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  والجهاد الغتيال عرفات وقادة حماس واألمريكيينعباس ودحالن اجتمعا مع اإلسرائيليين: القدومي .1

 فاروق القدومي رئيس الدائرةأن   حسن حيدر عمان عن مراسلها في 12/7/2009قدس برس،  نشرت
محمود عباس رئيس السلطة نعت السياسية في المنظمة التحرير الفلسطينية، والقيادي في حركة فتح، 

مستبد بتصرفاته االنفرادية، سعيا إلى اقتناص "، كما وصفه بأنه "المنشق عن حركة فتح"الفلسطينية بـ
  .وفق تعبيره" األلقاب، واالستيالء على السلطة

، عن محضر )11/7(ين، في العاصمة األردنية عمان السبت وكشف القدومي، في لقاء مع صحفي
 قادة لحماس واغتيال أمريكي خطط لقتل الرئيس ياسر عرفات مسموماً، - إسرائيلي-اجتماع فلسطيني"

تورط رئيس السلطة الوطنية "محضر اجتماع يؤكد   وقال القدومي، إن  ".والتخطيط لتصفية آخرين
 .، حسب قول القدومي"ابق النائب محمد دحالن في ذلك المخططمحمود عباس والمسؤول األمني الس

محضر االجتماع الذي جمع عباس ودحالن مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق "وقال القدومي إن 
 / آذار أرئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكي برئاسة وليم بيرنز، في مطلع

قاطع، تم خالله التخطيط لتسميم عرفات، واغتيال القيادي في حركة ، يعتبر دليل اتهام 2004مارس 
االجتماع خطط، كما يكشف "وأضاف القدومي أن  ".حماس عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين

المحضر، لتصفية عدد من قادة حركة حماس مثل إسماعيل هنية، ومحمود الزهار، وعدد من قادة الجهاد 
وتابع قائالً  ". اهللا الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من أجل تصفية المقاومةاإلسالمي وفي مقدمتهم عبد

لقد أرسل الرئيس الراحل عرفات محضر االجتماع لي، فنصحته بالخروج فوراً من األراضي المحتلة، "
  ".ألن شارون ال يمزح على اإلطالق بشأن التخطيط لقتله، ولكنه فضل المواجهة وتحدي تهديداته

تحذير الفصائل الوطنية من ما " القدومي هدفه من وراء اإلعالن عن محضر االجتماع اآلن، إلى وأرجع
يحاك ضدها، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه، ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح 

ياهم ، واصفاً إ"بعدما ضمت صفوفها أشخاصاً ال يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة
ونحن مشروع .. أنا من مؤسسي الحركة"وتابع قائالً  )".فتح(بالدخالء الهادفين إلى اختراق الحركة "

اطمئنانه لنتائج ردود األفعال تجاه المعلومات الواردة في محضر "، معرباً عن "شهداء منذ تشكيلها
  ".االجتماع

طة لكيفية تحقيق سيطرة حركة على نسخة منه، خ" قدس برس"ويتضمن محضر االجتماع، الذي حصلت 
فتح والسلطة الوطنية على األراضي المحتلة بعد إقصاء حركة حماس وتصفية قادة المقاومة من الفصائل 

  .الوطنية
قتل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد اإلسالمي "وتحدث شارون في بداية االجتماع عن هدف 

حالة من الفوضى في صفوفهم تمكن عباس ودحالن من وكتائب األقصى والجبهة الشعبية لخلق 
  ".االنقضاض عليهم بسهولة
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مآل تلك الخطة الفشل، دون التمكن من القضاء عليهم أو "ولكن عباس، بحسب المحضر، اعتبر أن 
مخطط جاهز، جرى تزويده للجانب األمريكي مكتوباً، يقوم على "، فيما أعلن دحالن عن "مواجهتهم

  ". السيطرة على كل األجهزة األمنية والمؤسساتاستكمال، في البداية، للتمكن من إحالل فترة هدوء
 إال أذا توفرت ضمانات إبعادهقتل عرفات مسموماً وعدم "وشدد شارون بحسب المحضر، على طلبه 
طلب أن يتم تمرير كل شيء من خالل "، ولكن عباس "وضعه في اإلقامة الجبرية من الدولة المعنية

وفي مرحلة .. ى حين السيطرة على األرض والمؤسسات وحركة فتح وكتائب األقصىعرفات، إل
االصطدام مع التنظيمات الفلسطينية وتصفية قادتها وكوادرها، فإن هذه األمور سيتحمل تبعاتها عرفات 

  .، حسب قوله"نفسه، حيث ال يقبل إال أن يكون القائد وليس على الهامش
 شخص، بهدف 1800ليط من الشرطة واألمن الوقائي بعديد يتجاوز تشكيل جهاز خ"وأعلن دحالن عن 

التمكن من استيعاب من تم تزكيته من الجانب اإلسرائيلي داخل صفوفه، على أن يتم وضعهم أمام 
خيارات صعبة والتضييق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا والعمل على عزل الضباط الذين يكونون عقبة 

 من حماس والجهاد وكتائب األشخاصلقد جرى وضع أخطر "خاطباً شارون وتابع دحالن م". أمامنا
األقصى تحت المراقبة بحيث لو طلبتم مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة 

إلى جانب اختراق صفوف التنظيمات .. بما يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم
عدم عالقة هذا "وأكد دحالن  ".مكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهمالفلسطينية بقوة حتى نت

الجهاز بالرئيس عرفات، باستثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خالل وزارة المالية، حيث جرى 
  ".اقتطاع ميزانية خاصة للجهاز من أجل تغطية كل النفقات

ن خالل افتعال أزمة في البداية للتمكن من قتل القادة طلب مجدداً تصفية قادة حماس، م"غير أن شارون 
دعمه ومساندته من الجو لضرب "، مؤكداً "العسكريين والسياسيين وتمهيد الطريق للسيطرة على األرض

  ". األهداف الصعبة
بينما أيد الوفد األمريكي خطة دحالن بترك فترة هدوء من أجل السيطرة الكاملة، وقال مخاطباً عباس 

عليكم االنسحاب من بعض المناطق لتتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية األمن فيها، فإن حدثت "ن ودحال
أي عملية عدتم واحتللتم تلك النقطة بقسوة حتى يشعر الناس أن هؤالء كارثة عليهم وأنهم الذي يجبرون 

  ". على العودة من المناطق التي خرج منهااإلسرائيليالجيش 
عباس كان ينصح إسرائيل بعد االنسحاب قبل تصفية البنية التحتية "ا بأن غير أن شارون أوضح هن

، وهو األمر الذي أيده عباس في االجتماع، ولكنه أخذ على الجانب اإلسرائيلي عدم نجاحه "لإلرهاب
  . الكامل في ذلك

ائي والشرطة السيطرة على المؤسسات، فضالً عن القوة األمنية المشتركة من األمن الوق"فيما أكد دحالن 
بقيادة العقيد حمدي الريفي، حيث تم إرسال كافة الوثائق المتعلقة بهذا الجانب للجانبين اإلسرائيلي 
واألمريكي، حيث سيتم العمل في النصف الشمالي من القطاع كبداية أما بالنسبة لكتائب األقصى فقريباً 

  ".ئد واحد سيصفي كل من يعيقناستصبح كالكتاب المفتوح أمامنا ولقد وضعنا خطة ليكون لهم قا
وقد أعلن شارون موافقته على المخطط، معيداً المطالبة بقتل أهم القيادات السياسية إلى جانب القيادات 

  .العسكرية مثل الرنتيسي وعبد اهللا الشامي والزهار وهنية والمجدالوي ومحمد الهندي ونافذ عزام
نادية سعد الدين ويوسف ، رام اهللاوعمان سليها في  نقال عن مرا13/7/2009الغد، األردن، وأضافت 
، قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح رفضت ما جاء من اتهامات على لسان القدومي أن الشايب

من جانبه دحض القيادي في حركة فتح حسن أبو لبدة االتهامات الواردة في محضر االجتماع المذكور، ف
يتم توجيه مثل تلك االتهامات الجزافية بالتخوين "، معيباً أن "وغير المسؤولةبالتلفيقية والمفبركة "ووصفها 

وقال أبو لبدة، وهو أمين عام  ".والتواطؤ مع الجانب اإلسرائيلي للنيل من شخصيات وطنية تاريخية
هذه محاولة يائسة للتشويش على القيادة "مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة سالم فياض، إن 
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ة، وتأتي في سياق المناكفات القائمة حالياً حول عقد المؤتمر السادس لفتح وتباينات الرأي بشأن الفلسطيني
مكان انعقاده وعضويته، حيث من المعروف أن القدومي يعارض عقده داخل األراضي المحتلة، ولكنه 

" الغد"لى وأضاف في حديث إ ،"يقوم بمحاوالت مختلفة من أجل تجنيد رأي عام للتشويش على المؤتمر
". ال نعلم مدى صحتها خاصة في هذا الوقت الذي يسهل فيه فبركة المعلومات وتزييفها"من رام اهللا 

  ".أي اتهام موجه إلى أية جهة فلسطينية بالتورط باغتيال الرئيس عرفات"ورفض 
 أكثر صحة االتهامات، وأكد" الغد"من جانبها نفت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، في حديث لـ

، التي ال "الغريبة"من مسؤول فضلوا عدم ذكر اسمهم، على ضرورة تجاهل مثل هذه التصريحات 
  .تستحق الوقوف عندها، حتى إن البعض وصفها بغير البريئة، وبالمسمومة

، رفضها لمثل هذه التصريحات، حال تم التأكد من صحة "الغد"من جهتها أكدت حركة فتح في حديث لـ
، مساء أمس "الغد"ومي، وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم فتح في حديث هاتفي مع نسبها إلى القد

حتى اآلن لم تصلنا معلومات دقيقة حول هذه التصريحات، لكن إذا كان فيها اتهامات للسيد ): األحد(
ن أن حال تم التأكد م: مضيفاً.. الرئيس فإنها بالتأكيد اتهامات باطلة، ومرفوضة، وغير صحيحة بالمطلق

القدومي اتهم الرئيس عباس بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس عرفات، وهذا غير ممكن قبوله، سيصدر 
 .بيان رسمي يعبر عن الموقف الواضح والمعلن لحركة فتح

  : على نص البيان الذي أصدره القدوميعولإلطال
pdf.000001100007177101288311905/newsimages/net.alhaqaeq://http  

  
  ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أكبر من الخالف الداخلي:  للمصالحة استعداد حماس مؤكداًهنية .2

إن :  رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية قال أنغزة من 13/7/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 المصري الذي أجرى مشاورات مع الفصائل الفلسطينية في دمشق ورام اهللا قدم اقتراحات الوفد األمني

وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب زيارته مخيماً  .إلزالة نقاط الخالف بين حركتي فتح وحماس
اتفاق أنه ال بد من إزالة كافة العقبات التي تعترض التوصل إلى : "لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة غزة أمس

الوسيط المصري يبذل جهوداً كبيرة لجسر الهوة في "وأشار إلى أن ". مصالحة وطنية وإنهاء االنقسام
  ".موقف الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وقد قدم اقتراحات إلزالة نقاط الخالف القائمة

ل السياسي في الضفة إن ملف االعتقا: ولم يتطرق هنية إلى تفاصيل االقتراحات المصرية، لكنه قال
الغربية يعتبر أهم العقبات التي تحول دون التوصل التفاق مصالحة إلى جانب قضايا أخرى سياسية 

نحن جاهزون لتقديم استحقاقات استعادة الوحدة الوطنية والجغرافية ألن ما يتعرض له : "وأضاف ".عالقة
  ".الشعب الفلسطيني أكبر من الخالف الداخلي

 أكد هنية أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لحلِّ الخالفات الداخلية وإنهاء حالة وفي تصريح آخر،
التي تصدر عن وزارة اإلعالم " الرأي"وشدد هنية في مقابلة مع صحيفة . االنقسام في الساحة الفلسطينية

ى حقوق الشعب في غزة أمس، على أن الخيار األمثل أمام الكل الوطني هو التوحد في خندق الحفاظ عل
: وحول تأثير الحرب اإلسرائيلية التي مضى عليها ستة أشهر على عمل الحكومة؛ قال هنية .الفلسطيني

إن الحكومة استطاعت خالل وقت قصير استيعاب الكثير من آثار الحرب، واالنطالق بكل مكوناتها نحو "
ته الكاملة بالوزراء الذين يعملون في ظل ، معبرا عن ثق"العمل الحثيث، متسلِّحةً بالمعنويات العالية

  .ظروف استثنائية صعبة؛ نتيجة الحصار والعدوان والحرب وحالة االنقسام والكثير من التحديات
وأشاد باإلنجازات التي حقَّقتها الوزارات أثناء الحرب وبعدها، رغم قلة اإلمكانيات وصعوبة الواقع 

ح مع كلِّ مكونات المجتمع الفلسطيني، سواء كانت حركات الراهن، مؤكدا حرص الحكومة على االنفتا
أهليةً أو عشائر ا أو منظماتسياسي، . سياسيةً أو أحزاب واعتبر أن تبنِّي الحكومة فكر المقاومة هو إبداع

إن المقاومة ليست مجرد بندقية أو عبوة ناسفة، وإنما فكر وثقافة وهوية، ونحن لم نخلط بين : "قائالً
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مراحل، بل نعي جيدا أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، ولكن ندير حكومةً تحمي وتدافع عن برنامج ال
  ".المقاومة

إن زرعكم قد آتى أكله وأنتم في طليعة : "ووجه هنية مجموعةً من الرسائل إلى أبناء حركة حماس، قائالً
ر إليكم، فابقَوا عند حسن ظن أمتنا بكم، مشروع التحرر الوطني والبناء اإلسالمي، وعيون الدنيا تنظ

  ".فأنتم أمل هذه األمة وعنوان مواجهتها في طريق استعادة األقصى وبناء صروح المجد والعزة
إننا نعلم ما تعانون من شهداء وجرحى وأسرى، ولكنها ضريبة : رسالتنا الثانية ألبناء حماس: "وأضاف
رسالتنا : "وتابع". م بإخوانكم من أبناء شعبنا الذين يخالفونناوحنانيك.. ضريبة االنتصار القادم.. الدعاة
تمسكوا بعوامل القوة، وأولها اإليمان باهللا، والتقوى، واالبتعاد عن مخالفته واجتناب نواهيه، : الثالثة

وإن وإعالء راية العزة باإلسالم، ومن ابتغى العزة في دونه أذلَّه اهللا، وما الدنيا وقوتها إال فتنةٌ وغرور ،
  ".قوتنا الحقيقية في مدى التزامنا باإليمان، وأن نخفض جناحنا لشعبنا

نقول هدانا اهللا وإياكم سواء السبيل، نحن وأنتم في مركب : "وقال هنية في رسالة موجهة إلى حركة فتح
 معا واحد وأرض واحدة؛ هي فلسطين، يرفع اهللا ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، عدونا مشترك، لنعمل

لقد آمنَا منذ البدء أن : "وأضاف". في مواجهته، ونتحرك في سياق متصل الستعادة حقوقنا وإقامة دولتنا
ال حلَّ إال بالحوار وتعايش البرامج المختلفة؛ ما دامت وجهتها واحدةً وبوصلتها معرفة تجاه القدس 

لى مصلحة شعبنا؛ فلن تُجدي نفعا، واألقصى وحقوق شعبنا، أما االستقواء بالخارج وتغليب أي مصلحة ع
والمكر السيئ ال يحيق إال بأهله، واعلموا أن قوتنا في وحدتنا على كلمة سواء من أجل فلسطين الوطن 

 ".  والقضية، والمراهنة على غير ذلك مقامرةٌ بمصالح شعبنا وحقوقه، ونتائجها معروفة سلفًا بالخسارة
حماس " إسماعيل هنية أكد أن  أن فتحي صباح،غزة  مراسلها فينقالً عن 13/7/2009 الحياة، وأضافت

جاهزة لالجتماع مع قادة فتح إلنهاء الخالفات الحاصلة والتوصل إلى مصالحة تضمن تحسين الوضع 
  ."األمني والمعيشي للشعب الفلسطيني

  
  2012 االنتخابات الفلسطينية حتى تأجيل رسمية ترجح إسرائيلية أوساط ":جيروزاليم بوست" .3

ن االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة أ اإلسرائيلي رسمية في قيادة الجيش أوساط قدرت :بيت لحم
 ووفقاً . من المرجح أال تحدث بسبب استمرار الصراع الداخلي الفلسطيني2010يناير / كانون الثانيفي 

