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***  

  
طبقنا األمن بشكل لم يـسبق لـه مثيـل واعترفنـا            و أقبل بأى اقتراح مصرى إلنهاء االنقسام     : عباس .1

  "إسرائيل"ـب
فى مكتبه الرئاسى على مدى سـاعتين ونـصف الـساعة،           » أبو مازن «استقبلنى الرئيس محمود عباس     

كل مـا سـيقال هنـا    :  حتى أثناء مأدبة الغداء قائالًفاجأنى الرئيس عباس بطلبه عدم إغالق آلة التسجيل 
  .يمكنك نشره

  لماذا كل هذا الخلط اآلن حول مفهوم الدولة الفلسطينية القادمة؟: قلت للرئيس محمود عباس* 
، واعتراف متبادل بها، وهذا المعنى تم إقراره فـى جلـسة            67األمر واضح، لدينا حدود عام      : فقال** 

كونـداليزا  «وترأس االجتماع وزيرة الخارجية األمريكية الـسابقة        » يكية إسرائيلية فلسطينية أمر «ثالثية  
، نريد أوالً أن نسمع حـديثكم، فقلنـا إن      67وقالت كنتم تسألون عن رأينا وموقفنا بالنسبة لحدود         » رايس

تاريخيـاً  الفاصـلة  ) والمنطقة الحرام( هى الضفة الغربية بما فيها القدس والبحر الميت ونهر األردن     67
بيننا وبين إسرائيل، وحديثنا فى هذا الموضوع لتثبيت الحدود فقالت إن هذه الحدود هى التى تعترف بها                 
الواليات المتحدة، وإذا أردتم أن تتفقوا على تبادل فيما بينكم فاألمر يرجع لكم، فاختلفنا على التبادلية ولم                 

% 1.9ا نتيجة تغيرات ديموجرافية عديدة بنسبة       نختلف على المبدأ، فنحن نوافق على تبادل أراض، وهذ        
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من الضفة الغربية ولكن بالقيمة والمثل، تأخذ أرضا فى أى مكان تعطينا مقابلها بقيمتها أوال وبمثلها فـى                  
ولم نصل التفاق بسبب المراوغات اإلسرائيلية على رغـم          % 5.7مناطق أخرى، وطرح اإلسرائيليون     

 هى الحـدود والمـستوطنات      6 قضايا مباشرة من أصل      3شكلة لتم حل    أننا لو توصلنا لحل فى هذه الم      
والقدس، لذلك نحن نُصر على اعتراف إسرائيل بالدولتين ولكن نتنياهو رفض عمليا وحديثه عن الدولتين               

  .خال من المضمون
  هل تتوقع رضوخ نتنياهو للضغط الدولى واإلصرار األمريكى الداعى لحل الدولتين؟* 

فقد أعلن عن مواقف تنسجم فقط مع االئـتالف         » «طلع على الشجرة  « لم يظهر ذلك ألنه     حتى اآلن   ** 
ولو كنت مكانه ما لجأت لهذا االئتالف وال لليبرمان فقد كانت تسيبى ليفنى أفضل منه بمراحل فيكفى أن                  

يدة، لذا  سيجد مقاومة عن  » النزول من الشجرة  «لحزبها ضعف المقاعد ولها رؤية محددة ولو فكّر نتنياهو          
نجده يلف حول عدد من القضايا ومنها االستيطان، فالتوقف المؤقت عن بناء المستوطنات خدعة، واآلن               

 شهور، لـذا ال يوجـد تجميـد أو إيقـاف            3 سنوات وليس    3 وحدة تحت البناء تحتاج إلى       2000لديهم  
 خارجيتـه هـيالرى     لالستيطان، وهذه األمور تجعلنا نتمسك بموقف الرئيس األمريكى أوباما ووزيـرة          

كلينتون، خصوصا أن اإلدارة األمريكية كلها تتكلم بلغة واحدة فال يوجد شمال أو يمين فيها، والـرئيس                 
لكن السؤال هل يـستمر     .. قوى إلى درجة أن يجمع الحزبين الجمهورى والديمقراطى على موقف واحد          

  .موقف أوباما إلى النهاية؟
فى حديثه عن الدولتين واالستيطان، وهناك شيء مهم كان يقولـه           حتى اآلن ال يوجد أى تراجع أو تغير         
، وكنا نرد   »ال تقولوا شروط مسبقة لكى ال تُخوفوا اإلسرائيليين       «: لنا األمريكان وصاروا يرددونه كثيرا    

عليهم بأننا ليس لنا شروط، نحن نريد الدخول فى مفاوضات سالم وما تصفونه بالشروط المـسبقة هـى                  
«  عنـدما ظهـرت      2001ات موجودة فى خطة خارطة الطريق وتاريخها يعود إلى عام           طلبات والتزام 
وقد درسوا الوضع وخلصوا إلى التزامات فلسطينية وإسرائيلية وعربيـة، نـصت هـذه              » لجنة ميتشيل 

« االلتزامات اإلسرائيلية على االعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف جميع النشاطات االستيطانية بما فيهـا              
 مكتبـا، والعـودة     11وإزالة البؤر االستيطانية العشوائية، وفتح مكاتب القدس وعـددها          » مو الطبيعي الن

  .، فيما يلتزم الطرف الفلسطينى بحفظ األمن واالعتراف بدولة إسرائيل2000 سبتمبر 28لحدود 
فيها خلـط،   حدث  » التحريض«وقد طبقنا األمن بشكل لم يسبق له مثيل واعترفنا بإسرائيل، ولكن مسألة             

لمراجعة كل مناحى التحريض عنـد الطـرفين       » فلسطينية إسرائيلية أمريكية  « فقد تم تشكيل لجنة ثالثية      
، وأنا مستعد إلعادة عمل اللجنة وإزالة أى تحريض رغم ثقتى بعدم وجود أى              »الفلسطينى واإلسرائيلى «

 من نهج الطرف اإلسرائيلى لذات      أمور فلسطينية تدعو للتعصب، لكن فى الوقت نفسه يجب أن يتم التأكد           
  .السلوك، وبالنسبة لنا ال يوجد علينا شىء، ولكن إسرائيل لم تبدأ بعمل أى شىء

  لكن هناك تسريبات إسرائيلية عن تنازل فى الموقف الفلسطينى فيما يخص قضية القدس؟* 
 مـن الحكومـة     حتى خروجه » أنابوليس« الذى قال ذلك هو أولمرت، فقد استمر التفاوض معه من           ** 

حول قضايا الحدود والقدس والالجئين ولم نصل لنتائج، وقلنا لألمريكان أطلعونا على فهمكـم للحـدود                
وأعطونا رؤية ووافقت عليها تسيبى ليفنى ولكن لم نصل لشيء، وعندما تحدثنا عن القـدس قـال لـى                   

 تقـول الحـوض     وهناك فرق عندما  » الحوض المقدس «أى  » هولى بيسن «لدى رؤية حول    «: أولمرت
وما تحدث أولمرت عنه كـان طرحـا عـن          ) يقصد المساحة كلها  (المقدس وعندما تتحدث عن الطاولة      

ونريـد  » هولى بيسن «الطاولة، فقد تحدث عن الحرم وجبل الزيتون والمقبرة وقال كل هذه المساحة هى              
 فى كامب ديفيد، وفى     تشكيل لجنة دولية تشرف عليه، رغم أن فكرة اللجنة الدولية مطروحة فى األساس            

قرار التقسيم، لذلك أقول إن هناك فرقاً بين أن تقول هذا هو الحرم وحوضه ويتم تشكيل لجنة على هـذا                    
  . فقط، وفى النهاية لم نتفق على شىء» هولى بيسن«األساس أو تقول إن هذه الطاولة هى 
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 وحق العودة والمياه وغيرها مـن       الحدود والمستوطنات واألمن  : باختصار فتحنا كل الملفات دون استثناء     
القضايا الشائكة، ولم نغفل أى ملف وكان الشيء الوحيد الذى اتفقنا عليه هو ملف األمن الذى كان مكلفـا       

وكان قد عمل معنا لمدة سنة ووضع أفكارا مهمة حول من يضمن أمن فلسطين فى حالة                » جيم جونز «به  
لث فى المفاوضات، وتحدثت مـع أولمـرت حـول هـذا            قيام دولة مستقلة، ثم ظهرت فكرة الطرف الثا       

: لن يقبلوا، فقلت  : الطرف، فطرح أن يكون أندونيسيا أو ماليزيا واخترت أنا حلفاءنا األمريكان، فقال لى            
تقصد مثلما حدث فى لبنان، فقلت نعم، فأنا ليس لدى عقدة، ومستعد للتحالف مع              : حلفاءنا األوربيين فقال  
من أجل الوصول لحلول، وفى النهاية اتفقنا على مسودة أعدها جيم جـونز             » نمجه«حلف الناتو أو حلف     

  .تنتظر التنفيذ» جيم جونز«وعرضها على مصر واألردن ألنهما من دول الجوار وظلت مع 
وعموما نحن لم نغلق أى ملف ولكن من الصعب القبول بالعودة لنقطة الصفر أو بدء المفاوضـات مـن                   

  . كبيراً فيهاجديد بعد أن قطعنا شوطاً
  .هذا ينقلنا إلى قضية يهودية الدولة المثارة اآلن وكان الحديث عنها قد بدأ فى أنابوليس* 

باالعتراف بدولة يهودية فـشطب     » ترومان« طالبوا   1949ولكن علينا أن نتذكر أنه فى عام        .. نعم** 
، ونحن ال تعنينا إسرائيل وال      الكلمة وكتب إسرائيل، وفى قرار التقسيم يوجد دولة يهودية وأخرى عربية          

اسمها فلتسم نفسها كما تشاء، أنا سأسميها إسرائيل، وال أريد الخوض فـى تفاصـيل تخـص المجتمـع                   
 مليون عربى ونصف مليون مسيحى روسى أى مليونا شخص ليسوا           1.5اإلسرائيلى هم يقولون إن لديهم      

، ألنه من المستحيل معرفة العـدد الحقيقـى          ماليين يحملون الجنسية اإلسرائيلية    6 أو   5يهوداً من أصل    
لإلسرائيليين حيث يسجلون كل فرد معه جواز سفر إسرائيلي، قيل هذا فى أنابوليس، وكاد المؤتمر يفشل                

 دولة، فضال عن الواليات المتحدة، فاضطر الجانب اإلسـرائيلى إلـى            50رغم حضور ممثلى أكثر من      
 من طريقة إسرائيل االنتقائية حين تختار بعض الفقرات فـى           سحب الطلب ثم بعد ذلك ألغاه، وأنا مندهش       

  .وتستبعد أخرى.. قرار التقسيم
  هل يهودية الدولة هى البديل للمشروع القومى الصهيونى؟* 

أعتقد أن هدفهم األساسى هو التخلص من غير اليهود وإلغاء حق العودة، ولكن السلطة الفلـسطينية                ** 
» عـودوا إلسـرائيل   «اليين الجئ فلسطينى، ال أستطيع أن أقول لهم          م 5مصممة على هذا الحق، فلدى      

التى خرجتم منها، وال أستطيع أيضا منعهم من العودة، والحل هو التفاوض على أساس المبادرة العربية                
  .التى طالبت بحل عادل ومتفق عليه

  وهل تم طرح مقايضة عدم عودة الالجئين مقابل الضفة أو جزء من القدس؟* 
.. طرحت هذه الفكرة قبل سنوات، فقد قال لى مسئول إسـرائيلى، ال أريـد أن أذكـر اسـمه                  .. منع** 

، فقلت له دعنـا نتحـاور ونتنـاقش، هـل           »نتنازل نحن عن االستيطان مقابل تنازلكم عن حق العودة        «
جولـة  ما دام ليس مهما أقلعوا عنه، وتفرغوا ل       : فقلت له مجددا  .. نعم  : االستيطان ليس ضرورة لكم فقال    

لقـد صـرت    «: فقـال لـى   .. جديدة من المفاوضات تقتصر على مناقشة حق العودة، ألنه ضرورة لنا          
  .»يهوديا

  ما هى مالمح مشروعكم للسالم؟.. أنت اآلن تقود الشعب الفلسطينى.. سيادة الرئيس* 
ل  كاملة، فلن نتنازل عن شبر واحد من الـضفة التـى تـص             67أن تعود أراضينا حتى حدود      : أوال** 

 كيلو مترمربع، وبقدر ال يحرم الدولة من التواصل الديمغرافى وال مصادر           6.200مساحتها إلى أكثر من     
المياه، فاالستيطان يجثم فوق المصادر الطبيعية، وكنت قد اتهمت أولمرت بالجشع عندما خطط لالستيالء              

، 67 نقبل بتغيير حدود     لالستيطان وعموماً لن  % 2.1فيما ال تزيد المساحة المخصصة على       % 7.5على  
ويجب أن تكون الضفة مرتبطة بقطاع غزة وهو ما اتفق عليه منذ أيام إدارة بوش، ويجب أيضاً مناقشة                  
كل شىء، حتى التعويضات، سواء لمن يريد أو ال يريد العودة وتعويض الدول المضيفة للالجئين، مثـل                 

  .سوريا واألردن والعراق ومصر
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   اإلسرائيلى؟ما رأيك فى حكومة اليمين* 
وهى حكومة متعصبة تفوقت على اليمين المتشدد، وفـى تقـديرى أن            » يمينية«هى أكثر االئتالفات    ** 

  .وصف هذه الحكومة باليمينية يسىء إلى اليمين، فهى حكومة متطرفين واليمين ليس بهذا السوء
  ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية إزاء هذا الوضع؟.. إذن* 

ا شريك سياسى أساسى فى عملية السالم، نفاوض من أجل السالم ونعمل له، ونـؤمن               نحن أثبتنا أنن  ** 
باألمن، ولم يحدث أى انفالت أمنى خالل الفترة األخيرة، فالضفة فى منتهى الهدوء والناس تعيش حيـاة                 

 ولقد  هادئة وتنعم باألمن واالستقرار، ولم يطلب منا طلب إال وتم االلتزام به مادام يحقق مصلحة شعبنا،               
فوجدته » صفراً كبيراً « إن أبو مازن لم يحقق إال       : استقبلت قبل أيام مسئوالً إسرائيلياً، كان دائما ما يقول        

ما فعلته لـيس مـن      : فرددت عليه . اسمح لى أن أرفع لك القبعة، فقد فعلت ما لم يخطر ببالنا           : يقول لي 
  .أجلك، بل من أجل شعبنا

  ة إسرائيل؟لكن هناك من تحدث معك حول يهودي* 
لقد تحدث معى مؤخراً حول هذا األمر رئيس وزراء كندا، بينما تحدث مسئول فى دولة أخرى                .. نعم** 
، وكان ردى دائما بأنه ليس مطلوباً منا شىء، ألننا التزمنا بكل ما طُلب منـا، ويبقـى                  »التحريض«عن  

  .الدور على إسرائيل، حتى أوباما لم يطلب منى القبول بيهودية الدولة
 -هل آن األوان إلنهاء مـاراثون الحـوار الفلـسطينى           .. أنتم رئيس الدولة وعليكم مسئولية تاريخية     * 

  الفلسطينى؟
أنـا أقبـل أى     «: جملة واحدة .. أنا ضد الحوار من أجل الحوار، وقد قلت للوفد المشارك فى الحوار           ** 

لى ذلك، ألننى أعـرف أن      ، وأعلم أن مصر حريصة ع     »اقتراح مصرى ال يتسبب فى استمرار الحصار      
، ولكن على ما يبدو أن      »على بياض «مصر لن تأتى باقتراح يفرض على الحصار، وما عدا ذلك سأوقع            

الطرف اآلخر مستريح لالنقسام، وقد قلت أكثر من مرة إننى لن ألجأ إلى الحل العسكرى السترداد غزة،                 
ه، ولن أقبل به إال إذا قبله العالم، فما فائـدة أن            وإنما أريدها من خالل الحوار، أيا كانت ُأسسه أو تفاصيل         

.. نتفق ثم نجد أنفسنا تحت حصار دولى وعربى وإسرائيلى، وهو ما حدث من قبل، وسأطرح عليك فكرة                
وقد يقـال   .. ، فلنذهب جميعا لالنتخابات   »االنتخابات«دعنا نؤجل كل القضايا ونتمسك بقضية واحدة هى         

ندعو كل أشقائنا العـرب ليـشرفوا       :  هى المسئولة وليس الحكومة؟ وأقول     ولدينا لجنة انتخابات  .. كيف؟
 آالف مراقب دولى مع بعض الرموز السياسية الكبيـرة مثـل            10ويشاركوا فى االنتخابات وندعو أيضا      

  . ولنر من الفائز ومن يستحق أن يتولى السلطة؟.. مانديال وكارتر
عامين، وعرضوا تجديد رئاستى لعامين أيضاً مقابـل        ولك أن تعرف أن حماس طلبت تأجيل االنتخابات ل        

