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  32  :كاريكاتير

***  
  

  خطة جديدة للتسوية في الشرق األوسط ومشاورات حول القدس .1
من مصادر فلسطينية ومصرية رفيعة أنه يجرى حالياً اإلعداد لخطة جديدة " الشروق"علمت : أحمد عليبة

طاق، بدأت من ي، وبمشاورات عربية واسعة النسرائيللعملية التسوية على الجانبين الفلسطيني واإل
ووفق تلك المصادر فقد . ية أخيراًإسرائيلالرياض وفق حل الدولتين المقر عربياً وأمريكياً وحاز موافقة 

تم إعداد خرائط جديدة، لم يتم اإلفصاح عنها بعد، وتجرى المشاورات حولها، وأن هذه الخرائط طرحت 
في " إسرائيل"ولة عن الملف في ألول مرة في الغرف المغلقة التي ضمت شخصيات فلسطينية مسؤ

  .ي شمعون بيريز إلى القاهرة نهاية األسبوع الماضيسرائيلمباحثات تمت قبيل زيارة الرئيس اإل
ولون كبـار   ؤ قد كشفت الجمعة الماضية أنه وللمرة األولى يقوم مس         "يديعوت أحرونوت "وكانت صحيفة   

 والدولة الفلسطينية المنتظر اإلعـالن  ائيلإسر بين   األراضييون بوضع خرائط لتبادل     إسرائيلمصريون و 
. ، وأين تمر الحدود مـع الدولـة الفلـسطينية         "إسرائيل" في ستبقى   التيعنها، وتحديد الكتل االستيطانية     

 ومـصر   "إسرائيل" توجد أمور متفق عليها بين       "مسار السالم " إطار   يية أنه ف  سرائيلوذكرت الصحيفة اإل  
إن خطة  ": وتابعت الصحيفة قائلة  . لتقاها قبيل زيارته لمصر   إريز قد   وشخصيات فلسطينية بارزة، كان بي    

 أدلـى بهـا     التـي ، مشيرة إلى التصريحات     "إدارة أوباما للتحرك نحو تحقيق السالم ليست واضحة بعد        
إن األمـريكيين يقومـون   ":  قـال فيهـا  والتيالرئيس حسنى مبارك حول هذه الخطة األمريكية للتحرك        

.  مراحـل اإلعـداد  في وأنا أعرف أن المسألة تمر  األمريكيتحدثت مع الرئيس    . بصياغتها على مراحل  
.  عليها األمريكي القضية وليس فرض الحل      في بناء الخطة على اقتراحات األطراف الضالعة        هيالفكرة  

لديـه  . العربـي  يسرائيلاإل فعال والصراع    الفلسطيني يسرائيلاإلأنا أعرف أن أوباما يريد حل الصراع        
  ." رغبة قويةفعال

، إلى أن الواليات المتحدة أبلغت الدول العربية بأنها "الشروق"وأشارت المصادر التي تحدثت إليها 
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من . بتجميد شبه كامل لالستيطان لمدة ستة أشهر" إسرائيل"طالبت 

اورات والعمل على تقييم الفائدة ي فرصة لبدء المشسرائيلاألشهر الستة هذه منح الجانبين العربي واإل
وقد سلمت الواليات المتحدة عدداً من العواصم العربية، بما فيها . التي تعود على الجانبين من التجميد

في الحصول عليها مقابل الوقف المؤقت لالستيطان، " إسرائيل"القاهرة والرياض، قائمة بطلبات ترغب 
ي بالطيران في األجواء الجوية لدول الخليج العربي مما رائيلسوعلى رأسها السماح للطيران التجاري اإل
  . يسرائيليوفر ماليين الدوالرات على الطيران اإل

، أن التشاور جارٍ بين الجانبين العربي واألمريكي فيما يتعلق بوضعية "الشروق"في الوقت نفسه، علمت 
 االتفاق على هذه األفكار، التي تدور وأشارت المصادر إلى أنه في حال تم. القدس وسبل التعامل معها

في المجمل حول جعل القدس عاصمة مفتوحة من الناحية الشكلية على أن يكون ما للعرب للعرب وما 
وفى حال تضمين . لليهود لليهود، فإن هناك مطالب أمريكية بتضمين هذا األمر في مبادرة السالم العربية

لجانب العربي قد يتجه لتحديد طبيعة الخطوات التطبيعية مع هذه الجزئية في المبادرة العربية، فإن ا
غير أن ". بما ستحصل عليه" إسرائيل"فيما يمثل وعداً صريحاً لـ"ومراحل العمل على تنفيذها " إسرائيل"

إن االتجاه الغالب في العواصم العربية ال يميل للتعديل في المبادرة العربية : "المصادر نفسها قالت
شادي، على أن يتم التفاهم على الخطوات المطلوبة من الجانبين في إطار اتفاقات متتالية بوصفها نص إر

  . تتم بإشراف أمريكي
  12/7/2009الشروق، مصر، 
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  هنية مستعد للتنحي عن منصبه من أجل المصالحة .2

في إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة  أن وكاالتونقالً عن الغزة من  14/7/2009الخليج، نشرت 
قال  و. كان ذلك يصب في صالح المصالحة الوطنيةإذاقطاع غزة أبدى استعداده للتنحي عن منصبه 

األسبوعية التي تصدر عن المكتب اإلعالمي في الحكومة " الرأي"هنية في حوار أجرته معه صحيفة 
هذا نحن نعتبر أن "المقالة رداً على سؤال حول تمسكه برئاسة مجلس الوزراء في كل الظروف، 

، "المنصب هو تكليف وليس تشريفاً، ولن أكون في أي يوم من األيام عقبة في وجه أي مصالحة وطنية
الشعب أهم من األشخاص ومصالحه أعلى من األسماء ونحن ال نبحث عن أماكن لذواتنا "مضيفا أن 

  ".ولكن عن مكان محترم للشعب الفلسطيني على خارطة العالم
هنية اعتبر أن دعم حكومته لبرنامج المقاومة، وتشكيلها   أنغزةمن  13/7/2009 قدس برس،وأضافت 

، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية بعد التحرر من االحتالل، "إبداع سياسي"حاضنة وغطاء له هو 
مؤكداً أن الحوار هو الخيار الوحيد لحل الخالفات الداخلية، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تكون 

  . صالحة قائمة على قاعدة حفظ الحقوق والثوابت الفلسطينيةالم
صحيفة لهل أنتم نادمون على دخولكم االنتخابات وتشكيل الحكومة؟ قال هنية : وفي رده على سؤال

 في السابق سواء ]حماس [ال شك أن هذين موقعين مختلفين عما كانت عليه الحركة: األسبوعية" الرأي"
لحكومة، ونحن نسمع بين الفينة واألخرى من يقول أنتم حركة مقاومة ما في المجلس التشريعي أو ا

األول محب للحركة : عالقتكم بالعمل السياسي وغيرها من هذه األقوال، ونقول أن هذه األسئلة بين أمرين
حريص عليها يظن في انتقالنا للعمل الحكومي أننا قد نترك المقاومة وقد نفقد البوصلة، ولكن نؤكد 

ع أننا ندرك جيداً طبيعة المرحلة فالزلنا في مرحلة تحرر وطني غير أن علينا في الوقت ذاته أعباء للجمي
إدارة المجتمع والدفاع عن حقوقه سياسياً وقد نجحنا في التكامل ما بين األمرين حتى في ظل الحصار 

الت عن حقوق شعبنا واستطعنا توفير الغطاء السياسي والرسمي لبرنامج المقاومة ووقف مسلسل التناز
  ".وبالتالي كان انتقالنا طبيعي في ظل اختيار جماهير شعبنا لبرنامجنا بهذه األغلبية

أما الثاني فيتحدث بهذا المنطق من أجل انتقاد الحركة وإظهارها وكأنها تخلت عن برامجها أو : "وأضاف
  ".لدنا وال نبدل مواقفناإدانة مواقفها السياسية فنقول أننا في المقاومة أو الحكم ال نغير ج

  
  عباس يطالب بتأجيل جلسة الحوار المقبلة .3

 إن الرئيس "الحياة"قال مصدر مصري رفيع لـ:  جيهان الحسيني، فتحي صباح-القاهرة، غزة 
الفلسطيني طلب تأجيل الجولة المقبلة من الحوار إلى ما بعد مؤتمر فتح السادس المرتقب عقده في الرابع 

أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، عضو وفدها إلى الحوار عزام األحمد ولمقبل، غسطس اأ /من آب
عباس كلفه شخصياً االتصال بالمصريين لعقد جلسة الحوار المقبلة في وقت متقدم عن " إن "الحياة"لـ

 لم نستلم رداً ولم نستلم بعد دعوة": ، موضحاً" منه20 من الشهر الجاري، مقترحاً تاريخ 25تاريخ الـ 
اعتدنا أن نستلم الدعوة للحوار قبل الموعد بيومين، ": وأضاف. "من المصريين للجولة المقبلة للحوار

ونحن في فتح سنشارك في أي جلسة حوار سيتم تحديدها، ومهما كان موعد تاريخها، فنحن ال نتمسك 
ماس اقترحت ح"إن : ونفى ما تردد عن ترتيب لقاء ثنائي بين فتح وحماس، وقال. "بتواريخ محددة

اجتماعاً للجنة المعتقلين، وهي لجنة فرعية عن الحوار يمكن ترتيب اجتماعها في رام اهللا، واألمر ال 
  ."يتطلب عقدها في القاهرة

التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة "وكشف األحمد أن فتح أرسلت ردودها للمصريين والتي تتضمن 
 عليه، لكن إذا اضطررنا للقبول باقتراح للجنة نفضل هذا الطرح بل نؤكد": ، وقال"توافق وطني

الفصائلية، فنحن نصر على أال تحمل هذه اللجنة في أي صيغة في شكل مباشر أو غير مباشر أي إيحاء 
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مرفوض، وال "، مشيراً إلى أن فهم حماس لعمل هذه اللجنة " حكومتين وكيانينأوبالتنسيق بين سلطتين 
 إلى االنتخابات في حال تعذر التوصل إلى الذهاب إلىودعا . "امنرضى به ألنه يعزز ويكرس االنقس

فلنذهب إلى االنتخابات بإشراف عربي ودولي في حال لم نتمكن من إنجاز ": اتفاق المصالحة، وقال
 نتيجة انعكس إلىوإبرام المصالحة ألن االستمرار في جلسات الحوار من أجل الحوار من دون التوصل 

  . "ته وبث روح اليأس في صفوف الشعب الفلسطينيسلباً على الحوار ذا
  14/7/2009الحياة، 

  
  تهرب من االعتراف بالدولة الفلسطينيةعباسفي شرعية ليبرمان تشكيك : ردينةأبو  .4

اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن اعتراف األمم المتحدة بالدولة  :، وكاالت"الخليج "-القدس المحتلة 
 ورؤيتها لحل أوباماجهود إدارة الرئيس األمريكي باراك " إسرائيل"ا أفشلت الفلسطينية أحد الخيارات إذ

دور ليبرمان التي شكك خاللها في جفيأ يسرائيلاإل تصريحات وزير الخارجية أنكما اعتبرت . الدولتين
وقال نبيل أبو ردينه، المتحدث باسم الرئاسة ". مؤشرا خطيرا"شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

ية تحاول من خالل التصريحات تصدير أزمتها مع الواليات سرائيلالحكومة اإل"فلسطينية، في بيان إن ال
المتحدة بخصوص حل الدولتين وتجميد االستيطان إلى السلطة الفلسطينية، وذلك عبر خلق الذرائع 

ق مناخ للفوضى بأن تختار بين السالم العادل أو االستمرار في عدم االستقرار، وخل" إسرائيل"وطالب 
  .والتطرف في المنطقة

 شكك في شرعية عباس، معتبرا أنه يمثل نصف الشعب الفلسطيني في أفضل األحوال،وكان ليبرمان قد 
مطلبه بوقف البناء في "، معتبرا أن "أبو مازن ليس شرعيا" إن أمسوقال ليبرمان في مقابلة إذاعية 

كلما تدهورت صالحيات أبو "وأضاف أنه ". قدرتهالمستوطنات هو مجرد تعبير عن ضائقته وانعدام 
مازن الشرعية يتصاعد سقف التوقعات ويتصلب الرجل في مواقفه، فما هو مصدر صالحيات أبو مازن 

في ) فتح الند(اليوم؟ نحن وقعنا اتفاقا مع السلطة الفلسطينية التي تمثل جميع الفلسطينيين، واليوم يوجد 
  ".غزة، ومن يمثل هو بالضبط؟ نصف الشعب في أفضل األحوالفي ) حماستان(الضفة الغربية و

  14/7/2009الخليج، 
  

  ية حول تأجيل االنتخاباتإسرائيلالسلطة الفلسطينية تنفي مزاعم  .5
نفى مدير مركز اإلعالم الحكومي الفلسطيني غسان الخطيب، األنباء التي :  يوسف الشايب-رام اهللا 

سالم فياض، تأجيل االنتخابات . د عباس، ورئيس وزرائه دتتحدث عن نية الرئيس الفلسطيني محمو
وقال الخطيب في  .2012التشريعية والرئاسية، والمزمع إقامتها في كانون الثاني المقبل إلى العام 

هذه األنباء عارية عن الصحة تماماً، وهو ما أكده لنا الرئيس محمود عباس، " الغد"تصريحات خاصة لـ
اض،  مشددين على أنهما مصران على إقامة االنتخابات في موعدها، وليس ورئيس الوزراء سالم في

  .التأجيل من توجهات القيادة أو الحكومة الفلسطينية
  14/7/2009الغد، األردن، 

  
   األمانة العامة لمجلس الوزراء ويعتبرها عصب الحكومةبعملهنية يشيد  .6

امة لمجلس الوزراء، واعتبرها عصب الحكومة      أشاد رئيس الوزراء إسماعيل هنية بعمل األمانة الع       : غزة
الفلسطينية ومن مؤسساتها الفعالة والنشطة؛ نظرا لما تحمله على كاهلها من ملفات وقضايا كبيرة وقيامها               

 خالل لقاء عقده مع موظفي كلٍّ من رئاسة مجلس الوزراء وأمانته            هنية،وأكد   .بإنجازها على أكمل وجه   
 دور األمانـة العامـة      ،)7-13( عوض األمين العام لمجلس مدينة غزة اإلثنين         محمد. العامة بحضور د  

قطب كل الوزارات؛ فعندما    "الكبير في تسيير عمل الحكومة والتنسيق بين الوزارات، موضحا أنها تعتبر            
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فين، وعبر هنية عن مشاعر التقدير واالحترام للمـوظ        ".تعمل مؤسسة األمانة العامة تعمل بقية الوزارات      
  .داعيا إلى االجتهاد في العمل، وجعل خدمة المواطنين ومساعدتهم الهم األكبر لهم

  13/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  أوروبيينحماس برئاسة الزهار زار سويسرا والتقى مسؤولين من وفد : "القدس العربي" .7
 الدكتور محمود الزهار عـضو  عن قيام" القدس العربي"كشف مصدر مطلع لـ  :غزة ـ اشرف الهور 

المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من مسؤولي الحركة بزيارة احد البلدان االوروبية قبـل اسـابيع،                
  .بناء على دعوة من هذا البلد، لمناقشة عدة قضايا بينها الصراع الفلسطيني االسرائيلي

حو شهر، كانت لسويـسرا، وانـه       وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الزيارة التي تمت قبل ن            
جرى خاللها االستماع لوجهة نظر حماس تجاه جملة من القضايا، خاصـة الـصراع الفلـسطيني مـع                  

  .االحتالل االسرائيلي
وبحسب المعلومات فان زيارة وفد حماس لسويسرا جرى خاللها اتصاالت اخرى اجراها مندوبون عـن               

وفضل المصدر عـدم الخـوض فـي تفاصـيل           . حماس عدة دول اوروبية في هذا البلد، مع وفد حركة        
  .وبرنامج الزيارة، او عن النتائج التي تحققت خالل وجود وفد حماس
باالكتفـاء بـالقول    " القدس العربـي  "وعقب الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حماس على النبأ لـ           

ورفض ".  مع حركة حماس   االتصاالت االوروبية سواء على الصعيد الرسمي، او غير الرسمي لم تنقطع          "
رضوان الخوض في تفاصيل الزيارة، غير انه شدد على ان اتصاالت المجتمع الدولي بحركـة حمـاس                 

  ".ال يمكن المضي في اي توجه يخص الساحة الفلسطينية، دون حركة حماس"، وقال "اصبحت حقيقية"
  14/7/2009القدس العربي، 

  
  ماس والجهاد توتر بين حأو خالفات أي ينفي وجود الزهار .8

نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس وجـود اي    : غزة ـ اشرف الهور 
بعـض  "واتهم الزهار في تصريحات صـحافية        .خالفات او توتر بين حركته وحركة الجهاد االسالمي       

مي بالـسعي   ال يروق لهم اي تقارب بين حماس والجهاد االسال        "من خارج الحركتين قال انه      " االشخاص
جيدة وافضل من اي وقـت      "واكد الزهار ان العالقة بين الحركتين االسالميتين         ".ترويج االشاعات "الى  
من يقومون بترويج االشاعات يدركون ان التقارب بين حماس والجهـاد يزيـد الحركـة               "، وقال   "مضى

خطوات تقريبية بين   "م بـ   وكشف الزهار عن اتفاق الحركتين في جلسة سابقة على القيا         ". االسالمية قوة 
  ".الحركتين

االيام القادمة ستشهد تطوير هذه الخطوات، فنحن نتمنى ان نصل الى اللحظة التي تكون الحركـة                "وقال  
وكانت تقارير تحدثت عن وجود خالفـات فـي          ".االسالمية فيها بكافة اذرعها واحدة موحدة في فلسطين       

 .لسطينيةمواقف الحركتين، حول القضايا السياسية الف
  14/7/2009القدس العربي، 

  
 "وفق خطة أمنية"يمكننا استعادة قطاع غزة عسكرياً خالل ساعة ونصف : دحالن .9

قطاع غزة من " استعادة"، أنه باإلمكان "فتح"قال محمد دحالن، عضو المجلس الثوري لحركة : قلقيلية
وأضاف دحالن، في  .عبيره، على حد ت"خالل ساعة ونصف الساعة"التي تسيطر عليه " حماس"حركة 

كتائب "تصريح له على هامش حفل تأبين عناصر األجهزة األمنية الذين سقطوا في اشتباكات مع عناصر 
لو : "اإلخبارية على االنترنت بشكل بارز" فتح"في محافظة قلقيلية مؤخراً ونشرته مواقع حركة " القسام