محمود عباس ورئيس الوزراء فان السلطة التي يقودها الرئيس  ألحد كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي،
االنتخابات فإن  ،وفقا لذات المصادر .2012سالم فياض يفضل تأجيل االنتخابات وعقدها في عام 

  .البرلمانية ستؤجل بسبب استمرار االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة
ن مواصلة ووفقا لضابط كبير، كما نقلت عنه جيروزاليم بوست فان الرئيس عباس وسالم فياض يفضال

والسيطرة على الضفة الغربية والحصول على دعم من المجتمع الدولي لبناء  العمل في هذا اإلطار،
  .االقتصاد الفلسطيني وقوات األمن

 مدربة األمن كتائب من قوات 10ووفقا لخطة من جانب الواليات المتحدة فإن الفلسطينيين سيكون لديهم 
أربع كتائب تم نشرهم بالفعل في الضفة الغربية وثالثة من . 2012 من قبل الواليات المتحدة بحلول عام

باإلضافة إلى ذلك، فإن  . يتم نشرها في منتصف العام القادمأن تتدرب في األردن على أنالمقرر 
 يقومان ببناء السجون للسلطة الفلسطينية، وسبق أن وضعت خطط األوروبيالواليات المتحدة واالتحاد 

  .في الضفة الغربيةلبناء سبعة سجون 
  13/7/2009وكالة معاً، 
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  االستيطان بالدولتين ووقف "إسرائيل"عباس يتمسك بربط استئناف المفاوضات النهائية باعتراف  .4
على إسرائيل االعتراف بحل الدولتين ووقف كامل "قال الرئيس محمود عباس إن :  فتحي صباح-غزة 

فاوضات الخاصة بقضايا الحل النهائي، وهي القدس، أجل استئناف الم للنشاطات االستيطانية من
ن المطلوب أن يقوم كل إوأضاف . "والمستوطنات، والالجئين، والمياه، والحدود، واألسرى، واألمن

 التي توافق المجتمع الدولي عليها عام "خريطة الطريق"طرف بواجباته المنصوص عليها في خطة 
وأوضح عباس خالل مؤتمر صحافي مع نظيره  .ئيلي اإلسرا- لتسوية الصراع الفلسطيني 2003

توجد مساع أوروبية وأميركية في هذا ": الروماني ترايان باسيسكو في مقر المقاطعة في رام اهللا
أكدنا للرئيس الروماني اهتمامنا البالغ بعملية السالم، وطلبنا من الطرف اإلسرائيلي ": ، وقال"الخصوص

حسب ما ورد في خريطة الطريق، وأبرزها االعتراف بحل الدولتين، أن ينفذ ما عليه من التزامات ب
وقف كامل للنشاطات االستيطانية، وبالتأكيد عند ذلك ستكون الطريق ممهدة لمناقشة قضايا الحل النهائي 

كذلك تحدثنا عن المصالحة الداخلية والجهود التي تبذلها الشقيقة مصر من أجل استعادة  ":وأضاف. "كلها
نحن نريد لهذه الوحدة أن تُستعاد في اقرب فرصة ألننا ال نريد أن نترك أي " و"الوطنية الفلسطينيةالوحدة 

  ."ذريعة يتذرع بها اآلخرون، وكذلك فإن الوحدة الوطنية مطلب وطني فلسطيني ضروري لنا
ذلك جهوده إلحياء واستئناف الحوار الداخلي الفلسطيني، وك"بدوره، أكد باسيسكو دعم بالده جهود عباس 

فهم أهمية المصالحة الفلسطينية من "لى إودعا الفصائل الفلسطينية . "في استئناف المفاوضات مع إسرائيل
خالل إعطاء المزيد من المرونة في مواقفهم، وإعطاء مصر الفرصة لنجاح مهماتها وتحويل المصالحة 

 بالغة لعملية السالم ويعتبرونها أولوية رومانيا واالتحاد األوروبي يولون أهمية"وقال إن  ."إلى أمر واقع
طراف، عملية السالم لن تتقدم مع وجود شروط مسبقة لدى جميع األ"وأضاف أن . "للسياسة الخارجية

وأكد أن . "وخالل لقاءاتي مع قادة المنطقة شعرت بأن الجميع لديه الرغبة الكاملة في تحقيق السالم
 األوسط، لذلك سنقوم بافتتاح ممثلية لرومانيا لدى السلطة، والتي رومانيا مهتمة بإحقاق السالم في الشرق"

  ."، لكن ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك)أمس(كان من المفترض أن تفتتح اليوم 
  13/7/2009الحياة، 

  
 نتنياهو يريد إنهاء المفاوضات قبل انطالقها من خالل وضع شروط غير مقبولة: أبو ردينة .5

لفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها  انتقدت السلطة ا:رام اهللا
وقال نبيل أبو ردينة،  .، على حد تعبيره"دولة اليهود هي مفتاح السالم في منطقة الشرق األوسط"أن 

 إن نتنياهو يريد إنهاء المفاوضات قبل: "الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية في تصريح صحفي له
انطالقها من خالل وضع شروط مسبقة غير مقبولة ومخاِلفة لخارطة الطريق وكذلك مطالبته بالتخلي عن 

واعتبر أبو ردينة أن تصريحات نتنياهو  ".حق العودة والتمسك بيهودية الدولة واالستمرار في االستيطان
ن إسرائيل غير معنية بالسالم، تشكل رسالة لإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي والعالم العربي مفادها أ"

  . ، كما قال"وهي كذلك رسالة تحد واستفزاز للشعب الفلسطيني
  12/7/2009قدس برس، 

  
  عباس يبلغ واشنطن رفض الحلول الوسط بشأن ضرورة وقف االستيطان: عريقات .6

ون  رئيس دائرة شؤ أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 13/7/2009القدس العربي، نشرت 
الرئيس محمود عباس ابلغ  نإ  األحدالمفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال

 الفلسطينية لإلذاعةكد عريقات أو . ال توجد حلول وسط في ما يتعلق باالستيطانبأنه األمريكية اإلدارة
 إذاسؤال المطروح هو  الإن واشنطن الليلة قبل الماضية إلى عباس قال في رسالة بعث بها أنالرسمية 

 بوقف النشاطات االستيطانية فهل يعتقد احد بعد ذلك بان "إسرائيل" إلزام عن األمريكية اإلدارةما عجزت 
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 بحل قضايا مثل القدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه "إسرائيل" ستلزم األمريكية اإلدارة
  ! عن المعتقلينواإلفراجواألمن 

صائب عريقات، كشف في تصريح أن أريحا والقدس من  13/7/2009سطين، األيام، فلوأضافت 
النقاب أن الموفد األميركي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشل سيصل إلى المنطقة في مهمة " األيام"لـ

 هي الطرف "إسرائيل" أيام، مشدداً على أنه آن األوان للمجتمع الدولي أن يعلن أن 10جديدة بعد 
  .ن شلل عملية السالمالمسؤول ع

  
  "البحرينقناة " ال شطب اإلسرائيلي القرار إلغاءنريد : عريقات .7

قال مسؤول دائرة المفاوضات في السلطة الوطنية الفلسطينية :  رياض منصور وعمر محارمة-عمان 
  مجلس األمن ومحكمةإلىلى البنك الدولي واللجوء إن تهديد حكومة بالده بالتوجه إ صائب عريقات .د

 أضرارا ومشاركته في هذا المشروع، وال يمثل األردنالعدل الدولية لوقف تنفيذ قناة البحرين ال يستهدف 
 الحكومة أن" الدستور"كد عريقات لـأو . للموقف الفلسطينياألردني نظرا لتفهم الجانب األردنيةللمصالح 

 الذي اإلسرائيلي بصورة القرار األردنية تطلق تهديدها بهذا الشأن وضعت الحكومة أنالفلسطينية قبل 
 األراضي ألف دونم من 139يحرم الفلسطينيين من المشاركة في مشروع القناة من خالل مصادرة 

 على اإلسرائيلية السيطرة إحكام مستوطنة معاليه أدوميم بهدف إلىالممتدة حتى البحر الميت وضمها 
 للسلطة الفلسطينية أكدناصر جودة ] ردنياأل[ وزير الخارجية أنكد عريقات أو .شاطئ البحر الميت

  .لى جانبها في هذه المسألةإ األردنوقوف 
 يتخذان موقفا واحدا في هذه المسألة لرفض الحكومة واألردن السلطة الفلسطينية إنوقال عريقات 

من مساحة الضفة % 2 المشاطئة للبحر الميت والتي تمثل األراضي جميع "إسرائيل" مصادرة األردنية
 ال اإلسرائيلي مطالبة السلطة الفلسطينية تنحصر في شطب قرار المصادرة أنكد عريقات أو .غربيةال

 مصادرة هذه األرض تعني حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيها إنوقال . شطب مشروع البحرين
 للفصل الجغرافي بين شمال اإلسرائيلي، وهو ما يعني استكمال المخطط األردنوبحوض ومياه نهر 

  . دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياةإقامة أمكان وإلغاءالضفة الغربية وجنوبها 
  13/7/2009الدستور، 

  
  "جريمة حرب"الحكومة المقالة تعتبر تدمير االحتالل للسجل المدني  .8

اعتبر وزير الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فتحي حماد استهداف قوات  : رائد الفي-غزة 
جريمة حرب توازي جرائم "الحتالل اإلسرائيلي للسجل المدني لسكان غزة خالل العدوان األخير بأنها ا

واطلع حماد خالل جولة تفقدية، أمس، على آلية وخطة عمل اإلدارة العامة  ".االحتالل في قتل المدنيين
عد حماد بتخصيص مبالغ وو. لألحوال المدنية بعد االستهداف اإلسرائيلي الذي تعرضت له خالل العدوان

مالية لتمكين موظفي اإلدارة العامة لألحوال المدنية من العمل خارج ساعات الدوام الرسمي لإلسراع في 
  .تنفيذ معامالت المواطنين، وترتيب ما تبقى من األرشيف الذي دمره االحتالل

 من خطوة إقدام جيش أصبنا بالذهول: "من جانبه، قال مدير عام األحوال المدنية رياض الزيتونية
االحتالل على تدمير أرشيف األحوال فلم يكن لدينا سالح في المبنى ليتم تدميره على هذا النحو خاصة 

  ".أن هذا المبنى يخدم كافة قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني
  13/7/2009الخليج، 
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  نائب مقدسي يطالب بسن قوانين لمنع تسريب الممتلكات المقدسية .9
حث النائب األسير محمد أبو طير كافة الفصائل، وقوى الشعب الفلسطيني الرسمية  :تلةالقدس المح

 .والشعبية على مواصلة التصدي إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة
 فاعالً إن لكل فلسطيني دوراً:" نسخة عنه" فلسطين"وقال النائب عن محافظة القدس، في بيان أمس تلقت 

إن السلطة التشريعية : "وأضاف". يجب عليه القيام به للوقوف في وجه مشاريع تهويد مدينة القدس
مطالبة بسن قوانين حازمة تمنع استمرار تسريب األراضي والعقارات والممتلكات اإلسالمية والمسيحية 

  ".وثباتهم على حقوقهمفي القدس لالحتالل، وأن عليها وضع خطة إنقاذ تتضمن دعم صمود المقدسيين 
  13/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ين غسان الخطيب ناطقاً رسمياً جديداً باسم الحكومة الفلسطينيةيفياض يع .10

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس تعيين ناطق رسمي جديد باسم :  لندن-رام اهللا 
ناطقا رسميا للحكومة بعد نقل مكتب تم تعيين غسان الخطيب ": الحكومة، وقال فياض في بيان له أمس

 ."الناطق الرسمي من وزارة اإلعالم إلى مجلس الوزراء
 13/7/2009الشرق األوسط، 

  
 سجوننا مفتوحة أمام الجميع وال صحة لمنع محامين من زيارتها:  غزةداخلية .11

ات الحقوقية  نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة أن تكون قد منعت أي من محامي المؤسس:غزة
إن "وقالت الوزارة في بيان لها  .من زيارة أي من المعتقلين لديها، مؤكدة أن سجونها مفتوحة للجميع

االدعاءات المتكررة لبعض مؤسسات حقوق اإلنسان بمنع الزيارات ألماكن التوقيف غير صحيحة البتة، 
 بأن بعض المنظمات كالصليب وأوضحت .، حسب تأكيدها"حيث لم يطلبوا الزيارة من الجهات المختصة

األحمر قامت بزيارة كافة أماكن التوقيف منها، معربة في الوقت ذاته عن خشيتها أن تكون هذه 
  .، كما قالت"تتساوق مع بعض الجهات الراغبة بالتشويه"االدعاءات 

  12/7/2009قدس برس، 
  

  عامينال مجالس قروية في فلسطين خالل :  في حكومة فياضوزير الحكم المحلي .12
 النقاب عن توجه الحكومة إلى تنفيذ خطة جديدة يخالد القواسم. كشف وزير الحكم المحلي د: الخليل

 المجالس القروية في فلسطين خالل العامين القادمين وأن الوزارة ستعمل على دمج إلغاءتهدف إلى 
 إلىدية واحدة تقدم خدماتها الهيئات المحلية الصغيرة والتجمعات السكانية في هيئة واحدة تكون تابعة لبل

 شبكة معاً اإلذاعية بأنه يتم اآلن أثيروقال القواسمي خالل برنامج على  .هذه التجمعات بشكل مباشر
فعلياً دمج عدة مجالس قروية وتجمعات سكانية في منطقتي الخليل وطولكرم لتصبح هذه التجمعات تحت 

 المشاريع أنالفائدة المباشرة على المواطنين بحيث  بلدية واحدة مؤكداً أن هذا اإلجراء سيعود بإطار
  . لهذه التجمعاتوأكثروبرامج التطوير ستكون بشكل اكبر 

  12/7/2009وكالة معاً، 
  

  إزالة ركام مجمع السرايا من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبوزارة األشغال ستبدأ : غزة .13
في الحكومة المقالة أنه ستبدأ اليوم االثنين إزالة أعلنت وزارة األشغال العامة :  أشرف الهور-غزة 

، وذكرت "الرصاص المصبوب"مخلفات ركام مجمع السرايا األمني الذي دمرته إسرائيل خالل حرب 
الوزارة أن الفرق الفنية والعمال سيشرعون يوم االثنين بإزالة المخلفات من مجمع السرايا، الواقع وسط 
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زالة مخلفات الحرب اإلسرائيلية الذي بدأ بتنفيذه برنامج األمم المتحدة مدينة غزة، ضمن إطار مشروع إ
  ."UNDP"اإلنمائي 

  13/7/2009القدس العربي، 
  

  محكمة عسكرية تصدر عدة أحكام على متهمين بالتخطيط لتشكيل مجموعات تخريبية: غزة .14
مين المتورطين  أصدرت المحكمة العسكرية المركزية بغزة حكما بالسجن على عدد من المته:غزة

عناصر  والقيام بأعمال تنال من الوحدة الثورية وتعكير الصفاء بين"لتشكيل مجموعات تخريبية  بالتخطيط
وحسب وزارة الداخلية في غزة فقد جاء الحكم على المتهم، الذي رمز إلى  .بحسب نص االتهام "الثورة

) ز.ر(و) ح.م(و) د.أ(المتهمين  ذ وعلى سنوات مع التنفي5بالحبس مدة ) ع.ت(و المتهم ) ع.ر(اسمه بـ
  .  سنوات3النفاذ لمدة  بالحبس لمدة سنة مع وقف) ب.أ(و ) س.أ(و) س.ع(و

  .أردني  دينار400كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الموقوف الحكم عليهم بمبلغ 
  12/7/2009قدس برس، 

  
   ألف الجئ13 "استضافة"ستان على  موافقة كردينفتحكومة اإلقليم  يؤكد والسفير الفلسطيني .15

قال سفير فلسطين لدى العراق دليل القسوسي في تصريح صحافي إن رئيس إقليم :  رامي نوري–أربيل 
 إقليم إلى ألف الجئ فلسطيني من كل أنحاء العراق 13وافق على نقل "كردستان مسعود بارزاني 

عملية نقل "وأضاف أن . " وجنوب العراقسيستقدمون من وسط"، موضحاً أن هؤالء الالجئين "كردستان
  ".الالجئين ستبدأ في وقت قريب