التأجيل، وقد رفضت هذا، فأنا أريد التجديد، وإنما أريد أن تجرى االنتخابات فى موعدها، ولك أن تعرف                 
  .أيضاً أن القيادة المصرية تعلم بكل هذه التفاصيل ونضعها فى الصورة بشكل دائم

وال تحتاج لكل   .. لحة الوطنية الفلسطينية أصبحت ضرورة     أن المصا  – سيادة الرئيس    –أال ترون معى    * 
  هذا الوقت إلتمامها؟

ال بد من إتمام المصالحة، إما باالتفاق أو االنتخاب، وما حدث فى لبنان حدث لنـا، فقـد                  .. أنا معك ** 
يوم احتلت بيروت، واكتوت لبنان بنيران الحرب مثل غزة ولم يحسم األزمة فى النهاية إال االنتخابات، و               

 دعوتهم لتشكيل الحكومة، ورغم يقينى من أن حماس ال تـرفض الـسالم،              2006أن نجحت حماس فى     
فإننى ال أرى تفسيرا واضحا لرفضها إجراء االنتخابات، وما زالت الفرصة أمامهم متاحة لكى ينجحـوا                

  .ويشكلوا الحكومة مرة أخرى، إذا أرادوا بالفعل السير فى هذا الطريق
لقد حدث تغير فى مواقف خالد مشعل وأصبح أكثر اعتداالً وقبل بالدولة الفلـسطينية              .. سيادة الرئيس * 

  كيف ترى هذا التغير؟..  يونيو5إلى حدود ما قبل 
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أعتقد أن مشعل اقتنع بأن المواقف المعتدلة هى السبيل الوحيد للوصول إلى حلول، وأنـا متأكـد أن                  ** 
كان معتدال وبرجماتيا، وكتب بلغة مهذبة، ونتمنى عليه        حماس ال ترفض السالم، وخطاب مشعل األخير        

أن يكمل نفس الطريق، فلم يعد هناك فارق بين فتح وحماس، وموقفه مثل موقفى، الفرق الوحيد أنه يقول                  
عن نفسه إنه متدين، وأنا أقول له أنا أكثر منك تدينا، ولكن األمر ليس له عالقة بالتدين، فالقضية هنا لها                    

سى وليس الدينى، ورأى مشعل تمت معارضته من تنظيم الجهاد والجبهـة الـشعبية، وكـان                بعدها السيا 
الخطاب قد تأجل لمدة أسبوع ألن موعده تزامن مع يوم وصولى لدمشق فى زيارتى األخيرة، وال أعرف                 
السبب، وحقيقة األمر أن الخريطة قد تغيرت، سواء فى الداخل أو الخارج، وهذا هو سر تغيـر لهجـة                   

  .س وقادتهاحما
  ما طبيعة عالقتكم بالتنظيمات والفصائل األخرى؟.. إذن* 

مواقف التنظيمات والفصائل واضحة، وهى نفس مواقف منظمة التحرير، وهم أعضاء فيها، حيـث              ** 
التى أقيمت على أساسها   .. »أوسلو« الذى صار بعد ذلك      242 قبول الدولة وفقا للقرار      88أعلنت فى عام    

ن الغريب أن يقبل الـبعض باالنتخابـات ويـرفض أوسـلو، وهـذا مـا يوصـف ب           وم.. االنتخابات
  .السياسية» الشيزوفرينيا«

  متى يعقد مؤتمر فتح؟* 
 أيام فقط   10 سنوات حول أين ومتى يعقد؟ وقبل        5لقد حدثت خالفات كثيرة حول المؤتمر، استمرت        ** 

 66(ورى وأقر بأغلبية كبيـرة جـدا        فشلت الجهات المركزية فى الوصول لقرار حتى أنعقد المجلس الث         
إقامة المؤتمر فى بيت لحم فى الرابع من شهر أغـسطس القـادم، ويجـرى حاليـاً                 ) 10شخصاً مقابل   

  .االستعداد على قدم وساق من أجل إقامته بصورة الئقة
  ولكن هذا القرار أغضب بعض قيادات فتح المقيمة بالخارج؟* 

المسموح له بالحصول على    » األخضر القدومى «لعودة، باستثناء   كل القيادات بالخارج مسموح لها با     ** 
 مرات منحه الهوية، ولكنه رفض، وهو يستطيع أن يرشح نفسه، وكـل مـن يريـد                 4هوية وقد حاولت    

  .ترشيح نفسه، فالباب مفتوح أمامه، ومن تمنعه ظروفه من الحضور يمكنه الترشيح وهو فى السجن
(...)  

هل سيكون مؤتمر فتح فرصة إلعادة بناء       .. ياسى للسالم قبوال دوليا ومحليا    بعد أن القى مشروعكم الس    * 
  البيت الفتحاوى من الداخل؟

نحن حريصون على استغالل الفرصة، وهى متاحة فى هذا المؤتمر، والرأى العام الفلـسطينى       .. نعم** 
 يقول إن السالم أفضل     وداخل فتح يؤيد سياسة السالم، بعدما تراجعت كثيراً ثقافة الحرب، وصوت العقل           

  .ال تؤدى إال للدمار.. من رصاص أو صواريخ غير مؤثرة
  ما هى حقيقة عالقة السلطة الوطنية بقطاع غزة اآلن؟.. سيادة الرئيس* 

ما زالت غزة تحت سلطتنا قبل وبعد االنقالب، فالرواتب مستمرة والصرف ال يزال مستمرا علـى                ** 
من ميزانيتنا موجهـة لغـزة ولـن    % 58من األمور الحياتية، ونحو     الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها     

تتوقف، وال ندعم ابن الضفة بأكثر من ابن غزة، بل العكس هو الذى يحدث ألن األخير محـروم مـن                    
بعض الخدمات ووضعه سىء، وما نقوم به ليس منحة أو منة ولكنه واجب وطنى تجاه مواطنين يعيشون                 

  .معاناة حقيقية
كيـف  .. ى خالد مشعل إن حماس ال تريد إال المشاركة السياسية، وإنكم تحاولون إقـصاءها             لقد قال ل  * 

  تعلقون على هذا األمر؟
فى الحكومة األولى التى شكلها إسماعيل هنية استنجد بكل الفصائل، ولكنهم رفضوا المشاركة معـه               ** 

لديمقراطية وبعد شهرين فرض    ال أقبل أى تعطيل ل    : فشكّل حكومة حمساوية، وبعد حلف اليمين قلت لهم       
الحصار على الحكومة، واتصل بى األخ عزيز الدويك، وأقمنا حوارا وطنيا لتـسوية الخالفـات التـى                 
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ظهرت، على أساس المشاركة، ثم دعانا العاهل السعودى الملك عبد اهللا وذهبنا لالجتماع فى مكة وقبلنـا                 
 وزيـرا   13نفصلنا رغم أن حكومتهم كان بهـا        بحكومة وحدة وطنية، وبعد شهرين قاموا باالنقالب، وا       

  . وزيرا من باقى الفصائل12حمساويا و
نحن نريد انتخابات مثل لبنان، ومن يفُز باألغلبية يشكّل الحكومة، وإن فضل الطرف اآلخـر أن يـسلك                  

وضـع  طريق المعارضة، فله مطلق الحرية، وإن أراد االنضمام للحكومة الجديدة فله ذلك، أما أن يظل ال               
مع من أتفاوض   : فهذه كارثة على الشعب الفلسطيني، وهى حجة ومبرر إلسرائيل التى تقول          » انقساميا«

  من الفلسطينيين؟
  لماذا كل هذه االعتقاالت ضد عناصر حماس فى الضفة الغربية؟* 

يـات  إما بسبب وجود أسلحة أو إلخالله بـاألمن أو عمل         : ال نعتقل أحدا من حماس إال ألسباب ثالثة       ** 
غسيل أموال ، وال نعتقل أحداً بسبب موقفه السياسى، بدليل أن معظم قيادات حماس كانت موجودة فـى                  
رام اهللا أثناء الحرب على غزة، وكنت أعلم باجتماعاتهم فأصدرت توجيهاتى بعدم التعرض لهم مادامـت                

  .االجتماعات سلمية وال تعكر األمن
  ى غزة؟وماذا عن المعتقلين من فتح لدى حماس ف* 

  !.حدث وال حرج** 
  متى ينتهى هذا الملف الشائك؟.. إذن* 

 شخص، والبعض ألمح أنها صفقة، ولكن الحقيقة أننى وجدت أنهم ليسوا مـدانين              100أطلقنا سراح   ** 
 أشخاص يكون بينهم    10وهم ضحية لخطأ فى إجراءات القبض واإلحضار، حيث يتم القبض أحيانا على             

، »فزاع الـصوافتة  « هم، كما يقدم البعض إقرارات بعدم إثارة الفتن والقالقل مثل            أبرياء فنتركهم لحال   8
الذى كانت كل التقارير األمنية تؤكد خطورته، فأصدرت أوامرى بالقبض عليه فإذا به يسلم نفسه مقـدما                 

  .وهو ما حدث فعال.. كل االلتزامات بعدم ارتكاب أخطاء هو وشقيقه
  وإعالن الوفاق الوطنى؟.. لفلسطينىمتى تتوقع إنهاء االنقسام ا*

أتوقع ذلك فى أقرب وقت، ومواقفنا واضحة، وليس لدينا أى شروط، وال نطلب سوى االتفاق علـى                 ** 
إجراء االنتخابات، أما حماس فلها أن تقبل أو ال تقبل، وهذا األمر يرجع لها حسب ظروفها وأوضـاعها                  

  .الداخلية
  مصالحة الفلسطينية؟ما رؤيتكم للجهد المصرى فى ملف ال* 

نحن نعرف أن أمن مصر الوطنى تاريخيا يبدأ من الشمال، وهى حريصة عليه، وتعمل لنا ولها، لذا                 ** 
نقدر هذا الجهد، وما نالحظه أن مصر تتعامل بمرونة مع كل األطراف بحكم حنكتها السياسية، ومـصر                 

سيط حيث عرضت تركيا علينـا أن       أمينة على قضيتنا، وقد رفضنا تدخل أى دولة أخرى للعب دور الو           
يكون لها حضور فى المفاوضات، فأكدنا لها أن مصر البلد الوحيد الذى يعرف كيـف يـدير الـصراع                   

  .العربى اإلسرائيلى
  وماذا تقول عن محاوالت تشويه الدور المصرى؟* 

تحه إال  حاول البعض حصر كل ما حدث فى غزة فى قضية المعبر، والكل يعرف أن المعبر ال يتم ف                 ** 
باتفاق دولي، وحاول البعض تحميل مصر المسئولية وظهرت نداءات غريبة للجيش المصرى، ودعنـى              
أؤكد أن مواقف مصر دائماً واضحة وصريحة، هى تسعى للسالم وال تدعو للحرب، أو تدعى أنها ستقوم                 

 بأننى سأقطع   بها، وال تقول مثل غيرها أعطنى فرصة ألرتب أمورى لكى أحارب ثم تهرب، وقد أعلنت              
  .يد ولسان كل من يتطاول على مصر، وأنا من أشد المؤيدين لكامب ديفيد

  هل أجريت اتصاالت مؤخراً مع حكومة نتنياهو؟* 
ال يوجد اتصاالت سياسية حقيقة مع حكومة نتنياهو، ولكن هناك اتـصاالت يوميـة تتعلـق بحيـاة                  ** 

نا وزير مختص بذلك، وآخرون يتحدثون عـن        المواطنين، مثل خروجهم للعالج أو لظروف أخرى، ولدي       
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الحواجز واالقتصاد، ولدينا مؤتمر سيعقد قريبا لمناقشة عدد من القضايا االقتصادية المهمة، منها إنهـاء               
 سنوات، وأيضاً بناء فندقين على البحر الميت، واالتصاالت الـسياسية           3مشكلة االتصاالت المتوقفة منذ     

للحظة التى ينتهون فيها من االتصاالت مـع أمريكـا لنبـدأ مـشوار              متوقفة ونحن جاهزون، وننتظر ا    
  .المفاوضات من جديد

  هل لديكم أمل بأن يستأنف نتنياهو عملية السالم ؟* 
» واى ريفـر  «لست متشائما، كما يردد البعض، نتنياهو نفسه أبرم معنا فى فترته الـسابقة اتفـاقى                ** 
  .مشوار السالم بعد فشله فى الحفاظ على موقعهولم تمهله االنتخابات الستكمال » الخليل«و

  وما تقييمكم للموقف األمريكى؟* 
وما قاله أوباما عندما جاء هنا أثناء حملته االنتخابية قبل عام التزم به، وقد اتصل بى بعـد                  .. ممتاز** 

، أن أقسم اليمين وشكرنى على بعض الجهود، وعندما زرته فى أمريكا وجدت لغة واحدة مـن الجميـع                 
هيالرى كلينتون وجيم جونز وبايدن، كما التقيت بيهود من الكونجرس، وأيضا قابلت رئيس هيئة أركان               
القوات األمريكية المشتركة ومعه نائب وزير الدفاع وكنت مترددا فنحن ال نسعى للتسليح ولكننى سمعت               

وسنسعى سويا لدعم هـذا     منهما أيضا اللغة ذاتها، وعندما جلست مع أوباما قال لى وصلتنى كل أفكارك              
  .التوجه

  وما طبيعة العالقات الفلسطينية األوروبية؟* 
عالقتنا مع أوروبا ممتازة، وأيضا مع روسيا، فضال عن عالقتنا المميزة مع الصين واليابان، وليس               ** 

  .لدينا ما نخفيه تحت الطاولة، السالم لدينا خيار واضح المعالم، ونحن منفتحون على كل دول العالم
  ماذا وجدتم من الرئيس بشار األسد؟.. زرتم دمشق مؤخراً* 

الرئيس األسد يسعى للوصول لسالم مع إسرائيل، وإقامة عالقات جديدة مع أمريكا وهو ما لمسته فى                ** 
زيارتى األخيرة، وكان هناك المبعوث األمريكى ميتشيل، كما تستقبل شخصيات أمريكية كثيـرة، كمـا               

بية تقودها السعودية، وال شك أن مصلحة الفلسطينيين أن تكون العالقات جيدة            تسعى سوريا لمصالحة عر   
بين مصر وسوريا والسعودية، وقد قال لنا السوريون إن ملف الحوار بحوزة مصر ونحن نبـذل جهـدا                  
إلنجاحه، وطرحنا عليهم أفكارنا بقبول أى حكومة تقبل بشروط الرباعية، وبأننا ال نطلب من حمـاس أن            

إسرائيل، فقط نطلب منها االلتزام بالرباعية، حتى ال نقع تحت الحصار، وهو ما وافـق عليـه                 تعترف ب 
السوريون، وقلت لهم أنتم دولة تفصلون ما بين حزب البعث والتزامات الدولـة، ونحـن أيـضا علينـا                   

  .التزامات
العربيـة، هـم    والخالصة أننى فى سوريا لم أجد رفضا للحوار مع أمريكا وإسرائيل أو مع المـصالحة                

يقبلون أفكارنا كأساس للمصلحة الفلسطينية، بدون أى غموض ونحن مرتاحون للعالقة مع سوريا، فهـى               
  .متطورة وال نسعى ألى اتفاقات منفردة ونريد أمة واحدة متماسكة

  والعالقات مع األردن؟* 
وسياسـيا نحـن    لقد انتهت حساسيات الماضى مع األردن، اآلن ال يوجد أوهـام الـوطن البـديل،                ** 

مـصر والـسعودية    «متفاهمون، ونبنى عالقتنا مع الدول المحورية على أسس صحيحة، وعلى رأسـها             
، وعالقتى بالملك عبد اهللا جيدة، وقد ذهب ألمريكا برسالة عربية، حيث اجتمع             »واألردن وسوريا ولبنان  

  .مع كل وزراء الخارجية العرب وشكل لجنة متابعة وتحدث باسم العرب جميعا
  ما هى أوضاع مخيمات الالجئين فى الدول المجاورة؟* 

نحن نرصد لهم ميزانيات كاملة، ونسعى لتوفير حياة كريمة، ونطالبهم دائما باحترام البلد المضيف،              ** 
باعتبارنا ضيوفاً مقيدين بقوانين البلد المقيمين فيه، ونحن ال نمنع أى مواطن يريد العودة، ونأمل عـودة                 

 ألف أسرة دخلـوا     54 الفلسطينيين، للحصول على هوية، واستطعنا استخراج هويات ل          جميع المواطنين 
مناطق السلطة بتصريح، ولم يتبق إال أربعة أو خمسة آالف لم يحصلوا على الهوية، ونحـن نعتبـر أن                   
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حصول أبناء المخيمات فى الخارج عليها إنجاز كبير، أما حق العودة فهو موضوع آخر، وقضية كبـرى    
  .لحلها دون التفريط فى حقوقنانسعى 