 ساعتين بالضبط وفق خطة أمنية لن تكون أرادت فتح استعادة قطاع غزة لن يستغرق ذلك اكثر من
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بقائد التيار " حماس"ولم يستبعد دحالن، الذي يوصف من قبل حركة  .، على حد قوله"معقدة مطلقاً
من الممكن "، مشيراً إلى أنه "عسكرياً"، أن يتم استعادة السيطرة على قطاع غزة "فتح"االنقالبي في حركة 

  .ره، وفق تعبي"أن يسقط عدد من الضحايا
 13/7/2009قدس برس، 

 
  وما كشفه القدومي" مجموعات غزة"تصريحات دحالن تؤكد صحة اعترافات : المصري .10

البرلمانية، " حماس"النائب مشير المصري أمين سر كتلة  ":قدس برس"قال المصري لـ : غزة
إمكانية سيطرة وأحد قادة األجهزة األمنية السابقة محمد دحالن، ب" فتح"تصريحات القيادي في حركة  أن

تؤكد صحة اعترافات المجموعات األمنية التي تم " :على قطاع غزة عسكريا خالل ساعتين" فتح"حركة 
ضبطها في غزة سواء قبيل الحرب أو بعد الحرب والتي كانت تجمع بنك األهداف وسعت إلى تجديده 

عديد من هذه األهداف أثناء بعد الحرب لصالح التنسيق األمني وإيصالها للعدو الصهيوني والتي قصف ال
  ".الحرب األخيرة على غزة معركة الفرقان

وان هذه التصريحات تؤكد كذلك على تورط دحالن ليس في محاوالت االنقالب المتكررة : "وأضاف
بل وأيضا في التنسيق األمني مع العدو الصهيوني وصوال ) حكومة هنية(على الحكومة الشرعية سابقا 

من الشخصيات القيادية الفلسطينية، سواء من خالل بنك األهداف الذي أوصل إلى إلى اغتيال العديد 
العدو الصهيوني عبر مجموعاته العاملة في قطاع غزة، أو ما أفصح عنه مؤخرا فاروق القدومي من أن 

  ".دحالن متورط في التخطيط الغتيال قادة فلسطينيين من كافة الفصائل بالتنسيق مع االحتالل
 محاوالت دحالن من جديد للظهور على الساحة السياسية واإلعالمية الفلسطينية والتلويح واعتبر أن

بالعصا اإلسرائيلية من جديد للعودة إلى قطاع غزة على ظهر دبابة إسرائيلية هي محاوالت فاشلة ويائسة 
  .وقد جرب االحتالل من قبل هذه المعركة وفشلوا في الوصول إلى أهدافه

  13/7/2009قدس برس، 
  

  الجهاد تقرر المشاركة في منظمة التحرير وتدرس المشاركة في االنتخابات .11
حركة الجهاد " في غزة أبو عبد اهللا الحرازين إن حركة الجهادقال القيادي في  : رائد الفي-غزة 

اإلسالمي سوف تعيد النظر في مسألة رفضها المشاركة في العملية السياسية وأنها ستدرس المشاركة في 
". نتخابات المقبلة، إذا توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسيةاال

واستبعد ". حركة الجهاد تدرس المشاركة في االنتخابات المقبلة من منطلق المصلحة العامة"أن : وأضاف
حكومة قد تتمخض الحرازين في تصريحات تداولتها مواقع محلية، أمس، مشاركة حركة الجهاد في أي 

  .كنتاج لحوار القاهرة" حماس"و" فتح"عن اتفاق بين حركتي 
وفي السياق، شدد القيادي البارز في حركة الجهاد الدكتور محمد الهندي على أن حركة الجهاد مهتمة 
بمسألة إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمثل إطارا جامعا لكل فلسطين وتشارك فيها 

إذا تم التوصل في القاهرة إلى اتفاق حول المنظمة وإجراء انتخابات لمجلسها : "كة الجهاد، وقالحر
الوطني فإننا سنشارك في هذه االنتخابات وسنعمل على انتخاب قيادة فلسطينية كما سنعمل على إصالح 

كة الجهاد في أي وفي خصوص مشار". النظام السياسي القائم حالياً بما ينسجم مع تطلعات وآمال شعبنا
نحن شاركنا في وضع مقترحات وتذليل عقبات تتعلق بالحكومة القادمة، : "حكومة مقبلة، قال الهندي

ورغم أننا لن نكون جزءا منها إال أننا قدمنا وجهة نظرنا إلخراج حكومة محكومة بأجندة وبرنامج وطني 
  ".يخدم مصالح الشعب الفلسطيني

  14/7/2009الخليج، 
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  اء المرتقب مع حركة حماس يهدف إلى مناقشة كل الملفات العالقةاللق: فتح .12
، عضو وفدها إلى حوار القاهرة، النائب فيـصل أبـو           "فتح" قال القيادي في حركة      : قيس صفدي  - غزة

يهدف إلى مناقشة كل الملفات العالقة، تمهيداً لجولة الحـوار          " حماس"شهال، إن اللقاء المرتقب مع حركة       
األمور ال تزال تراوح مكانها في ملفات اللجنة الفصائلية والقوة األمنيـة ونظـام              " أن   وأضاف. السابعة

، معرباً عن أمله أن تكون جولة الحوار السابعة الجولة األخيـرة وأن تـؤدي إلـى اتفـاق                   "االنتخابات
  .مصالحة

  14/7/2009األخبار، 
  

  تفاق بين حماس والمهربين على ضبط األنفاق ا: "الجريدة" .13
من مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة أن مسؤولين أمنيين من         " الجريدة"علمت  :  مصطفى سنجر  -رفح  

قطاع غزة، بهدف إعادة االنـضباط      -عقدوا لقاء مع مشغلي األنفاق عبر الحدود المصرية       " حماس"حركة  
ت تهريـب  إلى العمل في األنفاق بعد فشل الشرطة التابعة لحكومة إسماعيل هنية في السيطرة على عمليا             

" حماس"وقال مصدر فلسطيني مقرب من      . المخدرات، بخاصة أن القطاع يعاني إغراقاً بالحبوب المخدرة       
 .إنه في الفترة األخيرة تزايدت وقائع النصب والسرقة خالل عمليات نقل البضائع عبر األنفاق

  14/7/2009 الكويت ،الجريدة
  

  تهناك اتصاالت مصرية يوميا لتذليل العقبا: غااآل .14
اكد الدكتور زكريا االغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفـدها فـي   : غزة ـ اشرف الهور 

لم يجـرى بحثـه بـالمطلق       "ان موضوع تأجيل االنتخابات الفلسطينية      " القدس العربي "حوار القاهرة لـ    
، "ليه اي توافق  لم يحدث ع  "، مشيرا الى ان هذا االمر       "خالل جوالت الحوار بين فتح وحماس في القاهرة       

 يناير المقبل، كموعد الجراء االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية           25الكل ال زال متمسكا بموعد      "وقال  
  ".وانتخابات المجلس الوطني

في السياق نفى الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ايضا ان يكون هناك توافـق علـى                  
ان اجراء االنتخابات الفلسطينية مرهـون      " القدس العربي "ل لـ   تأجيل االنتخابات، لكنه في ذات الوقت قا      

تهيئة االجواء المناسبة، وضمان نزاهتها، وان تجـرى هـذه االنتخابـات الرئاسـية     "بثالثة امور، وهي   
  ".والتشريعية والمجلس الوطني في ان واحد

ال يمكن ضـمان    " الى انه    واستبعد رضوان اجراء االنتخابات في ظل االنقسام الفلسطيني الداخلي، مشيرا         
ال بد من حالة توافق وطنـي       "واضاف  ". نزاهة االنتخابات في ظل االنقسام، وتهيئة االجواء المناسبة لها        

فلسطيني من اجل انجاح االنتخابات، وهذا االمر ايضا يحتاج الى توافق على اجراء انتخابات للمجلـس                
  ".الوطني الفلسطيني

ان الوفد االمني المصري الذي     " القدس العربي " ترعاه مصر، فقد علمت      وبالعودة الى ملف الحوار الذي    
لحركتي فتح وحماس للحـضور     " دعوة مبدئية "انهى السبت زيارة لمدينة رام اهللا، وجه في نهاية زيارته           

الى القاهرة السبت المقبل لبدء مباحثات على هامش جوالت الحوار، بهدف انهاء ملف االعتقال السياسي،               
  .شل في انهائه خالل زيارته للضفةالذي ف

هنـاك  "، وتـابع    "ال توجد لدينا دعوة رسمية اكيدة     "وعقب الدكتور االغا على هذه المعلومات بالقول انه         
، لكنه في ذات الوقت لم يـستبعد ذهـاب          "حديث جرى بهذا الخصوص، لكن لم يتم تأكيده لغاية اللحظة         

  .قادمة للقاهرةخالل االيام القليلة ال) فتح وحماس(الوفدين 
  14/7/2009القدس العربي، 
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   وتحالف بين رموز الفساد والنهب  في المؤتمر السادستوظيف رهيب للمال السياسي: خضر .15
النائب السابق عن حركة فتح واحد قادتها حـسام خـضر   " القدس العربي"سألت  :رام اهللا ـ وليد عوض 

منى ان يعقد المؤتمر، الن مـن شـأن عقـده           اوال ات :  فقال  وعن مؤتمرها السادس،   عن اوضاع الحركة  
تحريك المياه الراكدة، وايا كانت نتائج المؤتمر فانها ستكون افضل مما هـي عليـه اآلن، خاصـة وان                   

  ".القيادات التقليدية استثمرت حركة فتح ونضال ابنائها وشهدائها ونضال شعبنا لمصالحها الشخصية
 فتح اآلن من قبل الساعين للمشاركة في اطرها القياديـة           وعند سؤاله عن التحركات التي تشهدها حركة      