 قد أثير نالفلسطينييلكن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين نفى أن يكون موضوع الالجئين 
وفداً فلسطينياً التقى "، أن "الحياة" إلىوأوضح في تصريح . خالل لقاء السبت بين بارزاني والقسوسي

  ." بارزاني السبت الماضي لكن موضوع إسكان الجئين فلسطينيين في اإلقليم لم يرد خالل اللقاءالرئيس
  13/7/2009الحياة، 

  
  منظمة التحرير الفلسطينية توقع مع رومانيا اتفاقية تعاون سياسي مشترك .16

ين الجانبين، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية، وجمهورية رومانيا اتفاقية للتعاون السياسي ب: رام اهللا
وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، بحضور الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والروماني ترايان 

 إن وزير الخارجية رياض المالكي، وقع االتفاقية "وفا"وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية  .باسيسكو
  .ير الخارجية كرستيان ديا كونسكوعن الجانب الفلسطيني، فيما وقعها عن الجانب الروماني وز

  13/7/2009القدس العربي، 
  

  بعوث إسرائيلي جديد في مصر خالل يومين لتفعيل صفقة األسرىم: حمود الرمحيم .17
، ان ]نائب عن حماس [محمود الرمحي.كشف أمين سر المجلس التشريعي، د : منتصر حمدان-رام اهللا 

بنيامين نتنياهو، سوف يتوجه خالل اليومين المقبلين إلى " اإلسرائيلية"مبعوثا جديدا لرئيس الحكومة 
وأكد الرمحي، أن الوفد  .القاهرة لتفعيل صفقة تبادل األسرى التي توقفت منذ وصول نتنياهو الى السلطة

االمني المصري نقل لقيادة حماس بأن حكومة نتنياهو عرضت مقترحا بأن يتم البحث في صفقة تبادل 
جلعاد " اإلسرائيلي"س كما تم االتفاق عليه سابقا بأن يتم إطالق سراح الجندي األسرى من الصفر، ولي

  . أسيراً من األحكام المؤبدة450شاليت مقابل إطالق سراح 
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، ان الجانب المصري عارض هذا المقترح وأبدى استعداده "الخليج"وأوضح الرمحي في حديث خاص ل 
  ".أسيرا) 450 (ـاإلفراج عنهم من قائمة ال" لإسرائي" أسيراً تعارض 125لبحث ومناقشة موضوع 

خالل " اإلسرائيلي"الوفد المصري ابلغ حركة حماس عن اتصال  بين الجانبين المصري و"واوضح ان 
، "حاكاي"مبعوثا جديدا يدعى " اإلسرائيلي"األسبوع الماضي لتفعيل موضوع الصفقة، حيث اقترح الجانب 

توجه مبعوث نتنياهو لمصر خالل اليومين المقبلين لبحث كيف مشيرا إلى ان الجانب المصري ينتظر 
اسماً، حيث تقترح مصر بأن يقدم آسري شاليت، قوائم جديدة بدال من ال ) 125(يمكن الحديث في ال 

  . اسما125ً
  13/7/2009الخليج، 

  
  على السلطة بين فتح وحماس "الصراع"الشعبية تدين الثنائية والمحاصصة و .18

حملت الجبهة الشعبية حركتي فتح وحماس مسؤولية الخروج عن اإلجماع الوطني  :رأفت الكيالني
وإعادة البحث في دائرة الثنائية السلبية الضارة التي ال يمكن تفسيرها إال بالصراع على السلطة والنفوذ 

 .وتغليب ذلك على المصالح الوطنية واالجتماعية للشعب والوطن
المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالل االحتفال بالذكرى السنوية وقال النائب جميل المجدالوي عضو 

في مثل هذا اليوم نحن بحاجة للعمل وفق شعار نتعدد "السابعة النطالقة المبادرة الوطنية في قطاع غزة 
فيه فكريا وسياسيا وتنظيميا ونتوحد في مواجهة االحتالل والعدوان اإلسرائيلي ونحتكم للشعب في 

 ". قراطية وفقا لمبدأ للتمثيل النسبي الكاملانتخابات ديم
وأعرب عن ادانته للتجربة الثنائية بين الحركتين وإنفرادهما في السلطة وما جرى على الشعب والقضية 
من ويالت ثم تجربة محاصصتهما وانسياقهما للسلطة في الحكومة التي أسموها ظلماً حكومة الوحدة 

 . الوطنية
 12/7/2009، 48عرب

  
 فتح أخبرت جهات عربية بعدم رغبتها في إنجاح الحوار ورفضت مقترح تبييض السجون: ةالحي .19

  النائب الدكتور خليل الحية النقاب عن أن حركة فتح حماسعضو المكتب السياسي للحركة كشف: غزة
ن االنقسام الفلسطيني أل أخبرت جهات عربية محددة بعدم رغبتها في إنجاح الحوار الوطني، وإنهاء حالة

بعدم جديتها في  "فتح"الحية اتهامه لحركة  وجدد .في ذلك مصلحة لحماس ال تريد أن تعطيها إياها
يتعلق بملف المعتقلين السياسيين في سجون الضفة  بسبب تعنتها فيما"المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني 

 إذا ملك: " من الحوار، قائالًذلك تأكد لدي حركة حماس خالل الجولة األخيرة ، مشيراً إلى أن"المحتلة
ال تخشى صناديق االقتراع، " حماس"وأكد أن  ."المتحاورون قرارهم الحر ستكون بوابة االتفاق قريبة

 .موضحاً أنها دخلت السلطة لحماية مشروع المقاومة ومقدرات الشعب الفلسطيني
  13/7/2009قدس برس، 

  
  عتقاالت مصر تدعو حماس وفتح للقاء يوم السبت إلنهاء اال .20

كشف عضو حركة حماس في لجنة المصالحة النائب عبد الرحمن زيدان عن طلـب              : صـفا - رام اهللا 
مصري لعقد لقاء بين حماس وفتح بالقاهرة السبت المقبل لمناقشة إنهـاء الملـف االعتقـال الـسياسي،                  

وضح زيدان في   وأ . وعرض أسماء المعتقلين الذين يرفض الجانبان إطالق سراحهم ومبررات اعتقالهم         
المحلية أمس، أن انعقاد اللقاء لم يحسم بعد بسبب عدم إعالن فتح موافقتها، لكـن  " صـفا"تصريح لوكالة   

  . حلحلة مهمة على صعيد االعتقاالت-في حال حدوثه-من المتوقع أن يحمل 
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 ويقـوم   فالطلب المصري ليس جديداً، وتم طرحه في الجولة األخيرة للحوار بالقـاهرة،           "وحسب زيدان،   
على تخفيف وتيرة االعتقاالت على خلفية فصائلية وهو ما حدث فعالً في األيام األخيرة، وصـوالً إلـى                  

  ".تقديم الفصيلين أسماء المعتقلين الذين يرفض اإلفراج عنهم ومبررات ذلك
ث وتحدث زيدان عن خطوات إيجابية لكنها محدودة في ملف االعتقال السياسي من خالل اإلفراج عن ثال               

  .دفعات من معتقلي حماس في سجون السلطة بالضفة، إال أنه أكد أن المئات ما زالوا معتقلين
وفي السياق ذاته، شدد زيدان على أنه ال يوجد التزام من فتح أو السلطة في قضية وقف االعتقـاالت أو                    

  . جدولتها أو إنهاء الملف قبل التوقيع على المصالحة
  13/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الخالفات بين فتح وحماس على حالها .. الوفد المصري لم يحمل أي اقتراح جديد: األحمدام عز .21

واصلت حركتا فتح وحماس خالفاتهما السياسية، وأكد عزام األحمد عـضو وفـد        : ـ أشرف الهور   غزة
 أن الوفد األمني المصري الذي أنهـى زيـارة لـرام اهللا           " القدس العربي "فتح في حوارات المصالحة لـ      

بهدف تقريب وجهات النظر تجاه المصالحة لم يقدم أي اقتراح جديد للحل، في وقت قالت فيـه حركـة                   
  .حماس ان الوفد حمل أفكارا جديدة لحل قضية المعتقلين السياسيين

وقال األحمد ان الوفد األمني برئاسة اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات نقل بعض الـصياغات                
لم تجد جديدا في مواقف حمـاس       " حل بعض القضايا العالقة، مشيرا إلى أن حركة فتح           من حماس، تجاه  

  ".من حل القضايا الخالفية
قامت حمـاس   "، وشرح األحمد األمر بقوله      "تتالعب باأللفاظ والكلمات  "واتهم األحمد حركة حماس بأنها      

، مـشيرا الـى أن هـذا        "أولهابتغيير بعض الكلمات في صيغ حل الملفات الخالفية، من آخر الجمل إلى             
  .الشيء ترفضه فتح، ألنه ال يغير مضمون ومفهوم الجمل

وأكد األحمد ان الخالفات ال تزال تراوح مكانها في قضايا األمن واالنتخابات والحكومة، متهما حركـة                
اس حم"وقال  ". إلقرار اتفاق يقوم على أساس وجود كيانين منفصلين في الضفة وغزة          "حماس بأنها تسعى    

، الفتـا   "تريد ان تكون مهمة اللجنة الفصائلية التنسيق بين حكومتين واحدة في غزة واألخرى في الضفة              
  ".إلى ان فتح ترفض بشدة هذا األمر

، التعامل مـع حكومـة      "بشكل قاطع "على ان فتح ترفض     " القدس العربي "وشدد األحمد خالل حديثه مع      
طرحته حماس خالل جوالت الحـوار الرابعـة والخامـسة          "موجودة في غزة، الفتا الى أن هذا المطلب         

  ".والسادسة
الى ذلك، ذكر األحمد ان من بين مهام الوفد األمني المصري الذي أنهى زيارة لرام اهللا استمرت ثالثـة                   

  .أيام، لقاء الفصائل الفلسطينية األخرى التي لم تشارك في جوالت الحوار منذ انتهاء الجولة الثانية
حتى ال تستمر بالشعور بأنهـا بعيـدة عـن          "كة فتح هي من اقترحت لقاء هذه الفصائل         وأوضح أن حر  
  ".الحوار الوطني

كذلك نفى األحمد ان يكون الوفد األمني المصري يحمل أفكارا ومواقف قريبة من مواقف حركة حماس،                
  ".واقف فتحعلى العكس، في ملف المعتقلين السياسيين، المسؤولون المصريون يتقاربون مع م"وقال 

كان واضحا خالل الحوار، وقال انه ال يمكن        ) مدير المخابرات المصرية  (الوزير عمر سليمان    "وأضاف  
  ".التنفيذ قبل االتفاق على المبادئ وإزالة األسباب

ملف االعتقال السياسي بالتنسيق مع الرئيس عبـاس،        " تفكيك"كما أكد األحمد أن حركة فتح ستستمر في         
 225ى بدون اتفاق مصالحة مع حماس، مشيرا إلى أنه جرى مؤخرا إطـالق سـراح                وفق القانون، حت  

معتقالً من الضفة، وقال في سياق حديثه ان حركة فتح لم تطلب من حماس مقابل ذلك اتخـاذ مواقـف                    
  .مشابهة
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غيـر  "ووصف األحمد عملية اعتقال نشطاء فتح في غزة من قبل أجهزة األمن التي تديرها حماس بأنها                 
  ".جهة متمردة"، كونها نفذت من "ةشرعي

، "لم تحرز أي اختـراق    "ان جولة الوفد المصري     " القدس العربي "وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ        
  ".بقيت على حالها"مشيرا الى أن مواقف حركتي فتح وحماس 

أيضا لـم   وذكر أنه جرى بحث تشكيل القوة األمنية المشتركة في غزة، لكن المسؤول قال ان هذا الملف                 
يتم حسمه، واستبعد أن يتم التوصل التفاق خالل جولة الحوار القادمة، وقال ان المـسؤولين المـصريين      

   الجاري، الذي سيشهد لقاء ثنائيا بين فتح وحماس، سـيتبعه           25سيعملون على تقريب وجهات النظر قبل       
ئل، لكنه عاد وأكد استحالة تحقيـق       في اليوم الثاني وعلى مدار ثالثة أيام لقاءات تشارك فيها بقية الفصا           

  .المصالحة في الجولة المقبلة
  13/7/2009القدس العربي، 

  
  " من موقف حماس جداًبات قريباً" المعتقلين السياسيين  الموقف المصري في ملف:برهوم .22

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ان الموقف المصري فـي ملفـي              : ـ أشرف الهور   غزة
 ".بات قريبا جدا من موقف حماس     "لسياسيين واللجنة المشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة         المعتقلين ا 

وذكر برهوم ان حركته قدمت كل ما طلب منها، ووضعته بين يدي الوفد األمني المصري للمساهمة في                 
إعطـاء  ب"، مطالبا حركة فتح     "حماس قدمت رؤيتها لكل الملفات    "إنجاح الجهد المصري المتواصل، وقال      
، مشددا  "مرهون بمواقف فتح  "، ورأى ان نجاح الجهود المصرية       "مزيد من الدفع إلنجاح الجهد المصري     

 25بذل قصارى جهده إلنهاء ملف االعتقال السياسي قبـل          "على ان حركته طلبت من الراعي المصري        
  ".الجاري

  13/7/2009القدس العربي، 
  

   انتخابات مقبلةقادمة أو حكومة أليةالجهاد تعلن مقاطعتها  .23
لن نشارك بأي حكومة مقبلة وال      ' حركة الجهاد على لسان نافذ عزام احد قادتها في تصريح خاص             قالت

انتخابات تشريعية قادمة طالما جاءت تلك الحكومة نتيجة لقواعد يحكمها اتفاق اوسلو، وهذا ال ينكر إننـا                 
كن إذا تحدثت وسائل اإلعالم عن مشاركتنا في        ل'وأضاف   .'جزء ال يتجزأ من الحالة السياسية الفلسطينية      

الحكومة المقبلة فهذا غير صحيح حتى وإن كانت حكومة توافق وطني وتهمنا الن موقفنا السياسي يمنـع                 
   .'مشاركتنا في الحكومة

ـ          ان مشاورات هامة تدور بين     ' القدس العربي 'الى ذلك قالت مصادر مقربة من حركة الجهاد االسالمي ل
حركة في الضفة وغزة ودمشق، سيعقبها خالل ايام اعالن موقف حركة الجهاد من موقفها مـن                قيادات ال 

  .الحوار الفلسطيني ومن موقف السلطة من المعتقلين الذين تعتقلهم
  13/7/2009القدس العربي، 

  
  "الحوارات الثنائية" يستبعد التوصل إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس بسبب حواتمة .24

واتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية أن يتم التوصل التفاق مصالحة بين حركتـي فـتح               استبعد نايف ح  
بين فتح وحماس التي قال انها      " الحوارات الثنائية "وحماس نهاية الشهر الحالي، عازيا السبب في ذلك إلى          

س مـا تـم     ودعا حواتمة للعودة إلى حوار وطني شامل على أسـا          ".لن تؤدي إلى حل لمشكلة االنقسام     "
 فصيالً وكل الشخصيات المستقلة بالقاهرة، 13 بين 2009) مارس( آذار 20 ـ  10التوصل اليه ما بين 

  .الفتا إلى أن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى إنهاء االنقسام
  13/7/2009القدس العربي، 
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  مصر مقتنعة باستحالة المصالحة الفلسطينية حالياً: فتح .25

 النائب عن حركة فتح عبداهللا عبداهللا رئـيس اللجنـة    أكد:د عوض واشرف الهوررام اهللا ـ غزة ـ ولي  
 المصري الذي زار رام اهللا الخمـيس        األمني بان الوفد    األحدالسياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني      

 وغادرها السبت بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل بما فيها حماس              
 القادمة، وبأن المهمة المصرية الحاليـة       األشهربات على قناعة باستحالة عقد المصالحة الفلسطينية خالل         

  . انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية جديدةإجراءهي ادارة االزمة لحين 
ركتـي   الوفد االمني المصري الذي زار دمشق قبل رام اهللا والتقى بقيادة ح            أنوشدد عبد اهللا عبداهللا على      

حماس والجهاد االسالمي في سورية وصل لقناعة بأن انتهاء االنقسام الفلسطيني المتواصـل منـذ عـام      
  .'غير ممكن حاليا '2007

واوضح عبداهللا عبداهللا لالذاعة الفلسطينية الرسمية بان المهمة المصرية خالل االشهر القادمة هـي ادارة               
تخابات الجديدة التي من المفترض ان تجرى في كانون الثاني          االزمة الفلسطينية الداخلية لحين اجراء االن     

