية الصيغ وإقرارتشكيل لجان المؤتمر السادس لحركة فتح  .20

ضمن االستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في الرابع من الشهر المقبل في               : عمان
رئاسـة،  مدينة بيت لحم عقدت لجنة االشراف والتحضير والمتابعة العمال المـؤتمر اجتماعهـا األول ب              

  .مفوض عام التعبئة والتنظيم رئيس اللجنة أحمد قريع، ناقشت خالله التحضيرات واالستعدادات النعقاده
وأقر االجتماع تشكيل، لجنة العضوية والطعون، لجنة الترتيبات اإلدارية واللوجستية، لجنـة االعـالم،              

باديء العملية لالنتخابـات والفـرز،      اللجنة األمنية، لجنة الضيوف، لجنة التحضير لقواعد الشفافية والم        
  .واللجنة المالية للتحضير للمؤتمر

كما أقر االجتماع الصيغ األولية إلدارة المؤتمر العام، واآلليات الضامنه لحـسن سـير أعمالـه، بـدءا                  
بالكلمات االفتتاحية والضيوف وتقارير اللجنة المركزية، ولجان العمل داخل المؤتمر التي ستعالج رؤيـة              

البناء الـوطني واألسـرى      امج حركة فتح في المرحلة المقبلة، سواء السياسية أوالوطنية الداخلية، أو          وبر
والقدس والمقدسات، والالجئين والمرأة والتخطيط والسياسات، وصوال آللية الترشيح وشروطه وضـمان            

  .نزاهة وشفافية الفرز العلني متالزما برقابة حركية ووطنية كافية
 بشكل رسمي، واعتبار كل ما يرشـح        15/07/2009ماع نشر أسماء أعضاء المؤتمر يوم       كما أقر االجت  

  .من معلومات حول العضوية ليس دقيقا وإن اصاب بعضها، وذلك عبر األصول التنظيمية المرعية
  10/7/2009الدستور، 

   
 شخصيات فلسطينية مستقلة تؤكد على ضرورة التجاوب مع جهود المصالحة .21

قيادة " قال الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة إن: ت الكيالنيألفت حداد ورأف
فتح وحماس ستكون مسؤولة أمام القواعد الشعبية والجماهيرية في حال استمر التعنت الحزبي 

 ".والفصائلي، وهو ما سيلحق الضرر بمشوار المصالحة والوفاق
يا للتوصل إلى اتفاق داخلي مشجعة وكبيرة، وتحتاج إلى إرادة وبين الوادية أن الفرصة المتوفرة حال

مخلصة من قبل قيادات طرفي االنقسام، مشدداً على ضرورة أن تكون األصوات االيجابية والبناءة هي 
 .المسموعة في هذه المرحلة خاصة

ر القاهرة أن من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي أحد الشخصيات المستقلة التي شاركت في حوا
مسألة االعتقال السياسي باتت عقدة االتفاق الداخلي، وهي ما تحتاج إلى جهد الجميع لتجاوز هذا الملف 

 .وإغالقه بشكل كامل ونهائي بعيدا عن أي ارتباطات أخرى
 9/7/2009، 48عرب

  
   إعالن أحادي الجانب لحدود الدولة الفلسطينيةإلى يدعو القيادة حزب الشعب .22

دعا أمين حزب الشعب بسام الصالحي القيادة الفلسطينية إلعالن أحادي الجانب           : مراد ياسين  -طولكرم  
لحدود الدولة الفلسطينية وانهاء كافة التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل ومطالبة االمـم المتحـدة               

ولة الفلسطينية  باالعتراف الفوري بالدولة مؤكدا على ضرورة وضع جدول زمني محدد العالن حدود الد            
المستقبلية ردا على محاوالت اسرائيل التدمير الممنهج إلمكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للحيـاة علـى                

  .67أراضي الـ 
  10/7/2009الحياة الجديدة، 
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    ال تملك إرادة سياسية حرة للتالقي مع المقاومة" سلطة رام اهللا: "أنور رجا .23
 القيادة العامة، أنور -أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول اإلعالم المركزي بالجبهة الشعبية :  دمشق

ليست "أن األجواء السائدة في الساحة الفلسطينية حتى اآلن " قدس برس"رجا، في تصريحات خاصة لـ
  .الجاري) يوليو( من تموز 25الفلسطيني، المزمع إجراؤها في " مبشرة بنجاح جولة الحوار

، وقال "غياب اإلرادة لدى فريق رام اهللا في التوصل إلى توافق وطني"أعرب رجا عن أسفه لما قال إنه و
واقع الحال يؤكد أن االلتزامات السياسية للسلطة الفلسطينية تجعلها مقيدة وأسيرة الضغوط الخارجية، "

  .، حسب وصفه"تمثلها المقاومةوهي ال تملك إرادة سياسية حرة كي تتالقى مع الحالة الفلسطينية التي 
 9/7/2009قدس برس، 

  
   وفد من القيادة العامة يبحث مع نائب لبناني أوضاع الفلسطينيين في لبنان .24

 في  القيادة العامة امس، رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب-وفد من الجبهة الشعبية زار 
جرى عرض لألوضاع على الساحتين القومية "ب، وحسب بيان للحز.  أسعد حردانالبرلمان اللبناني

والفلسطينية، وتوقف الجانبان أمام الممارسات والمواقف اإلسرائيلية، وكانت وجهات النظر متطابقة في 
توصيف مواقف قادة العدو، باعتبارها ترمي الى تصفية المسألة الفلسطينية وتعكس الطبيعة العنصرية 

 ". لكيان االحتالل الصهيوني
 تم التطرق إلى أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وكان تشديد على ضرورة توفير الحقوق االنسانية كما

األساسية للفلسطينيين في لبنان، بشقيها المدني واالجتماعي، واعتبر الجانبان أن صيانة هذه الحقوق ال 
 . تتعارض مع موقف رفض التوطين

 10/7/2009السفير،     
  

  قال أربعة من أنصارها بالضفةحماس تتهم السلطة باعت .25
 من أنصارها، منهم أسيران 4األجهزة األمنية في الضفة باعتقال " حماس"اتهمت  : رائد الفي-غزة 

وقالت إن معتقليها يتعرضون لتعذيب شديد، وأشارت . محرران أطلق االحتالل سراحهما قبل فترة وجيزة
ام أبو دية إلى المستشفى إلجراء عملية قسطرة جراء إلى أنه تم نقل المعتقل لدى جهاز األمن الوقائي بس
وأضافت أن أنصارها الذين يطلق سراحهم من سجون . إصابته بنوبة قلبية بعد التعذيب الذي تعرض له

، مستدلة على ذلك باعتقال اثنين منهم، أول أمس "اإلسرائيلي"السلطة يتم اعتقالهم من قبل قوات االحتالل 
  .ن إطالق سراحهما من سجون السلطةاألربعاء، بعد ساعات م

  10/7/2009الخليج، 
  

  الفا في وادي عارة" 150"مخطط إلقامة مستوطنة تتسع لـ  .26
 -قامت اللجنة المحلية االسرائيلية الخاصة للتنظيم والبناء في مستوطنة كتسير         :  وكاالت -القدس المحتلة   

 ، بـاالعالن    1965 والبناء من العام      من قانون التخطيط   77حريش مطلع الشهر الحالي ، وبحسب البند        
 90رسميا عن بدء العمل على إعداد خريطة هيكلية مفصلة لمدينة حريش الجديدة ، والتي تقتطع نحـو                  

دونما من أراضي قرية أم القطف العربية في وادي عارة ، وبموجب المخطط القرية ستتحول الى جيتـو          
  .وحارة داخل المدينة اليهودية

 االف وحدة سكنية للمتـدينين      10 رئيس اللجنة ان وزارة البناء واالسكان ستسوق نحو          وقال إيغال شاحر  
  الحريديم خالل العام الحالي كمرحلة أولى ، تليها مراحل أخرى ليصل عدد الوحدات التي سيتم تـسويقها               
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ين علـى   الف من اليهود المتـزمت 150 الف وحدة سكنية في المدينة الجديدة بحيث تتسع لحوالي 30الى  
  .مختلف مشاربهم

  10/7/2009الدستور، 
  

  ابني ال يؤمن بقيام دولة فلسطينية :والد نتنياهو يفضحه .27
ان ابنه بنيامين نتنياهو غرر بالرئيس " اإلسرائيلي"كشف والد رئيس الوزراء  ":الخليج "-القدس المحتلة 

  .الشهر الماضياألمريكي والعالم في خطابه الشهير الذي ألقاه في جامعة بار ايالن 
وقال البروفيسور بن تسيون نتنياهو، المؤرخ المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، للقناة الثانية في 

ال " بيبي"، وأشار إلى أن ابنه المعروف تدليالً باسم "غش العالم بأسره"التلفزيون العبري، إن ابنه بنيامين 
  ".إسرائيل"انب نية لديه للموافقة على قيام دولة فلسطينية إلى ج