ـ  ،  الجديد التي ستنتخب في المؤتمر العام      لالسف الشديد انه تـتم المتـاجرة       " "القدس العربي "قال خضر ل
بحركة فتح جهارا نهارا، وتستخدم هذه الحركة بتاريخها وارثها النضالي من اجل االبقاء على مـصالح                

  ". وذاكوامتيازات شخصية لهذا
وعن استخدام بعض المتنفذين في حركة فتح لمواقعهم وقدراتهم المالية على البقاء في األطـر القياديـة                 

ما يحزن ان الذين دمروا فتح علـى        "للحركة او االنضمام اليها من خالل المؤتمر العام القادم قال خضر            
ادية والوسائل االخـرى مـن خـالل         عاما االخيرة هم من يملكون االمكانيات المالية والم        20مدار الـ   

  ".المراكز التي استأثروا بها في حركة فتح ومن خالل الماليين التي نهبوها من اموال الشعب الفلسطيني
هؤالء : وشكك خضر في مصداقية بعض المطالبين بضرورة عقد المؤتمر بهدف استنهاض الحركة قائال            

ن ضرورة استنهاض الحركة واكثر من يتباكى على        الذين وقفوا على خراب فتح هم اكثر الناس حديثا ع         
هذا الواقع المحزن وكأنهم ليسوا هم من اوصلوا الحركة الى هذا الواقع، ولالسف الشديد هناك من هـم                  
داخل الحركة يهلل بحمد هؤالء، ويصفق لفشلهم وينافق لهم، ويطالب بضرورة اعادة انتخـاب الـبعض                

 ذلك حيث ينادي بضرورة تزكيـة بعـض اعـضاء اللجنـة             منهم، والبعض ذهب الى ما هو اوقح من       
  .في المؤتمر القادم" المركزية الحالية خارج دائرة االنتخابات

هناك توظيـف   "قال حسام خضر الذي يعمل في صفوف كوادر حركة فتح النجاح المؤتمر العام القادم               و 
لي، وتفريغها مـن محتواهـا   رهيب جدا للمال السياسي من اجل اخذ حركة فتح الى شروط المجتمع الدو           

النضالي الثوري التحريري، وقطع الحركة عن تراثها واعادة صياغة اهداف ومبادئ واساليب الحركـة              
  ".بما يتماشى سياسيا مع هذه المرحلة السياسية الهابطة

هناك تحالفات ما كان لتسمع     "قال خضر   ،  وعن التحالفات التي تجري حاليا خلف الكواليس في حركة فتح         
، "ها لوال أوامر خارجية وضغوطات صهرت كل الفوارق بين افراد معسكر الفساد فـي حركـة فـتح                 ب

هناك تحالف ملفت للنظر بين رموز الفساد والنهب والتخريـب حيـث يتحركـون فـي كـل                  "واضاف  
االتجاهات مستخدمين امكانيات مواقعهم الوظيفية واموال تغدق عليهم واموال نهبوها النجاز تدمير حركة             
فتح وتحويلها من حركة تحرر وطني الى حزب سياسي هامشي ال دور له في الملـف الـوطني بكـل                    

  ".استحقاقاته
وصف المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير األجواء التي تعيشها الحركة حاليا، بأنها             وفي السياق،    

  .بقاأكبر ورشة تعيشها حركة فتح منذ انطالقتها، بالنظر للظروف التي عاشتها سا
االثنين أن كوادر وقيادات الحركة في ورشة عمل واسعة على كل المـستويات             أمس  واوضح الزعارير   

وفي كافة األماكن بهدف التحضير للمؤتمر العام السادس، تستهدف ضمان نجاح المـؤتمر فـي تحديـد                 
  .برامج الحركة وقيادتها القادمة القادرة على تنفيذ هذه البرامج

 فتح، أن الئحة عضوية المؤتمر السادس األولية لم تنشر بعد، وان كل ما يشاع ليس                وافاد المتحدث باسم  
رسميا مهما قارب الحقيقة، الفتا الى أن كل الطعون واالعتراضات ستتم دراستها وفق معايير العـضوية                

ة حق  المقررة من اللجنة التحضيرية والمعتمدة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وعلى قاعدة حماي            
العضوية وكفالتها لمستحقيها، ثم يصار لنشر القائمة النهائية الرسمية، لضمان سالمة االجراءات قانونيا،             
مشددا على أن فتح يناضل في صفوفها آالف الكوادر والقيادات الذين يستحقون عضوية المؤتمر، وأكـد                
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رية انعقادة في السقف الزمنـي      أن الحل الجذري لذلك يكمن في نظام واضح لعضوية المؤتمر القادم ودو           
  .المحدد نظاميا

ـ       بأن االستعدادات االدارية والترتيبات لعقـد المـؤتمر        " القدس العربي "واكد مصدر في فتح ببيت لحم ل
وان حجز الغرف في الفنادق العضاء المؤتمر مستمر، مشيرة الـى ان هنـاك              " قدم وساق "تجري على   

ن اعضاء الثوري التي تكون مختلفة كذلك عن مواصـفات          مواصفات لغرف اعضاء المركزية مختلفة ع     
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن التمييز لم يقتـصر علـى              . غرف باقي اعضاء المؤتمر   

غرف الفنادق التي سينزل بها اعضاء المركزية والثوري واعضاء المؤتمر بل طالت البطاقـات التـي                
  .العامسيحملها المشاركون في فعاليات المؤتمر 

  14/7/2009القدس العربي، 
  

   والحركة أبو مازنالقدومي على " متهج"مركزية فتح تدين  .16
من عقد مؤتمر   ) أبو اللطف (أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح ما قام به فاروق القدومي           :  وفا –رام اهللا   

حـضر  صحفي في عمان، تهجم فيه على الحركة والرئيس محمود عباس وطرحه علـى الـصحفيين م               
اجتماع وصفه بأنه فلسطيني اسرائيلي أميركي، يدرك كل ذي بصيرة انه مفبرك وملـيء بالتناقـضات                

  .واألكاذيب، كما انه يثير الفتنة ويوقع المجتمع الفلسطيني في ثارات نحن في غنى عنها
يـة  وأضافت أن اللجنة المركزية قد اجتمعت أكثر من مرة خالل الشهر الماضي، وأن األصـول التنظيم               

والحركية تقضي أن يطرح ما لديه من ادعاءات على اللجنة المركزيـة أو أن يرسـلها الـى المجلـس                    
  .الثوري

وقالت اللجنة المركزية ان النظام الداخلي للحركة يحظر أن يقدم عضو في اللجنة المركزية مادةً ألعداء                
بر ما فعله القدومي محاولة انشقاق      الحركة كي يستمروا في استهدافها، كما أن النظام الداخلي للحركة يعت          

  . وتحريض الفشال المؤتمر العام السادس للحركة
  14/7/2009الحياة الجديدة، 

 
   من أنصارها في الضفة 10حماس تتهم فتح وأجهزتها األمنية باعتقال  .17

السلطة ، ورئيس "فتح"اتهمت حركة حماس في بيان األجهزة األمنية الفلسطينية الموالية لحركة : رام اهللا
في محافظات الضفة ) 12/7(األحد ] األول[ من أنصارها أمس 10الفلسطينية محمود عباس، باعتقال 

  .الغربية المختلفة
 13/7/2009قدس برس، 

  
 عائلة كمال مدحت تدعو لرفع الغطاء عن القتلة ومعاقبتهم  .18

بعد مرور : ه جاء فيهبيانا حول جريمة اغتيال) كمال مدحت(أصدرت عائلة الشهيد الفريق كمال ناجي 
حوالى أربعة شهور على هذه الجريمة النكراء وبعد انتهاء لجنة التحقيق الفلسطينية من أعمالها ورفع 
تقريرها للرئيس محمود عباس ال زلنا صابرين قابضين على جراحنا التزاما منا واحتراما لكل الجهود 

ولكن صبرنا لن يطول، خاصة اننا لم نسمع من المبذولة للكشف عن القتلة المجرمين وتقديمهم للعدالة، 
الى توجيه هذا " آل ناجي"الجهات الرسمية سوى كلمة العزاء حتى هذه اللحظة وهذا ما دفعنا كعائلة 

البيان الى كل الجهات الرسمية والوطنية بدون استثناء وخاصة ان قضية الشهيد كمال ناجي ورفاقه 
 :  تهم كل أبناء شعبنا الفلسطيني ومن هنا نؤكد علىأصبحت اآلن قضية وطنية وقضية رأي عام

 ـ ندعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع الغطاء عن القتلة والمجرمين واتخاذ القرارات الالزمة 1
 . لتقديمهم للعدالة وفاء لدماء الشهداء واحقاقا للحق وحتى ال تخرج األمور عن سياقها الطبيعي
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ورئيس الوزراء وكافة القوى الحية في لبنان ان يتخذوا الخطوات العملية  ـ ندعو الرئيس اللبناني 2
 . المطلوبة لتقديم المجرمين للعدالة بعيدا عن الحسابات السياسية

 ـ ندعو كل الغيورين واألحرار من فصائل منظمة التحرير وخاصة قيادة حركة فتح لتحمل 3
الذي لم يمر يوماً هكذا على دماء أبناء شعبه فال تدعوا مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية تجاه قضية الشهيد 
 . أحداً يمر على هذه الدماء الزكية كما يشتهي السفهاء