  هل ستذهبون؟.. لو وجهت إليكم دعوة من إيران* 
ال يوجد ما يمنع من زيارة إيران، فلنا تمثيل دبلوماسى هناك، وإيران لم تقدم لنا شيئاً منـذ الثـورة                    ** 

  .اإليرانية سوى االعتراف بدولة فلسطين، ونحن نتبادل فقط البرقيات الدبلوماسية
(...)  
الرئيس عباس أثناء الحوار عن أسرار جديدة للعدوان اإلسرائيلى على غزة، وأوضح أنـه كـان                كشف  و

متوقعاً قبل عام من حدوثه حيث نشرت الصحف اإلسرائيلية تصريحات المسئولين وسيناريوهات الحرب             
يـسمبر   بأن تمدد الهدنة التى انتهت فى د       - ومعنا مصر  -وكنا قد نصحنا حماس   . التى تم تطبيقها بالفعل   

 حتى ال تعطى إسرائيل الفرصة لالعتداء، وأرسلت اثنين من مساعدى إلى قادة حماس لتوضـيح                2007
خطورة الموقف لهم، وتحدثت مع الرئيس بشار األسد الذى رفض إقناع حماس بالحفاظ علـى التهدئـة،                 

فلمـاذا  ..  فلسطينى، وبعدها اضطر هنية لقبول وقف الحرب دون شروط         1500وكانت النتيجة استشهاد    
وفى هذه األثناء أصدرت توجيهات بمنع الهجوم اإلعالمى على مـصر واألردن    ! كان الدمار من البداية؟   

وتمسكت بعدم إلقاء طوبة أو إطالق رصاصة من الضفة حتى نقطع على إسرائيل الفرصة لتوسيع نطاق                
بير عن رأيهم، ومددنا يـد      عملياتها العسكرية، وطلبت من الفلسطينيين الخروج فى مظاهرات سلمية للتع         

 إلخواننا فى غزة، وهذه المواقف جعلت أصحاب الـشعارات الجوفـاء            - بالتعاون مع مصر   -المساعدة  
  . يتهموننا بالخيانة والوقوف ضد التيار، ولكن األحداث أثبتت صحة مواقفنا

  12/7/2009،  1707مجلة أكتوبر، العدد   
  

  الحرب اإلسرائيلية على غزة  الطواقم الطبية أثناء بجهودهنية يشيد  .2
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بجهـود وزارة الـصحة وكافـة              :  سيد إسماعيل  - غزة

  .الطواقم الطبية والعاملين أثناء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة
هـذا يـوم    : "ن الطبية وقال هنية خالل كلمة له في احتفال أقيم في غزة أمس، ألداء القسم لخريجي المه              

وطني فلسطيني بامتياز، ونحن نقيم هذا االحتفال باسم وزارة الصحة باإلنابة عن الحكومة الفلـسطينية،               
  ".وعن كل العاملين بالقطاع الصحي، بمختلف تخصصاته ومستوياته

ة األخيرة،  هذا االحتفال يحمل الكثير من المعاني، خاصة وأنه يأتي بعد أشهر من حرب غز             : "وتابع قائالً 
وأنه أبلغ رد على االحتالل وثقافة التدمير، والذين أرادوا أن يقفزوا على كل القواعد اإلنـسانية عنـدما                  

  ".استهدفوا الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، ومنعوا الوصول إلى المرضى والجرحى
ما نحن فسنجعل مـن     أنتم تدمرون أيها المحتلون ونحن نبني، وأنتم تدمرون غزة وفلسطين، أ          : "وأضاف

وتحدث هنية عـن    ". هذه المباني المدمرة ودمائنا ودماء الشهداء التي سالت جسرا نحو العودة إلى ديارنا            
الصعوبات التي واجهت وزارة الصحة خالل السنوات الثالث الماضية، خاصة معضلة الحصار وآثـاره              

بشن الحرب األخيرة ضـد قطـاع       المدمرة على القطاع الصحي، والتحدي الذي واجهه القطاع الصحي          
 جريح  600 شهيدا، و  150غزة، خاصة مع استقبال المستشفيات خالل الساعات األولى من الحرب لجثة            

  .بحاجة إلى عالج عاجل
وأوضح رئيس الوزراء أن مستشفيات غزة استقبلت العديد من الوفود الطبية العربيـة واألجنبيـة التـي                 

واستعرض هنية اآلثار الخطيرة التي     ". العاملين في القطاع الصحي   أشادت بمستوى التحدي الموجود لدى      
 عامـل بـوزارة     1000تركتها مسألة القالقل الداخلية واالضطرابات التي حدثت عقب إضـراب نحـو             

  . ، تاركين إياها تواجه مصيرها"العصيان المدني"الصحة، في حركة هي أشبه بـ
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قطاع الصحي بمجال مهنتهم فحسب، بل أن يقوموا بحمـل          وشدد هنية على أنه ال يجب أن يكتفي أبناء ال         
إبـراهيم  .عبد العزيز الرنتيـسي، ود    .واجبهم الوطني كما فعل العديد من شهداء هذا القطاع، من أمثال د           

ثابت ثابت، الذين حملوا راية النضال الوطني جنبا إلى جنب مع عملهـم             .فتحي الشقاقي، ود  .المقادمة، ود 
ـ  الصحي، ودفعوا حياتهم     ، وحملهـم لـواء الـشهادة وتقـدمهم         "مراتب العزة والريادة  "ثمنا اللتزامهم ب

  .  الصفوف
وأكد هنية على أهمية القطاع الصحي الذي تطور عبر حقب متعاقبة، بدءا من عهد االنتداب البريطاني،                

 أبناء  وانتهاء بوقت الحكومة الحالية، موضحا أن وزارة الصحة ليست وزارة حماس، ولكنها وزارة جميع             
  .  الشعب الفلسطيني

 وطالب رئيس الوزراء القائمين على الوزارة بتصويب األخطاء التي ارتكبت خالل صيرورة العمل في              
  .، على حد تعبيره"خير التوابين المصلحون، بالمعنى اإلداري"الوزارة ألن 

بادرة جاءت من وزارتـي  إن هذه الم  : " أثناء كلمته في الحفل     وزير الصحة،  نعيم، باسم   .من جهته، قال د   
لتساهم في تعزيز منظومة القيم لدى الخريج في تخصص العمل الصحي منذ أن يضع قدمه على بدايـة                  

االحتفال بهذا المستوى المهيب نتيجة جهد بذل على مدى ثالث سنوات مـن             : "وأضاف". مشواره المهني 
باط اإلداري، وتعزيز منظومة القـيم      رفع مستوى االنتماء إلى هذه المهنة، وضمان شفافية العمل واالنض         

  ".األخالقية، في وسط وجدنا فيه أن بعض القيم المادية كانت طاغية لدى البعض
 في كلمة له بذات المناسبة، الخريجين باسم         نائب رئيس المجلس التشريعي،    بحر احمد   .من ناحيته، هنأ د   

ء وزارة الصحة، بمن فيهم المسعفون      عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، معبرا عن تقديره لشهدا        .د
  ".الذين كانوا يقتحمون بكل شجاعة المواقع من أجل إسعاف أبناء شعبنا"وسائقو سيارات اإلسعاف، 

  12/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

    المجلس التشريعي يكشف عن تقدم إيجابي باتجاه تحقيق المصالحةرئيس .3
عزيز دويك إن جهود الوفد المصري الذي يجـري         . دقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني      : رام اهللا 

  .مشاورات ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية في رام اهللا تتجه نحو حلحلة العقبات باتجاه المصالحة
المحلية، أمس، على أن اللقاء الذي جمعه بالوفد المـصري  " صـفا"وشدد الدويك في تصريح نقلته وكالة    

 الخميس الماضي كان إيجابيا إلى حد كبير وسادته أجواء من التفـاؤل             بمشاركة النواب اإلسالميين مساء   
  .والمصارحة

وثمن الدور المصري المبذول لرأب الصدع الفلسطيني، مؤكدا أهمية أن تنصب الجهود بالضغط علـى               
الفرقاء الفلسطينيين من فتح وحماس بنفس الدرجة، وأن يقف المصريون علـى مـسافة متـساوية مـن                  

  .الجميع
ا إذا حققت اللقاءات المتواصلة بين المصريين والفصائل أي نتائج إيجابيـة باتجـاه توقيـع اتفـاق                  وفيم

يبدو أن هناك حلحلة واضحة، األمر اآلن موقوف على اإلخوة          : "الدويك. مصالحة الشهر الجاري، قال د    
  ".في السلطة لالستجابة بخصوص ملف االعتقاالت على خلفية فصائلية

رية الجديدة التي طرحت أمام الفصائل في رام اهللا لتذليل العقبات أمام المصالحة، قال              وحول الورقة المص  
إن األمر يدور عن أفكار توافق عليها المصريون مع قيادة الفصائل في دمشق، وجرى طرحها               : "الدويك

  ".لتطوير األفكار بشكل يدفع أكثر إلنهاء االنقسام
مشتركة لإلشراف على تطبيق اتفـاق المـصالحة واإلعـداد          وعن موقفه من تشكيل لجنة فصائلية عليا        

إن : النتخابات تشريعية ورئاسية، والتخوف من أن تكون سببا لتعزيز االنقسام بدال من حله، قال الدويك              
وأوضح أن األطراف الفلسطينية المتعارضة في حال اتفاقها علـى  ". هذه اللجنة قد تكون سالحا ذا حدين      "
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هي قد تدفع باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام إذا ما تـوفرت اإلرادة والنيـة               تشكيل هذه اللجنة، ف   
  .وحكمة األداء لذلك، لكنها ستزيد الفجوة واالنقسام إذا بيتت من ورائها نوايا سلبية

وردا على سؤال إذا كان ذلك يعني موافقته كرئيس للمجلس التشريعي على تشكيل هذه اللجنة؟، أجـاب                 
  ".أترك هذه التفاصيل لإلخوة في الفصائل، ودوري هو دفعهم نحو التقارب والمصالحة: "الدويك

  12/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حماس تماطل وتحاور من أجل الحوار وليس من أجل االتفاق :نبيل عمرو .4
قال نبيل عمرو، سفير فلسطين لدى مصر، في كلـمة ألقاها نيابةً عن الـرئيس محمـود      ": وفا "-قلقيلية  

إنه لو تخلّت حماس قلـيالً عـن        : "، الذي أقامته حركة فتح في قلقيلية      )درب الفداء (عباس، في مهرجان    
  ".طمع اإلمارة في غزة؛ لكنّا أنهينا االنقالب منذ زمن

لقد ضاعت غزة وحّل عليها الظالم، وحتى اليـوم يعـيش اآلالف دون منـازل، لقـد                 : "وأضاف عمرو 
 الـمشروع الوطني؛ ليستولوا على الحكم، لن تبقى غزة في الظالم،           ضيعوها من أجل يوم حكم، ودمروا     

  ".لن تبقى في أيدي من ال يعترفون بالدولة والقدس، ستتحرر غزة بأيدي أبنائها وأيدي أبناء الوطن
تحية إلى قلقيلية التي وأدت الفتنة في مهدها وإلى شهداء األجهزة           : ووجه التحية إلى محافظة قلقيلية قائالً     

  .ألمنية الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الـمشروع الوطني في مواجهة االنقالب الحمساويا
أن حماس لو تخلت قليالً عن طمع اإلمارة في غزة لعادت غزة منذ             : وأوضح عمرو، فيما يخص الحوار    

 نقـول ال    زمن طويل وهذا الكالم بشهادة إخواننا الـمصريين، لكننا لن ننعى الحوار أو نتخلّى عنـه أو               
إن صبرنا لن يطول، فحماس تماطل وتحاور       : نريد حواراً؛ ألننا أبناء وأصحاب البلد، لكننا نقول لحماس        

  ".من أجل الحوار وليس من أجل االتفاق
جميـع التطمينـات    ) أول من أمس  (إن السيد الرئيس محمود عباس قدم للوفد الـمصري باألمس          : وتابع

  .واألجوبة
 لنتنياهو مبرراً ليقول ال يوجد طرف فلسطيني للتفاوض معـه، فهـي تريـد               إن حماس توفر  : وأضاف

  .االستئثار بالسلطة
وإما أن تذهبوا إلى الـمجهول     ) منظمة التحرير (إما أن تأتوا إلى البيت الفلسطيني       : "وقال مخاطباً حماس  

  ".وحدكم؛ فنحن لن ننجر معكم إلى الـمجهول
لقد منعتم فتنة وجعلتمونا ننام باطمئنان وحميتمونا مـن بندقيـة           : "وفي رسالته إلى األجهزة األمنية، قال     

مسلطة لتقتلنا أو تقتل أبناءنا، فأنتم أبناء هذا الشعب وجزء منه ولستم غرباء، وليس من حـق أحـد أن                    
، أنـتم   "يرفع يده أو سالحه في وجه أبناء األجهزة األمنية، ونحيي انضباطكم الذي هو نتاج تربية فـتح                

  .دولة ولستم لحماية الوطن فقط وإنما لبناء الدولةتبنون ال
وأكد أن مصر ليست فندقاً أو مطعماً أو مكان ضيافة، فعيب أن تلعبوا مع مصر، منوهاً بأنها انـدمجت                   
مع قضية شعبنا، وتعمل بكل الجهود من أجل وحدة شعبنا، وأنه ليس من مصلحتنا كفلسطينيين أن تفشل                 

ستراتيجي لصمودنا وتحقيق حلـم الدولة الفلسطينية، منوهاً بـأن مـصر           الجهود الـمصرية؛ فهي سند إ    
  . طرف إيجابي مع كل طرف يريد فلسطين موحدة

ال تلعبوا مرة أخرى مع أهلنا في قلقيليـة أو فـي            : "وبخصوص ما حدث في قلقيلية، قال عمرو لحماس       
 ال في نابلس وال الخليـل وال        الضفة؛ فنحن لن نسمح بتكرار ما حدث في قلقيلية في أي مكان في الوطن             

  ".غزة نفسها، مشيراً إلى أن حماس تريد حواراً من أجل الحوار وليس من أجل االتفاق
  12/7/2009األيام، فلسطين، 
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  التشريعي بالضفة يتخلون عن التغيير واإلصالح لصالح النواب اإلسالميينب حماس أعضاء .5
" التغييـر واإلصـالح   "لى التنصل من عالقتهم بكتلـة       اضطر نواب حماس في الضفة الغربية إ      : رام اهللا 

 2006) كانون الثاني (التابعة لحماس، التي خاضوا االنتخابات التشريعية، ونجحوا في البرلمان في يناير            
في المجلس التـشريعي،    " النواب اإلسالميون "واخذ نواب حماس يطلقون على أنفسهن اسم        . تحت اسمها 

وأصبح نـواب   ". كتلة التغيير واإلصالح  "ا زالوا يعرفون باسم أعضاء      وإن كان نواب حماس في غزة م      
ـ    وفي مؤتمر  . ويوقعون البيانات الصادرة عنهم بهذا االسم     " النواب اإلسالميين "حماس، يصفون أنفسهم ب

صحافي، من أجل إطالق حملة دولية للمطالبة باإلفراج عن النواب المعتقلين، ظهر نواب الكتلة، ومعهم               
  . في المجلس التشريعي" النواب اإلسالميون"جلس التشريعي عزيز الدويك، وتال بيانا باسم رئيس الم

ـ         و االحتالل اعتبـر   "إن  " الشرق األوسط "قال أمين سر المجلس التشريعي عن حماس، محمود الرمحي، ل
ـ                ذ لكـل   كتلة التغيير واإلصالح خارجة عن القانون، وحاكمنا بناء على ذلك، وهناك حكم مع وقف التنفي

 ". هذا مخرج أمام االحتالل فقط.. المفرج عنهم إذا ما تبين أن هناك ما يربطهم بكتلة التغيير واإلصالح
  12/7/2009الشرق األوسط، 

  
  أوروبا وأميركا ستتعامالن مع أي حكومة مقبلة تضم حماس:  يوسفأحمد .6

كتور أحمد يوسـف إن الـسويد       قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة الد       :  فتحي صباح  -غزة  
عـن القائمـة   " حماس"بصفتها الرئيس الدوري الحالي لالتحاد األوروبي تبذل محاوالت لرفع اسم حركة     

  .األوروبية لإلرهاب
السويد لديها اقتراح ستقدمه الى االتحاد األوروبي لرفـع         "أمس إن   " الحياة"وأضاف يوسف في مقابلة مع      
الل الدورة الحالية التي تتولى فيها رئاسة االتحاد حتـى نهايـة العـام            خ" اسم حماس عن قائمة اإلرهاب    