وأوضح أن معلوماته مبنية على محادثة مع ابنه، وأشار إلى أن بيبي وضع شروطاً مسبقة عمداً ألنه 
  .يعرف انه ليس ثمة فلسطيني يقبل بها

وعقب مكتب نتنياهو على تصريحات والد رئيس الوزراء بغضب وحمل على القناة الثانية لمقابلة األب 
هذه وقاحة وعار أن تتم مقابلة : "من دون استشارة ابنه، وقال المكتب في بيانالذي يبلغ المائة من العمر 

  ".رجل في المائة من عمره، رغم كونه يقظاً وصافي الذهن، من دون استئذان بنيامين نتنياهو
  10/7/2009الخليج، 

  
  الفلسطينيون ليست لديهم قيادة :مستشار لنتنياهو .28

اسرائيلية عن مستشار كبير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نقلت صحيفة :  وكاالت-القدس المحتلة،
وشكك مستشار األمن القومي لرئيس الحكومة . نتنياهو امس قوله ان الفلسطينيين ليست لديهم قيادة

في ما اذا كانت الحكومة ذات االنتماءات اليمينية لديها شريك " هآرتس"عوزي آراد في مقابلة مع صحيفة 
 .ي يمكن ان يجلب السالممفاوضات فلسطين

  10/7/2009الحياة،   
  

  المعارضة اإلسرائيلية تنظم حملة ضد حكومة نتنياهو .29
المعارض، برئاسة تسيبي ليفني، أمس، حملة شعبية ضد " كديما"أطلق حزب :  نظير مجلي- تل أبيب

واختار . ا الرسمي يوم على تشكيله100حكومة الليكود اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بمناسبة مرور 
وغضب نتنياهو من هذه الحملة بشدة، فخرج يرد ".  يوم وصفر من اإلنجازات100: "عنوانا لهذه الحملة

 .بتسرع شديد، ما فتئ أن انقلب عليه وأعطى شرعية للحملة ضده
ئيل إلى وقالت النائبة داليا ايتسيك، رئيسة البرلمان السابقة ومديرة هذه الحملة، إن نتنياهو يدهور إسرا

  . أخطر خالفات مع دول العالم، منذ سنوات طويلة بسبب سياسته الحمقاء
سيد اإلعالم بات سيد : "، فقالت"سيد اإلعالم"وسخرت ايتسيك، من اللقب الذي يتباهى به نتنياهو، بأنه 

 ".االعتذارات على أخطائه السياسية واإلعالمية
فأبرزوا تردد نتنياهو وتراجعاته " كديما"ابقة من قادة وتحدث عدد من الوزراء السابقين في الحكومة الس

. عن سياسته وتصريحاته القديمة، ورضوخه للضغوط وتسرعه في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها
 .وقالوا إن نتنياهو لم يتغير، بل زاد سوءا عن فترة حكمه األولى

  10/7/2009الشرق األوسط، 
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  بشأن الحل الدائم" إسرائيلياً "-رياً تؤكد توافقاً مص" يديعوت أحرونوت" .30
، أمس، أن تقريرا قدمه المحامي غلعاد شير، وهو مدير "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : آي.بي.يو

األسبق أيهود باراك، إلى مكتب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"مكتب رئيس الوزراء 
على الفلسطينيين التعهد بانتهاء مطالبهم بعد التوصل إلى حّل بأن " إسرائيل"قال، إن مصر تدعم موقف 

  ".إسرائيل"دائم مع 
القاضي بأنه عندما يتم استئناف " اإلسرائيلي"مصر تؤيد الموقف "ونقلت الصحيفة عن التقرير أن 

هم من المفاوضات مع الفلسطينيين عليهم أن يتعهدوا بأنه في االتفاق الدائم سيعلنون عن انتهاء مطالب
  "".إسرائيل"

وكتب شير تقريره في أعقاب لقاء عقده مع كبار المسؤولين في المخابرات المصرية برئاسة وزير 
والفلسطينيين " إسرائيل"وشدد المصريون خالل اللقاء على أن المفاوضات بين  .المخابرات عمر سليمان

 مع إجراء 1967إلى حدود " إسرائيل"يجب أن تجري باالستناد إلى حل الدولتين وأن تنسحب في نهايتها 
  ".اإلسرائيلية"تبادل أراض تبقى من خاللها الكتل االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة 

  10/7/2009الخليج، 
  

  تصر على وجود صفقة حول البناء االستيطاني" جيروزاليم بوست" .31
اإلسرائيلية خبرا خاصا " وستجروزاليم ب"رغم النفي األميركي الرسمي، نشرت صحيفة  تل أبيب ـ

قالت فيه، إن مصدرا سياسيا رفيعا في الحكومة اإلسرائيلية أكد لها أن واشنطن تراجعت عن موقفها 
وحسب . المصمم على تجميد البناء االستيطاني، وقبلت باستمرار البناء في المساكن غير المكتملة

فالواليات المتحدة . اء بأنه الطرف المنتصرالصحيفة، فإن هناك تسوية تتيح إلسرائيل وواشنطن االدع
ستقول نجحنا في تجميد البناء االستيطاني ومن اليوم فصاعدا لن تبنى وحدة سكنية واحدة في 
المستوطنات، وإسرائيل تستطيع القول إنها لم ولن توقف البناء، وأنها تواصله في العشرات من 

وليس (ى تجميد البناء االستيطاني لمدة ستة أشهر وحسب الصحيفة فإن إسرائيل وافقت عل. المستوطنات
 2500، وفي المقابل سيتاح إلسرائيل أن تنهي ما بدأته في )ثالثة أشهر كما قيل في األسبوع الماضي

 .وحدة سكنية، كان قد بوشر بالبناء فيها في المستوطنات
 10/7/2009الشرق األوسط، 

  
  ئيلية جنديا من قاعدة عسكرية اسرا16فرار : يديعوت .32

 جنديا من كتيبة الخروب التابعة للواء 16 أمس أن "يديعوت" أفادت صحيفة :عبد القادر فارس - غزة
رافضين العمل في الحراسة الليلية واالمتثال ألوامر .. كفير فروا خالل الليل من قاعدتهم العسكرية

 .قيادتهم، بحجة أنهم من الجنود القدامى في الجيش
مطالبين بإلقاء .. عدم تنفيذ األوامر والصعود على أبراج الحراسة داخل الموقعوأعلن الجنود التمرد و

  .هذه المهمة بكاملها على كاهل الجنود الجدد
  10/7/2009عكاظ، 

 
   ارتكبها جنودها4000 جريمة من 3838 تتستر على "إسرائيل: "بركةالنائب  .33

سالم والمساواة، أن الجنود اإلسرائيليين كشف النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية لل -تل أبيب
 منها، ولم تفتح 3838 جريمة ضد الفلسطينيين، لكن السلطات القضائية تجاهلت 4000ارتكبوا أكثر من 

سياسة النيابة العسكرية في التعتيم "وقال بركة، خالل كلمة له أمام الكنيست، إن .  ملف تحقيق162سوى 
ن الضحية من الفلسطينيين، هي سياسة رسمية ومنهجية، والمعطيات على جرائم جنود االحتالل حين تكو
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وكان الكنيست يبحث في قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بإلزام النيابة العسكرية ". تؤكد هذه الحقيقة
بتشديد بنود الئحة االتهام الموجهة ضد جندي االحتالل، الذي أطلق النار قبل نحو عام على المعتقل 

وطالب بركة .  أشرف أبو رحمة، حين كان مقيدا ومعصوب العينين، على بعد أقل من مترالفلسطيني
وزير القضاء يعقوب نئمان، بتقديم معطيات رسمية حول جرائم قتل الفلسطينيين، وعدد الحاالت التي 

 .قدمت لوائح اتهام بها، على أن يكون تقريره مقرونا بالئحة اسمية
  10/7/2009الشرق األوسط، 

 
  اللوبي اليهودي قلق من توطين فلسطينيي العراقو .. مستوطن3000بـ " إسرائيل"ريكا تمد أم .34

 يهودي 3000كشفت تقارير منظمات صهيونية عن بدء تنفيذ مخطط لنقل  : حنان البدري-واشنطن 
أمريكي لالستيطان في فلسطين المحتلة، وتسكينهم في المستعمرات الجديدة التي يبنيها االحتالل في 

ضد الفلسطينيين، وذلك وسط احتفاالت رسمية " اإلسرائيلية"لضفة الغربية، لدعم الحرب الديمغرافية ا
، في خطوة وصفها اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة بالطموحة، "المهاجرين الجدد"ـب" إسرائيلية"

راق وتوطينهم في  من الالجئين الفلسطينيين في الع1350وذلك بالتزامن مع خطة أمريكية الستيعاب 
  .  الواليات المتحدة

وكانت عملية تهجير ما يقرب من ثالثة آالف يهودي قد بدأت من أمريكا الشمالية، وتحديداً من الواليات 
في إطار خطة وصفها اللوبي اليهودي بالطموحة، وقد خصصت الوكالة اليهودية " إسرائيل"المتحدة إلى 