 14/7/2009السفير، 
  

   لالعتراف بدولة فلسطينيةاألوروبية ترفض المهلة "إسرائيل" .19
 المتحدة  األمم إلى األوروبي دعوة االتحاد    أمس إسرائيل رفضت   : ا ف ب   - سمر خالد    -القدس المحتلة   

يون والفلسطينيون الى   سرائيللالعتراف بدولة فلسطينية ضمن مهلة زمنية محددة حتى وان لم يتوصل اإل           
ية ان التسوية السلمية ال     سرائيل اإل لإلذاعةي افيغدور ليبرمان    سرائيلوقال وزير الخارجية اإل    .اتفاق سالم 

 بها سـوالنا    أدلىوكان يعلق على تصريحات      .يمكن ان تتم اال بعد مفاوضات مباشرة وال يمكن فرضها         
 الدولي ان يفرض تسوية تشمل االعتـراف بدولـة          األمنالسبت في لندن اشار فيها الى انه على مجلس          

ية في بيان ان تحديـد      سرائيلوقالت الخارجية اإل   .فلسطينية مستقلة في حال استمرار مأزق عملية السالم       
 كانت دعـت الـى      إسرائيلواشار البيان الى ان      .وية ثنائية مهلة رسمية سيقوض فرص التوصل الى تس      

االستئناف الفوري وغير المشروط لمفاوضات السالم مع الفلسطينيين في حين يـشترط هـؤالء تجميـد                
  . االستيطان بشكل مسبق

  14/7/2009الرأي، األردن، 
  

  لتحسين الوضع االقتصادي في الضفة" أفكاراً"نتنياهو يبحث مع بلير  .20
ي بنيامين نتنياهو النقاب انه بحث والموفد الخاص للجنة الرباعية          سرائيل كشف رئيس الوزراء اإل    :القدس

، "أفكاراً جديدة حول سبل تحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين في يهودا والسامرة          "الدولية توني بلير    
وزراء ونائبه األول للسيد    ذكر رئيس ال  "وهو االسم التوراتي للضفة الغربية، وقال بيان صدر عن مكتبه           

الصعيد لو كان هناك تعاون أكبـر مـن الجانـب            بلير أنه كان باإلمكان تحقيق إنجازات أكبر على هذا        
 ال تحظى بالتقـدير الالئـق بهـا بفـضل           إسرائيل"ونقل البيان عن بلير قوله في االجتماع         ".الفلسطيني

  ".نيين من حيث إزالة الحواجز ونقاط التفتيشالتسهيالت الكثيرة التي قدمتها مؤخراً للسكان الفلسطي
أعرب رئيس الوزراء ونائبه األول للسيد بلير عن تقديرهما للجهود التي يبذلها ضمن مهمته              "وقال البيان   

كما أنهما أطلعا بلير وفريقه على القرارات المتخذة لتسريع وتيرة النمـو            . وإصراره على تحقيق أهدافها   
والتسهيل على السكان الفلسطينيين، مثل القـرار       ) الضفة الغربية (ا والسامرة   االقتصادي في منطقة يهود   

الذي اتخذه رئيس الوزراء هذا األسبوع بشأن تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي لتسهيل انسياب السلع                
اء الفلسطينية عبره، فضالً عن عرض المشاريع االقتصادية المختلفة التي تسعى الحكومة لدفعها مثل إنش             

منطقة للصناعات الخفيفة قرب بيت لحم ومنطقة صناعية كبيرة في منطقـة جنـين ومنطقـة لتحويـل                  
  ".المنتجات الزراعية في أريحا وغيرها

عناوين تحسين األوضاع االقتصادية في الضفة تمثلت في مناقـشة تفعيـل            "ية ان   إسرائيلوقالت مصادر   
 ليس إنتاجيا بطبيعته، وال يرفع المستوى االقتصادي        شبكة خليوية جديدة في الضفة الغربية، وهو مشروع       

  ".للسكان، بل يوفر مداخيل للعاملين فيه فحسب
   العقبات، حتى نهاية تموز، أمام تفعيل الشبكة الخليويـة          إسرائيلوعلم أن نتنياهو قد تعهد لبلير بأن تزيل         
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من دبي المسؤولة   " كة الوطنية الشر"الجديدة في السلطة الفلسطينية، وتقوم بتخصيص موجات إرسال لـ          
  .عن المشروع

  14/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  نتنياهو يعرض منصبا على مستوطن ساهم في قتل فلسطيني .21
ي بنيامين  سرائيلقالت متحدثة باسم مستوطنين يهود أمس ان رئيس الوزراء اإل         :  رويترز –القدس المحتلة   

ن اليهود متورط في قتل شـاب فلـسطيني عـام           نتنياهو عرض منصبا استشاريا على زعيم للمستوطني      
 مـدير   - عاما   60 -فون انه طلب من بنحاس والرشتاين        ولم يؤكد متحدثون باسم نتنياهو او ين       1988,

وقالـت اليـزا     .عام مجلس ييشع للمستوطنين تولي منصب ستشار رئيس الوزراء لشؤون المستوطنات          
الوظيفة عرضـت علـى والرشـتاين وانـه يمـأل           من المؤكد أن    "هيربست المتحدثة باسم مجلس ييشع      
". ي ولم يتضح بعد كم من الوقت قد تستغرقها هـذه العمليـة            سرائيلاستمارات ليفحصها المدعي العام اإل    

وأضافت هيربست في مقابلة بالهاتف أن والرشتاين وضع شرطا لقبول هذا المنـصب وهـو اسـتمرار                 
وباما لتجميد كل اشكال البنـاء فـي المـستوطنات           في رفض مطالب الرئيس االمريكي باراك ا       إسرائيل

  .اليهودية بالضفة الغربية المحتلة
يين الذي شغل هذا المنصب منـذ       سرائيلوسيحل والرشتاين محل عوزي كيرين أحد قادة المستوطنين اإل        

ي في الضفة   إسرائيل الف   500ويعيش نحو   . عينه رئيس الوزراء االسبق ارييل شارون قبل سبعة أعوام        
  .1967 للضفة في حرب عام إسرائيلربية والقدس الشرقية العربية منذ احتالل الغ

  14/7/2009الدستور، 
  

   قراره بتعيين ناشط سياسي موال له سفيرا في القاهرةويدافع عن هاجم سوالنايليبرمان  .22
ي أفيغدور ليبرمـان علـى مفـوض االتحـاد          سرائيلحمل وزير الخارجية اإل   :  وكاالت - العرب -حيفا  
وروبي للشؤون الخارجية خافير سوالنا لدعوته األمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطينية حتى في حال              األ

سوالنا يستعد للتنحي   "وقال ليبرمان   . عدم التوصل التفاق، مشككا بأن يكون ذلك موقف االتحاد األوروبي         
ه من غير الممكـن فـرض        زاعما أن  "من السياسة، ويبدو أنه معني بإبقاء ما يخلده، فيطلق التصريحات         

السالم بدال من المفاوضات، منوها في الوقت نفسه، لتصريح الرئيس براك أوباما بأنه ال بديل لمحادثات                
احترام سوالنا في مكانه، ولكن ال حاجة للمبالغـة فـي أهميـة             " والفلسطينيين، وأن    إسرائيلمباشرة بين   
  ."تصريحه

ي عن قراره بتعيين شموئيل خميسة ناشط سياسي مـوال          يلسرائمن جهة أخرى، دافع وزير الخارجية اإل      
 في القاهرة بدال من تعيين دبلوماسي مهني، نافيا أن يكون ذلـك إشـارة السـتخفافه                 سرائيلله سفيرا إل  

ال أفهم معنى دبلوماسي مهني، فقد شهدنا محاولة الـوزيرة الـسابقة            "وقال ليبرمان   . بالعالقات مع مصر  
اري سفيرا في القاهرة وفي دول كثيرة يعينون شخصيات معروفة ال دبلوماسيين            تعيين الصحافي إيهود يع   

  ."مهنيين كسفراء
 قد كشفت عن مذكرة داخلية قدمت لمدير عام وزارة الخارجية يوسي جـال، أكـدت أن    "هآرتس"وكانت  

يـة  هناك مقاربة فـي الخارج    "وتابعت  . إسرائيلتعيين خميسة سيؤدي لضرر فادح للعالقات بين مصر و        
مفادها أن يرفض المصريون المصادقة على أوراق اعتماد خميسة الذي تم تعيينه لكونه ناشطا سياسـيا                

  ."مقربا من وزير الخارجية ليبرمان الذي ما زالت مصر تقاطعه
  14/7/2009العرب، قطر، 
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  مع سورية  تريد مفاوضات بال شروط"إسرائيل" .23
ي داني ايالون أمس إن المفاوضات مع سرائيلجية اإلقال نائب وزير الخار:  أسعد تلحمي-الناصرة 

لن تأتي ألي مفاوضات محسومة " إسرائيل، وأن "ستكون بال شروط مسبقة"سورية في حال استؤنفت 
 عن "يديعوت أحرونوت"جاءت أقواله لإلذاعة العسكرية تعقيباً على الخبر الرئيس في صحيفة . "سلفاً

ي في طاقم عمل سرائيل اإل– هوف المسؤول عن الملف السوري وصول الديبلوماسي األميركي فريدريك
 حامالً معه مقترحات "إسرائيل"الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، إلى 

  . سرائيل وسورية التي سيزورها في اختتام زيارته إلإسرائيلالستئناف المفاوضات بين 
 نتنياهوية بنيامين سرائيل هوف على رئيس الحكومة اإلوأفادت الصحيفة ان أيالون استبعد أن يعرض