نظراً ألن القـرارات فـي      "لكن يوسف عبر عن شكوكه في تمكن السويد من إنجاز هذه المهمة             . الحالي
  ". االتحاد األوروبي تتخذ باإلجماع، في حين ان هناك دولتين تعارضان ذلك هما ألمانيا وتشيخيا

اد األوروبي والواليات المتحدة سيتعامالن مع أي حكومة سيتم تشكيلها بعد االنتخابـات             االتح"وكشف أن   
أي عالقـات   "وأعرب عن اعتقاده أن     ". التشريعية المقبلة حتى لو ضمت في صفوفها وزراء من حماس         

رسمية أوروبية لن تكون مع حماس قبل تشكيل هذه الحكومة الجديدة في أعقاب االنتخابـات التـشريعية                 
أنا من أنصار أن تفـرض      : "وعن الحوار الفلسطيني الذي تجري فصوله في القاهرة، قال يوسف         " المقبلة

 ". حماس"و" فتح"على الفريقين المتصارعين " مصر بدعم من جامعة الدول العربية حالً
  12/7/2009الحياة، 

  
   الفصائل على ما يجري ولن نجبر أحداً على التوقيع أطلعنا: حماس .7

أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن مقترح الوفد األمني المـصري             : اء الكحلوت  ضي -غزة  
الذي جرى الموافقة عليه من قبل حركته والقاضي بإبقاء حكومتَي رام اهللا وغزة، وتشكيل لجنة مشتركة                

أن واعتبـر برهـوم      .من فتح وحماس، إنما هو طرح قديم حديث تم عرضه خالل الجولة الثالثة للحوار             
حماس موافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين الضفة مع حكومة غزة ولجنة من غزة للتنسيق مع الوضع                 

وبخصوص تحفظ العديد من الفصائل على مثل هـذا          .القائم في الضفة وفتح رفضت االقتراح من البداية       
 قـادة الفـصائل     قال برهوم إن الحركة عقدت خالل األيام الماضية العديد من االجتماعات مع           : المقترح

 موضحا أن الحركة لن تجبـر أي فـصيل مـن الفـصائل              ،الفلسطينية تم إطالعها على جوالت الحوار     
 والمهمة الحالية هي كيف يمكن أن تقنع        ،ولن تسلب أي فصيل إرادته    ، الفلسطينية على التوافق مع حماس    

  .القاهرة باقي الفصائل بمثل هذا المقترح وعلى رأسها فتح
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 الجاري مرهون بتجاوب حركة فتح مع       25أن نجاح الجولة السابعة للحوار والمقرر في        وأوضح برهوم   
معتبرا أن القاهرة تفهمت إصرار حركة      ، الجهد المصري بإنهاء ملف االعتقال السياسي وتبيض السجون       

وأشار برهوم إلى أن الحديث عن عدم المشاركة فـي الجولـة            . حماس وتقوم بتحركات وفق هذه الرؤية     
ففي حال عـدم    ، ابعة ال يزال مبكرا، حيث سيتم تقييم زيارة الوفد المصري ومدى تجاوب حركة فتح             الس

  .التجاوب ستتحمل فتح المسؤولية
بدوره أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن الجديد الـذي حملـه الوفـد األمنـي                   

 تشكيل القوة المشتركة، والذي يبلـغ       المصري هو موافقة قيادة حماس في العاصمة السورية دمشق علي         
  . عنصر3000عددها 

وأوضح العوض أن وفد الحزب ناقش مع الوفد األمني القضايا الثالث، وهي القوة المـشتركة وتـشكيل                 
حكومة توافق وطني، وأن تعذر تشكليها أن يكون دور لجنة الفصائل تنفيذ االتفاق وليس إطار تنـسيقي                 

  .بين كيانين
  12/7/2009العرب، قطر، 

  
  الوفد المصري يطرح في رام اهللا صيغاً جديدة للتغلب على عقبات المصالحة .8

قدم الوفد المصري في ختام زيارته للضفة الغربية التي استمرت ثالثـة ايـام،              :  محمد يونس  –رام اهللا   
 في مسعى الى التوصل الى اتفاق مصالحة يعلن نهايـة         " فتح"و  " حماس"صيغ اقتراحات جديدة لحركتي     

  .الشهر الجاري
ان هذه الصيغ المطروحة تهدف الى التغلب على الخالف         " الحياة"وكشف مشاركون في لقاءات الوفد لـ       

 3000دور لجنة التنسيق الفصائلي، وكيفيـة دمـج         : القائم بين الحركتين في ثالثة مواضيع اساسية هي       
لحكومة المقالة، ونـسبة القـوائم      رجل امن سابق في قطاع غزة مع اجهزة األمن والشرطة التي تديرها ا            

  .والدوائر في قانون االنتخابات التشريعية
ان االقتراح الجديد في شأن دور لجنة التنـسيق         " الحياة"عبد الرحمن زيدان لـ     " حماس"وقال عضو وفد    

في الضفة الغربية وقطاع غزة بدالً مـن        " التنسيق بين المؤسسات  "الفصائلي ينص على ان يكون عملها       
  ".نسيق بين الوزاراتالت"

ـ          التنـسيق بـين    " يوماً تعمل خاللها على      90ويقضي المقترح الجديد بأن يحدد فترة عمل لجنة التنسيق ب
  . في الضفة والقطاع للتحضير إلجراء االنتخابات العامة وإعادة اعمار قطاع غزة" المؤسسات

وتوقعت مـصادر   . ئة للدوائر  في الم  25 في المئة للقوائم و    75وينص المقترح المصري على تخصيص      
" حمـاس "يذكر ان   .  في المئة للدوائر   30 في المئة للقوائم و    70التوصل الى اتفاق ينص على تخصيص       

في القوائم، ويعود ذلك الى توحد مرشحي التيار اإلسـالمي وتعـدد            " فتح"تتفوق في الدوائر، فيما تتفوق      
  .المتنافسين من المعسكر الوطني في الدوائر

  12/7/2009الحياة، 
  

   الستحقاقاتها"إسرائيل" لملف المعتقلين والتهدئة بعد استعداد األولوية: حماس .9
ضرورة إنهاء ملف المعتقلين    " الحياة"لـ  " حماس"أكد قيادي رفيع في حركة      :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

 القاهرة، الفتـاً     الشهر الجاري في   25قبل استئناف الجولة السابعة من الحوار الوطني المرتقب عقده في           
إلى أن هناك قراراً داخل المؤسسة بأن األولوية لمعالجة هذا الملف، وال يمكـن التوقيـع علـى اتفـاق                    

  . مصالحة من دون حل هذه اإلشكالية
أكـدنا  : "، مـضيفاً  "موقفنا من هذه القضية واضح من دون لبس، واألصل هو إنهاء هذا الملف            "وقال إن   

واعتبـر أن   ". الوزير عمر سليمان موقفنا هذا ووعدنا بإنهاء هذا الملف        ) ةلرئيس االستخبارات المصري  (
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التحرك المصري الجاري وإرسال مبعوثين مصريين إلى دمشق واألراضي الفلسطينية للقـاء القيـادات              
، مشيراً إلى أن الوفد األمني المصري التقى قيادات         "حماس"الفلسطينية هو أبلغ دليل على تفهمهم لموقف        

  . ة في الضفة الغربية واستمع إليهم وعرف ميدانياً حقيقة ما يجري على األرضالحرك
وأشار القيادي إلى أن قيادات الحركة التي التقت الوفد المصري أكدت له أنه ال يوجد لـدى حمـاس أي                    
إشكالية في الصياغة، وأن المهم التطبيق على األرض ووقف االستدعاءات والمالحقات السياسية تحـت              

  . ع أمنية وإطالق المعتقلينذرائ
نكرر موقفنا مـن أن     : "وعلى صعيد اللجنة الفصائلية التي اقترحتها مصر كمخرج لعقدة الحكومة، أجاب          

األولوية لتشكيل حكومة وفاق وطني برنامجها السياسي هو وثيقة الوفاق الـوطني أو حكومـة برنـامج                 
  ".سياسي لها مهمات محددة

األساس أننا وافقنا على هـذا      : " كادر أمني، أجاب   3000لتي يبلغ قوامها    وعلى صعيد القوى المشتركة ا    
المقترح المصري وعلى استيعاب هؤالء خالل الفترة االنتقالية في مؤسسات الدفاع المـدني والـشرطة               

  .واألمن الوطني
الملف حتى اآلن مجمد، ونحن في انتظـار زيـارة          : "وسئل عن مستجدات صفقة تبادل األسرى، فأجاب      

وعلى صعيد ما إذا كان فك الحصار على         ". لمكلف الجديد بهذا الملف لمصر لطرح الموقف اإلسرائيلي       ا
 . شاليت مساره مختلف واستحقاقه يتعلق بصفقة تبادل أسرى: "غزة مرتبط بإنهاء هذا الملف، أجاب

  12/7/2009الحياة، 
  

  ر جلسة الحوار الفصائل سترد على أسئلة مصرية واإلجابات ستحدد مصي: النجاأبو  .10
 عضو الــمجلس    ،إبراهيم أبو النجا  ، أن   حسن جبر ، عن مراسلها    12/7/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  

إن الوفد األمني الـمصري سلّـم مندوبي الفصائل الـمختلفة أسئلةً سـتحدد           : قال الثوري في حركة فتح   
ـ    .اإلجابةُ عنها مصير جلسة الحوار الوطني الـمقبلة       أن األسـئلة تتعلّـق     " األيـام "ا لـِـ  وأكد أبو النج

  .بالـمعتقلين السياسيين واللجنة األمنية ومقدمات اإلعداد لالنتخابات التشريعية والرئاسية
إن الفصائل ستسلّـم ردودها على األسئلة خالل األسبوعين الـمقبلين، مؤكداً أن اإلجابات ستحدد             : وقال

  .امس والعشرين من شهر تموز الجاريمصير جلسة الحوار الـمقبلة والـمقررة في الخ
  .ودعا أبو النجا الفصائل إلى إنجاح الحوار الوطني وتجاوز العقلية التي كانت سائدةً في السابق

إن تطوراً قد حدث أثناء لقاء الوفد األمني الـمصري بقادة الفصائل في رام اهللا، خـالل                : وقال أبو النجا  
  .مله أن يكون التقدم ملحوظاًاأليام الثالثة الـماضية، معرباً عن أ

 ، وعن وكـاالت، أن     غزة  مراسلها من  عالء المشهراوي  عن،  12/7/2009اإلتحاد، اإلمارات،   وأضافت  
المقترحات المصرية لـدعم جهـود إنجـاح        " بجدية" إن حركته تدرس     :قال أمس " فتح"نائب عن حركة    

 الوقت ذاته على رفض فرض أي شـروط         الحوار الوطني الفلسطيني إلنهاء االنقسام الداخلي، مشدداً في       
تتعامـل بجديـة مـع المقترحـات        " فتح"وقال فيصل أبو شهال في تصريحات إذاعية إن حركة          . مسبقة

لكننا نعتبر اسـتمرار وضـع      "المصرية التي قدمها الوفد األمني المصري خالل مشاوراته في رام اهللا،            
ياق، استهجن أبو شهال الشروط التـي تـضعها         وفي هذا الس  ". الشروط يعرقل التوصل التفاق المصالحة    

بخصوص ملف االعتقال السياسي وعدم المشاركة في الحوار دون اإلفراج عن معتقليهـا             " حماس"حركة  
هو عـدم   ) فتح وحماس (إن ما تم االتفاق عليه في السابق من قبل الطرفين           "وأوضح  . في الضفة الغربية  

  . "ذي ينهي االنقساموضع أي شروط مسبقة لبدء حوار المصالحة ال
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  الجهاد ستكون جزءاً من الواقع السياسي الفلسطيني عقب توقيع اتفاق المصالحة: الهندي .11
إن حركته ستكون جزءاً من الواقع الـسياسي الـذي          : قال قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أمس       :غزة

 .س والعشرين من الشهر الجاري    ستفرزه نتائج جلسة الحوار السابعة المقرر عقدها في القاهرة في الخام          
وأوضح أن لجنة خاصة ستشكل قريباً للعمل على وقف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية وقطـاع                

  .غزة، بالنظر إلى أنها أكبر عقبة أمام إنجاح الحوار الوطني المتعثر
  12/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عادة االعتبار إلى قرارات اللجنة التنفيذيةإلى إ عباس واللجنة التنفيذية تدعو "العمل الوطني" .12

دعت هيئة العمل الوطني الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير إلى إعادة              :حسن جبر 
االعتبار إلى قرارات اللجنة التنفيذية والعودة إلى التوافق الذي تم بين فـصائل الــمنظمة بخـصوص                 

ل في مذكرة وجهتها إلى الرئيس عباس عن قلقها من تعطيل الحـوار             وعبرت هيئة العم   .الحوار الوطني 
الوطني الشامل واالنزالق نحو مسار الحوار الثنائي وما تضمنه من تراجع عما أنجزته جوالت الحـوار                

  .الوطني
ودعت الـمذكرة إلى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الـمقرر فـي كـانون الثـاني                

  %.1ر5 مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم ال تتجاوز  وفق2010
كما جددت الـمذكرة معارضتها تشكيل قوة أمنية مشتركة من فتح وحماس تكون بـديالً عـن صـياغة                  
األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية، داعين كذلك إلى اإلفراج الفوري عن الـمعتقلين الـسياسيين               

  .في الضفة وغزة
  12/7/2009سطين، األيام، فل

  
  الضفة وغزةفي عناصرها  تشكو من اعتقاالت الجهاد .13

أكدت مصادر في سرايا القدس، أن عناصر من أجهزة أمن حكومة حماس المقالة             :  كفاح زبون  - رام اهللا 
في قطاع غزة اعتقلت، أمس، اثنين من عناصرها كانا في مهمة قتالية، قبل أن تعود وتفرج عنهما بعـد                   

  .وساطات
ـ  وقال إن قوة من األمن الداخلي في غزة اعتقلت مقاتلي سرايا القدس وهما            " الشرق األوسط "ت المصادر ل

يطلقان قذائف هاون باتجاه قوة إسرائيلية، أثناء تصديهما لقوة خاصة إسرائيلية تقـدمت تجـاه المقبـرة                 
حتالل، وأصـيب   وبحسب المصادر فإن أحد المعتقلين مطلوب لدى قوات اال        . الشرقية، شرق مدينة غزة   

  .في محاولتي اغتيال استهدفتاه في وقت سابق
ولـم  . واستمر اعتقال العنصرين عدة ساعات، قبل أن تستجيب حماس لوساطات من قياديين في الجهاد             
  .تصدر الحكومة المقالة أي تعقيب، وكالعادة تنفي أنها تعتقل نشطاء على خلفيات لها عالقة بالمقاومة

  12/7/2009الشرق األوسط، 
  

   حول اعتقاالت طالت عناصرهما بالضفة وغزةحماس وفتح تتبادالن االتهامات .14
الهجمة التي تشنها أجهـزة أمـن       "نسخة منه، أن    " الشرق األوسط " حماس، في بيان تلقت       حركة اعتبرت

عباس على حركة الجهاد اإلسالمي، وشملت اعتقال أكثر من مائة من عناصـرها ومـصادرة أموالهـا                 
أبـو  (وحظر نشاطاتها، ليست إال جزءا من المخطط الصهيوني الذي تعمل أجهزة الرئيس محمود عباس               

لمنسق األمني األميركي كيث دايتون على تنفيذه في الضفة الغربيـة، بهـدف القـضاء علـى                 وا) مازن
واستمر أمس تبادل االتهامات بين حركتي فتح وحماس حول االعتقـال الـسياسي،             ". المقاومة واجتثاثها 
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مـن  على الرغم من وجود الوفد األمني المصري في رام اهللا ولقائه أبو مازن، وتسليمه رسالة مكتوبـة                  
  .خالد مشعل رئيس المكتب السياسي بحماس

 من عناصرها في مدينة خان يـونس جنـوب          41وعلى صعيد االعتقاالت، اتهمت فتح حماس باعتقال        
وقالـت فـتح، فـي بيـان        .  من عناصرها في مدن الضفة     7القطاع، فردت حماس باتهام فتح باعتقال       

 مـن  34 خان يونس، إلى جانب اختطاف اختطفوا سبعة من قيادات فتح في"صحافي، إن مسلحي حماس   
أما حماس فقالت إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت سبعة            ".كوادر الحركة في المنطقة   

من عناصرها في مدينتي بيت لحم وأريحا، مضيفة أن من بين المعتقلين أسيرا محـررا مـن الـسجون                   
  .اإلسرائيلية اعتقل قبل أن يصل إلى بيته

  12/7/2009لشرق األوسط، ا
  

  على غـزةاإلسرائيلي العدوان استشهد خال   على رفات شهيد من القسامالعثور .15
عثرت طواقم اإلسعاف والدفاع المدني مساء أمس على رفات أحد الشهداء الذين ارتقوا في               :فايز أبوعون 