التي ترعى حملة تهجير لحفز الهجرة إلى شمال " نيفيش بنفيش"ة عدة طائرات تشارتر بالتعاون مع منظم
 15واعدة المهاجرين بفرص العمل والسكن، حيث خصص فقط لهذا الصيف ما يزيد على " إسرائيل"

لنقل المهاجرين الذين سينضمون الحقاً إلى المستوطنين معظمهم من " العال"رحلة طيران عبر شركة 
   .د آخر من بريطانياالواليات المتحدة وكندا وعد

قبول الواليات المتحدة لعدد من الالجئين " اإلسرائيلي"يأتي ذلك في وقت انتقدت بعض جمعيات اللوبي 
الفلسطينيين القادمين من العراق، وهو األمر الذي سارعت الخارجية األمريكية إلى توضيحه على لسان 

توطينهم بالواليات المتحدة الحقاً في الخريف المتحدث الرسمي الذي أكد أن الفلسطينيين الذين سيجري 
المقبل يندرجون تحت فئات مختلفة، في اشارة إلى أنهم ليسوا من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة
وكانت وزارة الخارجية األمريكية قد أعلنت أن مجموعة من الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون 

  .ات في العراق ستتم إعادة توطينهم بالواليات المتحدةفي معسكر
 من الفلسطينيين العراقيين الذين كانوا يعيشون في العراق تحت 1350ويصل عدد هؤالء الالجئين إلى 

حكم الرئيس الراحل صدام حسين، إال أنهم وبعد الغزو جرت مطاردتهم من قبل فئات عراقية اعتبرتهم 
 السورية -قي السابق، وانتهى بهم األمر إلى مخيمات على الحدود العراقية محسوبين على النظام العرا

منذ الغزو األمريكي وضمن كثير من الفئات العراقية التي هربت من البلد المحتل عقب الغزو بوضعية 
  .الجئين

المتحدة وكان المتحدث باسم الخارجية األمريكية قد أكد أنه سيتم فحص كل حالة سيتم توطينها بالواليات 
بحثاً عن أي عالقات محتملة لهم بما يسمى باالرهاب، ومن المتوقع أن يتم توطين معظم هؤالء 

  .الفلسطينيين في جنوب كاليفورنيا
  10/7/2009الخليج، 
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  دبلوماسي صهيوني يدعو لتضييق الخناق على الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة للخارج .35
 إلى ضرورة تشديد الخناق على الفلسطينيين من أجـل دفعهـم            دعا دبلوماسي صهيوني  : مفكرة اإلسالم 

  .حل المشكلة الديموغرافية التى الزالت تؤرقها بشدة" إسرائيل"للهجرة إلى الخارج، وبذلك تستطيع 
وانتقد يورام اتنجر القنصل الصهيوني السابق لدى واشنطن المشروعات التى يسعى الكيان الـصهيوني              

يين بالضفة الغربية فى إطار التسهيالت على السكان الفلسطينيين والمساهمة فـى            للموافقة عليها للفلسطين  
" إسرائيل"وقال فى تصريحات خاصة لموقع القناة السابعة اإلخباري العبري، لو أرادت            . تحسين معيشتهم 

حل المشكلة الديموغرافية، فعليها منع إقامة أية مشروعات تـسهم فـى تحـسين األوضـاع المعيـشية                  
، "إسـرائيل "طينيين، ألن ذلك سيسهم فى زيادة مواليد الفلسطينيين، وهو ما يمثل خطراً أمنيا علـى                للفلس

وعلـى  . وعلى ضوء ذلك يجب تشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى الخارج، بدعوى تحسين معيـشتهم             
ة للخطـر   ضوء ذلك فإن إقامة مشروعات تنموية فى األراضي الفلسطينية يعني تعريض الغالبية اليهودي            

  .الشديد
ودعا الدبلوماسي الصهيوني السابق حكومة تل أبيب إلى تسهيل الهجرة للفلسطينيين إلى خـارج الـضفة                
الغربية، من خالل إقامة مشروعات تنموية فى األردن، تجذب العمالة الفلسطينية إلى خارج األراضـي               

 نهاية األمر وطناً بديالً لهم ، وبذلك        وذلك بهدف توطين الفلسطينيين فى األردن، وجعلها فى       . الفلسطينية
  .القضاء على الخطر الديموغرافي الذي يهددها طوال الوقت" إسرائيل"يمكن لـ

  9/7/2009مفكرة اإلسالم 
  

 رفع األنقاض في غزة يتطلب عمالً لمدة عام : األمم المتحدة .36
 عام لرفع نصـف مليون طن  أعلنت األمم المتحدة، أمس، أن العمال الفلسطينيين يحتاجون إلى:رويترز

 . من األنقاض من األحياء التي تعرضت للقصف في قـطاع غـزة خالل الحـرب اإلسرائيلية األخيرة
وقال جينس اندريس تويبرغ فراندزين، من برنامج األمم المتحدة للتنمية، إنه تم البدء بمشروع لرفع 

 ألف طن، سيتم جمعها في مخزن 600و األنقاض بعد ستة أشهر من الحرب، مقدراً حجم األنقاض بنح
 . مركزي، حيث سيتم التخلص منها في وقت الحق واستخدامها في أعمال التشييد الجديدة

 10/7/2009 السفير،                                                                                
  

  دةاالحتالل يسلم أهالي حي البستان إخطارات هدم جدي .37
 قالت مصادر فلسطينية أمس إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أخطـرت           :وكاالت -  وائل بنات  - القدس

ثمانية مواطنين فلسطينيين بهدم منازلهم في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة بحجة البناء دون                
قولهم إن الدفعة الجديدة    ونقلت المصادر عن لجنة أهالي حي البستان        . ترخيص والبناء على مرافق عامة    

من إخطارات الهدم اإلدارية تُضاف إلى دفعتين سابقتين من أوامر الهـدم والتـي ال يـسمح بموجبهـا                   
  .ألصحاب المنازل باالعتراض

10/7/2009الوطن، السعودية،   
  

   مليون فلسطيني في الضفة وغزة3.9": الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" .38
 مليون 3.9يين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى منتصف العام الحالي نحو بلغ عدد الفلسطين :غزة 

 مليون أنثى، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1.9 مليون ذكر و2نسمة، منهم 
  .الصادرة، أمس، عشية اليوم العالمي للسكان

 2 .4 بلغ عدد سكان الضفة نحو وحسب أحدث التقارير اإلحصائية عن وضع السكان الفلسطينيين،
 1 .5 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان القطاع بحوالي 1 .2 مليون ذكر، و1 .2مليون نسمة، منهم 
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، %73 .7 ألف أنثى فيما بلغت نسبة السكان الحضر حوالي 732 ألف ذكر، و755مليون نسمة، منهم 
  % .9 .3 نسبتهم في المخيمات ، في حين بلغت%17وبلغت نسبة السكان المقيمين في الريف 

 581وتعتبر محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة من حيث عدد السكان، حيث قدر عدد سكانها بحوالي 
 ألف 44ألف نسمة، في حين سجلت محافظة أريحا واألغوار أقل عدد للسكان، حيث قدر عددهم بحوالي 

  .نسمة
 ألف نسمة، ومحافظة 519، إذ قدر عددهم بحوالي وتعتبر محافظة غزة أكبر محافظات قطاع غزة سكاناً

  . ألف نسمة182رفح أقلها، حيث قدر عدد سكانها بحوالي 
10/7/2009الخليج،   

  
   في سجون االحتالل امرأة 53 طفالً و440: "نادي األسير" .39

عمـارهم   طفالً قاصراً أ   440 تواصل اعتقال أكثر من      "إسرائيل"أكد نادي األسير الفلسطيني أن      : رام اهللا 
وأشار النادي في تقرير له صدر أمس، إلى العديد من الممارسات الالأخالقيـة التـي                . عاماً 18أقل من   

تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل اعتقال العديد من النساء والتأجيل المتكرر والمتعمد فـي                
  .إطالق سراح األسرى اإلداريين في السجون اإلسرائيلية 

ـ           ال وأشار   أن االنتهاكـات    " فلـسطين "ناطق اإلعالمي في نادي األسير صالح عواد في حديث خاص ب
اإلسرائيلية مستمرة ليست فقط باعتقال األطفال وإنما باعتقال النساء حيث وصـلت اإلحـصائية حـسب                

 مصلحة السجون اإلسرائيلية عن وجود ثالث وخمسين أسيرة في السجون اإلسرائيلية 
10/7/2009صحيفة فلسطين،   

     
  مقتل أسير سابق برصاص مسلحين مجهولين وسط الخليل .40

 أعلن مصدر أمني فلسطيني مقتل مواطن فلسطيني اليوم الخميس برصاص مسلحين : د ب أ-الخليل 
وذكرت مصادر محلية أن القتيل هو أسير سابق في  .مجهولين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