 وسورية وبالترتيبات األمنية في إسرائيلخريطة بالحدود المستقبلية بين "ووزير الدفاع ايهود باراك 
 إسرائيلوأضاف أن سورية ال تأتي إلى المفاوضات مع .  التي تمت بلورتها أخيراً في واشنطن"الجوالن

وقال إن المطلوب من سورية . "تثير الحروب بدعمها حزب اهللا وحماس"ا بأنها ، واتهمه"بأياد نظيفة"
إلى اآلن ال أرى أن الشروط ": وتابع. "التوقف قبل أي مفاوضات عن النشاط ضدنا في كل جبهة ممكنة"

فحص إمكانات  «إسرائيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد »األساسية نضجت للتقدم مع سورية
  ."ى تسويات إقليميةالتوصل إل

ية عن أوساط سياسية في مكتب رئيس الحكومة قولها إنه حتى اآلن ال سرائيلمن جهتها، نقلت اإلذاعة اإل
رسم خرائط " هو"إسرائيل"توجد خطة الستئناف االتصاالت مع سورية، وأن الغرض من زيارة هوف 

  ." السورية في الماضي–ية سرائيللنتائج االتصاالت اإل
  14/7/2009الحياة، 

  
  لمدن الفلسطينيةوا  تهويد األسماء العربية للبلداتيقرراالحتالل  .24

 قررت تغيير إسرائيل، أن الناصرة أسعد تلحمي نقال عن مراسلها من 14/7/2009الحياة، نشرت 
حيث  .لمدن والبلدات الفلسطينية بفرض تسمياتها العبرية عند كتابتها باللغة العربيةطريقة كتابة أسماء ا

 الحاكم يسرائيل كاتس، "ليكود"كشف النقاب أمس عن قرار لوزير المواصالت، أحد أبرز صقور حزب 
طلقت  في الفتات الشوارع، واستخدام األسماء العبرية التي أإسرائيلبتزييف أسماء البلدات العربية في 

، ويافا "شفارعام"، وشفاعمرو "نتسرات"، والناصرة "يروشاليم"عليها، ولو بأحرف عربية، فالقدس تصبح 
  . ، وغيرها، كما ستكتب هذه األسماء المزورة بأحرف انكليزية"تسفات"، وصفد "يافو"

ن تسمية البلدات  أسماء البلدات الفلسطينية، بالقول ان الفلسطينيين يرفضو"عبرنة"وسوغ كاتس قراره بـ 
 تحمل "يةسرائيلالبلدات اإل"ية بأسمائها العبرية، مشيراً إلى أنه في الخرائط الفلسطينية ما زالت سرائيلاإل

إنهم يعتبرون ": ، واضاف1948في غالبية األحيان أسماءها العربية التي كانت تطلق عليها قبل حرب 
وإذا كان هناك من . تات التي نضعها في الطرقهذه البلدات مستوطنات، وأنا لن اسمح بذلك في الالف

يعتقد أنه من خالل الالفتات يمكنه أن يجعل من يروشاليم اليهودية القدس العربية، فإن ذلك لن يحصل 
  ."في هذه الحكومة ومعي كوزير

منسوب العنصرية في حكومة "وقال رئيس الجبهة الديموقراطية النائب في الكنيست محمد بركة معقباً إن 
درب النجاح للوصول إلى وظائف ) العنصرية(من يراها "، وهناك "نتانياهو يرتفع من يوم إلى آخر

كل خطوة عنصرية ": وزاد. "التاريخ أقوى وهوية المكان أقوى وأسماء المكان أقوى«: وأضاف. "أكبر
  ."ستالقي حتماً رد الفعل الشعبي المناسب في حينه

إذا تمكن هذا الفاشي "النائب جمال زحالقة إنه » الديموقراطيالتجمع الوطني "من جهته، قال رئيس 
. "من إزالة األسماء العربية، فسنقوم بوضع الفتات باألسماء العربية في كل مكان) كاتس(الصغير 
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لكن عليهم أن ... ال يريد عرباً وفلسطينيين في هذه البالد"واعتبر ان من ال يريد أن يرى أسماء عربية 
  ."قون في وطننايعلموا إننا با

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الـشيخ محمـد           عن وكاالت، أن     14/7/2009النهار،  وأوردت  
 .ي بحذف االسماء العربية عن لوحات الطرق واستبدالها بالعبريـة         سرائيل من ابعاد القرار اإل     حذر حسين

 الفلسطينية، واظهارهـا علـى انهـا        طمس المعالم العربية في المناطق    "وقال ان هذا القرار يهدف الى       
ية الظالمـة داخـل االراضـي       سـرائيل مسلسل البرامج اإل  "، مؤكدا ان هذه الخطوة تندرج في        "يةإسرائيل
ـ     ". المحتلة القيام بواجبها نحو وقـف هـذه الممارسـات         "وطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية ب

  ".في ارضهم ومدنهم وقراهمالعنصرية ضد العرب الفلسطينيين، الذين يعيشون 
أن ) بترا( وعن وكالة برهوم جرايسي عن مراسلها، من الناصرة 14/7/2009الغد، االردن، أضافت و

خطوة سياسية أيديولوجية " إن هذه  قالمسعود غنايم، )الجناح الجنوبي(عن الحركة اإلسالمية النائب 
وأصدرت الحركة . باقي المواطنين في الدولةهدفها محو األسماء العربية من ذاكرة المواطنين العرب و

إن هذه األفكار المرفوضة، والتي "برئاسة الشيخ رائد صالح بيانا قالت فيه، ) الجناح الشمالي(اإلسالمية 
في حقيقتها ليست مجرد عبرنة وتهويد الفتات كما اسمتها بعض وسائل اإلعالم العبرية، هي نتاج جنون 

ية الدرس سرائيل عاماً ولم تتعلم المؤسسة اإل61لألرض واإلنسان والبنيان، وهستيريا التهويد لكل شيء، 
القائل ان التاريخ والحقيقة ال يصادر وال يمحى بالفتة هنا او هناك، فها هي االجيال لم تنس الجاعونة 

 وقوداً والبروة وعيون قارة وام رشرش، بل إن هذه المحاولة البائسة والفاشلة سلفاً ستكون لنا إن شاء اهللا
  ". ودافعاً قوياً إلحياء الذاكرة الفلسطينية أكثر وأكثر

  
 االحتالل يهدم منزلين في القدس .25

منزل جميل المسالمة في بلدة سلوان جنوب ي أمس، سرائيلجرافات االحتالل اإلهدمت : القدس المحتلة
إن ": "دينة القدسم"وقال صاحب المنزل لموقع . المسجد األقصى، بعد أن أجبرت سكانه على إخالئه

 مليون دوالر 10المنزل مستهدف من قبل الجمعيات االستيطانية، وقد عرض علي مقابل إخالئه نحو 
  ."أمريكي
هدمت طواقم بلدية منزل المقدسي عالء الشوبكي في بيت حنينا شمال القدس، حيث دارت كما و

ي وسكان المنزل في محاولة لمنع مواجهات بين الشرطة والقوة الخاصة المرافقة لها وبين أهالي الح
 .الجرافات من هدم المنزل

14/7/2009السبيل، األردن   
  

   دونماً من أراضي قرية في الخليل150مستوطنون يحرقون  .26
 المقامة على أراضي بلدة بيت ُأمر شمال الخليل في الضفة الغربية "بيت عين"أحرق مستوطنو : رام اهللا

وقال رئيس بلدية بيت أمر نصري صبارنه إن النيران التهمت . لدة دونماً من أراضي الب150أمس نحو 
مئات أشجار الزيتون والعنب واللوزيات واألشجار الحرجية بسبب الحريق الذي طاول هذه المنطقة التي 

  .تمتاز بخضرتها الدائمة وجمالها الطبيعي
14/7/2009الحياة،   

  
 يةسرائيلدرسون داخل المعتقالت اإلأسيراً فلسطينياً ي  360":  للدراساتاألسرىمركز " .27

قال مركز األسرى للدراسات واألبحاث والذي ينشط في الدفاع عن األسرى :   ضياء الكحلوت-غزة 
 آخرين 100 أسيراً في سجون االحتالل منتسبون للجامعة العبرية، وإن 360إن ما يقارب : الفلسطينيين

وأضاف مركز األسرى أن  .مساعدة بعضهم البعضحصلوا على الشهادات الجامعية بجهودهم الذاتية و
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 أسير أنهى دراسته وحصل على البكالوريوس، ومنهم 100 أسيراً انتسبوا للجامعة العبرية، منهم 460
 .من حصل على درجة الماجستير إلى جانب شهادات االمتياز

م من االنتساب وأشار المركز إلى أن إدارة السجون تضع العراقيل في وجه الطلبة األسرى وتمنعه
للجامعات، كما أنها تمنع إدخال الكتب لهم في محاولة للتنغيص عليهم، كما تنقل األسرى للعزل لمنعهم 

 .من التواصل الجامعي قبل االنتهاء من الدراسة بأشهر
14/7/2009العرب، قطر،   

  
   صالح يدعو إلى إنشاء هيئة عالمية لنصرة القدس رائد الشيخ .28

 الشيخ رائد صالح إلى إنشاء      48رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام        دعا   :القدس المحتلة 
هيئة عالمية لنصرة القدس والمقدسات وتسيير القوافل إليها للوقوف بوجه االحتالل، مطالباً بتسيير سفينة              

  .ذات تمثيل عالمي لرفع االحتالل عن مدينة القدس
خيمة الصمود في الشيخ جراح في اليوم العالمي لنـصب    جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده، أمس، في         