  .القادم موعد انتهاء والية المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي) يناير(
ـ            االحـد  ' القدس العربي 'ومن جهته اكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ل

الوفد االمنـي المـصري     'رته لرام اهللا اال انه قال       بأن الوفد االمني المصري لم يحقق اختراقات في زيا        
  .'ابلغنا بأنه سيواصل جهوده النهاء االنقسام الفلسطيني

  13/7/2009القدس العربي، 
 

   عاما16ًموقوف فلسطيني بريء ُسجن على العفو عن الرئيس اللبناني حماس تشكر  .26
ى رئيس الجمهورية العماد ميـشال      توجه المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة بالشكر ال          

على خطواته اإلنسانية والشجاعة بإصداره العفو الخاص عن الموقوف الفلسطيني البريء يوسف            "سليمان  
شعبان، ونأمل أن تتبع ذلك خطوات إنسانية أخرى تساعد على إغالق ملـف الموقـوفين والمطلـوبين                 

  ".ين العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطينيالفلسطينيين بما يحقق العدالة للجميع ويساعد على تحس
المعروف بمواقفه القومية والداعمة للقضية الفلسطينية العمل إلقرار الحقوق         "وناشد بركة الرئيس سليمان     

اإلنسانية والمدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إصدار مراسيم وتشريعات بما يحفظ حـق العـودة                
الحرص على بناء أحسن العالقات مع لبنـان         "وأكد". ريع التوطين الصهيونية  ويساعد على مواجهة مشا   

 ".دولة وشعبا وأحزابا
  13/7/2009المستقبل، 

 
  نتنياهو يدعو عباس للقاء معه والسلطة ترد بمطالبته بوقف االستيطان .27

ـ   ، عن مراسليها الناصرة ـ رام اهللا  من 13/7/2009 القدس العربي، ذكرت د زهيـر انـدراوس وولي
أبـو  (رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس            أن   ،عوض
وزعماء الدول العربية الى لقائه واقترح على عباس لقاءه في مدينة بئـر الـسبع فـي جنـوب                   ) مازن

  .اسرائيل، حيث عقد االجتماع األسبوعي للحكومة االسرائيلية أمس األحد
انني أدعو قيادة الفلسطينيين والدول العربية الى االلتقاء معنا،         "و لدى افتتاحه اجتماع الحكومة      وقال نتنياه 

وتعالوا لنتعاون وبامكاننا أن نحضر مستثمرين كثيرين، وأنا اقترح على رئيس السلطة الفلـسطينية أبـو                
  ". مازن أن نلتقي في الوقت القريب في أي مكان في البالد

ألننا نحن هنا في بئر السبع فاني أدعو الرئيس عباس الى اللقـاء             "ء االسرائيلي قائالً    وتابع رئيس الوزرا  
 30 عاما على السالم مع مصر وأكثر بقليل مـن           30هنا، ويقولون لي انه تصادف في هذه األيام مرور          
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يم بيغن  عاما على لقاء الرئيس المصري السابق أنور السادات مع رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق مناح             
  ".، وهذا هو الوقت الصحيح لعقد لقاء1979من العام ) مايو(هنا في أيار 

اننا نبذل  "وزاد رئيس الوزراء االسرائيلي قائالً في محاولة لتشجيع رئيس السلطة على الموافقة على لقائه               
  ".قطجهدا لتقديم تسهيالت للفلسطينيين لكن كل هذه الجهود بإمكانها الوصول الى نقطة معينة ف

أريد أن أقول كلمـة     : "ونقلت االذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله          
الى جيراننا للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون الى جانبنا الحق األساسي بالعيش بسالم وازدهار، وخالل              

قد أزلنا حواجز عسكرية كثيرة في الـضفة        األسابيع األخيرة بذلنا جهودا كثيرة من أجل تسهيل حياتهم، و         
لعبور المزيد من البضائع وقررت  ) بين الضفة واألردن  (الغربية وقررنا توسيع ساعات عمل معبر اللنبي        

ان كل هذه   "وأضاف قائالً   . ، على حد تعبيره   "دفع سلسلة من المشاريع مع الفلسطينيين للتقدم نحو السالم        
ة معينة فقط لكن النتائج ستتضاعف عشرات المرات فقـط فـي حـال    الجهود بإمكانها أن تصل الى نقط  
  ".وجود تعاون من الجانب اآلخر

االخباري االسرائيلي على الـشبكة العنكبوتيـة عـن سـفير الـسلطة             ) واال(في نفس السياق نقل موقع      
ئيس الوزراء  الفلسطينية في مصر نبيل عمر قوله انه بتقديره، ستقوم السلطة الفلسطينية بدراسة اقتراح ر             

الى جانب ذلك   : وأضاف عمرو في حديثة للموقع االسرائيلي     . االسرائيلي وايجاد صيغة مناسبة لعقد اللقاء     
من المهم أن نوضح أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحصل من نتنياهو على تغطية أو تعهد ما تتعلق بحل             

ح بهذا الشأن سيكون من الصعب علـى    ودون تعهد واض  . الدولتين للشعبين ووقف البناء في المستوطنات     
  .هذا طبعا رأيي الشخصي وال أتحدث باسم أبو مازن. عباس عقد لقاء مع رئيس الوزراء االسرائيلي

ومن جهته عقب ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على دعوة نتنيـاهو                 
دولي الذي يضغط باتجاه تنفيذ الزامات خطـة خارطـة          لم تعد تنطلي على المجتمع ال     " االعيب"بوصفها  

الطريق الداعية لوقف االستيطان في حين طالبت السلطة بمحاربـة االرهـاب فـي اشـارة للمقاومـة                  
  .الفلسطينية

، "ندعو نتنياهو للتحضير الجدي الي لقاء حتى ال يكون لالسـتعراض االعالمـي            "واضاف عبدربه قائال    
ن عن وقف االستيطان بموجب خارطة الطريق وانهاء الحصار والقبول بحل           على نتنياهو االعال  "مضيفا  
  ".الدولتين
النـاطق الرسـمي    ، أن   أماني سعيد ، عن مراسلتها    رام اهللا  من   13/7/2009 الكويت   ،الجريدة وأضافت

ـ      ن ، إن عباس ال يمانع االلتقاء بنتنياهو وأي مـن المـسؤولي           "الجريدة"باسم الرئاسة نبيل أبوردينة قال ل
اإلسرائيليين، لكنه لن يجلس مع أحدهم من دون أن يلتزم بخارطة الطريق التي تتضمن وقف االستيطان                

  .فورا
نريد من نتنياهو أن يعلن بوضوح موقفه من االستيطان واالنتهاكات التي يتعرض لهـا              "وقال أبو ردينة    

ومة االسرائيلية بشروط التفـاوض     الفلسطينيون، ليس لدينا مشكلة في االلتقاء لكن من دون أن تلتزم الحك           
  ".واالعتراف بحل الدولتين، ال يمكن أن نجلس معهم

صائب عريقات اعتبر   أن   ،برهوم جرايسي ، عن مراسلها    الناصرة من 13/7/2009الغد، األردن،    ونقلت
 للهروب من الـضغط   " مناورة سياسية "أمس األحد دعوة نتنياهو للرئيس عباس للقائه لدفع عملية السالم           

إن اإلدارة األميركية تريد أن تحصل منه على رد لوقف االستيطان وهـو يريـد               "وقال عريقات   . الدولي
بهذه الدعوة القول إنه يستطيع أن يفتح قناة مباشرة مع الفلسطينيين وبالتالي المسائل واضحة هـو يريـد                  

للمفاوضات والجانب الفلسطيني   توظيف اللقاء للعالقات العامة وبالتالي نتنياهو يريد أن يظهر وكأنه يدعو            
  ".هو الذي يرفض
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  مفتاح السالمهو " إسرائيل"سطينيين بيهودية ل إسقاط حق العودة واعتراف الف:نتنياهو .28
اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل مراسم         :ـ زهير اندراوس ووليد عوض     الناصرة

 بنيامين زئيف هرتسل في القدس امس األحد أن اعتراف          "دولة اليهود "رسمية إلحياء ذكرى واضع فكرة      
وقال نتنياهو  . الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو مفتاح السالم، باإلضافة الى تنازلهم نهائيا عن حق العودة            

  ".مفتاح السالم هو باعتراف صريح من جانب الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية"إن 
ذي يقف فيه القادة الفلسطينيون المعتدلون أمام شعبهم ويقولون مثل هذه           إني أتمنى مجيء اليوم ال    "وأردف  

كفانا هذا الصراع، إننا نعترف بحق الشعب اليهودي بدولة خاصة به في هـذه الـبالد                : األمور واضحة 
  ".وسنعيش إلى جانبكم بسالم، وفي اللحظة التي سيتم فيها قول هذه األمور ستُفتح هنا فتحة هائلة للسالم

بالتنازل نهائيا عن المطلب بإسكان نسل الالجئين داخل إسرائيل وتقـويض           "لب نتنياهو الفلسطينيين    وطا
  ".مساحة دولة إسرائيل على مراحل بعد التوصل إلى اتفاق سالم

عندما أنظر إلى الـوراء بهـدف   "من جانبه قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس في المراسم ذاتها إنه   
تشف فجأة أنه قد يكون الخطأ األكبر للحلم الصهيوني هو حـصرا بـصغر الحلـم،                استخالص العبر، أك  

فالواقع الذي نشأ أكبر من الحلم حجما وعظمة، وعدد اليهود الذين وصلوا إلى هنا كان أكبر من المتوقع                  
  ".والدولة التي قامت أقوى مما قدروا وجيش الدفاع الذي أقامته فاجأ العالم بقدراته

ا لي فإنه باإلمكان أن نحلم بشرق أوسط جديد أيضا وينبغي توقع نهاية للحروب، ويجـب                اسمحو"وتابع  
التطلع إلى استخراج طاقة شمسية تقترح ضوءا ودفئا على الجميع ومياه صافية للجميـع وهـواء نقيـا                  

اهيـة  للفقراء واألغنياء على حد سواء وعلينا أن نحلم بأوالد لن يعرفوا الخوف وبفتيان ينفرون من الكر               
  ".وبأمهات ال يخفن على سالمة أوالدهن وبأن يحظى جميع أبناء إسرائيل بالتعليم العالي

  13/7/2009القدس العربي، 
  

    تنفى علمها بمهلة أمريكية لتجميد بناء المستوطنات "إسرائيل" .29
بوجود أية  نفى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلى دانى أيالون أن تكون إسرائيل على علم             : القدس المحتلة 

ونقل الموقـع    . أشهر حددتها الواليات المتحدة لتجميد البناء االستيطانى فى الضفة الغربية          6مهلة مدتها   
ليس لدينا علم بأيـة     "اإلسرائيلية عن المتحدث باسم أيالون قوله       " جيروزاليم بوست "اإللكترونى لصحيفة   

تقرير صحفى نشرته صحيفة النهار اللبنانية أمـس        وكان المسئول اإلسرائيلى يعلق على       ".حال عن ذلك  
يشير إلى أن وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير أبلغ مسئولين لبنانيين بأنه إذا أخفقت إسرائيل فـى                 
وقف كل البناء اليهودى فى الضفة الغربية خالل مهلة ستة أشهر، ستنهى الواليات المتحـدة مـساندتها                 

إنه لم يتسن لها التأكد بشكل مستقل من أن كوشـنير أدلـى             " روزاليم بوست جي"وقالت   .لمحادثات السالم 
  .بهذه التصريحات

  12/7/2009 ،وكالة سما
  

  وعلينا دائما أن نستعد للحروب يوميا  انتصرنا على غزة بفضل التكنولوجيا: شكنازيأ .30
ية، البحريـة والجـو،     اجتمع في معسكر جليلوت، قادة جيش االحتالل اإلسرائيلي، من كافة األذرع، البر           

، وذلك لدراسة العبـر     )الرصاص المصبوب (والذين قادوا الحرب اإلسرائيلية على غزة في إطار عملية          
 وذلـك   -ومعرفة نقاط الضعف التي ظهرت في الجانب اإلسرائيلي خالل الحرب            من الحرب علي غزة   

  .7حسب ما ذكره موقع المستوطنين 
مي بكتيبة غزة في الجيش اإلسرائيلي العميد ايال ايزبرنغ، الـذي           وشارك أيضا في المؤتمر، قائد ما يس      

استعرض في تقرير له العبر من الحرب علي غزة، أما قائد هيئة األركان العسكرية غـابي أشـكنازي،                  
 غزة، ولكن أيـضا، كـان       ىلقد كان للتكنولوجيا العسكرية المتطورة الدور األكبر خالل حربنا عل         : فقال



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1492:         العدد       13/7/2009اإلثنين  :التاريخ

تنسيق والتعاون بين سالح البحرية والبر والجو، فالتعاون بين اذرع الجيش كان له دور          هناك دور كبير لل   
 غزة، تتطلب منـا االسـتمرار فـي         ىكبير في حسم المعركة ضد غزة، مضيفا أن العبر من حربنا عل           

  . أهبة االستعداد ألي حرب محتملةىالتدريبات العسكرية يوميا وأن نكون دائما عل
  13/7/2009الدستور، 

 
 أبو مازن غير شرعي وطلبه بوقف االستيطان يدل على حالة التخبط واليأس: ليبرمان .31

أبدى وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان عدم اهتمام واضـح بـدعوة رئـيس              : القدس المحتلة 
إن "الحكومة بنيامين نتنياهو للرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل اللقاء به فـي أي مكـان، وقـال                   

وأضاف ليبرمان هذه خالل حديثه صـباح       ". صالحية أبو مازن تدهورت فهو غير شرعي على اإلطالق        
إن اقتراح الجديد الذي تحدث عنه عباس باستبدال ليبرمـان  "اليوم لإلذاعة اإلسرائيلية العامة صباح اليوم       

على حالة اليأس التـي  بليفني يعد اقتراحا فارغ المضمون، كما أن طلبه وقف البناء في المستوطنات يدل       
وأشار وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى أن إسرائيل وقعت فـي          ". يعيشها وعدم قدرته على فعل أي شيء      

الماضي اتفاقات مع السلطة الفلسطينية التي تمثل كل الشعب الفلسطيني، أما اليوم فإن واقع الحال تغيـر                 
 ترى أبو مازن يمثل من، في أفضل األحوال         يا"فهناك فتح الند في الضفة وحماسستان في غزة، مضيفا          

  ".هو يمثل نصف الشعب
  13/7/2009وكالة سما، 

  
   نتنياهو حول وفاق وطني بشأن حل الدولتين تهكمية أقوال: ليفني .32

قالت رئيسة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني ان تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو             
ـ     بالنسبة لحل الدولتين للشعبين تنطوي على التهكمية والوقاحـة ال          " وفاق وطني  "حول انجاز ما يسمى ب

 وذلك حسب ما نقلته عنها إذاعة االحتالل        -سيما وان نتنياهو كان يشكل حتى اآلن العقبة أمام أي اتفاق            
لى لوالية  وأضافت ليفني أن جمهور االسرائيليين يشعر باليأس بعد مرور فترة السماح لاليام المئة االو              .