 . عاما في السجن11نه قبل أيام بعد أن أمضى السجون اإلسرائيلية أفرج ع
9/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  االحتالل يعتقل إمام المسجد األقصى ويبعده عن القدس  .41

اعتقلت شرطة ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الشيخ علـي         : وكاالت - نابلس - القدس المحتلة 
: وقال أحد حراس المسجد األقصى     .صالة الفجر العباسي إمام المسجد األقصى المبارك، بعد خروجه من         

إن قوات االحتالل أبعدت الشيخ العباسي عن مدينة القدس إلى مدينة أريحا، وحظرت عليه دخول مدينة                "
  ".القدس بحجة أنه ال يحمل هوية القدس اإلسرائيلية

ء متفرقـة مـن     في سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، ستة مواطنين فلسطينيين في أنحا            
  .الضفة الغربية

10/7/2009صحيفة فلسطين،    
  

   على الحدود العراقيةوفاة الجئة فلسطينية في مخيم الوليد  .42
أعلنت رابطة فلسطينيي العراق عن وفاة الجئة فلسطينية في مخـيم الوليـد بـصحراء األنبـار                  :بغداد

وحذرت من أن نحو     .يشها الجئو المخيم  جراء سياسة اإلهمال والظروف القاسية التي يع      ، العراقية، أمس 
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 الجئ يعيشون ظروفاً قاهرة، يفتقدون للحد األدنى من المعيشة الكريمة فـي الجانـب الخـدماتي                 1600
  .والصحي والبيئي

وأشارت الرابطة إلى أن عدداً من الجئي مخيم الوليد أعيد توطينهم في الـسويد والنـرويج والواليـات                  
  .أغسطس المقبل إلى السودان/ الجئاً سيتوجهون في آب39أن المتحدة األمريكية، موضحة 

10/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  شخصيات دينيية فلسطينية تستنكر االعتراض أمام المحاكم االسرائيلية بشأن األقصى .43
، 1948 من فلسطينيي    اعدد أن   رام اهللا ميرفت صادق    عن مراسلتها من     9/7/2009نت،  .الجزيرةذكرت  
 أمر قضائي يقضي بوقف العمل مؤقتا في الحفريات اإلسرائيلية بمنطقة باب المغاربـة              باستصدارنجحوا  
تشرين األول المقبل حيث من المقرر عقد جلسة استماع لمناقشة الدالئل واالعتراضات            /  أكتوبر 20حتى  
  .المقدمة

لحة، وكان الـمحامي قيس ناصر، وعدد من الشخصيات في الداخل، بمن فيهم الدكتور محمـود مـصا               
والدكتور النائب حنا سويد، تقدموا للـمحكمة الـمركزية لتقديم اعتراض على الحفريات ومخطط الجسر             

  .في طريق باب الـمغاربة
رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد  من القدس، أن 10/7/2009األيام، فلـسطين،   من جهة أخرى أضافت  

جد األقـصى ال يخـضع ال للقـوانين وال          موقف األوقاف والـمسلـمين بأن الـمس    : " قال العظيم سلهب 
للـمحاكم بأي شكل من األشكال، ونحن ضد التوجه بأي شكل للـمحاكم االسرائيلية وبأي مستوى مـن                

  .الـمستويات خاصة ما يتعلق باألقصى
بالنـسبة للــمقدسات ال   : "من جهته، قال الشيخ محمد حسين، الـمفتي العام للقدس والديار الفلـسطينية        

 محكمة إسرائيلية صاحبة صالحية البتّ بشأنها، وبالتالي منذ االحتالل ولغاية اليوم لــم يكـن          نعتبر أية 
هناك أي توجه من الدوائر اإلسالمية الرسمية الـمعنية بالحفاظ علـى الــمقدسات الـى الــمحاكم                 

إطار اإلسرائيلية لرفع أي قضية بأي خصوص، وإذا قام بعض األشخاص برفع قضية اليها، فهذا خارج                
  ".مسؤولية الـمؤسسات الرسمية الـمعنية بالحفاظ على الـمقدسات

من ناحيته، أكـد رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري أن الـمحاكم االسـرائيلية تعطـي                
الشرعية للقرارات واإلجراءات الصادرة عن البلديـة االسـرائيلية، وبالتـالي ال يـستطيع الــمواطن                

  .حافظة على حقوقه من خالل هذه الـمحاكمالـمقدسي الـم
وأكـد الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة األوقاف في القدس أن الدائرة ال تعترف بسيادة القانون 

فيما يتعلق بتلة باب : "االسرائيلي على الـمسجد األقصى، وهي ضد رفع أية قضايا تتعلق به، وقال
ة هو مسؤولية الجهة التي رفعت القضية، وليس لنا الـمغاربة وما حول الـمسجد ورفع دعوى قضائي
  ".عالقة بها، وهي ليس لها عالقة باألقصى وما حوله

  
  "ميثاق"تسع لجان معنية بحق العودة في سوريا تشكل المجلس الفلسطيني من أجل العودة  .44

 الفلسطيني أعلنت تسع لجان معنية بحق العودة في سوريا تشكيل المجلس:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
، وهو إطار يتمسك بحق العودة إلى األراضي التي هجر منها الشعب الفلسطيني "ميثاق"من أجل العودة 

 .م1948عام 
وتضمن الميثاق تأكيدا أن فلسطين التاريخية وحدة ال تتجزأ، وشدد على عودة الالجئين إلى قراهم ومدنهم 

معتبرا أن حق العودة .. وليس إلى أي مكان آخرم 1948وأرض آبائهم وأجدادهم التي طردوا منها عام 
حق فردي وجماعي متوارث وال يسقط بالتقادم وغير قابل للتنازل أو اإلنابة أو االستفتاء أو التفاوض أو 
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التفويض، وأكد أن التراجع عنه خيانة وطنية عظمى، وأنه ال شرعية ألية جهة تحاول التفريط في حق 
 .ةالعود

10/7/2009عكاظ،   
  

  طالبه بموقف أوروبي برفع حصار غزةيتقى سوالنا ويلد أوروبي فلسطيني وف .45
الحملة األوروبية لرفع الحصار عن "و " رئاسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا"التقى وفد رفيع المستوى من 

، مع الممثل األعلى للسياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، خافيير سوالنا في مكتبه ببروكسيل،  "غزة
ء الثامن من تموز يوليو، وبحث معه بشكل مسهب سبل إنهاء الحصار عن المليون ونصف األربعا

المليون إنسان فلسطيني في ظل دخول هذا الحصار عامه الرابع، عالوة على مسؤوليات أوروبا إزاء 
وضم الوفد الذي اجتمع بسوالنا، كالً من كلير شورت البرلمانية . الوضع العام للقضية الفلسطينية

لبريطانية ووزيرة التنمية الدولية السابقة في حكومة توني بلير، والبارونة جيني تونغ عضو مجلس ا
اللوردات في بريطانيا ورئيسة الحملة الدولية في أوروبا لإلفراج عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 

لزير رئيس مؤتمر األسرى، ولويزا مورغانتيني نائب رئيس البرلمان األوروبي، و االستاذ ماجد ا
فلسطينيي أوروبا والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني والدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة 

إلنهاء الحصار عن الشعب " فاعل وعملي"وطالب الوفد بتحرك . األوروبية لرفع الحصار عن غزة،
دنى مقومات الحياة، كما الفلسطيني في قطاع غزة، ال سيما في ظل ما يعانيه المحاصرون من حرمان أل

طالب الوفد بالتحرك الجدي من أجل الضغط على الجانب اإلسرائيلي لإلفراج عن النواب الفلسطينيين 
  .  األسرى لدى سلطات االحتالل

ال يمكن للمسؤولين األوروبيين االستمرار في تحاشي التعامل "وخالل اللقاء بينهما؛ أكد الوفد لسوالنا أنه 
، مشددين على ضرورة "ممثلي الشعب الفلسطيني الذين تم انتخابهم بشكل ديمقراطي نزيهالمباشر مع 

، والحديث المباشر مع قيادة البرلمان الفلسطيني المنتخب والحكومة "احترام خيارات الشعب الفلسطيني"
قة في هذا التي تم تشكيلها بموجب األكثرية النيابية برئاسة إسماعيل هنية، ومراجعة أية تحفظات مس

  الشأن  
10/7/2009  

  
   في جنين شرطياً فلسطينياًلثالثينزفاف جماعي  .46

 رجل شرطة وأمن في 30اقيمت في مدينة جنين شمال الضفة الغربية حفلة زفاف جماعي لـ : رام اهللا
ونظمت الحفلة في الملعب البلدي في المدينة، ورعاها وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي، . المحافظة

وشارك فيها قادة األجهزة األمنية، ونواب في المجلس التشريعي، ورؤساء البلديات، ومدراء المؤسسات 
الرسمية واألهلية، وحشد من ضباط وأفراد الشرطة واألجهزة األمنية وذوو العرسان وحشد كبير من 