ونوه إلى عملية هدم المنازل التي جرت، في حي          . الخيام من قبل حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني       
رغـم  % 1700الحلوة بسلوان وبيت حنينا، مشيراً إلى أن االستعمار منذ اتفاقية أوسـلو ازداد بنـسبة                

ي يحاول أن يكسب الوقت من أجل فرض        سرائيلوأوضح أن االحتالل اإل   . التصريحات األمريكية بتجميده  
تهويد القدس وتحويل القدس إلى ملف مغلق غير قابل للتفاوض بشأنه مما يعني أن ضـمانات االحـتالل       

، حين أعلن أن الحكومـة لـن تتعـرض ألي           2002 في عام    يزبة، مشيراًَ إلى تصريح شمعون بير     كاذ
ة في القدس ولم يمض وقت قصير حتى تم إغالق بيت الـشرق وعـشرات               مقدسات ومؤسسات فلسطيني  

المؤسسات في المدينة، وبعد ذلك ُأغلقت كامل القدس بالجدار وما زال االحتالل يفرض حـصاره علـى                 
  .قطاع غزة

 التي نظمت الفعالية في العواصـم       -من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني           
 لييم أوهرز أن جميع المتضامنين في كافة العواصم األوروبية نـصبوا الخيـام واجتمعـوا                - األوروبية

  .ليحتجوا على سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وللضغط على حكوماتهم
14/7/2009صحيفة فلسطين،   

 
  التي دمرتها الحرب على غزةالمبانيبدء إزالة ركام  .29

فات وشاحنات وكسارات تابعة لوزارة األشغال في الحكومة بدأت أمس جرا:  ضياء الكحلوت-غزة 
الفلسطينية المقالة بإزالة الردم من مجمع السرايا األمني الذي تم قصفه في الثامن والعشرين من شهر 

  .ديسمبر، وذلك بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
14/7/2009العرب، قطر،   

   
 ي قلقيلية إلى كنيس يهودي فإسالمي مقام يحولونالمستوطنون  .30

بقلقيلية، وحولوه إلى كنيس " أبو الجود"استولى مستوطنون صباح أمس على مقام : الضفة الغربية
 .ي، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من زيارتهسرائيليهودي، ووضعوه تحت حراسة جيش االحتالل اإل

ظمات حقوق اإلنسان وزارة السياحة واآلثار، وناشد سكان قرية فرعتا قضاء قلقيلية، الهيئات الدولية ومن
 .التدخل لحماية المقام وحماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين

14/7/2009السبيل، األردن   
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   مطالبة بفتحه قرب معبر رفح يعتصموناألطفالمئات  .31
ر رفح؛ ، أمس، قرب بوابة معب في قطاع غزةاعتصم مئات األطفال من طالب المخيمات الصيفية: رفح

  . الفتات تطال برفع الحصار المفروض على قطاع غزةاوحملو. احتجاجاً على إغالقه المستمر
14/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
  في صحراء األنبار  فلسطينيين بمخيم الوليد الجئينوفاة  .32

ء  أعلنت رابطة فلسطينيي العراق أن الجئين فلسطينيين في مخيم الوليد، الواقع بصحرا: الغد–عمان 
  .الخدمات الطبية والعالجية في المخيم" نقص"االنبار العراقية، توفيا مؤخراً بعد معاناة جراء 

14/7/2009الغد، األردن،   
  

   يعانون من فقر الدمخان يونس ورفح أطفالأكثر من نصف : دراسة .33
ـ           " جمعية اإلغاثة الطبية  "قالت  : ةغز ة حـول   في بيان صحافي لها امس االثنين إنها أجرت دراسـة طبي

تحت سن خمس سنوات،    ) جنوبي قطاع غزة  (انتشار مرض فقر الدم لدى أطفال منطقتي خانيونس ورفح          
وذكـرت   . في المئة من األطفال الذين شملتهم الدراسة يعانون من فقـر الـدم             51وأظهرت أن حوالى    

الماضي في خمسة مواقع سـكانية      ) يونيو( حزيران   29 و 23الجمعية أن الدراسة أجريت في الفترة بين        
 160 طفال تحت سن خمس سنوات، بينهم        325من خانيونس ورفح، مشيرة إلى أن عينة الدراسة شملت          

نس محل الدراسة   ويبلغ عدد سكان مدينتي رفح وخانيو      ). في المئة  51( أنثى   163و)  في المئة  49(ذكرا  
  . نسمة4300نحو 

14/7/2009القدس العربي،   
  

 األردن يمنع احتفاالت بالقدس عاصمة للثقافة  .34
، ان الحاكم اإلداري للعاصمة عمان، رفض أمسعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني أ: يو بي آي

قافة العربية، من دون أي منحه تصريحاً إلقامة مناسبة ثقافية لمناسبة االحتفاالت بالقدس عاصمة للث
رفض محافظ العاصمة سمير مبيضين الموافقة على طلب حزب جبهة "وأعلن الحزب في بيان  . أسباب

العمل اإلسالمي تنظيم عدد من الفعاليات الشعبية احتفاال لمناسبة إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية 
 . "2009للعام 

14/7/2009السفير،     
   

  األردنيين في سجون االحتالل تطالب الحكومة بمعالجة قضايا األسرى"ىلألسرالوطنية " .35
لخصت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية :  محمد محيسن-السبيل 

في سجون  نادر الذهبي أبرز ما يعانيه األسرى األردنيون  األردنيفي رسالة إلى رئيس الوزراء
وتضمنت الرسالة ملخصا  ."استياءهم من سحب الحكومة جنسية عدد من زمالئهم" نقلت ، كمااالحتالل

ألوضاع األسرى، استنادا لما نقلته مجموعة من المحامين المتطوعين في فلسطين المحتلة إلى اللجنة 
 .ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل) 32(أسيرا أردنيا من أصل ) 16(الوطنية بعد زيارتهم لـ

14/7/2009يل، األردن السب  
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  ردني أ دبلوماسي عاما بتهمة اغتيال 15 دام اعتقالبعد لبنان يفرج عن فلسطيني  .36
مضى أ السلطات المختصة اليوم االثنين عن الفلسطيني يوسف شعبان الذي أفرجت: )ا ف ب(بيروت 

ادر عن رئيس ، وذلك بموجب عفو خاص صأردني دبلوماسي عاما مسجونا في لبنان بتهمة اغتيال 15
 .ميشال سليماناللبنانية الجمهورية 

13/7/2009القدس، فلسطين،   
  

 لتهريب المخدرات بالكامل  مخترقة لبنانالحدود مع : "إسرائيل" .37
 ولبنان مخترقة إسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش إن الحدود بين سرائيلقال وزير األمن الداخلي اإل

 .  يتعاطون المخدرات"إسرائيل" من شبيبة %10صائية أن بالكامل لتهريب المخدرات، فيما دلت إح
14/7/2009السفير،   

  
  في عمليات الناتو" إسرائيل"عمرو موسى يدين مشاركة  .38

في عمليات حلف شمال " إسرائيل"انتقد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مشاركة : القاهرة
ن ذلك نوع من التعامل العسكري لمحاولة حصار في منطقة الشرق األوسط، معتبراً أ) ناتو(االطلسي 

وقال موسى، رداً . قضية الشرق األوسط وحصار فرص السالم والقضاء على أي جو مناسب للتقدم فيه
قوات ناتو بالمشاركة في عملياتها في البحر المتوسط ومدى تأثيره على " إسرائيل"على سؤال عن مطالبة 

 ونرجو أن يكون هناك وعي كامل بخطورته في إطار نزاع قائم تابعنا هذا الطلب،: "الدول العربية
ي، وهذا يجب أال يكون على سرائيلي واضح، وفي إطار مبالغة في الحديث عن األمن اإلإسرائيلوتعنت 

حساب األمن في البحر المتوسط والذي سيؤدي إلى ردود فعل خطيرة جداً، وأخطرنا كل الدول العربية 
 في ضوء عدم وجود رد من جانب إسرائيلزال في مرحلة الطلب من جانب بهذا التطور الذي ال ي

في وقف " إسرائيل"وعن فشل اإلدارة األميركية الجديدة حتى اآلن في الضغط على ". الحلف حتى اآلن
االستيطان، قال موسى، إن الجانب العربي ينتظر الرؤية األميركية في شأن إحياء عملية السالم ودفعها، 

 هذا اإلطار إلى الجهد الذي تبذله اإلدارة األميركية ومبعوثها إلى الشرق األوسط جورج ميتشل مشيراً في
وشدد على ان بناء االستيطان . الستئناف عملية السالم وإحالل السالم واالستقرار في الشرق األوسط

  .واالستمرار فيه عملياً سيقتل كل الجهود التي تبذل إلحقاق السالم في المنطقة
  14/7/2009ياة، الح

  
  ي لبناء مدينة سياحية أسفل حرم المسجد األقصىسرائيلمحمد صبيح يدين المخطط اإل .39

دان األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير : القاهرة
 محذراً من أن استمرار ي لبناء مدينة سياحية أسفل حرم المسجد األقصى،سرائيلمحمد صبيح المخطط اإل

في الحفريات تحت المسجد األقصى من قبيل إقامة أنفاق ومزارات وبازارات سياحية، وصلت " إسرائيل"
إلى درجة بناء كنيس يهودي سيؤدي إلى هدم المسجد األقصى، مطالباً كل المؤسسات الدولية، وعلى 