  .نتانياهو
جاءت تصريحات ليفني هذه خالل نقاش أجرته الكنيست حول اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة قـدمتها                

  .كتلة كديما المعارضة
ورد الوزير غيلعاد إيردان نيابة عن الحكومة على االقتراح بحجب الثقة عن الحكومة حيث اتهم ليفنـي                 

ا كانت وزيرة للخارجية األمر الـذي جعـل مـن المـستحيل             بعرض تنازالت مفرطة للفلسطينيين عندم    
  . حسب زعمه-التفاوض مع الفلسطينيين في الفترة الراهنة 

  13/7/2009الدستور، 
  

  ال للدولتين : يقولون لرئيس الوزراء" الليكود" من نائباًاثنا عشر  .33
ونائبا )  اردان ويولي ادلشتاين   جلعاد( نائبا من الليكود، بينهم وزيران       12ان  " اسرائيل اليوم "قالت صحيفة   

الحفاظ علـى التزامـه تجـاه       "ناشدوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو      ) جيال جمليئيل وايوب قارة   (وزير  
  ".جمهور الناخبين ومواصلة البناء في المستوطنات

اتفـاق  وفي رسالة بادرت اليها النائبة تسيبي حوتبيلي، على خلفية االنباء التي قالت انه يجـري بلـورة                  
 حركة الليكـود  "لتجميد مؤقت للبناء في اجزاء من مناطق يهودا والسامرة، اشار الوزراء النواب الى أن               

 انها ستسمح بالتطور الطبيعـي      - بل وفي الحملة االنتخابية االخيرة ايضا        -اكدت على مدى كل السنين      
وجـوب الـسماح    " مـن حيـث      في بلدات يهودا والسامرة، نحن نؤيد سياستك الثابتة في موضوع البناء          
  ".للمستوطنين في البلدات المعترف بها في يهودا والسامرة بالنمو والتطور
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 نائبا، أما في الصيغة االطول واالكثر حدة منها فقد          12وقد ارسلت الرسالة في صيغة قصيرة وقع عليها         
مهم لنـا   : " الصيغة جاء  طلب الوزير اردان، نائبة الوزير جمليئيل والنائب الكين شطب اسمائهم، في هذه           

حققنا اجماعا وطنيا بشأن حل الدولتين      "أن نوضح ونقول بان اقوالك هذا االسبوع في جلسة الحكومة اننا            
هي امور موضع خالف، وكأعضاء في حركة الليكود ال يمكننا أن نكون شركاء مع قول مبدئي                " للشعبين

 الحق االخالقي للشعب اليهودي في البالد ام         سواء من حيث   -يرى في حل الدولتين حال ممكنا ومناسبا        
  ".من ناحية امنية

  13/7/2009الدستور، 
  

  نتنياهو يتحفظ على تصريحات مستشاره تجاه الفلسطينيين وإيران .34
بنيامين نتنياهو أمس تحفظه على أقوال رئيس مجلس " اإلسرائيلي"أبدى رئيس الوزراء  :القدس المحتلة

سي عوزي أراد التي سخر فيها من قيام دولة فلسطينية ومن انتقادات أراد األمن القومي ومستشاره السيا
ورد مكتب نتنياهو على  .سابقة في ما يتعلق بتعاملها مع البرنامج النووي اإليراني" إسرائيلية"لحكومات 

رئيس الحكومة يقف بكامل الجدية والمسؤولية خلف "أقوال أراد بخصوص الدولة الفلسطينية بالقول إن 
ألقوال الواضحة التي قالها في هذا الموضوع خالل خطابه في جامعة بار إيالن والتي بموجبها إذا ا

منزوعة السالح والترتيبات األمنية المطلوبة ) لدولة فلسطينية(على ضمانات دولية " إسرائيل"حصلت 
ل اتفاق سالم إلى أنها دولة يهودية سنكون مستعدين من خال" إسرائيل"وإذا اعترف الفلسطينيون ب 

مستقبلي للوصول إلى حل بقيام دولة فلسطينية منزوعة السالح إلى جانب الدولة اليهودية شريطة أن 
يشكل ذلك نهاية للصراع والمطالب، ورئيس الحكومة كرر هذا الموقف الثابت في عدة مناسبات منذئذ 

  ".إسرائيل"بما في ذلك خالل لقاءاته مع زعما كبار في أوروبا و
  13/7/2009ج، الخلي

  
  مسئولون إسرائيليون ينتقدون تصريحات عباس حول حق العودة  .35

محمود عباس  لصحيفة    ) المنتهية واليته (انتقد مسئولون إسرائيليون تصريحات الرئيس       :وكاالت - حيفا
السلطة الفلسطينية مصممة على حق العودة، وأنه لو كان مكـان           "إن  : المصرية، والتي قال فيها   " أكتوبر"
  .، حسب اعتقاده"نيامين نتنياهو لما شكل حكومة مع أفيغدور ليبرمان، ألن تسيفي ليفني أفضل منهب

إن هذه التـصريحات    : "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي قوله          
يون، ولذلك ليس هنـاك مـن       هي االستراتيجية التي يتبناها الفلسطين    ) إسرائيل(تذكرنا مجددا بأن مقاومة     

  ". يمكن الحديث معه
وقال ". ال تطاق "من جهته، وصف نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون تصريحات عباس بأنها             

الداخلية هو أمر مرفوض، والسيما عنـدما يـدلي         ) إسرائيل(تدخل جهات أجنبية في شؤون      "إن  : أيالون
كدولـة  ) إسـرائيل (ودة الالجئين، مما يعني القضاء على دولة        بهذه األقوال زعيم فلسطيني يصر على ع      

  ".يهودية
  13/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
   خططت لحرب لبنان مسبقا"إسرائيل: "حالوتس يعترف .36

قال قائد أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان حالوتس إن التوصية العسكرية فـي             : وديع عواودة  -حيفا  
، 2006تمـوز   /وة سبقت عملية أسر الجنديين ريغف وغولدفاسر في يوليو        إسرائيل بمهاجمة حزب اهللا بق    

واعتبر حـالوتس أن     .مشددا على أنه كان سيوصي بما قام به مجددا لو أعيدت عجلة الزمان إلى الوراء              
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في صلب قناعتي أرى أنه إذا كنا راغبين بالحيـاة فـي الحلبـة              "، وقال   "كان محقا وسليما  "قرار الحرب   
  ".صاحب البيت أصيب بالجنون:  فعلينا التصرف أحيانا على شاكلةالشرق أوسطية

ثـالث  "وذكر حالوتس ضمن يوم دراسي نظمه معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب بعنوان                
، أنه توصل إلى قناعة  بضرورة شن حملة واسعة على لبنان قبل العـام               "سنوات على حرب لبنان الثانية    

  ".ف دحر حزب اهللا عن الخط الذي وقف عليهبهد" بمدة طويلة 2006
وتوقف حالوتس عند األخطاء التي ارتكبتها إسرائيل في الحرب ومنها عدم تجنيد جيش االحتياط مبكـرا                
لخلق تهديد بعملية برية واسعة، مع تخاطب غير سليم بين مستويات القيادة العسكرية، وإهمال متواصـل                

وهو أول قائد أركان    -وأوضح حالوتس    .افة إلى رفع سقف التوقعات    للقوات البرية وللجبهة الداخلية، إض    
 أن طريقة العمل األمثل كانت وما تزال تلك التي تدمج بـين اسـتخدام        -في إسرائيل قدم من سالح الجو     

  .كثيف للنار عن بعد وبين خيار لعملية ميدانية
ائيل، مدلال على ذلـك بالهـدوء       واعتبر حالوتس أن الحرب حققت أهدافا هامة منها تعزيز قوة ردع إسر           

المتواصل في الجبهة الشمالية منذ ثالث سنوات، ووقف عمليات ما سماه اإلرهاب من لبنـان، وتوجيـه                 
  .ضربة لحزب اهللا

وفي إشارة إلى وجود حسابات إسرائيلية داخلية، قال حالوتس الذي اضطر بعد عام من الحرب إلى تقديم                 
ائيلية الواسعة إلدارتها ولنتائجها، إنه ال يريد نسج صورة وردية ولـن            استقالته في ظل االنتقادات اإلسر    

مع احترامـي للمـراقبين الـذين       "وأضاف   .يستخدم كلمة انتصار أو التهرب من النقد المحق في أجزائه         
  ".شاهدوا الحرب من المدرجات، ليس كل ما قيل كان مهنيا وهناك دوافع أخرى

سكي نائب حالوتس إن اإلخفاقات الجوهرية في حرب لبنان الثانيـة            من جهته قال الجنرال موشي كابلين     
تكمن في عدم تحديد أهداف واضحة لها، وعدم إعالن حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، وعدم مشاركة                

  .القيادات في المجهود العسكري وتفضيلها مراقبة التطورات الميدانية من على الشاشات
  12/7/2009نت، .الجزيرة

 
  ار نتنياهو متورط بفضيحة احتيال ويتجه للقاهرة لجولة مفاوضات حول األسرىمستش .37

 قالت مصادر إسرائيلية أمس األحد، أن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة : برهوم جرايسي-الناصرة
اإلسرائيلية في المفاوضات البرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، حجاي هداس، سيتجه إلى 

لقاهرة هذا األسبوع لجولة مفاوضات واتصاالت، وذلك بعد أيام من كشف قضية العاصمة المصرية ا
من جهة أخرى، فإن زيارة هداس إلى القاهرة تتم وسط  .احتيال ضخمة ارتبط اسمه بها في إسرائيل

غموض تام على مصير المفاوضات بشأن ابرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إذ ترى 
  .ة، أن صفقة كهذه ستبقى معطلة طالما لم يتم االتفاق في الحوار الفلسطيني الداخليأوساط إسرائيلي

  13/7/2009الغد، االردن، 
  

  انتقادات واسعة لقرار تعيين مقرب من ليبرمان سفيراً في مصر .38
و افيغدور ليبرمان تعيين أحد المقربين منه والعض" اإلسرائيلي"أثار قرار وزير الخارجية  :القدس المحتلة

لدى مصر، انتقادات واسعة داخل الكيان باعتبار " إسرائيل"في حزبه شاؤول كنيسا، في منصب سفير 
ومحور هذه االنتقادات ان كنيسا رجل حزبي وعسكري  .هذا المنصب أحد المناصب االكثر حساسية

 الخارجية وعديم الخبرة بالنسبة لمنصب مثل هذا، والحلول محل السفير شالوم كوهين الذي مددت وزيرة
  .آنذاك تسيبي لفني، قبل ثالث سنوات، واليته النه لم يتوفر بزعمها مرشحون مناسبون للحلول محله

هناك عدد غير قليل من المرشحين المهنيين الذين يعرفون المجال "وبحسب مصادر في وزارة الخارجية 
 معروف، وليس لديه أما تعيين شخص من الخارج، غير"، "ويمكنهم ان يؤدوا المهمة بنجاح اقصى
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هذا تعيين غريب على نحو خاص حين يأتي من وزير خارجية . التأهيل المناسب، فهو صفعة للوزارة
إعادة وزارة الخارجية الى "وادعى أحد هذه المصادر بان  ".وعد بتطوير ورفع مستوى مكانة الوزارة

وبالقدرة على نقل " سرائيليةاإل"عصر التعيينات السياسية هو خطوة تمس بالوزارة، وبالدبلوماسية 
  ".الرسائل بشكل عاقل

  13/7/2009الخليج، 
  

   بواشنطن نائباً له "إسرائيل "شكنازي يعين الملحق العسكري في سفارةأ .39
قرر ما يعرف برئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي اشكنازي تعيين الملحـق العـسكري فـي           

ي غانتس نائباً له خلفاً للميجر جنرال دان هرئيل المتوقـع أن            سفارة إسرائيل بواشنطن الميجر جنرال بين     
وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن قرار الجنرال اشكنازي بتعيين غانتس بهذا            .يعتزل الخدمة العسكرية  

  .المنصب، اتخذ باالتفاق مع وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك
طاً بين موقفَي باراك وأشكنازي، إذ أراد األول أصـالً          ولفتت اإلذاعة إلى أن تعيين غانتس يعد حالً وس        

تعيين قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يؤاف غاالنت في هذا المنصب، بينما حبذ الثاني تعيين قائـد                 
  .المنطقة الشمالية الميجر جنرال غادي أيزنكوت فيه

  13/7/2009الدستور، 
  

  يتراجع عن قراره باالستقالة" يقائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيل" .40
، رئيس هيئـة األركـان      "يوآف غالنت "أبلغ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي        : القدس المحتلة 

" أشـكنازي "وذكرت صحيفة يديعوت أن     . ، نيته البقاء في الجيش كقائد للمنطقة الجنوبية       "غابي أشكنازي "
" غالنـت "ه باالنسحاب من صفوف الجيش، موضحة أن        وبارك عدوله عن قرار   " غالنت"استجاب لطلب   

  . القادم2011بهذا يكون قد مكّن نفسه للترشيح لمنصب رئيس األركان في عام 
" بيني غينـتس  "ولفتت إلى أنه نشبت عاصفة حول الضابط المذكور، حين تم اإلعالن عن تعيين الضابط               

عدم تعيينه في هذا المنصب، وبدأ يفكـر        باإلهانة ل " غالنت"في منصب نائب رئيس األركان، حيث شعر        
  .في مستقبل حياته العسكرية

ـ       بعدم خلع البزة العسكرية، وشرح أحـد الـضباط    " غالنت"بدورهم قام بعض الضباط بتوجيه النصائح ل
بأنه يكمن في عدم إجراء التعيين بالطريقة السليمة، وهو ما أدى ألن يشعر األخير بـأن                " غالنت"غضب  

ب المعايير السياسية الشخصية، وأن هذا من شأنه أن يتكرر في تعيين رئيس األركـان               األمر يجري حس  
إن التعيين كـان    : "، وقال "غالنت"وكان وزير الدفاع أيهود باراك، رفض التعليق على تصرفات           .القادم

صحيحا وسليما، وال غبار عليه، وبهذا يتسنى لنا عدد من الضباط للترشيح لمنـصب رئـيس األركـان                  
  ".تقبالمس

  13/7/2009 ،وكالة سما
  

 أنباء عن اتصاالت سورية إسرائيلية بوساطة أذربيجانية: "ديبكا" .41
 اإلسرائيلي المقرب من جهاز االستخبارات اإلسرائيلية "ديبكا"كشف موقع :  عبد القادر فارس- غزة

ين سورية يوم أمس أن هناك قناة اتصاالت سرية إلجراء مفاوضات مباشرة ب) الموساد(الخارجية 
وإسرائيل بهدف دفع عملية السالم المتعثرة إلى األمام، وتشارك فيها عدة دول أخرى من بينها مصر 
والواليات المتحدة األمريكية، وذكر الموقع أن الرئيس السوري بشار األسد الذي زار العاصمة األذرية 

ئل من الرئيس اإلسرائيلي شمعون باكو يوم الخميس الماضي والتقى نظيره األذري إلهام علييف تلقى رسا
بيريس الذي زار أذربيجان أخيرا تتعلق بإمكانية التقدم في مباحثات السالم بين الجانبين السوري 
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واإلسرائيلي، فضال على مناقشة فكرة عقد مؤتمر إقليمي للسالم تحضره مصر والواليات المتحدة 
 .ولبنان، فضال عن أذربيجان وسورية وإسرائيل

إلى أن الحديث يدور عن مباحثات دولية إلقرار السالم في المنطقة وأن الجانب اإلسرائيلي " يبكاد"وأشار 
يدير هذه المباحثات عبر بيريس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ومعهما وزير الدفاع إيهود 

سالم في الشرق األوسط باراك، في حين يدير المباحثات من الجانب األمريكي المبعوث الخاص لعملية ال
.. جورج ميتشيل، ومن الجانب المصري الرئيس حسني مبارك ورئيس جهاز االستخبارات عمر سليمان

 .مضيفا أن األسد يدير بنفسه هذه المباحثات ممثال في الجانب السوري
ة قبل وقال الموقع إن بيريس أطلع مبارك على تطورات هذه المباحثات السرية خالل زيارته إلى القاهر

كما ادعى أن هدف زيارة الوفد األمني المصري إلى العاصمة السورية دمشق أخيرا هو ربط . عدة أيام
االتصاالت السورية ـ اإلسرائيلية بما تقوم به القاهرة من جهود للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة 

  .والمصالحة بين حركتي فتح وحماس
  13/7/2009عكاظ، 

  
   ومصر لتبادل جاسوس إسرائيلي بأسرى مصريين"ائيلإسر"تجدد المفاوضات بين  .42

ومصر، تجددت للتوصل إلـى     " إسرائيل"قالت مصادر إسرائيلية إن المفاوضات بين       :  السبيل –الناصرة  
اتفاق يتم بموجبه إطالق شاب عربي أدين في مصر بالتجسس لصالح االستخبارات اإلسـرائيلية مقابـل                

  .أسرى مصريين
النقـب  ) تهويـد (قام عضو الكنيست االسرائيلي ونائب وزير تطوير        " 48عرب  "وبحسب ما ذكره موقع     

والجليل المحتلين، أيوب قرا، بزيارة عائلة الشاب عودة الترابين في النقب المحتـل أمـس وابلغهـم أن                  
الرئيس المصري حسني مبارك أبدى خالل لقائه معه األسبوع الماضي في القاهرة اسـتعداده إلطـالق                

 وقال عايد طرابين شقيق الجاسوس اإلسرائيلي، عقب اللقاء مع قرا، إن المـصريين علـى                .سراح ابنهم 
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية مطلعـة     . استعداد إلطالق سراح شقيقه عن طريق صفقة تبادل أسرى        