  . المدعويين
10/7/2009الحياة،   

  
 لعربية سعادةالفلسطينيون من أكثر الشعوب ا: استطالع بريطاني .47

 دولة حول العالم أن المواطن السوري هو ثالث أسـعد           143اعتبر استطالع بريطاني دولي شمل      : غزة
 في مؤشر سعادة الكوكـب      38مواطن عربي بعد المواطن المصري والسعودي، واضعاً إياه في المرتبة           

 .العالمي
 The New Economic" مؤسـسة االقتـصاد الحـديث   "ولفت االستطالع البريطاني الـذي أجرتـه   

Foundation              البريطانية، ونشر على موقعها اإللكتروني، إلى أن مبعث سعادة الفرد وتمتعه بحياة مديدة 
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وأفضل نمط معيشي وصداقته للبيئة ال يقترن البتة بموطن إقامته في دول متقدمة أو غنية، حيث كـشف                  
 .ي أمريكا الالتينية، وآسيا ودول الكاريبيمن دول فقيرة ف" خلق اهللا"، أن أسعد "مؤشر الكوكب السعيد"

 .وحصلت الجزائر على الترتيب الرابع عربياً تلتها اليمن وفلسطين ولبنان والسودان واالمارات فالكويت
9/7/2009، دنيا الوطن  

  
  " مسلمي اإليجور"بحق " جرائم السلطات الصينية"تستنكر " علماء فلسطينرابطة " .48

ـ    أعربت رابطة علماء فل   : غزة جرائم السلطات الصينية بحـق المـسلمين       "سطين عن استنكارها الشديد ل
وأكدت الرابطة في بيان تقلـت       ".اإليجور في إقليم سينكيانج الصيني الذين يتعرضون للقتل واالضطهاد        

على تضامنها الكامل مع المسلمين في الصين، ودعتهم إلى التكاتف فيما بينهم،             نسخة عنه أمس  " فلسطين"
  .جمة المسعورة عليهموصد اله

إخوانهم المستضعفين في الصين، والضغط بمختلف الوسائل علـى         "وطالبت قادة األمة اإلسالمية بنصرة      
، داعية في الوقت ذاته خطباء المساجد إلى التركيز علـى           "السلطات الصينية حتى توقف عدوانها السافر     

  .هذه القضية 
10/7/2009صحيفة فلسطين،    

  
  "الجدار"صدور قرار الهاي بإزالة  في بيت جاال في ذكرى فعاليات جماهرية .49

شهدت مدينة بيت جاال، أمس، مسيرة جماهيرية ومهرجانا حاشدا، في اطار فعاليـات              :حسن عبد الجواد  
اسبوع السالم الذي تنظمه الكنيسة االنجيلية اللوثرية في االراضي المقدسة، لمناسبة الـذكرى الـسنوية               

  .اي بإزالة جدار الفصل العنصريلصدور قرار محكمة اله
10/7/2009األيام، فلسطين،   

  
  كما بني الجدار العنصري بسرعة يجب أن يزول بسرعة :  حنااهللاعطا  .50

يجب إزالة الجدار   : " قال المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس           :القدس المحتلة 
  ".ألنه مبني على باطل وعلى أسس عنصرية حاقدةالعنصري بسرعة كما بني بسرعة، وسيزول حتما 

وأكد على أن  الجدار العنصري يظهر بشكل واضح معاناة الشعب الفلسطيني، وما يتعـرض لـه مـن                   
  عنصرية وتحويل حياتهم إلى جحيم

10/7/2009صحيفة فلسطين،   
 

 الجانب اإلسرائيلي االنتباه لذلكوعلى تهريب األسلحة يتم عن طريق البحر : مبارك .51
أكد الرئيس حسني مبارك، في الحوار الذي أجرته معه صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أن الخطة               

حتـى يتمكنـوا مـن      " إسرائيل"األمريكية للسالم البد أن تكون نابعة من أفكار القادة بالمنطقة بمن فيهم             
منها القومي، مشيراً إلـى     تهريب األسلحة إلى مصر يهدد أ     : الخروج بخطة قابلة للتنفيذ، وأضاف الرئيس     

أن التهريب األكبر يتم حالياً عن طريق البحر وليس عن طريق األنفاق، وأن الجانب اإلسـرائيلي عليـه                  
  . االنتباه لذلك

وأوضح الرئيس مبارك، أنه مستعد لحضور أي مؤتمر للسالم يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية ملموسة،                
دولـة  " إسـرائيل "وأشار إلى أن المناداة بأن تكون       .  الفلسطينية حتي نتمكن من الوصول إلى حّل للقضية      
ـ       وحول مشكلة الجندي اإلسرائيلي األسير     . في المستقبل " إسرائيل"لليهود فقط يعد خطأ جسيماً، وسيضر ب

جلعاد شاليط، أوضح الرئيس أن شاليط سليم ومعافى، وأن مشكلته في طريقها إلي الحل قريبـاً، مـشيرا              
وحـول  . لة كانت على وشك االنتهاء أخيراً إال أن تعنت الجانب اإلسرائيلي أفسد نجاحهـا             إلى أن المشك  
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أال " إسـرائيل "موضوع حصار غزة، قال مبارك أن الحصار إن استمر سيحدث انفجاراً ويجـب علـى                
ـ      . تعطي مجاالً لحدوث هذا االنفجار     والعكـس، قـال    " إسرائيل"ورداً على سؤال حول اعتراف حماس ب

ليس المهم االعتراف بحماس ولكن المهم االعتراف بالسلطة        .. لماذا تريدون أن تعترفوا بحماس    "ك،  مبار
وحول توجيه ضربة إسرائيلية إليران بمباركة أمريكية، أوضح الرئيس أنه ضـد الحـرب،              ". الفلسطينية

  .وكلما أمكن حّل مشكلة عن طريق الحوار والحلول السلمية كان ذلك أفضل
  10/7/2009األهرام، 

  
  "بوسع الشاباك إذا عاد المحررون للضفة مراقبتهم بشكل أفضل: " سليمانعمر .52

أن وزير المخابرات المصري عمر سليمان استدعى قبل أيـام إلـى            " يديعوت أحرنوت "ذكرت صحيفة   
القاهرة المحامي غلعاد سار، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء في حكومة إيهـود بـاراك،                 

وتعبر الخطـوة  . ه بحضور عدد من المسؤولين المصريين وحمله رسائل للحكومة اإلسرائيلية         واجتمع مع 
المصرية مستهجنة نظراً لوجود قنوات اتصال مع الحكومة اإلسرائيلية، إال أن مصادر إسرائيلية قالت إن               

ح ونقلها إلـى    العالقة المميزة بين سليمان وسار تتيح له الحديث بحرية، والتعبير عن مواقفه بشكل واض             
من الصفقة أنجزت   % 95ماذا يريد نتنياهو؟    : "وحسب الصحيفة تساءل سليمان   . المسؤولين اإلسرائيليين 

 أسـيراً مـن     144حماس لن توافق على مطلبكم بإبعاد       : " وتابع". على يد عوفر ديكيل ويوفال ديسكين     
كون بوسع الـشاباك إذا عـاد       ولكن سي . الضفة الغربية ممن وافقتم على إطالق سراحهم إلى قطاع غزة         

بكـل األحـوال سـيكون    : " وتـابع ". المحررون للضفة مراقبتهم بشكل أفضل من طردهم إلـى غـزة         
  ".باستطاعتكم معالجتهم إذا عادوا لممارسة اإلرهاب

  9/7/2009، 48عرب
  

  مفاوضات شاليت تستأنف قريباً: مصر .53
ـ    :  جيهان الحسيني  –القاهرة   ، أن محادثات جرت بين رئيس الهيئـة        "ةالحيا"قال مصدر مصري موثوق ل

السياسية واألمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد مع مسؤولين مصريين في القاهرة أمس، تناولت اساساً               
استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجـانبين       "ملف تبادل األسرى، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على          

 الوساطة المصرية بهدف اطالق أسرى فلسطينيين في مقابل اإلفـراج           اإلسرائيلي والفلسطيني من خالل   
ولفت المصدر، إلى أن مصر طلبت مـن غلعـاد ضـرورة        ". عن الجندي األسير في غزة غلعاد شاليت      

طرح الموقف اإلسرائيلي من قضية األسرى بعد تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة، موضحاً أن ملف               
 الحكومة الذي كلف شخصية جديدة تولي هذا الملف بدالً من عـوفر ديكـل             األسرى منوط بمكتب رئيس   

لكن رغم ذلك، فإنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة اإلسرائيلية أي طرح جديد فـي                "ونوحال ديسكين،   
نريد في هذا الملف استكمال المفاوضـات       : "وقال المصدر ". هذا الملف حتى يمكن البناء عليه أو تحريكه       