م أنحاء قطاع غزة في كانون      األيام األولى للحرب البرية اإلسرائيلية الذي شنها جيش االحتالل على معظ          
ومـن جهتهـا    . الثاني الماضي، تحت أنقاض أحد األبراج السكنية في منطقة حي تل الهوا بمدينة غـزة              

نسخة عنه أن الـشهيد إنعـيم هـو أحـد           " األيام"أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان تسلمت          
وأنه قد قـضى    " الفرقان"دينة غزة في معركة     مجاهديها الذين كانوا يتصدون للعدوان اإلسرائيلي على م       
  .شهيداً، حيث لم يتم العثور عليه إال بعد إزالة أنقاض البرج

  12/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  االنسحاب األمريكي من المدن العراقية انتصار للمقاومة : القسام .16
اقية انتصار للمقاومة فـي     إن اندحار جيش االحتالل األمريكي من المدن العر       : "قالت كتائب القسام   :غزة

، معتبرة أن االنـسحاب خدمـة       (...)"بالد الرافدين وهو حلقة في سلسلة متكاملة من الهزائم األمريكية           
  .للمشروع اإلسالمي المناهض للقوى االستعمارية الجديدة

ـ      إن المشروع األمريكي في المنطقـة      : " نسخة عنه، أمس  " فلسطين"وأضافت الكتائب في بيان وصلت ل
سيسقط سقوطاً مدوياً، وإن ارتكاب أي حماقات جديدة في فلسطين والعراق وأفغانستان أو غيرهـا مـن                 

  ".الدول اإلسالمية سيكون وباالً على أمريكا وجيشها
  12/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يشهد صراعات داخلية قد تنهي دوره في الحياة السياسية اإلسرائيلية"العمل "حزب .17

د حزب العمل اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة أزمة جديدة ، تنذر بزوال الحزب نهائيا               يشه :القدس المحتلة 
من الخارطة السياسية اإلسرائيلية ، إذ أعلن رئيس كتلة الحزب في الكنيـست دانئيـل بـن سـيمون ،                    
انضمامه إلى مجموعة النواب المعارضين لرئيس الحزب وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك ، فيمـا               

واصل الحرب الخفية بين رئيس الحزب أيهود باراك ورئـيس اتحـاد نقابـات العمـال اإلسـرائيلية                  تت
عيني " الهستدروت"عوفر عيني على الدستور الجديد الذي يقترحه باراك ، إذ يتزعم رئيس          ) الهستدروت(

  .المعارضة للدستور
حزب العمل فـي الوقـت      سأعمل على حل    : "عن بن سيمون قوله   " يديعوت احرنوت "فقد نقلت صحيفة    

وانتظروا وتفرجوا ما سيكون ، وأنا ربما لن أكون في حزب العمل في االنتخابات البرلمانيـة               .. المناسب
وبينت الصحيفة إن قرار بن سيمون يخلق واقعا معقدا جديدا في حزب العمل وانه القشة التـي                 ". القادمة

أوفير بينس ويولي تمير ، وعميـر بيـرتس         : همقسمت ظهر البعير ، إذ إن النواب المتمردين األربعة و         
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وآيتان كابل يسعون إلى االنشقاق عن العمل وتشكيل حركة اجتماعية ديمقراطيـة            ) زعيم الحزب السابق  (
  .جديدة ، وانه في حال انضم إليهم بن سيمون باستطاعتهم إن يشكلوا كتلة جديدة في الكنيست
  12/7/2009الدستور، 

  
   في قيادة أركان جيش االحتالل ثاني أكبر مسئولتنحية .18

قرر رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي تنحية نائبـه             : القدس المحتلة 
:" وقالت وسائل اإلعالم العبريـة     .األول الميجر جنرال دان هرئيل، حيث سيعتزل الخدمة العسكرية كلياً         

، "شنطن الميجر جنرال بيني غانتس نائباً له خلفا لهرئيل        إن أشكنازي قرر تعيين الملحق العسكري في وا       
  .مشيرة إلى أن أشكنازي اتخذ هذا القرار باالتفاق مع وزير الجيش ايهود باراك

ويعتبر تعيين غانتس نائباً لرئيس األركان حالً وسطاً بين موقفَي باراك وأشكنازي، إذ أراد األول أصـالً             
يجر جنرال يؤاف غاالنت في هذا المنصب بينما حبذ الثاني تعيـين قائـد              تعيين قائد المنطقة الجنوبية الم    

  .المنطقة الشمالية الميجر جنرال غادي أيزنكوت
 عاماً وقد أدى مناصب قيادية متعددة طيلة خدمته المتواصلة منذ           52يشار إلى أن غانتس يبلغ من العمر        

ة الغربية وقائد المنطقة الشمالية وقائد القـوات         عاماً، من أبرزها قائد لواء المظليين وقائد فرقة الضف         32
  . البرية

  12/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   اإلسرائيلية تنذر العمال األجانب بترحيلهم"الداخلية" .19
 أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية عن بدئها بإجراءات عملية تستهدف ترحيل المهاجرين            :القدس المحتلة 

" الشرعية"مشيرة إلى إن الوزارة بدأت بفرض قيود مشددة على الهجرة           إلى إسرائيل ،    " غير الشرعيين "
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مستشار الوزير أيلي يشاي إن األخير سيعلن عن هذه              . إلى إسرائيل 

اإلجراءات فور عودته ، حيث ستباشر الداخلية بترحيل العمال األجانب الذين يعملون في إسرائيل بدون               
  .يص وإذن دخول إلى إسرائيلتراخ

  12/7/2009الدستور، 
  

   األقصى من المسلمين"تحرير" دين يهودي كبير يدعو إلى رجل .20
 دعا يسرائيل هرئيل، وهو من كبار رجال الدين اليهودي في إسرائيل واألول في المستوطنات،               :تل أبيب 

ـ     من المسلمين، قبل أن يفوت     ) شريفالحرم القدسي ال  (تحرير جبل البيت    "المواطنين اليهود إلى التحرك ل
فـنحن  . من العار أن يبقى األقصى بيد المسلمين      "وقال هرئيل في حديث إلذاعة المستوطنين إن        ". األوان

. في الصهيونية الدينية ارتكبنا أكثر من جريمة عندما أهملنا الهيكل، الذي يقوم األقـصى فـوق ركامـه                 
وكشف هرئيل أنه ومجموعة من أتباعه،      ". دة بنائه من جديد   وعلينا أن نستيقظ فورا ونحرره ونستعد إلعا      

 . بدأوا التحضير إلعادة بناء الهيكل
  12/7/2009الشرق األوسط، 

  
   بين يهود متدينين وعلمانيين في القدس المحتلةمواجهات .21

أسفرت مواجهات بين متدينين يهود وعلمانيين في شارع بـار ايـالن بالقـدس              :  بترا –القدس المحتلة   
وتأتي المواجهة في ضـوء تـوتر       . حتلة أمس عن اصابة ثالثة من المتدينين بجراح وصفت بالطفيفة         الم

االوضاع بين المتدينين والعلمانيين على خلفية مطالبة اليهود المتدينين باغالق احد مواقـف الـسيارات               
اعـالن حالـة    ودأبت الشرطة االسرائيلية مـؤخرا علـى        . خالل ايام السبت االمر الذي رفضته البلدية      
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االستنفارة خاصة ايام السبت ورفع مستوى جاهزية قواتها لمواجهة الـصدامات التـي قـد تقـع بـين                   
  .المجموعتين

  12/7/2009الدستور، 
  

   نفقاً تحت المسجد األقصى إلنشاء مدينة يهودية سياحية20":  القدس الدوليةمؤسسة" .22
، النقاب عن أن عـدد      "مؤسسة القدس الدولية  "كشف زياد الحسن، المدير التنفيذي لـ        :وكاالت -بيروت

 نفقًا؛ بعضها افتـتح أمـام       20األنفاق التي تم حفرها حتى اآلن تحت المسجد األقصى وصل إلى قرابة             
السياح والبعض اآلخر ال يزال قيد العمل، مؤكدا أن الهدف الحقيقي من وراء تلك الحفريات واألنفاق هو                 

  .ب تحذيره، حس"تأسيس مدينة يهودية سياحية"
هناك الكثير من المؤسسات الفلسطينية والعربية علـى اطـالع          : "وقال الحسن في تصريح مكتوب أمس     

بالمخطط اإلسرائيلي وأهدافه وتوجهاته في مدينة القدس المحتلة، لكن ال أحد يستطيع أن يدعي أن لديـه                 
  ". اقاطالعاً كامالً على جميع األنفاق وما ستؤدي إليه تلك الحفريات واألنف

من الواضح أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجال األنفاق؛ حيث إن الجهات التي تعمل فـي                  : "وأضاف
غير الجهات التي تعمل فـي الجهـة الجنوبيـة          " حائط البراق "الحائط الغربي للمسجد األقصى والمسمى      

  ".للمسجد
سياحية توحي لزوارهـا بـأن   مدينة يهودية "وأوضح الحسن أن الهدف األساسي لتلك األنفاق هو تأسيس   

مؤسـسة  "وأشار المدير التنفيذي لـ     ". هذه المدينة يهودية التراث والطابع تحت المسجد األقصى الشريف        
جزءاً كبيراً من مخطط االحتالل لتهويد المدينة يقوم فوق األرض من خالل االسـتحواذ              "إلى أن   " القدس

وتأهيل المنطقة الغربية ليتم تأسيس كنـيس فيهـا         " ودحديقة دا "على منطقة سلوان لتحويلها إلى ما يسمى        
  ". ثم يتم تأسيس مدينة يهودية مقدسة موازية للبلدة القديمة" كنيس قدس النور"يسمى 

هناك مكاتب وشركات سياحية تعمل حالياً لترويج مشروعات وبرامج يهودية سياحية،           "وأفاد الحسن بأن    
  ".ة القدس وال يطلع على أي وجود إسالمي فيهابحيث يدخل السائح األجنبي ويخرج من مدين

  12/7/2009صحيفة فلسطين،  
  

  معاناة األسرى تتضاعف خالل فصل الصيف: األسرى للدراسات .23
أفاد مركز األسرى للدراسات أن معاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية تتضاعف فـي فـصل               : رام اهللا 

وائح الكريهة وانتشار الحشرات، وعدم السماح بشراء       الصيف جراء الحرارة والرطوبة وقلة التهوية والر      
الهوايات وانقطاع المياه وحرمان األسرى من الماء البارد في أقسام العزل االنفرادي، وبـرك الـصرف                

  . الصحي القريبة من السجون، والزنازين الضيقة لألسرى المعاقبين
ن الحشرات في فصل الـصيف      نسخة عنه، أمس، أ   " فلسطين"وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل       

تدخل أقسام األسرى في السجون والمعتقالت الموجودة في صحراء النقب واألمـاكن المحيطـة بـسجن                
الطـابق  " الـسبع القـديم   "تحت األرض وسجن    "  نيسان -كالرملة  "الدامون وفي السجون القديمة والعزل      

  ". شطة"و" نفحة"األرضي و
  12/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   حاالت تهريب نطف أسرى من السجون بهدف إنجاب أطفالست": حسام" .24

 محاوالت جرت لتهريـب نطـف       6إن  : قالت مؤسسة تعنى بشؤون األسرى والـمحررين     : حسن جبر 
  .أسرى فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية لزراعتها في أرحام زوجاتهم؛ بهدف إنجاب أطفال
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أن الحـاالت الـست     " حسام"ألسرى والـمحررين   وأكد موفق حميد، مدير العالقات العامة في جمعية ا        
تشمل أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خاللها تهريب النطف من السجن بـشهود مـن أهـل                   

  .األزواج
نسخة عنه، الحركة الوطنية األسيرة إلى دراسة هـذه         " األيام"ودعا حميد، في تصريح صحافي تسلـمت       

العادات االجتماعية، الفتاً إلى ضرورة وجود شهود عدل عندما يـتم     الفكرة بعناية وبما يتالءم مع الدين و      
إخراج هذه النطف من الـمعتقل كي ال تقع الزوجة في الشبهات، ويفضل أن يكون هناك شهود من أهل                  

  . الزوجة والزوج
  .لهذه الفكرة، داعياً األسرى داخل السجون إلى دراستها ومناصرتها" حسام"وأعلن حميد تأييد جمعية 

  12/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  قوات االحتالل تغلق بلدة بيت أمر وتداهم مدينة جنين .25
 قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية أغلقت امس بلدة بيت أمـر القريبـة مـن                 -) د ب ا  (الخليل  

  .الخليل جنوب الضفة الغربية ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم
الجيش اإلسرائيلي اعتدت على المزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم رغم          وذكرت المصادر أن قوة من      

  .وجود تنسيق مسبق مع السلطات اإلسرائيلية التي بررت األمر بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة
يذكر أن بلدة بيت امر تنظم مسيرة مناهضة للجدار واالستيطان تعرضت العتداءات من قبـل الجـيش                 

  .قل عشرات من المتضامنين والصحفييناإلسرائيلي الذي اعت
في غضون ذلك ، اقتحمت القوات اإلسرائيلية مدينة جنين وتمركزت في عديد من أحيائها ، كما شـنت                  

 .حملة مداهمات طالت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقاالت
  12/7/2009الرأي، األردن، 

  
  أربعة جرحى في انهيار نفق قرب رفح .26

سعاف أمس، أنهم انتشلوا أربعة شبان فلسطينيين علقوا إثر انهيار نفـق فـي مخـيم                 أفاد رجال إ   -رفح
  .على الحدود بين قطاع غزة ومصر" الشعوت"

إن حالة اثنين من المصابين متوسطة، بينما       : "وقال مصدر طبي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح         
ادت بشكل كبيرة بعـد تـشديد الدولـة         واألنفاق بين غزة ومصر ز    ". المصابون اآلخرون حالتهم طفيفة   

  . مليون فلسطيني1.5العبرية الحصار على قطاع غزة الذي يقطنه 
  12/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "حشيشة الكيف"ضبط كمية كبيرة من : غزة .27

 قالت إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة فـي                -غزة  
شمال قطاع غزة يقدر ثمنهـا  " حشيشة الكيف"ا ضبطت كمية كبيرة من المخدرات من نوع    غزة أمس إنه  

  . بنحو ربع مليون دوالر
  12/7/2009الحياة، 

  
  مؤسسة المواصفات الفلسطينية تتبنى خطة قابلة للتحقيق والقياس: الشنار .28

ات والمقاييس الفلـسطينية     قال الدكتور حازم الشنار مدير عام مؤسسة المواصف        : كامل ابراهيم  -رام اهللا   
 مواصفة فلسطينية فـي قطاعـات       950في تصريحات خاصة ب الراي ان المؤسسة أصدرت ما يقارب           

 23صناعية وخدماتية مختلفة تشكل أولويات االقتصاد الفلسطيني الناشئ كما قامت بإصدار ما يقـارب               
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 شـهادة   150اإلضافة إلى ما يقارب      شهادة جودة ب   73تعليما فنيا إلزاميا، واوضح انه تم منح ما يقارب          
وكشف النقاب عن ان ادارة المؤسسة الجديدة تبنت خطة المئة يوم، التي تجاوزت في وضـعها                . إشراف

  .حد التخطيط الروتيني إلى التخطيط التطويري المبني على وضع خطط محددة وقابلة للتحقيق والقياس
  12/7/2009الرأي، األردن، 

  
  اتها فـي األردن لتعويض عجز تسعة ماليين دوالر تقلّص خدم"االونروا"  .29

 علمت الرأي من مصادر مطلعة بان وكالة الغوث قد باشرت فعليا في تخفـيض               : خالد الخواجا  -عمان  
 . ماليـين دوالر 9خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين في األردن وذلك لتعويض العجز المالي ومقداره          

 مليون دوالر بسبب عدم     39زا ماليا في ميزانيتها العامة الحالية مقدارها        وتعاني وكالة الغوث الدولية عج    
  . التزام الممولين والدول الداعمة لتلبية حاجة الوكالة المالية لتقديم خدماتها

  12/7/2009الرأي، األردن، 
  

  في المخيمات رغم عدم شمولها بالمشروع" الالمركزية"تطبيق : عزايزة  .30
اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزه ان الدائرة سوف         :  نيفين عبدالهادي  -عمان

  .تطبق مبدأ الالمركزية على كل المخيمات
ـ      " الالمركزيـة "الى ان المخيمات ليست جزءا من مشروع        " الدستور"واشار عزايزة في تصريح خاص ل

 اي ترتيبات تخص المشروع، ولم تـشارك        الذي امر بتطبيقه الملك عبداهللا الثاني ، كما لم تكن جزءا في           
بأي تفاصيل سواء كان بالقانون او الترتيبات االخرى ، لكن الفكرة الهميتها ستطبق بذات الرؤيـة فـي                  