 العبرية في تقرير نشرته قبل    " هآرتس"وقالت صحيفة   . بأن المصريين لن يطلقوا سراح عودة دون مقابل       
) اسم عبـري  (لو لم يكن عودة من أصل عربي بدوي وكان اسمه عيدو            : اقل من أسبوعين حول القضية    

لكان هناك اهتمام من قبل الحكومة اإلسرائيلية والكنيست والمؤسـسة األمنيـة واإلعـالم اإلسـرائيلي،                
  .بمصيره وضرورة إطالق سراحه

 13/7/2009السبيل، األردن، 
  

  اخطارات هدم جديدة من أصحاب المنازل في القدس عدداًسلطات االحتالل تسلم  .43
ن قوات كبيرة من جيش االحتالل،      ، أ قالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أمس       : وكاالت - القدس

والوحدات الخاصة وحرس الحدود والشرطة، ترافقهم مجموعة من موظفي بلدية االحتالل اقتحمت بلـدة              
  .العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة

ن القوة قامت بمداهمة العديد من المنازل وتسليم أصحابها قرارات هـدمٍ بحجـة البنـاء دون                 أوأضافت  
وأشارت إلى أن عدداً من أصحاب هذه المنازل تسلم للمرة الثانية أوامر            . ترخيص ومخالفة أوامر البلدية   

ستصدار رخصة بناء، والتـي     وإخطارات بالهدم رغم أنهم قاموا بدفع غرامات مالية عالية جداً بانتظار ا           
  . ما زالت بلدية االحتالل تماطل في إصدارها

13/7/2009صحيفة فلسطين،   
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   دونم من األراضي الزراعية خالل شهر حزيران1200 أحرقواالمستوطنون : وزارة الزراعة .44
ـ      1200 ان المستوطنين احرقوا نحـو        الزراعة الفلسطينية  قالت وزارة :  رام اهللا  ي  دونـم مـن األراض

المزروعة بالقمح والمحاصيل الشتوية، وكانت محافظتا نابلس والخليل مسرحا العتداءات المـستوطنين            
الى تعرض قرى عصيرة القبلية، ومادما، وتل، وصرة، وجيت، وبورين وقوصـين            ت  وأشار .وارهابهم

  إلرهاب المستوطنين واعتداءاتهم
 ألـف دونـم مـن    139ضم ما مـساحته     أشارت الى خطورة اإلعالن اإلسرائيلي عن مخطط يقضي ب        و

األراضي الفلسطينية الواقعة في براري عرب التعامرة والعبيدية والرشايدة، وكذلك كامل الساحل الغربي             
المقامة علـى أراضـي     " للبحر الميت واراضي النبي موسى وتسجيلها لصالح مستوطنة معاليه أدوميم           

  .تلةفلسطينية صودرت بالقوة الى الشرق من القدس المح
 وحدة واستيطانية في مستوطنة     50وأشارت الى قرار ايهود باراك األخير بإعطاء الضوء األخضر لبناء           

 وحدة استيطانية أخرى    300 وحدة في المستوطنة ذاتها، اضافة الى        1500، في إطار مشروع لبناء      "ادم"
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة" بنيامين"في مستوطنة 

13/7/2009الحياة الجديدة،   
  

  "أمر فظ ومهين" بالمستوطنين 48تشبيه سالم فياض فلسطينيي : "االئتالف من أجل القدس" .45
بشدة تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا سالم " االئتالف من أجل القدس"استهجن  :رام اهللا

إن هذه "، وقال 1948ة فياض، التي شبه فيها المستوطنين اليهود بالفلسطينيين في األراضي المحتلة سن
  ".المقارنة فظة ومهينة

إن هذه المقارنة الالأخالقية تفسح في المجال أمام ما : "في بيان مكتوب" االئتالف من أجل القدس"وقال 
بين عرب الداخل والمستوطنين على طريقة تبادل األسرى، كل واحد منهم " التبادل السكاني"يسمونه 
حات تنضح بالسذاجة وتفتقد الى الرؤية السياسية في الوقت الذي تجهد فيه هذه التصري: "وقال". بألف منا

السلطة الفلسطينية باستجداء البدء بمفاوضات الحل النهائي، ما يشكل كرماً شخصيا وتسويقاً ذاتياً على 
  .، كما قال"حساب حقوق الشعب وممتلكاته

ريحات رئيس الوزراء جملة وتفصيالً، إن االئتالف من أجل القدس يرفض تص: "واختتم البيان بالقول
ويطالب منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكافة القوى الوطنية برفضها واستدراك 

  ."االذى الناجم عنها
12/7/2009قدس برس،   

  
  مفتي القدس يدين اعتداءات االحتالل على المسجد المرواني  .46

لقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين االعتداءات التي دان المفتي العام ل): بترا(القدس المحتلة 
وبين في بيان صحافي امس أن سلطات  .تقوم بها سلطات االحتالل ضد المسجد األقصى المبارك

اإلحتالل سمحت بتصوير استعراض فني شارك فيه رجال ونساء استخدموا الكاميرات التلفزيونية 
قصى المبارك خلفية لهذا التصوير مؤكدا أن ما جرى يتعارض وجعلوا المصلى المرواني والمسجد األ

  مع حرمة دور العبادة واألماكن المقدسة 
13/7/2009الرأي، األردن،   

  
   من دخول غزة"2قافلة شريان الحياة "تستنكر منع مصر " اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .47

الـسلطات  منـع   بعة للحكومة المقالة     استنكرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التا      :رأشرف الهو  -غزة  
واعتبرت اللجنة في بيـان لهـا        .من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح       "2قافلة شريان الحياة    " المصرية
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، "سابقة خطيرة في التصدي لقوافل المساعدات التي تحاول فك الحصار على غـزة            "قرار المنع بأنه يعد     
أخذوا دورهم الريادي بـالوقوف إلـى جانـب الـشعب           األشقاء المصريين مطالبون بأن ي    "الفتة إلى أن    

  ."الفلسطيني والتخفيف من معاناته
13/7/2009القدس العربي،   

  
  أبرز التحديات فقدان مرجعية جامعة للشعب حافظة لحقوقه": واجب"األمين العام لتجمع  .48

، في "واجب"باسم  طارق حمود، األمين العام لتجمع العودة الفلسطيني، المعروف اختصاراً قال: دمشق
ال شك أننا قلقون جداً "، عن موقف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، "قدس برس"حوار أجرته معه 

ال نشك أنها تمثل "، وقال إنها مواقف "من موقفهم المتهاوي فيما يتعلّق بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وفي . ها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطينيخطراً كبيراً على حق العودة في ظل االعتراف الدولي ب

  .، حسب تحذيره"الوقت نفسه تقف قيادة المنظمة على استعداد لمقايضة أي ثابت مقابل وعد بدولة وحسب
 ود على أند طارق حمالقيادة الرسمية الفلسطينية التي تفاوض من أجل التفاوض ال يمكن أن تمثل "وشد

رنا للخطر الذي يمثله الموقف الرسمي الفلسطيني شكّاً وتخميناً في وقت وإذا كان استشعا. ضمانة للحقوق
الذي يمثل رأس الهرم ) محمود عباس(من األوقات؛ فإن تصريحات رئيس منظمة التحرير الحالي 

السياسي الرسمي الفلسطيني بخصوص حق العودة؛ جاءت لتطبع شكّنا بيقين غير قابل للتأويل، عندما 
يين الجئ فلسطيني، وشطب معاناة إحدى وستين سنة، وأهدر سيوالً من الدماء في ألغى حقوق ستة مال

وحدد أبرز تحديات المرحلة  . ، على حد وصفه"تصريحات غير مسؤولة في أكثر من منبر إعالمي
فقدان المرجعية الفلسطينية الجامعة الحافظة للحقوق، والتي تنسجم مع خيارات الشعب "الراهنة في 
  ". ، وتشكل ضمانة فعلية في مواجهة المخاطرالفلسطيني

11/7/2009قدس برس،   
  

  زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين في غزة .49
 شواطئ مدينة   قرب قوارب صيد فلسطينية     ،مسأهاجمت زوارق حربية اسرائيلية     : شرف الهور  أ -غزة  
  .غزة

13/7/2009القدس العربي،   
  

  ئيسمح بفتح معبرين تجاريين بشكل جزاالحتالل ي .50
قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع الى غزة ان اسـرائيل سـمحت               :  اشرف الهور  -غزة  

 شاحنة محملة   53بإدخال كميات مقلصة من االمدادات االنسانية والوقود، مشيرا الى انها سمحت بمرور             
صة مـن الوقـود     بالمساعدات واالغذية من معبر كرم ابو سالم، باالضافة الى سماحها بضخ كميات مقل            

  .الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، وغاز الطهي
13/7/2009القدس العربي،   

 
 "نهر البارد"تقدم في عملية إعادة إعمار مخيم  .51

دخلت عملية إعادة إعمار الجزء االول من مخيم نهر البارد القديم مرحلة التنفيذ : م عمر ابراهي-البارد
وتتم عملية إعادة األعمار وفق . قتها رسمياً نهاية الشهر الماضيالميداني بعد اإلعالن عن انطال

 مليون دوالر اميركي بعد الزيادة التي طرأت على أصل المبلغ 328التقسيمات المعتمدة، والمقدرة بنحو 
الذي زيادة الكلفة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، وفق المعلومات المتوافرة التي تحدثت عن وجود 

 .  مليون دوالر حالياً بحوزة الوكالة سيتم استخدامها إلعمار جزءين67
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 82 وحدات سكنية بارتفاع ثالثة طوابق للمبنى الواحد إضافة إلى 506حالياً على بناء "وسيتركز العمل 
 . "وحدة تجارية، تعود جميعها لألهالي الذين كانوا يقطنون في هذا الجزء قبل اندالع المواجهات العسكرية

إلى أن العمل، ووفق المصادر عينها، من المفترض أن ينتهي خالل مهلة زمنية ال تتعدى نهاية «يشار 
العام الحالي كحد أقصى مع زيادة بسيطة في حال سارت األمور كما هي ولم تظهر اية مشاكل، ليبدأ 

 . "األموال بعدها العمل في الرزمة الثانية، وتليها تباعاً بقية الرزم بعد توفر
 13/7/2009السفير،                                                                                  

  
  سرائيلية يثير غضب الفلسطينيينإ لشركة محمول عالنإ .52

 اثار اعالن تلفزيوني لشركة هاتف محمول اسرائيلية يظهر جنودا يلعبون كرة القدم : )رويترز(القدس 
 الغربية احتجاجات بتدني الذوق ودفع المشرعين العرب يوم االحد الى المطالبة بمنع على حاجز الضفة

  .بثه
وقال منتقدون ان االعالن التجاري لكوليكوم اكبر شركة محمول اسرائيلية يسخر من معاناة الفلسطينيين 

  .غير ان الشركة تمسكت باالعالن. ويظهر الى اي مدى اليفهم االسرائيليون جيرانهم
 12/7/2009لة رويترز، وكا

  
   تطلق حملة مائة يوم من أجل القدس"الهيئة اإلعالمية العالمية للدفاع عن القدس" .53

أعلنت الهيئة اإلعالمية العالمية للدفاع عن القدس، عن إطالق حملة مائة يوم ويوم من : القدس المحتلة
 . 2009عاصمة للثقافة العربية أجل الدفاع عن القدس، وذلك في إطار جهودها االحتفال باتخاذ القدس 

إنها بدأت اليوم إطالق حملتها والتي : وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم ، وصل قدس برس نسخة عنه
 .أكتوبر القادم/ يوليو الجاري حتى العشرين من تشرين أول/ستستمر من الثاني عشر من تموز

الحملة ، من بينها  إطالق البث التجريبي وأوضحت الهيئة ، أنها ستقوم بعدة فعاليات ، خالل هذه 
 12379التابعة للهيئة والتي ستبث على القمر الصناعي نايل سات بتردد " هنا القدس" لإلذاعة الفضائية 

، والتي تظم "إدارة الثقافة اإلسالمية بدولة الكويت الشقيق" عمودي، ومسابقة إلكترونية بالتعاون مع 
 . دوالر للفائزين بالقرعة300 جائزة قيمة كل منها 100 حيث تم رصد العديد من األسئلة الثقافية،

ومسابقة سنوية بعنوان نجم في سماء القدس، ألفضل بحث يقدم عن إحدى الشخصيات التي أسهمت في 
" االنتصار لمدينة القدس والدفاع عنها عبر التاريخ، مشيرة إلى أن الهيئة اختارت  لهذا العام شخصية

  .لما تتسم به من خصوصية، وسيتم بمنح األبحاث الفائزة جوائز يعلن عنها الحقا" يوبيصالح الدين األ
كذلك أعلنت الهيئة، عن مسابقة مثقفون من اجل القدس، وهي مسابقة جماهيرية بالتنسيق مع جامعات 

ة، و وكليات قطاع غزة، بحيث تختار كل جامعة فريق من ثالثة طالبها وطالباتها للمشاركة في المسابق
سيتم منح جوائز قيمة للفرق الفائزة، ومسابقة القدس القرآنية، وهي مسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على 
حفظه القرآن الكريم، بحيث تجرى اختبارا للحفظة المتقدمين، وقد رصدت الهيئة جوائز ألفضل 

  .المتسابقين، كما شكلت لجنة تحكيم لهذا الغرض
12/7/2009قدس برس،   

  
  "قصيدة القدس"شعرية دولية تحت اسم مسابقة  .54

مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود "في المغرب، بالتعاون مع " وكالة بيت مال القدس الشريف"تنظم  :نلند
وذلك في " قصيدة القدس"في دولة الكويت، مسابقة دولية في الشعر بعنوان " البابطين لإلبداع الشعري

" وكالة بيت مال القدس الشريف"وحددت  .2009بية للعام إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافية العر
 كآخر 2009) أكتوبر( تشرين أول 30ومؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري تاريخ 
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 آالف 5وتم رصد ثالث جوائز للفائزين حيث تبلغ قيمة الجائزة األولى  .موعد الستالم األعمال المشاركة
 دوالر 2500 دوالر أمريكي، بينما قيمة الجائزة الثالثة 3500الجائزة الثانية دوالر أمريكي، وقيمة 

  .أمريكي
واشترطت الجهة المنظمة للمسابقة أن تكون المشاركة بعمل واحد فقط، وترسل األعمال المشاركة 

  .بحسب البيان الصحفي. مطبوعة في خمس نسخ، إضافة إلى نسخة سادسة مكتوبة بخط اليد ومشكولة
11/7/2009برس، قدس   

  
 والسبب فتح" شبه معدومة"فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية أصبحت : مصدر مصري .55

اإلسرائيلية، النسخة اإللكترونية، عن مصدر مصري " يديعوت أحرونوت" نقلت صحيفة :الناصرة
مسؤول قوله إن فرص تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، عبر الحوار الذي تديره القاهرة، 

لتخوفهم من طرح اتفاق مختلف فيه "ملقياً باللوم على ممثلي فتح بصفة خاصة ". شبه معدومة"صبحت أ
الجهود المصرية "وأشار المصدر في تصريحه إلى أن ". على مؤتمر الحركة المزمع عقده الشهر القادم

الحركتين التي تكثفت وتيرتها في األيام األخيرة لتقريب مواقف فتح وحماس اصطدمت بجدار رفض 
  .، كما قال"التراجع عن مواقفهما رغم الطروحات المصرية التوفيقية الشديدة الليونة التي قُدمت إليهما

 12/7/2009قدس برس، 
 

  غزةمن دخول " 2قافلة شريان الحياة "تمنع مصر  .56
ي منعت السلطات المصرية، أمس، طليعة قافلة مساعدات أمريكية يرأسها النائب البريطان: الوكاالت

وذكرت المصادر، أن السلطات . جورج جالواي من عبور قناة السويس في طريقها إلى قطاع غزة
لم تستكمل األوراق القانونية " 2شريان الحياة "المصرية تبرر أمر المنع بأن القافلة التي تحمل اسم 

  . الالزمة
  13/7/2009الخليج، 

  
  إليجاد حلول لمشاكل المنطقةلية األسد يبحث وكوشنير استثمار األجواء اإليجابية الدو .57

أعلن في دمشق، أن الرئيس بشار األسد بحث، أمس، مع وزير الخارجية :  إبراهيم حميدي-دمشق 
في العالم إليجاد حلول لمشاكل " استثمار األجواء اإليجابية"الفرنسي برنار كوشنير عملية السالم وأهمية 