في عهد رئيس الحكومـة الـسابق إيهـود         .. طة التي انتهينا عندها ألننا كنا قطعنا شوطاً كبيراًَ          من النق 
ال يمكننا التحدث مع    : "وعن موقف حماس التي تدير الجانب الفلسطني في المفاوضات، أجاب         ". أولمرت

ك بقائمـة   حماس في أي شيء قبل معرفة الموقف اإلسرائيلي، لكن الذي نعلمه تماماً أن حمـاس تتمـس                
ال يوجـد   : "وعلى صعيد تثبيت التهدئة، أجاب المصدر المـصري       ". األسماء المدرجة التي سلمتنا إياها    

جديد، هناك اتفاق ضمني بأن التهدئة متبادلة بين إسرائيل وحماس، بمعنى أن أي خرق فلسطيني للتهدئة                
  ".سيقابله تصعيد عسكري من جانب اإلسرائيليين

  10/7/2009الحياة، 
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   الوطني واإلسالمي لنصرة فلسطين يختتم فعالياته في نيجيريالملتقىا .54
إختتمت فعاليات الملتقى الوطني واإلسالمي لنصرة الشعب الفلسطيني، الـذي نظمتـه جماعـة تعـاون                 

وشـمل  . وشارك في هذا الملتقى عدد من المحاضرين من داخل وخارج نيجيريـا           .  نيجيريا –المسلمين  
ثقافية وعلمية ونشاطات لتثقيف النيجيرين عن القضية الفلسطينية ولوضـع الحجـر            الملتقى عدة فعاليات    

  .األساسي للتيار الوطني المتضامن مع الشعب الفلسطيني
9/7/2009  

  
    مصرياً وفلسطيني واحد25 عن خلية إرهابية داخل مصر تضم الكشف .55

، خلية مسلحة تعتنـق األفكـار       اعتقلت السلطات االمنية المصرية   :  محمد الغبيري، علي حسن    -القاهرة  
الجهادية ويعتقد ان لها صالت بحركات فلسطينية قريبة من تنظيم القاعدة وكانت تخطط لتنفيذ عمليـات                

  ، أن "الـــراي"وذكـــرت مـــصادر أمنيـــة لــــ. ارهابيـــة داخـــل مـــصر وخارجهـــا
". ياً واحـداً   مصرياً وفلـسطين   25أجهزة األمن ضبطت خلية ارهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد وتضم           

أن اعترافات عناصر هذه الخلية تضمنت أيضا قيامهم بفتح قنوات اتصال مع تنظيم             "وأوضحت المصادر   
جيش االسالم الفلسطيني المرتبط بفكر وتحرك تنظيم القاعدة، من خالل الفلسطينى تامر محمد موسى أبو               

دية لتلك الخلية ويدعى فرج رضوان      جزر، والذي تم ضبطه وكان قد قام بتسهيل تسلل أحد العناصر القيا           
حماد الى قطاع غزة أوائل العام الحالي حيث التقى بعناصر التنظيم المشار اليه، والذين كلفـوه دعمهـم                  

  ".بصدد ما وصف بعمليات الجهاد من أجل فلسطين
  10/7/2009الراي، الكويت، 

  
  فولك يطالب بحماية للفلسطينيين ومواطنة لالجئين .56

مقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد قال ال): أ.ب.د(
ينبغي أن تنال الشعوب التي تعيش تحت االحتالل لفترات طويلة مثل الفلسطينيين مزيدا من "فولك، أمس، 

تزم قوى وأن تل.. وأن يتم تأمين المزيد من الحقوق لهم للتمتع بالتعليم والرعاية الصحية.. الحماية
  ".االحتالل بتوفير حياة طبيعية طوال فترة استمرار االحتالل

كما أوصى باستشراف خيارات من شأنها تخفيف معاناة الالجئين منذ فترة طويلة، حيث طالب منظمات 
المجتمع الدولي بأن تبحث فكرة تقديم بدائل لهم، واستطرد بحذر قائالً إن ذلك قد يشمل حتى منح أولئك 

". يدفع الدول المضيفة إلى عدم قبول أي الجئين بالمرة.. ما لم يكن له أثر عكسي" حق المواطنة الالجئين
ويخشون أن يفقدوا حق العودة في .. كثيرا من الالجئين الفلسطينيين يريدون البقاء كالجئين"وأقر بأن 

  ".حال حصولهم على المواطنة
10/7/2009الخليج،   

  
   خطة مارشال لدعم االقتصاد الفلسطينيرئيس الوزراء اإليطالي  يقترح .57

اعتبر رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني أن دعم االقتصاد الفلسطيني :  وكاالت-القدس المحتلة 
لدعم االقتصاد الفلسطيني، على " خطة مارشال"بقوة من شأنه إرساء السالم في المنطقة، واقترح إطالق 

وقالت مصادر . لحياة إلى أوروبا عقب الحرب العالمية الثانيةغرار الخطة األمريكية التي أعادت ا
إيطالية أمس إن برلسكوني اقترح خالل مناقشات سياسية مع قادة دول مجموعة الثماني في الكويال 

إنشاء فريق من المساعدات بمشاركة جهات خاصة لضمان دخل لالقتصاد الفلسطيني متقارب مع نظيره "
  ". اإلسرائيلي

10/7/2009الخليج،   
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  " األونروا" مليون يورو دعم لـ40المفوضية األوروبية تقدم  .58

قالت مصادر وكالة الغوث، أمس، أنها تلقت دعما من المفوضية األوروبية تقدر قيمته بحوالي : عمان
خمسة ماليين يورو، لدعم برنامج شبكة األمان االجتماعي في الوكالة وتقديم المساعدات الغذائية 

وقال بيان صادر عن الوكالة أنها تلقت أيضا . جئين في المخيمات في األردن وسوريا ولبناناألساسية لال
 مليون يورو لتغطية برامجها في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 40دعما من المفوضية األوروبية بقيمة 

  . ي هذه المناطق ولمواجهة االحتياجات الغذائية وتوفير السيولة الالزمة لالجئين الفلسطينيين ف2009
10/7/2009الدستور،   

 
  توقيف أربعة صهاينة اعتدوا على مكتبة في باريس .59

، وهي "رابطة الدفاع اليهودية" ينتمون إلى 26 و18 شبان تتراوح أعمارهم بين 4أوقف ): ب.ف.أ(
يق منظمة صهيونية معروفة في فرنسا بقيامها بأعمال عنف وإرهاب، أول أمس األربعاء، في إطار التحق

  .حول تخريب مكتبة في باريس معروفة بدعم القضية الفلسطينية، وفق ما أفاد مصدر قضائي
10/7/2009الخليج،   

  
  على إيران سيكون كارثة كبيرة" إسرائيل"هجوم : باريس .60

أكد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مؤتمر صحافي عقده على هامش قمة مجموعة ): ب.ف.أ(
سيكون "على إيران " هجوم من جانب واحد"بشن " إسرائيل"في الكويال، أن قيام ) الخميس(الثماني أمس 
  ".كارثة كبيرة

10/7/2009الخليج،   
  

  التوطين"دوغما" .61
 الفضل شلق

صار هذا الرفض جزءاً من الدستور . أجمع اللبنانيون والفلسطينيون على رفض التوطين، منذ البداية
يحتاج . م يحسم األمر لدى اللبنانيين، أو لدى قسم منهم على األقللكن ذلك ل. اللبناني بعد اتفاق الطائف

هؤالء إلى موضوع التوطين رغم معرفتهم باستحالته، ورغم معرفتهم بأن الفلسطينيين ال يرغبون بأكثر 
 . من العودة

ت أسباب العودة إلى الوطن أمل الفلسطينيين، وهي أيضاً أمل اللبنانيين المهاجرين، المغتربين، وإن اختلف
صار اللبنانيون شعباً ودولة؛ . تأسس الوطنان في مؤتمر فرساي، بعد الحرب العالمية األولى. اغترابهم

ليس الحديث هنا عن عشوائية حدوث الدول واألوطان، بل عن . وصار الفلسطينيون شعباً بال دولة
 . التشابه الكبير بين الوطنين، اللبناني والفلسطيني

يهجر اللبنانيون إرادياً، اآلن، ومن قبل، وربما قبل .  قسراً، ليقيم مكانهم شعب مستوردهجر الفلسطينيون
ال يستطيع اللبنانيون إنهاء حرب أهلية، وال حتى . الفلسطينيين، ليقيم في أرضهم وهم الوطن والدولة

لسطين وطن ف. لبنان وطن تتآكله االنقسامات، من جميع األنواع. تشكيل حكومة، إال بضغط من الخارج
ينقسم على نفسه، بعد أن لم يكن كذلك، بتأثير الحصار الدائم الذي تضربهم به إسرائيل وما يسمى 

يبدو األمر كأن فلسطين إسرائيلُها ضغط خارجي، بينما لبنان يشكل إسرائيلَه من داخل . المجتمع الدولي
 .  في الحالتين تعبير عن العجزإسرائيل. فلسطين تدمرها إسرائيل، بينما لبنان يدمر نفسه. الذات