  .الدائرة وعلى المخيمات كافة
وقال عزايزة ان الدائرة سوف تقوم بتكليف دوائر الدائرة الموزعة على كل المخيمات القيام بمهام الدائرة                

ئيسية ، وستكون مكاتب الدائرة في المخيمات هي اساس العمل بالتعاون والشراكة مع لجان المخيمات               الر
  ".الالمركزية"، تعزيزا لمبدأ االدارة المحلية التي ارتكز عليها مشروع 

  12/7/2009الدستور، 
  

  المتهم باغتيال الدبلوماسي األردني في بيروت ليس مطلوباً لدينا: عمان .31
 الحكومة األردنية في أول رد فعل رسمي علـى قـرار الـرئيس اللبنـاني                قالت:  العبادي  حاتم -عمان  

بإصدار عفو خاص عن يوسف شعبان المتهم باغتيال الدبلوماسي األردني نائب المعايطة فـي بيـروت                
ليس مطلوبا على ذمة هذه القـضية،       " عاما بتهمة االغتيال، أن شعبان       15، والمسجون هناك منذ     1994
وجاء الرد الرسمي األردني على قرار العفو الـذي صـدر           ". تم إدانته وفق أحكام القوانين األردنية     ولم ت 

سياسـي  "أمس األول، مخالفا لردود فعل الشارع األردني وأسرة الدبلوماسي، التي وصفت القرار بأنـه               
  ". ويمس سيادة القضاء اللبناني

  12/7/2009العرب، قطر، 
  

   لتحريك عملية السالمأميركيورة موقف الجامعة العربية تدعو لبل .32
 اكدت جامعة الدول العربية انها تنتظر نتيجة االتصاالت التى تجريها االدارة االميركية             :)د ب ا  (القاهرة  

وقـال الـسفير    . مع اسرائيل الرامية إلي بلورة الموقف األميركى من سبل تحريك واحياء عملية السالم              
جامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات صحفية امـس ان           هشام يوسف مدير مكتب أمين عام       

االدارة االميركية ابلغت الجامعة العربية ان هذا الموقف سيتبلور خالل اسـابيع بعـد لقـاء المبعـوث                  
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االميركى للسالم جورج ميتشل مع رئيس الوزراء االسرائيلى بنيامين نتانياهو ، موضحا انه بناء علـى                
  .نب العربى سيبحث كيفية التعامل مع ما هو مطروح هذا الموقف فان الجا

واضاف يوسف ان جامعة الدول العربية اكدت على تمسك الجانب العربى والفلسطينى بالقدس الـشرقية               
وقال، انه يتعين على إسرائيل أن تدرك أن إجراءاتها فى القدس لن             .كجزء من أراضى الدولة الفلسطينية    

  .سةتمنحها حقا في المدينة المقد
مرفوض دوليا وأن القانون الدولي وقرارات األمم المتحـدة         ''وأضاف أن العدوان اإلسرائيلي على القدس       

  .''تعتبر القدس الشرقية جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية
'' الحـوض المقـدس   ''وفيما يتعلق بسلسلة القرارات والقوانين اإلسرائيلية الجديدة المتعلقة بما يسمى بـ            

كل هذه  ''يطرة على محيط البلدة القديمة بالقدس من الناحية الجنوبية الشرقية ، أكد يوسف أن               لغرض الس 
  .''الممارسات مرفوضة ومدانة وغير قانونية على اإلطالق

  12/7/2009الرأي، األردن، 
  

  في القاهرة يدعو إلى كسر الحصار عن غزة" اإلعالم واإلصالح"مؤتمر  .33
ر العلمي الدولي الخامس عشر لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة، فـي ختـام             دعا المؤتم  :وكاالت -القاهرة  

فعالياته، إلى دعم قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الدولية واإلسرائيلية، وكـسر الحـصار               
المفروض عليه، ودعم السلطة في مواجهة التحديات اإلسرائيلية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقـه فـي                

  .ستقالل وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالحرية واال
، بدعم ثقافـة الحـوار      )الواقع والتحديات : اإلعالم واإلصالح (وأوصى المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان       

وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات اإلعالم والتعلـيم والثقافـة،             
  .م المختلفة لتحقيق التنمية البشرية، وإتاحة فرص التعليم المستمر للمواطنوتوظيف وسائل اإلعال

  12/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في األراضي الفلسطينية غير شرعي العنصري  جدار الفصل":العدل الدولية" .34
أصدرت محكمة العدل الدولية في الهاي رأيها االستشاري حول جدار الفصل العنصري في األراضـي               

وكان حكم المحكمة الذي طلبته الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة            . نية المحتلة منذ خمس سنوات    الفلسطي
الجدار الذي أقامته إسرائيل غير شرعي ويجـب إزالتـه ودفـع التعويـضات المناسـبة                : واضحا جدا 

ووافق قضاة المحكمة على عدم شرعية الجدار، وواجـب الدولـة           . للفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه    
) جـدار (العبرية بهدمه ودفع التعويضات عن األضرار التي سببها، وقبلت المحكمة أيضا استخدام عبارة              

كما أكد حكم المحكمة أن المستوطنات اإلسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقـوانين      . لعدم دقة عبارات أخرى   
يـد المـستوطنات غيـر      وهو نقيض مقترحات أوباما ونتنياهو غيـر الجديـة بتجم         (واالتفاقيات الدولية   

  ).الشرعية
لألراضي الفلسطينية التي يخترقها    » ضم فعلي «وقد وجدت المحكمة أن مسار الجدار يهدد بإيجاد عملية          

  .ويشكل عائقا كبيرا لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير
  12/7/2009عكاظ 

  
  جدارال الدولية بخصوص "العدل"الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم االنحياز تدعو الحترام قرار .35

 أن الوثيقة الختامية التي ستعرض على زعماء        "الشرق األوسط "علمت  :  سوسن أبو حسين   - شرم الشيخ 
حـصلت  (دول عدم االنحياز في قمتهم التي ستعقد في شرم الشيخ يومي األربعاء والخمـيس المقبلـين،             

  ). على مسودتها"الشرق األوسط"
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مالية واالقتصادية العالمية، تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن            تشدد على أن األزمة ال    
  .وأهداف مبادئ ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

وتدعو الوثيقة مجددا لضرورة احترام الرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخـصوص              
سرائيل في األراضي الفلـسطينية المحتلـة، باعتبارهـا سـلطة           عدم شرعية الجدار العازل الذي تبنيه إ      

كما يدعو إلى بحث إمكانية طلب استشاري من المحكمة بشأن أمـد االحـتالل اإلسـرائيلي                .. االحتالل
 . 1967لألراضي الفلسطينية منذ 

  12/7/2009الشرق األوسط، 
  

   أشهر لتجميد االستيطانستة "إسرائيل"واشنطن تمهل : كوشنير .36
أعطت الواليات الـمتحدة إسرائيل ستة أشهر مهلة كموعد نهائي لالستجابة إلى طلبها تجميـد              : لحمبيت  

  . بناء الـمستوطنات في الضفة الغربية
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير خالل لقائه نظيره اللبناني خـالل زيـارة                 

وأبلغ برنار كوشنير الـمـسؤولين اللبنـانيين أن        . رونياإللكت) هآرتس(رسمية إلى بيروت، ونقله موقع      
الواليات الـمتحدة قد تمدد الـموعد النهائي مدة ستة أشهر، على الرغم من أن واشنطن لن تقدم الرعاية                 

  . الستئناف عملية السالم إذا تواصل بناء الـمستوطنات في القدس
  12/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  كسر حصار غزةالقوافل ستستمر ل: جاالوي .37

 صرح عضو مجلس العموم البريطانى جورج جاالوي أنه مستمر فى تنظـيم القوافـل               : دب ا  - القاهرة
لرفع الحصار عن الفلسطينيين معرباً عن أمله فى مشاركة الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز فـى القافلـة                 

على الرغم مـن أننـا      ''انه  وحول العقبات التى اعترضت عمله فى تسيير القافلة فى مصر قال            . القادمة
ضيوف على الحزب الوطنى الحاكم ، فإننا واجهنا بعض العقبات فى مـصر ، لكنـى ال أرغـب فـى                     

واردف  .''الخوض فى تفاصيلها لرغبتنا فى المحافظة على العالقات الجيدة مـع الـسلطات المـصرية              
أنا ال أنحاز لحركة حماس      '' وقال .''المواطنون العرب مع فلسطين من مراكش إلى البحرين         '' غاالوي  

فأنا لم أكن يوما من مؤيديها ولكننى أؤيد الديمقراطية التى أوصلتها للحكم ولو تم منحـى صـوتا فـى                    
االنتخابات الفلسطينية فسأمنحه لمروان البرغوثى ألننى أراه قادرا علـى التقريـب بـين اإلسـالميين                

  .''والقوميين
ب اللوبى الموالى إلسرائيل فى الواليات المتحدة لمنع القافلـة          واوضح انه كانت هناك محاوالت من جان      

  .حيث قدموا ثالثة طلبات للنائب العام األميريكى لكى يمنع القافلة غير أن طلباتهم قوبلت بالرفض
فـى المنطقـة،    '' قوة عظمى ''بل إنها   '' إسرائيل امر واقع على األرض    ''واشار النائب البريطاني الى ان      

حل للمشكلة القائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبين اليهود والمـسلمين والمـسيحيين،            أرى أن ال  ''و
يتمثل فى إقامة دولة ديمقراطية واحدة كبيرة تضم جميع الديانات، خاصة أن مـساحة دولـة فلـسطين                  

  .''التاريخية من البحر إلى النهر صغيرة للغاية لكى تضم دولتين كما هو مطروح حالياً
  12/7/2009، األردن، الرأي
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  من أجل حوار يدعم الفلسطينيين وال يحبطهم .38

  بالل الحسن
أصبح الحوار الذي يدور في القاهرة تحت إشراف مصري، مسألة محيرة بالنسبة للمتابع العربي، فهو ال                

ع استمرار  وم. يستطيع أن يقبل الخالف بين الفلسطينيين، وهو ال يستطيع أن يقبل عدم االتفاق فيما بينهم              
الخالف وعدم االتفاق، تتوه األوصاف والمعايير، وال تعود هناك قاعدة للتمييز والتقييم، وربمـا تتجـه                

ونحتاج حتى ال نصل إلى هذه الحالة، إلى توضيح األسس التـي تقـوم      . المواقف بعد ذلك نحو الالمباالة    
 بالنابل، وأصبح الـصواب والخطـأ       عليها عملية تقييم موضوعية للوضع الفلسطيني، وإال اختلط الحابل        
  .سيان، وانتقل الحوار من نطاق دعم الفلسطينيين إلى نطاق إحباطهم

  .وحتى ال نغرق في جدل نظري بحت، يكون من األفضل أن ننطلق من بعض األفكار المعلنة أو السائدة
  

. ي ورأي آخر إيرانـي    تعتبر أن ما يجري في الساحة الفلسطينية هو انقسام بين رأي عرب           : الفكرة األولى 
والرأي اإليراني يسعى إلى المقاومـة وتمثلـه        . الرأي العربي يسعى إلى المفاوضات وتمثله حركة فتح       

فحركة فتح وباعتبارها حركة شعبية كبيرة، ليست       . وأنا أعتبر أن هذين التقسيمين خاطئان     . حركة حماس 
للمقاومة، وثالثة تدعو إلى الجمـع بـين        رأيا واحدا، وفي داخلها تيارات تدعو للتفاوض، وأخرى تدعو          

وفي داخلها أيضا تيارات تدعو للتحالف مع دول النظام العربي، وتيارات تدعو لالنفكاك عـن               . النهجين
إنما يرتفع من داخل حركـة      . هذا النظام ومقاومته، وفيها أيضا من هو مع النهج اإليراني ومن هو ضده            

تمثل تيارا يرفض المقاومة، ويريد التسوية السياسية بما هـو          فتح صوت السلطة الفلسطينية وقد أصبحت       
  .ممكن، ويتحالف مع دول عربية توافق على ذلك، ويلقى الدعم من دول غربية تتحمس لهذا النهج

. وفي المقابل الفلسطيني تقف حركة حماس، تؤمن بالمقاومة ولكنها ال تسد الطريق على حلول مطروحة              
 عربية كبيرة وقوية، ولها أيضا عالقات عادية أو فـاترة مـع دول عربيـة                ولها تحالفات وثيقة مع دول    

فهل يصح القول إن حركة حماس إيرانية الهـوى؟ لقـد           . أخرى، ولها أيضا عالقات مستجدة مع إيران      
، ولم تكن نشأتها بفعل إيراني، ولم يطـرح         )عام االنتفاضة األولى   (1987نشأت حركة حماس علنا عام      

، وبعد بروز موضوع التهديدات األميركية      )2007(ه في التحليل إال بعد أحداث غزة        موضوع إيران نفس  
أبرز شخصيات الثورة اإليرانية عند انتصارها، تدربوا على المقاومـة          . (إليران بفعل الموضوع النووي   

  ).المسلحة في معسكرات حركة فتح في لبنان، وليس في معسكرات حماس
دارة حوار صحي حول أسباب االتفـاق واالخـتالف فـي الوضـع             ولذلك، فإن أول شرط من شروط إ      

الفلسطيني، هو أن ننحي هذه التهمة جانبا، ألنها تهمة ال أساس لها من الصحة، وهي في الترجمة العلنية                  
  .ال تعني شيئا

  
 إن التضامن مع القضية الفلسطينية بدأ يخف ويتراجع عربيا ودوليا، والسبب أن أصحاب            «: الفكرة الثانية 

القضية انقسموا، وأصبح ضحايا اقتتالهم أكثر من ضحايا االحتالل اإلسرائيلي، وألنه ال يمكـن الكفـاح                
  .»والنضال من أجل شعب فقد قادته البوصلة الموجهة للعمل السياسي والعسكري

إن االنقسام في أي عمل سياسي، وفي أي بلد كان، هو أمر سلبي يضر أصحابه، وال يخـرج االنقـسام                    
ولكن طرح األمور بصورة مثالية ال تقبـل وجـود          . سطيني عن هذه القاعدة، وهو أمر سلبي ومضر       الفل

اختالف، أو تطرح قضية االختالف الفلسطيني عند بحث أية مسألة، أو تعود بالتراجعات إن وجدت إلى                
طيني، كلهـا   االختالف الفلسطيني وحده، وتفسر التشدد والتعنت اإلسرائيلي الدائم بسبب االختالف الفلـس           

أمور ال تجوز ألنها تشكل تعديا على موضوعية البحث، وألن هذه الطريقة في التحليل والشرح والفهـم                 
وليس هذا دفاعا عن االختالف،، وإنما ألن االختالف جزء أساسي من العمل السياسي             . طريقة غير مفيدة  
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لـيس هنـاك    . هو داخل األحزاب  في كل أنحاء العالم، وداخل الدول كما هو داخل حركات التحرر، كما             
ويحدث أيضا أن يصل االختالف إلى درجة االفتراق أو االنقسام، كمـا            . عمل سياسي من دون اختالف    

  .يحدث اآلن في الساحة الفلسطينية
المهم في هذه االختالفات أن نبحث عن أسبابها الحقيقية، وأن نحاول إيجاد حلول لها، ال يفيد أن نكتفـي                   

وال يفيد هنا بشكل خاص القول بأن العدو اإلسرائيلي ال يقبل أن يوافق على مطالـب                . ابنقدها أو بشتمه  
ألن حركته السياسية منقسمة، ال يفيد هذا القول أبدا، ألنه يمثل تبرئة مجانيـة              ) المتواضعة(الفلسطينيين  

، وحـين  لالحتالل اإلسرائيلي، وهو الذي رفض أن يقدم كل ما هو منطقي ومقبول طوال عشرين عامـا         
االحتالل اإلسرائيلي ال يريد منح الفلسطينيين أبـسط        . كانت القيادة السياسية الفلسطينية موحدة ومتماسكة     

ومن المفيـد أن    . حقوقهم ألنه يريد األرض الفلسطينية، وليس ألن الحركات السياسية الفلسطينية مختلفة          
  .محتل نفسهنتوقف عن ترديد هذا التحليل، حتى ال نواصل تقديم التبرير لل

  
الحـظ فـي الـشرق    (قضية ثالثة ترد في الجدال الدائر، تبشرنا بأن األجيال الجديدة في الشرق األوسط        

أصيبت باإلرهاق من القضية الفلسطينية، وجاءت أجيال جعلت من قضية مـستويات المعيـشة              ) األوسط
  . كثيرة تتفوق عليهاوالتقدم االقتصادي قضية ال تقل أهمية عن القضية الفلسطينية، وفي أحيان
ال أحد يفكر بأن دعم القـضية       . ال أحد يجادل حول أهمية وأولوية مستويات المعيشة والتقدم االقتصادي         