علم، إن بالده لن تحضر أي مؤتمر دولي للسالم ما لم وقال وزير الخارجية السوري وليد الم. المنطقة
مرجعيات تحقيق السالم، وبينها مبدأ االنسحاب من األراضي العربية " إسرائيل"يجر التأكد من قبول 

فشل أي مؤتمر دولي للسالم سيكون خطراً على استقرار المنطقة "، الفتاً إلى أن 1967المحتلة للعام 
. 1967يونيو عام /  حزيران4لن يتحقق من دون االنسحاب الكامل إلى خط ، والى أن السالم "وأمنها

 . وكان األسد استقبل أمس كوشنير بحضور المعلم
اتفاقاً على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية في "وأفاد ناطق رئاسي، أن المحادثات، أمس، أظهرت 

 غزة ووقف االستيطان في أسرع وقت ممكن ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في
  ". األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار تحقيق سالم عادل وشامل

في عملية السالم إذ أن موقف باريس " ضرورة التوصل إلى حل شامل"من جهته، أشار كوشنير إلى 
  ".فلسطينيةيجب أن تشكل دولة " إسرائيل"كي يتم تحقيق األمن لـ: معروف ومفاده"

  13/7/2009الحياة، 
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  اعتقال النواب الفلسطينيين خرق واضح لألنظمة الدولية وانتهاك لحقوقهم: الزندانيمنصور  .58
منصور الزنداني، رئيس الحملة العربية لإلفراج عن النواب األسرى عن رفضه المطلق . عبر د: اليمن

قاً واضحاً لكل األنظمة الدولية، وانتهاكاً لحقوقهم العتقال النواب الفلسطينيين، مشدداً على أن ذلك يعد خر
نسخة عنه، أمس، " فلسطين"وأكد الزنداني، في تصريح صحفي خاص بالحملة الدولية، تلقت لـ. الشرعية

على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية للضغط على االحتالل اإلسرائيلي، وتفعيل قضية النواب 
إن : "وقال. اغط على دولة االحتالل لإلفراج عن النواب من سجونهااألسرى، وتشكيل رأي عالمي ض

هذه القرصنة الصهيونية ضد النواب الفلسطينيين إهانة للقانون الدولي من قبل العدو، ونحن نرفض هذه 
وأوضح الزنداني أن ". التجاوزات واالنتهاكات ألن المقصود بها تغييب قادة ورموز الشعب الفلسطيني

 ملحوظاً على المستويين العربي والرسمي مع الدعوات التي أطلقتها الحملة، مشيراً إلى أنها هناك تجاوباً
وحول . عكست استجابة كبيرة من البرلمانيين العرب واليمنيين بشكل خاص، ورحبوا باالنضمام إليها

ي على أن اجتماعاً الفعاليات التي ستقوم بها الحملة العربية لإلفراج عن النواب المعتقلين، أكد الزندان
سيعقدونه في البرلمان العربي سيناقش خالله قضية النواب وسيحث البرلمانات العربية على التفاعل مع 

  ".قضية النواب المعتقلين في سجون االحتالل وسيدعوهم للمشاركة في الحملة الدولية
  13/7/2009صحيفة فلسطين، 

   
  لمعارضة بالصهيونيةجنرال موريتاني يكشف وثائق عن عالقة زعماء ا .59

كشف الجنرال محمد ولد عبد العزيز، المرشح األبرز في االنتخابات الرئاسية الموريتانية، : نواكشوط
وقال إن رئيس حزب . عن وثيقة سرية تدين المعارضة بالعالقات مع اللوبي الصهيوني في أمريكا

لرسالة إلى اللوبي الصهيوني في التناوب الديمقراطي رجل األعمال عبد القدوس ولد أعبيدنا بعث با
وأضاف أن ولد أعبيدنا يوجد اآلن ". بإمالء وتقرير من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"أمريكا بـ

في أمريكا ويسعى إلى تشويه صورة الجيش من خالل الوشاية به لدى الجمعيات الصهيونية، ويحشد دعم 
وقال عزيز إن الجبهة عليها أن ". أحسن مما كانت" العالقات ويعد الصهاينة بأن تعود. الصهاينة للجبهة

  .تدرك أن الجيش ليس وحده من يقف ضد الصهيونية بل الشعب الموريتاني كله
  13/7/2009الخليج، 

 
  سوالنا يدعو مجلس األمن إلى تبني حل الدولتين وفق سقف زمني .60

ير سوالنا، يوم السبت في محاضرة فـي         دعا منسق السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي خافي       :بروكسل
لندن، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية قبل موعد محدد حتى لـو لـم                  

وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتضمن ترسيم        . يتوصل اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق فيما بينهم      
  . مدينة القدس والترتيبات األمنيةالحدود وقضية الالجئين والسيادة على

سوف يقبل الدولة الفلسطينية كعضو كامل في األمم المتحدة وسيضع جـدوال زمنيـا للتنفيـذ،                "وأضاف  
وأيد ." وسوف يعطي التفويض لحل النزاعات األخرى العالقة الخاصة باألراضي وسيقنن نهاية المطالبات           

إذا لـم تـستطع     "وقـال   . مصر وسـوريا واألردن    مع   1967إلى حدود ما قبل حرب      " إسرائيل"عودة  
فإن الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي يجـب أن يوضـع علـى             ) الجدول الزمني (األطراف االلتزام به    

  ."الطاولة
12/7/2009وكالة رويترز،   
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  "إسرائيل"بريطانيا تحظر بيع أسلحتها إلى ": هآرتس" .61
رت حظر بيع بعض أنواع السالح الذي تنتجه إلـى          أن بريطانيا قر  " هآرتس"  أوردت صحيفة     :بيت لحم 

وقالت . التي جرت في قطاع غزة مطلع العام الجاري       ) الرصاص المصبوب (في أعقاب عملية    " إسرائيل"
وعللـت  . الصحيفة إن الخارجية البريطانية أبلغت السفارة اإلسرائيلية في لندن هذا القرار قبل عدة أيـام              

ضت لضغوطات جمة بهذا الشأن من مجلس العموم وعدة جماعات معنية            التي تعر  -الحكومة البريطانية   
بحقوق اإلنسان موقفها هذا بالقول إن سفن البحرية اإلسرائيلية التي شـاركت فـي العمليـة المـذكورة                  

  .استخدمت معدات بريطانية بصورة مخالفة لالتفاقات األمنية الثنائية
13/7/2009وكالة معاً،   

  
   الفتات حول العدوان اإلسرائيلي األخير على غزةوالية تكساس تشهد حرب .62

اندلعت في والية تكساس االميركية هذا االسبوع حرب الفتات بين منظمات شعبية مؤيدة             : القدس المحتلة 
للفلسطينيين واخرى مؤيدة السرائيل تنافست على اشعار المارة في مدينة هيوستن بموقف كل منهما حول               

  خير على غزةالعدوان على االسرائيلي األ
في والية تكساس األميركية، يوم االثنين الفتتين ضخمتين على         " إسرائيل"ورفعت مجموعتان مؤيدتان لـ     

، ردا على حملـة     "علموا السالم، وليس الكراهية   . أنقذوا غزة من حماس   : "جانب الطريق تحمالن رسالة   
" صـلوا مـن أجـل غـزة       : "ارسابقة على جانب الطريق نظمتها مجموعة مؤيدة للفلسطينيين تحت شع         

وفي المقابل، زعمت ايرا باليفايس مؤسسة المجموعة المحلية        . وتعرض صورة ألطفال فلسطينيين يبكون    
ـ  صلوا من أجل   (العديد من سكان هيوستن منزعجون من حملة        : "أن" بريدج هيوستن " "إسرائيل"المؤيدة ل

  ".ولكنهم ال يعرفون ما يفعلون": "ويسجويش هيرالد ف"وأضافت في تصريح لصحيفة ". الدعائية) غزة
12/7/2009وكالة سما،   

  
   الفصائل لجلسة الحوار السادسة رسالةحقيقة  .63

  مصطفى الصواف 
ليس عيباً أن يكون لكل إنسان موقف من القضايا التي تتعلق بمصلحة الوطن والقضية، فكيف لو كان هذا                  

ن المفترض أن يكون لها موقف صارم وواضـح         الموقف صادراً من القوى والفصائل الفلسطينية التي م       
دون أي خجل أو مواربة، وهكذا يجب أن  يكون موقف الفصائل، ال أن تأتمر بموقف معين أو تتصرف                   

  .وفق هوى اآلخرين ورغباتهم
حقيقة رسالة القوى والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية والتي أرسلت إلـى              

وراعي الحوار المصري، هي ليست رسالة الفصائل الفلسطينية وهذه الحقيقة المرة التـي             وفد حركة فتح    
يجب على الشعب الفلسطيني أن يدركها ويجب أن ال يقف مكتوف األيدي بصددها، وأن يكون له موقف                 

  .واضح من هذا االنحدار الخطير في مواقف هذه الفصائل وتبعيتها
ـ    عي المصري في جلسة الحوار السادسة، والتي انتهت بفـشل كبقيـة            والرا" فتح"الرسالة التي أرسلت ل

الجلسات السابقة،  من صاغها هو رئيس حركة فتح محمود عباس بكل حروفهـا وكلماتهـا ومواقفهـا                  
ورفضها لنتائج الحوار في جولته السادسة، وحسب المصادر المؤكدة فقد أرسلها عباس إلى قيس أبو ليلى                

يوقع عليها باسمه نيابة عن الفصائل ويرسلها إلى وفد فتح والراعـي المـصري              وُأمر أن   ) السامرائي( 
على أنها مرسلة من فصائل منظمة التحرير، وكان فيها الموقف المعروف الـرافض ألي اتفـاق بـين                  
حركتي فتح وحماس، وأراد عباس وحركة فتح من هذه الرسالة الهروب بشكل صريح ومباشر مـن أي                 

م الراعي المصري بأنه ليس هو المعطل للحوار ولكن هناك موقف للقوى والفصائل             اتفاق، وان يظهر أما   
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الفلسطينية؛ وعليه ال يمكن لحركة فتح وهي جزء من منظمة التحرير أن يكون لها موقف يخالف موقف                 
  .اإلجماع داخل المنظمة

د الجولة السادسة ومـا دار    حقيقة أن فتح ال تريد إنهاء االنقسام أدركها أخيراً الراعي المصري، وتأكد بع            
فيها من نقاشات وقدمت فيها أوراق اتفاق نقضت من قبل أبو عالء قريع ألسباب متعددة منها مـا هـو                    
شخصي ومنها تنفيذ لتعليمات محمود عباس بعدم الوصول إلى اتفاق على إنهاء حالة االنقـسام، وهـذا                 

لخامس والعشرين من يناير القادم بدعوى أنه   واضح بأن ما تهدف إليه فتح هو تقطيع الوقت وصوالً إلى ا           
التاريخ الذي تنتهي فيه والية المجلس التشريعي وعندها تكون كل الواليات منتهية، وأن هناك حالة فراغ                

  .دستوري، ونسي أبو مازن أن والية المجلس التشريعي الفلسطيني تنتهي بعد أداء القسم للمجلس الجديد
 الجولة السادسة أن فتح ال تريد حواراً وهي التي تعطل التوصـل إلـى               الراعي المصري على يقين بعد    

اتفاق، فقد ال يعلن الراعي المصري ذلك صراحة،  ولكن أعلن هذا الموقف خالل لقائـه وفـد حمـاس                    
  .للحوار؛ لوجود اعتبارات كثيرة تمنعه من قول هذه الحقيقة على المأل

 يصوغها أبو مازن للفصائل، ثم ينبـري قـادة هـذه            لكن الغريب أن توافق الفصائل على رسالة موقف       
الفصائل في الدفاع عنها، واعتبارها تعبر بشكل واضح عن موقفهم والحقيقة غير ذلك، فهي رسالة تـم                 
إمالؤها على الفصائل من قبل أبو مازن ولم تناقشها فصائل المنظمة مع األسف وأرسلتها كما هي، هـذه         

  .ميعالحقيقة التي يجب أن يعرفها الج
قد تجد من يدعي بالقول أن أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن من حقه                  
أن يصوغ أي رسالة يريد، هذا صحيح ولكن يجب أن يكون ذلك بحضور هذه القوى والمنظمات وتناقش                 

تضع عالمات استفهام كبيرة    هذه الرسالة قبل إرسالها؛ وليس إرسالها دون نقاش منها، ألن هذه الطريقة             
أمام كيفية اتخاذ المواقف، وكيف تتخذ وعالقة ذلك بمن يملك القرار، وهل هـذه القـوى فـي القـضايا              

  ).سمعنا وأطعنا(المفصلية لها قرار؟، أو أن القرار يأتي من أعلى ثم تردد الفصائل قول 
ـ              صائل وعنـدها سـيزداد احترامـي       كنت أتمنى أن يكون قرار الرسالة هو قرار نابع من قيادة هذه الف

وتقديري لهذا الموقف، إما أن تفرض من طرف في الصراع وهو محمود عباس القائد األعلـى لحركـة          
فتح وتعتبر الفصائل ذلك أنه موقفها، عندها كيف يمكن أن  يؤمن جانب هذه الفصائل؟، وهـل بالفعـل                   

فلسطيني؟، أو أن القرار مرتبط باشـتراطات       القرار عندها قرار نابع من تقدير المصلحة العامة للشعب ال         
  ).إما وإال ( معينة 

هذه هي حقيقة الرسالة أضعها بين يدي المواطن الفلسطيني حتى تكون األمور واضحة دون مزايدات أو                
بيع للمواقف، وهذه الحقيقة يجب أن تكون أكثر وضوحاً للقواعد الجماهيرية لهذه القوى للتعـرف علـى                 

  .مما يجري على الساحة السياسية الفلسطينيةمواقف تنظيماتها 
  13/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  كالم إسرائيلي يستوجب االستنفار .64

  كلوفيس مقصود
خطوط " هآرتس"تحدد تصريحات عوزي اراد مستشار االمن القومي االسرائيلي في ملحق صحيفة 

تبره حكومة بنيامين نتنياهو استراتيجية قاتمة، باخراج يعجل االجراءات لتنفيذ بنودها على نحو تع
تحصيناً للمفاوض االسرائيلي في مواجهة احتمال ان تمارس ادارة الرئيس باراك اوباما بعض ما يعتبره 

 اي اهداف المشروع الصهيوني في المنطقة في استكمال –تعرقل اهداف اسرائيل " ضغوطاً"نتنياهو 
قة تتميز بااللتباس والمراوغة وشراء الوقت وعدم معالمها ورسوخ قواعدها بعدما أبقتها الحكومات الساب

ويبدو ان الطاقم الحاكم . التصريح بنهايات اهدافها او ابقائها غامضة الى حين تتوافر الفرص واالجواء
 .في اسرائيل وصل الى اقتناع بأن بلورة ما تبغيه اسرائيل وما تلتزمه لم يعد قابال للتعديل وال للتغيير
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ليكود "ستراتيجية تظهر على مراحل، لكن يبدو ان الحكومة القائمة على تحالف كانت معالم هذه اال
، تعتبر ان الظروف اصبحت مؤاتية لوضع المجتمع الدولي، وخصوصا ادارة الرئيس "اسرائيل بيتنا

االميركي اوباما امام واقع جديد يفرض التكيف معه، حتى ال تتمكن االدارة االميركية من ان تأخذ على 
 – او بعض وسائل – الجد قدرتها على حرف اسرائيل عن صيرورة مبتغاها او عرقلة وسائل محمل

 .بلوغ اهدافها التي في رأي اراد لم تعد اسرائيل في حاجة الى ابقائها ملتبسة او غامضة او مؤجلة
ها نتنياهو وعندما يقول عوزي اراد انه في حال قيام دولة فلسطينية بالقيود والشروط التي اعلنها ثم اكد

، فانه "او ستبرم حلفاً دفاعياً مع الواليات المتحدة" ناتو"حينها ستنضم اسرائيل الى حلف الـ"، 2015سنة 
يريد االيحاء ان الدولة الفلسطينية المنزوعة السالح والتي تسيطر على اجوائها اسرائيل، والفاقدة لوحدة 

 مما يستدعي انتماءها الى الحلف االطلسي وعقد السرائيل" تهديداً وجودياً"االرض، يبدو انها تشكل 
هذا ليس مجرد استخفاف متعمد بعقول الناس، بل اهانة فاقعة . معاهدة دفاعية مع الواليات المتحدة