يعرف اللبنانيون أن الدستور يمنع التوطين، ويدركون أنه ال يمكن أن يحدث دون ضغط خارجي كبير، 
ماذا فعل اللبنانيون غير اختيار . وأن الضغط الخارجي ال يمكن مواجهته إال بقوة مجتمع منتج متماسك
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ا القادة السياسيون إنهم يشكلون وطناً قادراً على رفض سياسة العجز، من أجل هذه المواجهة؟ هل يقول لن
 التوطين بينما هم ال يستطيعون تشكيل حكومة؟ 

عجز في موازنة الدولة، عجز عن استخدام أموال القطاع الخاص : يشمل نظام العجز كل شيء في لبنان
ي متوفرة؛ عجز والمصارف في اإلنتاج، عجز عن ضبط األمن؛ عجز في الدفاع؛ عجز في الكهرباء وه

في إيصال مياه الشرب وهي متوفرة؛ عجز في ضبط السير، واألمر سهل؛ عجز عن توفير فرص العمل 
رغم ازدهار القطاع الخاص؛ عجز عن خفض هجرة الريف إلى المدينة والهجرة إلى الخارج، والحلول 

هو جوهر . تقريباًالعجز يشمل كل شيء . ممكنة ببناء صناعة وزراعة منتجتين في الريف والمدينة
النظام اللبناني، وهو عجز مفتعل بالسياسة؛ وهو عجز مبرمج لصالح قلة من اللبنانيين، وهو عجز 

لقد أفلح النظام السياسي اللبناني الممثل . مفروض على اللبنانيين اليوم، واألمس، وفي مختلف العهود
ج من العجز، ولم يتبن أية خطة منذ بالحكومة والمجلس النيابي في اإلحجام عن نقاش أية خطة للخرو

اختار اللبنانيون نظاماً للعجز، وهم يصوتون لهذا النظام، . اتفاق الطائف حتى اليوم، رغم وفرة الخطط
يمتنع اللبنانيون، . وهو نظام ال ينتج عنه وطن بل وهم الوطن؛ وال يقود إلى الدولة بل إلى وهم الدولة

 . »قبض ريح«جدون في النهاية أن ما بين أيديهم هو عن مناقشة ومعالجة قضاياهم وي
ال يستطيع اللبنانيون تحديد أو تعريف أنفسهم إيجاباً، ال . التوطين» دوغما«لذلك يحتاج اللبنانيون إلى 

ليس هناك إرادة . يستطيعون تحديد أنفسهم بذاتهم، بما هم عليه وبما يمكن أن تقود إليه اإلرادة اللبنانية
ليس . اضطر اللبنانيون إلى تحديد أنفسهم بالغير وتعريف أنفسهم سلباً. اك نظام العجز وحسبلبنانية، هن

 . وجودهم هو األساس والمعيار، بل هو وجود الغير المهدد
في الوقت نفسه، على هذا اآلخر أن ال يشكل خطراً وذلك بأن يكون فاقد الحقوق واإلرادة، وناقص 

خر الفلسطيني أن يكون موجوداً وغير موجود في آن معاً، كي يستوفي على هذا اآل. الوجود اإلنساني
ال . الفلسطينيون موجودون في لبنان وهم مجردون من الحقوق ومقومات الوجود اإلنساني. شروط العجز

يشكل الفلسطينيون ذاتاً، إذ انهم جردوا من الحقوق، بل هم مجرد آخر للبنانيين؛ آخر فاقد القدرة كما 
العجز الفلسطيني وجه آخر للعجز اللبناني، والحرب األهلية الفلسطينية وجه آخر . ن فاقدو القدرةاللبنانيو

 . للحرب األهلية اللبنانية
أدى . كان يمكن للفلسطينيين أن يكونوا شيئاً مغايراً في لبنان، لو كان اللبنانيون شيئاً مغايراً في لبنان

 الفلسطينيين مجرد آخر للبنانيين، وإلى منع اللبنانيين من  الفلسطيني إلى جعل-نظام العجز اللبناني 
اختار اللبنانيون ديموقراطياً نظام العجز فصادروا اآلخر الفلسطيني لملء . تحديد أنفسهم إال بهذه السلبية

. لم يقدروا على غير ذلك. يسر اللبنانيون أن يكون لهم آخر بينهم. الفراغ، فراغ الدولة والوطن والشعب
 . ربما كان ذلك هو إنجازهم الوحيد

يحتاجون إلى تكرار هذه . التوطين لمنع تحقيق ما ال يمكن تحقيقه أساساً» دوغما«يحتاج اللبنانيون إلى 
 . الدوغما كي يؤكدوا الثقة بذاتهم، ألنهم يعلمون أن ال شيء آخر لديهم يبعث على الثقة أو االعتداد بالذات

 10/7/2009السفير، 
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  صالح النعامي

حتى في أشد الكوابيس لم يكن للمرء أن يتوقع أن تتعامل كل من الواليات المتحدة وإسـرائيل مـع مـا                     
فبين عشية وضـحاها    . بهذه الدرجة من االستغفال واالستخفاف    " دول محور االعتدال العربي   "تسميها بـ   

 درجة؛ فبعد أن أنـذر إسـرائيل فـي          180ا اتجاه بوصلة إدارته بـ      غير الرئيس األمريكي باراك أوبام    
خطاب القاهرة بوجوب تجميد االستيطان، فإنه بات حاليا ينذر العرب بضرورة تطبيـع عالقـاتهم مـع                 
إسرائيل ، في الوقت الذي يخرج قادة الكيان الصهيوني عن طورهم وهم يتشبثون بمـواقفهم المتطرفـة                 
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وقد وجدت توجهات إدارة أوباما ، المستهجنة والغريبة ، ترجمتَها في           .  الصراع والمتغطرسة من قضايا  
البيان الختامي الذي صدر عن لقاء وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك والمبعوث األمريكـي جـورج                
ميتشيل، حيث إنه في الوقت الذي لم يتعرض البيان المشترك للبناء في المستوطنات اليهودية، فإنه دعـا                 

. ، أي المقاومة ضد االحتالل، وحثِّ العرب على التطبيع مع إسـرائيل       "محاربة اإلرهاب "لفلسطينيين لـ   ا
ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل إن أوباما أرسل رسالة لملك المغرب محمد السادس طالبه فيها بالعمـل                   

 وتل أبيب تطالبان العـرب      والمفارقة المذهلة هنا تكمن في حقيقة أن واشنطن       . على التطبيع مع إسرائيل   
. بمكافأة إسرائيل ، ليس فقط بالتطبيع، بل وبإضفاء شرعية على االستيطان في الضفة الغربية والقـدس               

وقد ورد هذا الطلب بشكل صريح في مسودة مشروع تم تداوله مؤخرا في واشنطن ولندن بين مسئولين                 
 بوقف االستيطان بشكل مؤقت ولمدة ثالثة أشهر،        أمريكيين وإسرائيليين، بحيث إنه مقابل التزام إسرائيل      
والذي يتفحص ما جاء في االقتراح يتبـين لـه          . فإن الدول العربية تشرع فورا في التطبيع مع إسرائيل        

بسرعة أن الحديث ال يدور عمليا عن وقف للبناء في المستوطنات، بل على العكس تماما؛ فحسب نـص                  
 وحدة سكنية، تعتبر حاليـا فـي طـور          2000 أشهر يتم استكمال بناء        المشروع فإنه خالل فترة الثالثة    

 وحـدة سـكنية فـي       2000وهذا المشروع يمثِّل تضليلًا فجا للعرب، حيث إن اسـتكمال بنـاء             . البناء
 عائلة يهودية للمستوطنين في الضفة الغربية، وهذا يعنـي أن عـشرين             2000المستوطنات يعني إضافة    
  . األقل سينضمون لليهود الذين يغتصبون الضفة الغربية والقدسألف مستوطن جديد على

إضفاء شـرعية علـى     : فموافقة العرب على هذا المشروع يعني الموافقة على أمر بالغ الخطورة، وهو           
البناء في المستوطنات الذي ُأنجز حتى اآلن في الضفة الغربية، وكذلك موافقة العرب على البنـاء فـي                  

  .تهاء فترة األشهر الثالثةالمستوطنات بعد ان
ويفترض المشروع أن العرب سيواصلون التطبيع مع إسرائيل حتى بعد انتهاء فترة الثالثة أشهر، أي في                

وإعمالًا في االسـتخفاف بـالعرب      . الوقت الذي تعود فيه إسرائيل للبناء في المستوطنات بدون أي قيود          
بوادر "وقف االستيطان بشكل مؤقت يعتمد على حجم        وبوعيهم فقد أوضح باراك أن مدى التزام إسرائيل ب        

التي " بوادر حسن النية  "وكما يرى المعلّقون في إسرائيل فإن       . التي سيقدمها العرب إلسرائيل   " حسن النية 
أشار إليها باراك ال تنحصر في التطبيع فقط، بل تتعداه إلى مدى اسـتعداد العـرب لتقـديم مـساعدات                    