العكس تماما هو الصحيح، فمن أجل دعم القضية الفلسطينية ال          . الفلسطينية يعني وقف التقدم االقتصادي    
 ألن العرب سعوا إلى الدفاع      1967ألم تقع حرب    . مامبد أوال من دفع التنمية االقتصادية العربية إلى األ        
  عن مياههم ومنع إسرائيل من االستيالء عليها؟

يفترض أوال أن العرب ـ دوال وشـعوبا وأفـرادا ـ معنيـون بالقـضية       : يفترض هذا الكالم مسألتين
ن مع شـعب    الفلسطينية، معنيون بها كقضية تخصهم، تؤثر عليهم، وليسوا معنيين بها كنوع من التضام            

إن القضية الفلسطينية هي في مصر قضية مصرية، وفي العراق قضية عراقيـة، لـيس               . مضطهد آخر 
. انفعاال وال حماسا وال إنسانية، بل ألنها تؤثر فعال على حياتهم وعلـى مـستوى تقـدمهم ومـستقبلهم                  

جه اآلخر للقـضية    ويفترض هذا الموقف أيضا مسألة ثانية، وهي أن ما يسمى القضية الفلسطينية هو الو             
وحين نقول إن هناك أجياال تشعر باإلرهاق من القضية الفلسطينية، فإن ما يجب أن نفهمـه                . اإلسرائيلية

وإذا لم نفعل ذلك، فـإن طـرح        . فعليا وعمليا هو أن أجياال بدأت تشعر باإلرهاق من التهديد اإلسرائيلي          
وهنا . لناشئة بأن تتخلى عن قضية فلسطين     الموضوع من دون هذه الخلفية يكون دعوة صريحة لألجيال ا         

ال بد أن نقول إن طريق مواجهة إسرائيل عربيا هو التنمية والتقدم االقتصادي، أما تهديد إسرائيل للدول                 
التقهقر االقتصادي يـأتي    . العربية دولة دولة، فهو أقصر طريق لفرض التقهقر االقتصادي على العرب          

  .ام بالقضية الفلسطينيةمن تهديد إسرائيل وليس من االهتم
األولى أنه وبعد ثالثة عقود من اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل، فـإن الجـيش    : نسجل هنا مالحظتين  

المصري يجري مناوراته السنوية كل عام، حسب قاعدة أن التهديد يأتي من ناحية سيناء وغزة، وتحـتج                 
ه عدائيا، ولكن اتفاقية السالم، لم تستطع أن تـدفع        إسرائيل سنويا، ولو باإلعالم، على هذا التوجه، وتعتبر       

المالحظة . الجيش المصري لنسيان الحقائق االستراتيجية التي تحدد مواقع التهديد لألمن القومي المصري           
الثانية أن الفلسطينيين آمنوا دائما أن قضية فلسطين هي قضية عربية، وأن الجهد الفلسطيني فيهـا هـو                  

يحين وقت الفعل العربي المناسب، سواء كان المناسب فعال سياسيا أو اقتـصاديا             مجرد التحريك إلى أن     
وقد برز رغم ذلك تيار سياسي عربي، يدفع بالقـضية الفلـسطينية لتبقـى فـي أحـضان                  . أو عسكريا 

وولدت داخل  . الفلسطينيين وحدهم، وهو ما يعني إعفاء العرب اآلخرين من مسؤولية المشاركة في الحل            
وهذا ما يجب أن نحاربه بالكلمة      . لمنهج أفكار التنازل والتفريط، وهناك من يريد الترويج لذلك        إطار هذا ا  
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وهذا ما يجب أن نحاربه أوال بتجاوز االنقسام والتمسك بالوحدة، إنما الوحـدة             . والرأي والتنظيم والتنمية  
  .التي تدفع القضية الوطنية إلى األمام

  12/7/2009الشرق األوسط، 
  

  والمشاركة السياسية الجهاد  .39
  مصطفى الصواف 
أثار انتباهي التصريحات التي نسبت إلى الدكتور محمد الهندي، القيادي السياسي األول في قطاع غـزة                

اإلخبارية، من أن حركة الجهاد ستكون جـزءاً        " صفا"لحركة الجهاد اإلسالمي والتي وردت على وكالة        
  .من الواقع السياسي الفلسطيني

لذي نسب إلى الدكتور الهندي من وجهة نظري موقف سياسي متقدم من قبل حركة الجهاد،               هذا الحديث ا  
الحركة التي اختطت لنفسها إستراتيجية المقاومة، والتي كانت تعتبر المشاركة في الحياة السياسية ليـست               

ي االتجـاه   من اختصاص حركات المقاومة، أما اليوم وهذا الموقف الجديد هو تقدم في التفكير السياسي ف              
السليم، هذا االتجاه نعتقد جازمين أنه من أولى أولويات المقاومة في ظل ما يخطط للمقاومة في فلـسطين    
من تدمير واجتثاث، لن يحميها إال أن تكون قوى المقاومة جزءاً من المشهد الـسياسي، والـذي يـشكل                   

  .السياج الحامي للمقاومة
لواقع السياسي من خالل المشاركة في االنتخابات التشريعية،        ولعل الشاهد أمامنا هو مشاركة حماس في ا       

وكانت مشاركتها تقوم على أساس العمل على حماية المقاومة، التي أدركت حماس أن هناك مخططاً يعد                
وقوى االستكبار العالمية وعلى رأسها أمريكا وما يسمى محور االعتدال          ) إسرائيل(في أروقة أبو مازن و    

 القضاء على المقاومة في فلسطين توطئة للمشروع األمريكـي الـصهيوني لتـصفية          العربي، تهدف إلى  
القضية الفلسطينية، وهذا لن يكون إال بتبريد المنطقة من خالل القضاء على المقاومة، فـآثرت حمـاس                 
المشاركة في العملية السياسية حماية لمشروع المقاومة، ونعتقد أنها نجحت إلى حد كبير فـي أن تكـون                  

؛ ألن فوزهـا    2006صن الحامي للمقاومة، وتمكنت من القضاء على فكرة االنقالب على انتخابـات             الح
بهذه األغلبية أفسد على أصحاب مشروع التصفية أهدافهم، فكان التفكير باالنقالب، حيث قضت علـيهم               

  .2007أحداث حزيران 
 جداً، منها عدم ابتعاد قوى المقاومة       واليوم، هذا الموقف الجديد من قبل حركة الجهاد فيه ايجابيات كبيرة          

عن المشروع السياسي الحامي للمقاومة والمنطلق من مصالح وثوابت الشعب الفلـسطيني، وال عالقـة               
للواقع السياسي باتفاق أوسلو، وفكرة أن الواقع السياسي هو نتاج التفاق أوسلو، قد يكون ذلك صـحيحاً،                 

 عليه مصائب كبيرة، والبد من العمل على خالص الشعب          ولكن تبين للشعب الفلسطيني أن أوسلو جرت      
الفلسطيني من كارثة أوسلو، وهذه المشاركة السياسية هي أشبه بما يقوم به الصيادلة من استخالص السم                

  .من الثعابين كمصل للعالج
إذا صدق فهمي لتصريحات الدكتور الهندي، فإنني أدعي أن حركة الجهاد كما نضجت في المقاومة هي                
اآلن ناضجة من الناحية السياسية، ومشاركتها في الحياة السياسية أو الواقع الـسياسي الفلـسطيني فيـه                 
تعزيز لنهج المقاومة وحماية لها، وهي بذلك تشكل رافداً جديداً لقوى المقاومة المـشاركة فـي العمـل                  

ـ              حاب مـشروع   السياسي، وعندها تتعاضد الجهود، وتتساند مع بعضها البعض من اجل التـصدي ألص
  .التصفية للقضية الفلسطينية

فالعالم الظالم اليوم لديه مفاهيم معينة، والدخول إليه من خالل هذه المفاهيم لكشف زيفه ال يضر بحقيقـة                  
المواقف والثوابت، بل ربما يعززها، األمر الذي قد يكون أداة قوية من أجل إعادة الفهم للموقف الدولي،                 

اية األمر، ولكن قد يشكل عملية تراكمية تشبه كرة الثلج، والتي تزاد حجمـاً              وقد يكون ذلك صعباً في بد     
  .كلما تدحرجت نحو هدفها المدروس بعناية
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أتمنى أن يكون هذا الموقف من حركة الجهاد اإلسالمي موقفاً جماعياً يمثل غالبية الحركة في كل مناطق                 
د وشامل لكل أبعاده، ألن في ذلـك تعميـق          تواجدها، وأن يكون موقفاً مدروساً بشكل سياسي وعلمي جي        

سياسة ومقاومة وشئون حياة، فالعمل اإلسالمي شامل وال يقف عند حـد فـي              : للفهم اإلسالمي الشمولي  
انتظار اكتماله للدخول في أمر آخر، فالعمل يجب أن يكون في كل مناحي الحياة دون تغليب جانب على                  

  .حساب جانب آخر
اً مؤذياً، واتهامات باطلة حول الثوابت واالنقالب عليه من أناس ال يعجـبهم             قد تسمع حركة الجهاد كالم    

العجب، وال يريدون أي تصويب للمواقف في االتجاه اإليجابي الخادم لمشروع التحرر الفلـسطيني، ألن               
المواقف السابقة لبعض القوى يضر بمصالح هذه الفئة، وقد يكون من هؤالء المنتقدين الغيور على حركة                

لجهاد اإلسالمي، ويرى أن عدم المشاركة أفضل، ورغم وجاهة هذا الموقف إال أنـه موقـف قاصـر،                  ا
  .وينظر لألمور من زاوية واحدة وليس بالنظرة الشمولية الواجبة عند النظر والتقويم والتعديل

وحتى وإن لم يكن فهمي لموقف الجهاد كما أشرت في معرض حديثي، فأرجو مـن حركـة الجهـاد أن     
س بشكل جدي موقفها من المشاركة السياسية، في اتجاه تعزيز المشاركة في الحياة السياسية حمايـة                تدر

  .لمشروع المقاومة
  12/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
  عن الخالفات السلطوية ومتطلبات التحرر الوطني الفلسطيني .40

  ماجد كيالي
ى قياديين من الحـركتين الرئيـستين       انتهت الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني والتي اقتصرت عل        < 

، من دون التوصل إلى توافقات وطنيـة مناسـبة، تـسهم بانتـشال الـساحة                )فتح وحماس (والمقررتين  
الفلسطينية من حال االنقسام والفوضى والشلل التي تعاني منها، السيما منذ سيطرة حركة حماس علـى                

ئة، تثير التساؤالت في شـأن تحديـد األسـباب          وهذه النتيجة، التي لم تكن مفاج     . قطاع غزة قبل عامين   
  .الحقيقية لتعثر الحوار بين هذين الطرفين، كما تطرح التساؤل حول أهليتهما لقيادة العمل الوطني

حـل  "فإذا كانت حركة حماس باتت أكثر قرباً من حركة فتح من الناحية السياسية، بعـد تبنـي قادتهـا                    
، واقتناعها بضرورة إشاعة نوع من االسـتقرار        ) الضفة والقطاع  أي أقامة دولة فلسطينية في    " (الدولتين

وفـق رؤاهـا لـضرورات      (واألمن للفلسطينيين، وتحولها نحو هدنة أو تهدئة طويلة األمد مع إسرائيل            
الـسياسية  (، في هذه المرحلة، إذا كانت حركة حماس قطعـت كـل هـذه المـسافة                 )المصلحة الوطنية 
أي (يع التوافق مع حركة فتح على كيفية حل األزمة الـسياسية المـستفحلة              فلماذا التستط ) واأليديولوجية

  !في الساحة الفلسطينية؟) أزمة االختالف واالنقسام والتنازع
في المقابل، إذا كانت قيادة فتح ذهبت بعيداً في إيجاد تفاهمات سياسية وأمنية مع إسرائيل، ومنـذ زمـن                   

تقطع مثل تلك المسافة في التفاهم مع حركة حماس، كما مع غيرها            بعيد، فلماذا ال تستطيع هذه القيادة أن        
من الفصائل، لتصليب عود الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية بين الفصائل الفاعلـة واسـتنهاض    

  قوى الشعب الفلسطيني؟ 
يـادة  ويستنتج من هذا الكالم أن الخالف بين قياديي فتح وحماس إنما يتمحور على التـصارع علـى الق                 

والسلطة، فقيادة فتح من جهتها، وبرغم انحسار مكانتها، تصر على مواصلة احتكار القرار السياسي فـي     
السلطة والمنظمة، متّخذة من الضفة الغربية ساحة لها، مستفيدة في ذلك من عالقاتها الدولية واإلقليميـة                

س مستعدة للتخلـي عـن سـلطتها        ومقابل ذلك ال تبدو حركة حما     . واالتفاقات التي عقدتها مع إسرائيل    
األحادية واالقصائية في قطاع غزة، وهي مازالت ترهن ذلك بالتعويض عليها، بإعطائها حصة أكبر في               

  ). الحكومة والمنظمة(القرار الفلسطيني، وفي الهيئات القيادية 
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ل الحكومـة   ويمكن االستدالل على ذلك باحتدام الخالف بين هذين الطرفين من حول قضايا تتعلق بتشكي             
وبرنامجها، واللجنة الوطنية الموقتة ومهماتها، وهيكلية األجهزة األمنيـة وتركيبتهـا، وشـكل النظـام               
االنتخابي، وكلها ليس لها عالقة بمهمات حركة التحرر الوطني، وليس لها صلة بالتحديات التي تواجـه                

يطان ومواجهة محاوالت تهويد    الفلسطينيين كشعب وكقضية، وضمنها تحدي إنهاء االحتالل ووقف االست        
القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإعـادة إعمـاره، وتحـسين الوضـع الحيـاتي واالقتـصادي                  

  .للفلسطينيين
، في ظل هذا التنازع التناحري، ال يعمالن على أسـاس           )فتح وحماس (ومعنى ذلك أن الطرفين المعنيين      

حة الوطنية، أي مصلحة الشعب والقضية، بقدر ما        تطوير النظام السياسي، وال ينطلقان من تحقيق المصل       
ينطلقان من مصلحتهما الفصائلية الضيقة، وإن خيل لهما بأن هذه المـصلحة تتطـابق مـع المـصلحة                  

  ! الوطنية؛ بدليل إدراكهما بأنهما إنما يتصارعان على مجرد إدارة سلطة تحت االحتالل
على أساس القائمـة    (وفق نظام الدائرة الوطنية الواحدة      تطالب اليوم بإجراء انتخابات تشريعية      " فتح"فهذه  
ومع أن النظام النسبي    ). أي نظام األكثرية  (بإجرائها وفق نظام الدوائر     " حماس"في حين تطالب    ) النسبية

الذي يتأسس على إجراء انتخابات وفق المعايير السياسية والوطنية، وبعيـداً مـن االنتمـاءات العائليـة                 
ألفضل، إال أن حركة فتح ال تتبنى هذه الطريقة لتطوير النظام السياسي، وإنما بـسبب               والمناطقية، هو ا  

مصلحتها كفصيل، كونها خسرت حصة كبيرة من المقاعد في االنتخابات الـسابقة للمجلـس التـشريعي                
وفق النظام الدوائري األكثري، في حين حصدت حصة مناسبة لها وفق نظام االنتخابات علـى               ) 2006(

لم تقر طريقة االنتخابات وفق الطريقة النسبية حينمـا كانـت     " فتح"وشاهد ذلك أن    . لقوائم النسبية أساس ا 
تسيطر على المجلس التشريعي، وأن هذه الحركة ال تعتمد طريقة التمثيل النسبي فـي المنظمـة وفـي                  

وح المؤسسية فـي    المنظمات الشعبية، وأنها لم تعمل على ترسيخ الديموقراطية والمشاركة السياسية والر          
  .العمل الفلسطيني طوال قيادتها له، في األربعة عقود الماضية

أما حركة حماس التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بناء على النظـام االنتخـابي الـدوائري                 
واألكثري فهي تصر على هذا النظام، برغم تخلفه وعدم تلبيته لمعايير تطـوير االنتمـاءات الوطنيـة،                 

 7حة تعزيز االنتماءات العائلية والعشائرية والمناطقية، بل إنها تطالب أيضاً برفع نسبة الحسم إلى               لمصل
، لقطع طريق الوصول، إلى مقاعد المجلس التشريعي، على         )بالنسبة إلى نظام االنتخابات النسبية    (بالمئة  

انتخابات قادمة لهذا المجلس،    الفصائل الصغيرة، وبالتالي تقاسم المجلس التشريعي مع حركة فتح في أية            
  .ما يضر بواقع التنوع والتعددية والتمثيل في الساحة الفلسطينية