وقد اشار . او وقفها" لتجميد عمليات االستيطان"وعملية استباقية الجهاض اي اضافة لمقترحات اميركية 
 لم نفلح في دفع العرب الى استيعاب حقنا في الوجود والرفض العربي اراد الى انه يا لالسف الشديد

". واالسالمي السرائيل يكون احياناً مكبوحاً وعائماً واحياناً فظاً وعنيفاً، ولكن في كل االحوال هو جارف
شخصية عربية مؤهلة ان تقول بهدوء ووضوح انها تقبل بحق اسرائيل بالمعنى "ويقول انه لم يلتق 

من الصعب التوصل الى تسوية اسرائيلية فلسطينية حقيقية تلغي "وفي رأيه انه ". خي وباقرار عميقالتاري
وانا ال ارى انه يمكن في السنوات القريبة خلق واقع مختلف يرغب فيه الكثير من "الصراع، 
منديال ال يوجد انور سادات فلسطيني وال "ثم يبدي المستشار االمني استغرابه انه ". االسرائيليين
 ".فلسطيني

ليس فظاً مثل عرفات وليس منفلتاً ومتطرفاً مثل "ويصدر حكمه على الرئيس محمود عباس لكونه 
ال أالحظ وجود اهتمام وارادة للوصول الى نهاية "ويتابع تقويمه انه حتى عند محمود عباس ". حماس

ويؤكد عوزي ". ا ويشعلهاالصراع مع اسرائيل، بل على العكس، فهو يحافظ على ادعاءات ابدية ضدن
اذا كانت ". ال يرى قيادة فلسطينية ونظاماً فلسطينياً وانما منظومة غير مرتبة للقوى واالجنحة"اراد انه 

 هذه اقتناعات المستشار فما بالكم برئيس الحكومة نتنياهو؟
نها تسوية ستبقي لكن اراد لم يكتف بهذا القدر، بل ذهب الى التأكيد انه اذا كان من تسوية اقليمية فا

يجب القول بشكل قاطع نعم "واكمل بغطرسة معهودة انه ". اسرائيل على هضبة الجوالن وفي عمقه
 "!للسالم وال للتخلي عن الجوالن
الموعد االسبوعي النعقاد مجلس الوزراء ) االحد (–ويجيء اليوم . يبدو ان هذا قليل من كثير

لتصريحات التي ادلى بها اراد، فيعتبر هذا موقفاً رسمياً متكامالً االسرائيلي، فاذا لم يتم التنصل من هذه ا
 اذاً كيف المواجهة؟. لحكومة نتنياهو، وأغلب الظن، بل يقيني ان التنصل لن يحصل

في اليوم نفسه الذي نشر فيه هذا الحديث االستفزازي والممهد الجهاض حقوق الشعب الفلسطيني وجميع 
" يديعوت احرونوت" الرئيس المصري حسني مبارك للصحيفة االسرائيلية مقومات الشرعية الدولية، قال

واعطى مثال ان ". مسألة نفسية باالساس"انني ارى بحق ان العودة "، موضحاً "ان الالجئين لن يعودوا
فبعد هذه السنوات .  عاماً في اميركا، وهو يريد فقط أن يعرف ان لديه حقاً بالعودة40فلسطينياً عاش 

 جداً، وبعدما درس وتزوج ووجد عمال وانجب اوالدا، لماذا سيغير عنوانه؟ ولماذا سيرغب في الطويلة
والسؤال ليس حقاً للمهاجر الى الواليات المتحدة، بل يا سيادة الرئيس حق العودة لالجئين الى ". العودة؟

 !المخيمات في لبنان واالردن وفلسطين المحتلة وسوريا
ونية تؤكد ان على العرب االعتراف ال باسرائيل القائمة داخل حدود حزيران ومعلوم ان العقيدة الصهي

بما ينطوي عليه هذا التعريف من التمدد االستعماري في أراض " للشعب اليهودي"، بل باسرائيل دولة 67
 . فلسطينية وعربية اخرى، كما ينطوي على ترحيل وان على دفعات لعرب داخل الخط االخضر
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 في 99 االسرائيلي لم يكن –كما ان الصراع العربي " نفسية"مصري، المسألة ليست سيدي الرئيس ال
 .المئة موضوعاً نسبياً كما قال الراحل الرئيس انور السادات

امام مضمون استراتيجية اسرائيل وما تنطوي عليه من اخطار جمة ال على شعب فلسطين وحده بل على 
هذا التمادي ) ومن ثم الدولية(لوقت لتردع كل المؤسسات العربية مزيد من التفكيك داخل االمة، الم يحن ا

بموجب القانون " قابلة للتصرف"االسرائيلي في االستفزاز والتهديد بالغاء ما تبقى من حقوق سميت غير 
المذلة التي تنطوي على المعالم االولية لهذه االستراتيجية االسرائيلية التي " السالم"الدولي؟ وامام شروط 

انت الثابت والتي اختبرتها فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وتونس وغيرها منذ قيام اسرائيل، والتي كما ك
اكد اراد باالمس دون الحاجة الى استمرار في مظاهره الملتبسة، ألم يحن الوقت ليستجمع العرب قواهم 

  ثم التصويت؟الفكرية واالقتصادية من اجل حسم استراتيجية مقابلة تتسم بامكان الردع ومن
وفي طليعة ما قد يردع اسرائيل ويردع تماديها في انجاز مشروعها الصهيوني، تعبئة قوى قادرة 
ومستعدة لالسهام في استنباط استراتيجية واقعية للمواجهة، واعادة تفعيل قرارات المقاطعة العربية 

ث والدراسات والحكومات العربية ومالحقة اسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية، واستنفار مؤسسات البح
ان ما ورد من مجلس األمن القومي االسرائيلي ال يجوز . والجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني

. كما يجب ان يحرضنا جميعا وفورا على توفير خطاب موحد قادر على االقناع... مطلقا االستهانة به
اجهة والحؤول دون الذوبان في ما يعده االسرائيليون وتبقى الوحدة الوطنية الفلسطينية هي االهم للمو

 .للشعب الفلسطيني
هذا االستفزاز الذي شكله مستشار نتنياهو ورئيس مجلس األمن االسرائيلي، اذا لم يرد عليه سريعاً 

 .وبدون تسرع، فالخيار اآلخر عار مجرد التفكير في احتماله
  13/7/2009، 48عرب

  
  السفسطة السياسية والحقائقبين ...  في الضفةاإلستيطان .65

  مأمون الحسيني
 الجاري، حول 7/ 8اإلسرائيلية يوم » معاريف«لم يمنع النفي األميركي لما جاء في تقرير صحيفة 

 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، 2500موافقة واشنطن على استمرار البناء في 
ة بإمكانية قبول اإلدارة األميركية بالمقترح الذي قدمه وزير من ارتفاع منسوب التوقعات اإلسرائيلي

الحرب إيهود باراك للمبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، والذي يتيح إلسرائيل 
االستمرار في بناء هذه الوحدات في مستوطنات تقول تل أبيب إنها قيد اإلنشاء، وأن يكون تجميد 

يمكّن الرئيس » حل وسط« من اتفاق سياسي شامل يتضمن الوصول إلى االستيطان، بشكل كامل، جزءاً
األميركي باراك أوباما من ادعاء النصر في حصوله على وعد إسرائيلي بوقف بناء المستوطنات 
الجديدة، فيما سيتمكن نتانياهو من القول إنه لم يوافق على تجميد تام لالستيطان في ظل استمرار البناء 

كنية المذكورة، على أن يلي ذلك التزام دول عربية باتخاذ خطوات لتطبيع العالقات مع في الوحدات الس
  .الدولة العبرية، ومؤتمر دولي يرجح عقده في موسكو لدفع عملية السالم قدماً

المطلب األميركي بتجميد االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ صارماً، ثم 
تخبو على وقع ضغط اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن، واتهام الرئيس أوباما بالفشل في بدأت شدته 

وفقاً «مع إدارة بوش أتاحت للدولة العبرية البناء في المستوطنات » تفاهمات واضحة«االعتراف بوجود 
ح ، ال بل وصول األمر بنتانياهو إلى تشجيع الوزراء في حكومته على استخدام مصطل»لقواعد معينة

في دفاعهم عن االستيطان والتمسك باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية، علما أن » جوديرناين«
  . »طُهرت من اليهود«النازيين كانوا يستخدمون هذا المصطلح في الحديث عن المناطق التي 
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هو نفسه نقالً عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية فإن نتانيا» هآرتس«وبحسب صحيفة 
 والتر شتاينماير عندما قال له -استخدم هذا المصطلح خالل محادثاته مع وزير الخارجية األلماني فرانك

، ناهيك عن غياب التأثير العربي في هذا »ال يمكن ان تكون جوديرناين) الضفة(يهودا والسامرة «إن 
، بخطوات التطبيع العربية مع هذا المطلب بات قاب قوسين أو أدنى من ربطه، في شكل محكم. االتجاه
وقد بدت إمكانية هذا الربط جلية في التسريبات التي تناولتها الصحافة اإلسرائيلية حول اعتزام . إسرائيل

األولى، التزام : اإلدارة األميركية اقتراح بادرتين على إسرائيل، في مقابل تجميد البناء في المستوطنات
 ديبلوماسية مع الدولة العبرية، بالسماح للطائرات اإلسرائيلية بالتحليق دول عربية معينة، ال تقيم عالقات

في أجوائها، ما سيتيح تقليص مدة سفر الرحالت الجوية اإلسرائيلية إلى الشرق األقصى جدياً، والثانية، 
يلية التعهد بموافقة عدد من دول الخليج وشمال أفريقيا على إعادة فتح مكاتب المصالح التجارية اإلسرائ

ويستشهد على ذلك بالرسالة التي وجهها أوباما إلى العاهل . التي بادرت إلى إغالقها في السنوات األخيرة
المغربي الملك محمد السادس، والتي حثه فيها على لعب دور ريادي في االنفتاح نحو إسرائيل والعمل 

  . على فك عزلتها
، أو السيناريو، جدول األعمال السياسي غير أن ما يدعو للتوجس، ليس فقط تصدر هذا التوجه

والديبلوماسي في المرحلة المقبلة، وإنما أيضاً جدية هذه السفسطة السياسية واإلعالمية التي يرجح أن 
تمتد فصولها لشهور، وربما سنوات، تحت ظالل انحسار موجة التفاؤل التي خلفها خطاب أوباما 

 اإلسرائيلي -التوصل إلى تسوية دائمة للصراع العربيفي القاهرة، وإعالنه اإلصرار على » الودي«
خالل واليته الحالية، وجنوح لهجته المرنة نحو المزيد من التشدد، وال سيما بالنسبة إليران وبرنامجها 

بعد انتهاء زوبعة ما بعد االنتخابات » ال يمكن االنتظار في شأن الرد عليه إلى ما ال نهاية«النووي الذي 
-2009لواقع االستيطاني على األرض، والذي تشير بنود الموازنة اإلسرائيلية العامة لعامي فا. الرئاسية

إلى أنه، واالحتياجات األمنية، يستحوذ على بليون شيكل، فيما يؤكد العديد ) البنود الواضحة فقط(2010
 شأنها، ليس فقط من المراقبين اإلسرائيليين أن المبلغ أكثر من ذلك بكثير، بات يكرس حقائق جديدة من

القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإنما كذلك تعبيد التربة أمام وضع كل 
  .التوجهات اإلسرائيلية، المعلنة والمضمرة، على جدول األعمال

و  في المئة من اإلسرائيليين، حتى ول46في عمليات االستيطان، التي يؤيد استمرارها » القطبة المخفية«
» هآرتس«تسبب ذلك في مواجهة مع الواليات المتحدة، وفق ما جاء في استطالع نشرت نتائجه صحيفة 

 الجاري، هو ارتباطها وتماهيها، ليس فقط مع محاولة الضغط على الفلسطينيين لالعتراف بما 3/7يوم 
 السعي الحثيث في الكنيست، وإنما كذلك مع» الوطن البديل«ومناقشة قضية » يهودية إسرائيل«يسمى 

فرض عقوبة السجن لمدة عام على من ينكر : 48إلصدار رزمة من القوانين العنصرية ضد فلسطينيي 
؛ إلزام أعضاء الكنيست بأداء »المواطنة والوالء«؛ قانون »وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية«

؛ تخويل وزير الداخلية بـ »هاإلسرائيل كدولة يهودية صهيونية وديموقراطية، ولقيمها ورموز«القسم 
اتخاذ القرار بسحب مواطنة أي شخص إذا ما توصل إلى قناعة بأنه يعمل ضد إسرائيل كدولة يهودية «

من أداء الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضريبة سنوية » يتهرب«؛ إلزام من »أو ضد الشعب اليهودي
ينيي الداخل من إحياء النكبة، وفرض عقوبة ، ومنع فلسط41 في المئة من مداخيله حتى سن 1بنسبة 

  . صارمة على من ينظم أو يشارك في نشاطات إلحيائها
أحدث وآخر تجليات هذه العمليات االستيطانية المتواصلة التي تحتاج إلى متابعة يومية وربط بين 

دس وغور األردن، تفاصيلها الميدانية التي تمتد على كامل مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق الق
فال تقتصر، فقط، على مصادقة وزير الحرب ايهود باراك، وقبل قيامه برحلته األخيرة إلى واشنطن، 

، وإنما تشمل كذلك التوجه نحو »آدم« وحدة سكنية في مستوطنة 1450على بناء حي استيطاني يضم 
، وإنشاء سكة حديدية جديدة »معاليه أدوميم« ألف دونم تحيط بها إلى مستوطنة 12ضم مستوطنة كيدار و
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تصل تل أبيب بالقدس، ويلتهم مسارها مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية، العامة والخاصة، 
مع أنها تهدف إلى خدمة اإلسرائيليين )  قرى فلسطينية5 دونماً من أراضي 50نحو  (1967المحتلة عام 

الهادفة إلى تهويد القدس بالكامل بعد التصديق ال الفلسطينيين، فيما بدأت مرحلة جديدة من اإلجراءات 
 جهة 25، بمشاركة أكثر من 2000 والتي كانت قد وضعت لبناته األساسية في العام 2020على مخطط 

رسمية إسرائيلية، على رأسها بلدية االحتالل في القدس، إضافة الى خبراء إسرائيليين وضعوا نصب 
 الى مدينة يهودية بالكامل وعزل المقدسيين وطردهم تدريجاً، اعينهم برنامجاً يستهدف تحويل المدينة

» الحوض المقدس«ناهيك عن اتخاذ سلطات االحتالل سلسلة من القرارات والقوانين المتعلقة بما يسمى 
ووفق المتداول من . بهدف السيطرة على محيط البلدة القديمة بالقدس من الناحية الجنوبية الشرقية

 من المقرر إنجازه خالل السنوات االربع المقبلة، 2 كلم5،2ة المشروع تبلغ نحو المعلومات فإن مساح
ويشمل إقامة شبكة حدائق وطرق لتطويق البلدة القديمة، وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيها 

  . لمصلحة الجمعيات االستيطانية ودوائر االحتالل الرسمية
 المنوي ضمها إلى الدولة العبرية، حيث قامت سلطات واألمر ذاته ينطبق على مناطق غور األردن

االحتالل، قبل أسابيع، بتسليم أوامر إخالء جماعي لسكان منطقة البقيعة والحديدية وحمصة في االغوار 
الشمالية، ويأتي هذا ضمن البرنامج المسعور الذي تعمد سلطات االحتالل الى تنفيذه من اجل تضييق 

تلك المناطق، حيث يقوم جنود االحتالل بالتفتيش والمداهمات المستمرة لسكان الخناق على المواطنين في 
ووفق تقرير حول االستيطان نشرته صحيفة . تلك المناطق والقيام باطالق النار على المنازل والمواشي

، قبل نحو شهر، فإنه مع تسلم أولمرت منصبه في رئاسة الحكومة كان يستوطن »يديعوت أحرونوت«
 ألف 300 ألف مستوطن، ومع مغادرته لمنصبه ارتفع العدد إلى أكثر من 250غربية ما يقارب الضفة ال
كما أن حركة البناء الضخمة، في عهد أولمرت، ال تزال تتواصل حتى اليوم، حيث تم نشر . مستوطن

  . وحدة سكنية جديدة3200مناقصات كثيرة في السنوات األخيرة اشتملت على بناء 
 13/7/2009الحياة، 
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