، وتقديم يـد    "قوى الجهاد العالمي  "الحركات اإلسالمية أو ما يسميه باراك بـ        إلسرائيل في مجال محاربة     
  .العون لتل أبيب لتحسين قدراتها على استهداف البرنامج النووي اإليراني

ومن المفارقة أن الكشف عن مقترح مقايضة التطبيع بالوقف المؤقت لالستيطان يأتي بعد يوم فقط علـى                 
 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة يهودية تقع بالقرب من الخليل، أقـصى       1450مصادقة باراك على بناء     

 ألـف دونـم مـن األمـالك         139جنوب الضفة الغربية؛ وبعد يومين على قراره بالمصادقة على ضم           
، التي تقع شـمال شـرق مدينـة         "معاليه أدوميم "الفلسطينية التي تقع في منطقة البحر الميت لمستوطنة         

الـسالم  "وقد كشفت حركـة     . ستغاللها في إقامة مناطقَ صناعية ومواقع سياحية      القدس، وذلك من أجل ا    
اإلسرائيلية النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية خصصت مبلغ مليـار شـيكل للبنـاء فـي                 " اآلن

وأكدت الحركة في تقرير صادر عنهـا       . 2010-2009المستوطنات في الضفة الغربية في موازنة العام        
رقم يشمل فقط البنود التي وردت في الميزانية وتتعلق ، بوضوح ، باالسـتيطان ، وال تـشمل                  أن هذا ال  

وأوضـحت الحركـة أن إسـرائيل       . العناصر األخرى التي ال تتحدث عن موضوع االستيطان صراحة        
من نسبة المبالغ التي    % 9خصصت مساعدات لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية  توازي           

من إجمالي عـدد    % 4ا للمجالس البلدية في بقية أرجاء إسرائيل، مع العلم أن المستوطنين يشكِّلون             تحوله
وأكدت المنظمة أن الحكومات اإلسرائيلية تتعمد التضليل في كل ما يتعلق بالمواقع االسـتيطانية              . السكان

تعامل معها على أساس أنها غير      التي بنيت بدون إذن الحكومة ، والتي تدعي الحكومات اإلسرائيلية أنها ت           
  .وأشارت إلى أن هناك أدلةً على أن الحكومات اإلسرائيلية تقدم الدعم لهذه المواقع. قانونية
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بكلمات أخرى فإن حكومة نتنياهو حسمت أمرها في كل ما يتعلق باالستيطان لجهة مواصلته وتطـويره                
  .عبر تخصيص موازنة ضخمة له

إدارة أوباما تضغط على العرب للتطبيع مع إسرائيل ، في الوقت الذي يكـرر فيـه                والالفت لألنظار أن    
فقد شـدد  . رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه التعجيزية للموافقة على قيام دولة فلسطينية         

فقة على  نتنياهو مجددا على أنه يجب على الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي والموا            
أن يتم حل مشكلة الالجئين خارج حدود إسرائيل ، وأن تبقى إسرائيل عاصمة إسرائيل الموحـدة، إلـى                  
جانب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، فضلًا عن حق إسرائيل في امتالك حدود يمكن الدفاع                

  .عنها في أي تسوية سياسية للصراع
التي وقع تحتها العالم العربي بعد إلقاء أوباما خطابه في القاهرة،           " ااإليفوري"آن األوان للتخلص من حالة      

فما لم يلق له بالًا العرب هو أنه ليس في حكم الوارد لدى إدارة أوباما ممارسة أي ضغط حقيقـي علـى                      
ي إسرائيل، ليس فقط بسبب الطابع اإلستراتيجي للعالقة بينهما، بل أيضا ألن االنتخابات الجزئية لمجلـس              

النواب والشيوخ على األبواب، وأوباما معني بتحسين فرص نجاح الديمقراطيين في هذه االنتخابات عبر              
  .استئناف مغازلة إسرائيل، بحيث يدفع العرب فاتورة هذا الغزل

  9/7/2009اإلسالم اليوم، 
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  بوعاز هعتسني

م من انتصار ريتشارد نيكسون في السباق لرئاسة الواليات         حسب قصة عنيدة لم تثبت ابدا، بعد بضعة أيا        
نـسي  "ومـع ذهابـه     .  جاء لتهنئته، باسم الملك، الملياردير السعودي عدنان خاشقجي        1968المتحدة في   

انتظر في فندقه لهاتف بالنسبة للحقيبة المنسية، وعندما لم تأت هذه عرف            " حقيبته وفيها مليون دوالر نقدا    
. ومنذئذ أصبح المال السعودي التفسير للعديد من الخطوات االمريكية        . اشنطن قابلة للبيع  السعوديون بأن و  

رؤساء سابقون، موظفون كبار، مجموعات ضغط، مكتبات رئاسية، مشاريع خيرية، دوائر في جامعات،             
ـ             . ال أحد يضن   د موظفون في واشنطن يعرفون كم كان مجديا السالفهم الوالء للمصالح السعودية، اذ بع

  .اعتزالهم خدمة الدولة انخرطوا في الشركات وفي المنظمات المرتبطة بالسعودية
هذا التعفن يشرح جزءا هاما من سلوك الواليات المتحدة في الشرق االوسط، وان لم تتمكن االدارة دوما                 

ـ                ة اعتمـاد   من المناورة بين االرادة العربية وبين الواقع الذي أجبرها على تأييد اسرائيل التي تشكل نقط
هكذا سمحت واشنطن بحملة السور الـواقي، ولكنهـا         . ديمقراطية مصداقة وذات قوة في الشرق االوسط      

منعت تصفية عرفات؛ زودت اسرائيل بالسالح ولكنها لم تسمح لها ابدا بنصر حقيقي؛ عارضت الوجود               
  .في المناطق ولكنها كبحت جماح ضغطها

ري المتطرف، الذي لم يبلغ الرشد منذ عهد الحرم الجانبي البهـيج       كل هذا تغير لدى أوباما، المثالي اليسا      
وبقي كآخر الطالب الذين يؤمنون بالدعاية المناهضة للصهيونية بل والمناهضة المريكا والتي تروج في              

المكالمة الهاتفية االولى له كرئيس كانت بالذات البو مازن، الذي يمثل المطلب العربي             . جامعات الغرب 
الساعي الى العدل من البيت االبيض الذي لم يجد من السليم اسناد الثورة فـي               . ائيل، بدال منا  بأرض اسر 

الواليـات  . ايران يصالح بشكل منبطح للغاية بالذات كل طغاة العالم ويرى في اسرائيل مصدر كل الشر              
  ".محور الشر"المتحدة اوباما فرت عمليا الى 

 الحديث يدور عن لعبة جديدة فيها االنحنـاء للملـك الـسعودي             يجدر باسرائيل ان تبدأ باالستيعاب بأن     
ادارة اوباما ال أبالية تجاه وجود اسرائيل نفسه، وفقا للمـزاج           . واالحذية أمام وجه نتنياهو هي كل القصة      

ال توجد هناك اي مشكلة لدفعنا الى حدود        . المناهض للصهيونية ولالسامي في الحرم الجامعي في الغرب       
. لدفاع، وتصفية اسرائيل لن يخرب عليهم وجبة الفطور، بل انـه لبعـضهم يفعـل العكـس                غير قابلة ل  
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كلما انسحبنا وعظمنا قـوة الـسلطة       . االستنتاج هو ان المواجهة محتمة، وكلما كانت مبكرة كان افضل         
الخضوع يجر خضوعا، وعليه فنحن     . الفلسطينية سيصعب علينا االصرار على موقفنا في الحق السياق        

وهو يجعل امريكا فـي الـساحة   . سياسة اوباما ستحطمه. ون بان نستعد للوجود دون اسناد امريكي ملزم
داخـل المجتمـع    . الدولية خرقة، يتوجه الى المشاكل التاريخية بسذاجة ويعقدها فقط بسخافة ال تنتهـي            
  .االمريكي يتصرف مثل فيل في دكان للفخار واعداء عديدون ينتظرون اول كبوة له

هناك، من يريد ان ينتخب يراعي جمهور مقترعيه، للمـشرعين فـي            . المريكي في اغلبه معنا   الشعب ا 
وعليه ينبغي توجيه المواجهـة مـع       . مجلسي النواب توجد قوة حقيقية لصد الرئيس ويجب استغالل ذلك         

ل فهو يريد تجميد البناء اليهودي في شرقي القدس؟ حكومة حكيمة كانت سـتباد            . اوباما نحو ملعب مريح   
هناك الى بناء واسع وتجعل المعارضة االمريكية للقدس بؤرة مواجهة حولها يمكن توحيد الجمهور فـي                

القدس كفيلة بان تكون خط الفصل الذي بعـده يبـدأ           . البالد، يهود العالم واصدقائنا في الواليات المتحدة      
  .سقوط الرئيس االمريكي المعادي

 "إسرائيل اليوم"
 10/7/2009صحيفة فلسطين، 
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