وما يؤكد ما ذهبنا إليه أيضاً أن فتح وحماس ولغتا في عملية االعتقـال الـسياسي واالعتقـال للـشبهة                    
حين أن األجهـزة    ، في   )نيابة عن حركة فتح   (السياسية، فالسلطة تقوم باعتقال ناشطي حماس في الضفة،         

األمنية التابعة لحماس تعتقل ناشطي فتح في قطاع غزة، وكل طرف يتهم الطـرف األخـر بممارسـة                  
وبالمحـصلة  ! االعتقال والتنكيل بحق منتسبي الفصيل اآلخر، وكل طرف يطالب األخر بإطالق المعتقلين    

ة الفلسطينية، ما يؤشـر إلـى       فقد باتت قضية االعتقال واحدة من أهم مصادر التوتير السياسي في الساح           
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف تطالـب هاتـان الحركتـان             . تدني مستوى المسؤولية الوطنية   

باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية فيما هما تمارسان االعتقال السياسي؟ ومـن              
إسرائيل أم فتح وحماس؟ وبديهي فـإن االعتقـاالت        أولى بإطالق سراح المعتقلين السياسيين الفلسطينيين       

الجانبية تنم عن عقلية فصائلية تستهتر بالناس وبحرياتهم وكراماتهم، فضالً عن أنها تـضعف صـدقية                
  . مطالبة هذه الفصائل إلسرائيل بإطالق األسرى الفلسطينيين من سجونها

ـ            ب الـذي وصـلت إليـه الـساحة         من ذلك يمكن القول إن فتح وحماس تتحمالن المسؤولية عن العط
، وتآكل دور المؤسسات الجامعـة، مثـل        )بين الضفة وغزة  (الفلسطينية، بواقع انقسام الكيان الفلسطيني      

  .منظمة التحرير، والسلطة، والمجلسين الوطني والتشريعي، وتدهور بنية الحركة الوطنية
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لسير في أي برنامج، ال فـي برنـامج         وبديهي فإن الساحة الفلسطينية في هذه الحال لم تعد قادرة على ا           
، وال في برنامج التسوية، بواقع ضعف       )الذي لم تعد ترغب فيه فتح ولم تعد حماس قادرة عليه          (المقاومة  

فاعلية الوضع الفلسطيني، ووجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل؛ ما يفتح المجال على مزيـد مـن                 
  .الشلل والفوضى

االلتفـات الـى مواجهـة التحـديات        ) وبقية الفـصائل  (ديي فتح وحماس    على ذلك فإن المطلوب من قيا     
والمخاطر الحقيقية، بدالً من مواصلة الجدل العقيم والصراع الحامي وتسعير الخالفات الفارغـة، حـول               

وإعادة بناء األجهزة األمنية وشكل النظـام       ) أو لجنة وطنية موقتة   (تشكيل حكومة وحدة    : قضايا من مثل  
  .االنتخابي

الحقيقة فإن هكذا نقاشات ومجادالت وخالفات ليس لها صلة بمشكالت الواقع الفلسطيني، وهـي تليـق                و
بحركات سلطوية، وتنم عن حال التدهور في مبنى ومعنى حركة التحرر الفلسطينية؛ هذا إذا كان ما زال                 

  !ثمة حركة بهذا المعنى في األصل
  12/7/2009الحياة، 

  
  عنيهم األمر؟ هل وصل خطاب مشعل إلى من ي  .41

  عريب الرنتاوي 
ـ     لخطاب رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق خالد مشعل ، مع           " االنجليزية" لم أعثر على نسخة ب

أن الخطاب بما تضمنه من مواقف ورؤى ، شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة حماس السياسية ، فهـل                   
 وهذا هو السؤال األهـم ، هـل نجحـت           لكل من يعنيهم األمر ، بل     " الترجمة"قررت الحركة ترك أمر     

  .الحركة في تسويق هذه التحوالت وتسويغها ولفت انتباه العالم لها
كنا نعتقد أن الجمهور المستهدف بالخطاب والتحوالت على حد سواء ، لم يكن جمهور مخـيم اليرمـوك    

ـ  " نادي الفصائل والشخصيات الفلسطينية"وال   د أن الجمهـور  التي كبرت وشاخت في دمشق ، كنـا نعتق
المستهدف هم قوم آخرون ، ال يتقنون العربية ، وكان من األفضل لو أن الخطاب وجه إليهم بلـسانهم ،                    

فال بأس في ذلك ، ولكن بشرط واحـد ، أن تعقـب             " النطق بلسان الضاد  "أما وقد اختارت قيادة حماس      
ل األوساط المـستهدفة ، وإال      المهرجان والخطاب حملة تسويق وترويج للخطاب واسعة النطاق ، وفي ك          

ضاعت الرسالة والفكرة من وراء تلك الصياغة الدقيقة لكل كلمة من كلماته ، وضاع الجهـد الـسياسي                  
والتنظيمي الكبير الذي رصد من أجل إخراج الخطاب والمواقف إلى دائرة الضوء ، وباسم الحركة فـي                 

  .مهرجان ذلكمختلف أماكن تواجدها كما أراد أصحاب الخطاب ومنظمو ال
ولو كنت مكان قيادة حماس ، لعمدت فورا إلى ترجمة الخطاب إلى مختلف اللغات الحيـة ، وألوصـلته                   
إلى كل من يتعين عليهم قراءته ، ولحشدت جيشا صغيرا من الناطقين ، إعالميين وسياسـيين ، ممـن                   

ة حتى لبعض رموز حماس     يمكنهم الدفاع عن الخطاب وإبراز عناصره الجديدة ، ولم أكن ألترك المسأل           
والناطقين باسمها ، الذي تأخذهم المناكفات أحيانا فيضيعون فكرة الخطاب ورسالته ، وال ألولئك الـذين                
يحتاجون لفترة أطول من الوقت لكي يستوعبوا مراميه وأهدافه ، فليس لدى حماس وال الفلسطينيين ترف                

  .إضاعة الوقت وتبديده
ألخص رئيس مكتبها السياسي ، أن يراجعا حصيلة الجدل وردود األفعـال            والحقيقة أن على حماس ، وبا     

التي أثارها الخطاب ، وأن يقيما جدية هذه الحصيلة وجدواها ، ومـا إذا كانـت بمـستوى التطلعـات                    
والرهانات أم أنها جاءت دون ذلك بكثير ، فبعد مرور أسبوعين فقط على الخطاب ومـا تـضمنه مـن                    

 حماس وأطروحاتها ، يبدو أن الجدل قد هدأ أو تراجـع كثيـرا ، وأن ردات                 تحوالت نوعية في مواقف   
الفعل عليه قد تالشت إلى حد كبير ، واألرجح أن الجدل وردود األفعال ظلت في معظمها محصورة في                  
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على أبعد تقدير ، فهـل      ) وإلى حد ما العربي   (الدوائر اإلعالمية والصحفية ، وعلى المستوى الفلسطيني        
  . صد بالخطاب وهل تلك هي الحدود المتواضعة للنتائج المتوقعة أو المتوخاة من؟هذا ما ق

ـ      ، من قبل دوائر ال تريد أن تـسمع صـوت االعتـدال             " مؤامرة صمت "في ظني أن الخطاب تعرض ل
الفلسطيني ، سواء صدر عن المنظمة أو عن حماس ، وفي ظني أن حماس تتحمـل المـسؤولية علـى                    

، فقد كان يتعين على الحركة إتباعه بحركـة سياسـية ودبلوماسـية             " واضعهضعف مردود الخطاب وت   "
وإعالمية واسعة النطاق ، وبمبادرات تبنى عليه ، تضع في قلب استهدافاتها ، الوصـول إلـى الـدوائر                   
الغربية ، السياسية واإلعالمية ، إلى السلطات والرأي العام في دول أوروبا والواليات المتحدة وروسـيا                

ا وغيرها من األطراف ذات الصلة بما فيها الرأي العام اإلسرائيلي ، فمشكلة حماس والفلسطينيين               وتركي
مع هذه األطراف ، وليست مع تحالف الفصائل وال الشخصيات التي حضرت المهرجان الحاشـد الـذي                 

  .نظمته الحركة في العاصمة السورية قبل أسبوعين
  12/7/2009الدستور، 

  
  يديولوجيا واالساطير الدينيةسطو مسلح مدجج باال .42

  نواف الزرو 
ما يجري على ارض القدس والضفة الغربية هو بالتأكيد سطو صهيوني مسلح علـى االرض والتـاريخ                 

وما يجـري   . ،...وما يجري هو انتهاك صارخ متواصل لكافة المواثيق والقرارات الدولية         . ،...والتراث
  .،.. االحتالل بالقوة الغاشمة، وما يجري تغطيه دولة...هو استخفاف بالعرب

يمكن ان نقول ان تلك الدولة ترتقي الى مستوى اكبر مافيا لالوطان واالراضي والممتلكات على وجـه                 
سؤال كبير عاجل ملح    . ؟،...فماذا نحن فاعلون فلسطينيا وعربيا في ضوء كل ذلك        . ،...الكرة االرضية 

  .،..على االجندات الفلسطينية العربية
ينما يجمع العالم كله تقريبا اليوم من امريكا الى اوروبا الى االمم المتحدة ، ناهيكم عن االجماع                 ب.. عالميا

تستحضر دائما وتعمل وفقا لتلك     " اسرائيل"العربي واالسالمي على رفض االستيطان الصهيوني ، اال ان          
 اي  -هم ما يقوله الغـوييم      ليس الم : "المعادلة في العالقات الدولية التي كان وضعها بن غوريون كما يلي          

  .،"... وانما المهم ما يفعله اليهود-اآلخرون 
ولكن ما يفعله اليهود الصهاينة في هذه االيام انهم يشنون حروبا مفتوحة على الوطن والـشعب العربـي                  
الفلسطيني ، ويشنون حربا من نوع خاص بهم على االرض الفلسطينية تستهدف االستيالء الكامل عليهـا                

  .،..رها الى نهرها على انقاض شعبها وحقوقه التاريخية فيهامن بح
وليس ذلك فحسب ، فهم يغطون عمليا السلب والنهب والسطو المسلح والجرائم بااليديولوجيا واالساطير              

ان االنتقادات الدولية لالستيطان االسـرائيلي فـي        :"الدينية ، فالحاخام ياكوف سافير يعبر عن ذلك قائال        
سخيفة الن اهللا هو الذي وعد اليهود بهذه األرض وعلى العرب ان يرحلوا الى مكان آخر                "ة  الضفة الغربي 

  .؟" انها ديارنا-ان هذه األرض هي ارض يهودية : "، ويضيف" 9002/5/03 -ب . ف. ـ ا
ـ      رسالة تحمل في طياتها تهديداً صريحاً وواضحاً       " حاخامات أرض إسرائيل  "وفي السياق وجه ما يسمى ب

ينصحونه بأال يقوم بخطوات متسرعة من قبيل       ) الذي ال يحتاج قطعا الى تهديد     ( الحكومة نتنياهو    لرئيس
 بأرض إسرائيل ألعدائها ألنها ستجلب كارثة على اإلسرائيليين وعلى نتنياهو بشكل            - ما أسموه    -ترك  

  ". م2009 ـ 6 ـ 3شخصي حسب تعبيرهم ـ األربعاء 
 يـذكر بـالجوهر الحربـي    2009 ـ  6 ـ  20يفة هـآرتس ـ   المحلل االسرائيلي ألوف بن في صـح 

أن المستوطنين ال يختبئون خلف شعارات نتنياهو في الزيادة الطبعيية والتطورالطبيعي           : لالستيطان قائال 
التي تهدف إلى التخفيف من الضغط األمريكي ، فهم ال يخجلون في حربهم مع الفلسطينيين أساسـا فـي                   

  .أجل استمرار السيطرة اإلسرائيليةإقامة وقائع على األرض من 
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أن الحرب الحقيقية   :"سابقا كان كتب في معاريف قائالً       " هعوالم هزيه "وأوري أفنيري رئيس تحرير مجلة      
الخرائط والقرارات  : تدور رحاها على االرض في أنحاء الضفة الغربية والقدس ، وأسلحتها تتكون من              

تعلق بها مصير ومستقبل ماليين الفلسطينيين ، فإما الحياة         ، واألوامر العسكرية ، وهي حرب مصيرية ي       
أن مفاوضات التسوية الدائمة ستار من      : "، وفي مقالة أخرى له نشرتها صحيفة معاريف يؤكد        " أو الموت 

الفلسطيني بكل عنفوانه وتشن اسرائيل معركة حثيثة لترسـيخ         _ الدخان يتواصل خلفه النزاع اإلسرائيلي      
لية في كل أرجاء الضفة الغربية ، فما يجري على األرض يفوق بكثير كل ما يـنعكس                 السيطرة اإلسرائي 

اذ تتواصل في كل أرجاء المناطق المحتلة ، معركة ترمي إلى تحويل كل قريـة و            .. في وسائل اإلعالم    
مدينة فلسطينية إلى جيب منقطع محوط بمناطق سيطرة اإلسرائيلية ، هذه ليست مـن عمـل متعـصبين         

 ، بل معركة مخططة جيداً تتواصل في عهد الليكود والمعراخ على حد سواء ، والهدف منع كل                  مجانين
  ".امكانية إلقامة دولة فلسطينية حقيقية مستقلة

وعمليا على امتداد مساحة االرض في الضفة الغربية لم يتوقف بلدوزر التجريف واالستيطان عن العمل               
ن مشهد االستيطان ونهب االراضي العربيـة النقـاب عـن           في جسم الضفة ، اذ تكشف لنا احدث عناوي        

معطيات مذهلة حول منـاطق نفـوذ المـستوطنات وامتـداداتها وتـداعياتها علـى مـستقبل الوحـدة                   
الجيوديموغرافية الفلسطينية وعلى مستقبل الدولة الفلسطينية التي ما تزال تـراوح فـي دائـرة الحلـم                 

  .،...التاريخي
ما بين القدس والبحر الميت ، يشير تقرير لالمم المتحدة مثال           ) 2كم1345(الـفعالوة على قرار مصادرة     

 2008من اراضي الضفة واقعة تحت سيطرة المستوطنات االسرائيلية ـ حتـى آذار ـ    % 38,3ان "الى
  ".ـ 

 كما  -من الضفة الغربية تقع تحت سيطرة االمبراطورية االستيطانية         % 40"ولكن لترتفع هذه النسبة الى      
ثق رئيس دائرة شؤون لمفاوضات في منظمة التحرير الفلسطنينية الدكتور صائب عريقات ـ وكـاالت   و

  ". م2009 ـ 6 ـ 5ـ الجمعة 
 مرة خالل االعوام    39ان عدد المستعمرين اليهود في الضفة الغربية تضاعف         "كما تشير المعطيات الى     

ن وتيرة التوسع االستيطاني زادت منـذ  أ" ، بل ان الدكتور مصطفى البرغوثي قال"  ـ  2007 - 1972
إنه ال يوجد تفـسير لتـسارع       "، موضحا   " أنابوليس بمقدار عشرين ضعفاً مما كان عليه الحال قبل ذلك         

  ".وتيرة االستيطان سوى أن إسرائيل تريد االحتفاظ بجميع تلك المناطق
لدكتور جاد إسحاق مـدير     وعن خرائط االستيطان والجدران والتهويد ومناطق العزل والمصادرة كشف ا         

 القدس النقاب عن الخطة اإلسرائيلية الرامية الـى مـصادرة مـساحات             -معهد األبحاث التطبيقية اريج     
واسعة من جنوب الضفة الغربية وعزل الجنوب عن الوسط والشمال ، اضافة الى تهويد المدينة المقدسة                

 % 38 الغربية عملياً وعزل أكثر من   من الضفة  % 14,4واكمال جدار الفصل العنصري بضم أكثر من        
  ).غور األردن(منها وخاصة في الواجهة الشرقية 

 50 %- 40المخطط اإلسرائيلي التهم حتى اآلن حوالي       "وعلى نحو مكمل تفيد المصادر الفلسطينية بان        
ت عـن   أن الحركة االستيطانية اإلسرائيلية أعلن    "، مشيرة إلى    " من الضفة والذي ما زال ساري المفعول      

 من  35%خرائطها وتصوراتها للحل مع الفلسطينيين ، والذي يتضمن حصرهم في معازل على مساحة              
  ..؟"الضفة في حين إسرائيل تقوم بالتهام بقية األراضي

إذن ، هي حروب شاملة ، حروب على االرض والشعب الفلسطيني تتقدمها حروب االستيطان والـضم                
ابق مع عملية المفاوضات والسالم العقيمة المماطلة ، وتهدف إلى          والتهويد ، وهي سطو مسلح حقيقي يتس      

  .،"...ارض اسرائيل الى االبد"تطويب الضفة الغربية جزءا من 
  12/7/2009الدستور، 
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