اد األوروبي، بالوقوف بحزم أمام هذه رأسها األمم المتحدة ومجلس األمن والرباعية الدولية واالتح
  .يةسرائيلالسياسات اإل

  14/7/2009الحياة، 
  

  القاهرة متمسكة بعقد الحوار الفلسطيني في موعده .40
تمسك القاهرة بعقد الجولة السابعة " الحياة"أكد مصدر مصري موثوق به لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 

له بأن تكون هذه الجولة األخيرة، وأن تتوج بالتوقيع  الشهر الجاري، معرباً عن أم25من الحوار في 
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، )حركتي فتح وحماس(إذا صدقت النيات بين الجانبين : "وقال.  الشهر ذاته28على اتفاق مصالحة في 
نحاول تفكيك وحلحلة المصاعب الموجودة في كل : "، مضيفاً"فإن توقيع االتفاق سيكون خالل قاب قوسين

لكن هناك قضايا ال يمكن معالجتها في ... التقدم الذي تحقق في الكثير منها الملفات، وال يمكن إنكار 
وعلى صعيد مطالبة حماس بضرورة إنهاء ملف المعتقلين قبيل ". شكل كامل إال عقب إبرام المصالحة

ي والمطالبة أو اشتراط معالجتها وإنهائها ف. هناك قضايا ستأخذ وقتها: "التوقيع على اتفاق المصالحة، قال
كل النقاط العالقة في ... شكل حاسم قبل إنجاز المصالحة، طرح غير واقعي ألنه من الصعب تحقيقه 

وعلى صعيد ما تردد عن اجتماع ". المهم هو البدء بالتنفيذ أوالً. القضايا المختلفة يمكن حلها بالتدريج
يون فقط بالتحضير للجولة نحن اآلن معن: "ثنائي مرتقب بين الحركتين في القاهرة السبت المقبل، قال

  ".السابعة من الحوار
  14/7/2009الحياة، 

  
  االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحذّر من االستجابة لحّل الدولتين .41

طرف فلسطيني لما يسمى  حذّر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين من استجابة أية دولة عربية أو: الدوحة
قوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة إلى فرضه على الفلسطينيين ، الذي تسعى بعض ال"حّل الدولتين"

والعرب والمسلمين، واعتبر هذا الحل تصفية للحقّ الفلسطيني والعربي في فلسطين من خالل التسليم 
 وينهي حقّ 1948 منها عام 78%المسبق باغتصاب األرض الفلسطينية وإقامة الدولة الصهيونية على

بيانه االخير الذي صدر عقب اعمال مجلس األمناء الخامس برئاسة فضيلة العالمة جاء ذلك في .. العودة
 — 14علي محي الدين القرة داغي المنعقد في اسطنبول بتركيا في . يوسف القرضاوي ومشاركة د. د

م، واعتبر العلماء في مجلسهم ان حماية األقصى واجب 7/7/2009 — 6هـ الموافق 1430 رجب 15
لماء والشعوب والجمعيات والمؤسسات اإلسالمية واإلنسانية كافة كما انها فرض عينٍ الحكومات والع

 .على كّل مسلم أن يهب لبذل النفس والنفيس فداء ودفاعاً عنه
  14/7/2009الشرق، قطر، 

  
  تحفظات مصرية على قبول صديق ليبرمان سفيراً في القاهرة .42

ية نشرت، أمس، سرائيلالقاهرة، أن وسائل اإلعالم اإلمن ، 14/7/2009الجريدة، الكويت ذكرت صحيفة 
ية مقربة من وزير إسرائيلتقارير مطولة بشأن ما تردد عن رفض مصر ترشيح شخصية عسكرية 

شاؤول كميسا سفيراً "  بيتناإسرائيل"الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان، وعضو حزبه اليميني 
  . لدى القاهرةسرائيلإل

ال " إسرائيل"ساعد وزير الخارجية األسبق عبداهللا األشعل، أن العالقات بين مصر ومن ناحيته، أكد م
هناك برنامجاً متفقاً "وقال األشعل، إن . تحتمل إثارة األزمات، مستبعداً قيام القاهرة بإعالن هذا الرفض

ختلف كثيراً من يين جواسيس لصالح بالدهم، ومن ثم فلن يسرائيلعليه بأن كل السفراء والدبلوماسيين اإل
  ".يأتي من حزب اليمين المتطرف أو من أي حزب آخر

نقلت، " الشروق الجديد"القاهرة عبر الوكاالت، أن صحيفة   من،14/7/2009الخليج، وأضافت صحيفة 
في عددها أمس، عن دبلوماسي مصري القول إن القاهرة أبلغت تل أبيب، على أعلى مستوى، أنه من 

وقال . ية ال تدهورهاسرائيلي يساعد في تحسين العالقات المصرية  اإلإسرائيلسفير المهم أن يتم ترشيح 
المسؤول إنه إذا كان ليبرمان شخصية غير مرغوبة في مصر، فإن أي شخص يسير على نهجه هو 

  .أيضاً شخصية غير مرغوبة
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  المعلم يدعو أوروبا إلى لعب دورها في التوصل إلى السالم .43
خارجية السوري وليد المعلم خالل لقائه في دمشق، أمس، المبعوث األوروبي دعا وزير ال: وكاالت

لعملية السالم في الشرق األوسط مارك اوت، أوروبا إلى لعب دورها للتوصل إلى السالم العادل في 
الشرق األوسط، المبني على مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم بما 

وقال المعلم، إن . ي للجوالن السوري وباقي األراضي العربية المحتلةسرائيل إنهاء االحتالل اإليؤدي إلى
تضع العقبات في طريق تحقيق السالم من خالل استمرارها بسياسة الحصار واالستيطان " إسرائيل"

ات السالم والعزل األمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الضغط عليها لحملها على االستجابة لمتطلب
  .وفي مقدمتها تجميد االستيطان ورفع الحصار الجائر

أهمية تحقيق السالم الشامل في منطقة الشرق األوسط لما له من آثار ايجابية "من جهته، شدد اوت على 
  ".في المنطقة بأكملها والمجتمع الدولي

  14/7/2009الخليج، 
  

  الطالباني يجدد مساندته للشعب الفلسطيني .44
التقى الرئيس العراقي جالل طالباني في مقر إقامته بمدينة السليمانية رئيس : دان الربيعي زي-بغداد 

وخالل . اللجنة االولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، حيث جدد خالل اللقاء مساندته للشعب الفلسطيني
رحب الطالباني، اللقاء، اطلع الرجوب الرئيس الطالباني على سير األوضاع الداخلية الفلسطينية، فيما 

بحسب بيان رئاسي، بالوفد الزائر، مشيراً إلى تعاطف الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، 
مجددا استعداد العراق لتقديم المساعدة في النواحي السياسية واالقتصادية واالستمرار في دعم قضيته 

ة التحديات التي تشهدها الساحة وأكد الطالباني أهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجه. العادلة
الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة اعتماد أسلوب الحوار والمفاوضات لحل القضية الفلسطينية، واالستفادة 

  .من المواقف الدولية الداعمة للحل السلمي لهذه القضية
  14/7/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر تبرعاً لغزة 34الكويت تسلم األونروا  .45

رسمياً عن " األونروا"أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :  عبد الهادي نيفين-عمان 
ي الغاشم عليه، وهذا سرائيل مليون دوالر من دولة الكويت، دعماً لقطاع غزة بعد العدوان اإل34تسلمها 

القمة االقتصادية التبرع الذي قدمه األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح لألونروا جاء خالل انعقاد 
 . العربية التي استضافتها دولة الكويت كانون الثاني الماضي

  14/7/2009الدستور، 
  

   الديمغرافية"إسرائيل" على أن حل الدولتين المطروح يهدف إلى حل مشاكل يؤكدأوباما  .46
فـي  شار  قد أ الرئيس األمريكي باراك أوباما      أن       نقالً عن الوكاالت    14/7/2009 ،وكالة سما  ذكرت

 يوم أمس، اإلثنين، إلى أن حل الدولتين المطروح يأتي          ،لقائه مع عدد من كبار القادة اليهود في واشنطن        
  . الديمغرافية، وأن إقامة الدولة الفلسطينية هو مصلحة أمنية إسرائيلية"إسرائيل"كحل لمشاكل 

لسطيني، وأنه علـى اسـتعداد      في الشأن الف  " حساب للنفس "أن تمر في عملية     " إسرائيل"وأضاف أنه على    
  ."إسرائيل"للحديث عن ذلك مع اإلسرائيليين بشكل صريح كصديق حقيقي لمساعدة 

عن مصدر مطلع أن أوباما نفى االدعاءات بأنه يمارس سياسة أحادية الجانب في الشأن              " هآرتس"ونقلت  
جاء أن أوباما قد أكد عدة      و . بشأن تجميد البناء في المستوطنات     " إسرائيل"الفلسطيني ويضغط فقط على     

  . "إسرائيل"مرات في اللقاء المشار إليه على التزامه بأمن 
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مريكيين في لقاء مع زعماء اليهود األلمح باما وأن أواشنطن  من 14/7/2009وكالة رويترز، وأضافت 
نهما في مسألة  تحققان تقدما نحو تضييق شقة الخالفات بي"سرائيلإ"ن الواليات المتحدة وألى إيوم االثنين 

لب أحدث أخطر يقافا تاما لبناء المستوطنات وهو مطإوتريد الواليات المتحدة  .المستوطنات اليهودية
  .سرائيلية منذ عقدمريكية اإلصدع في العالقات األ

بأن غالبية يهود أميركا صوتوا ألوبامـا،        ذكرت    "يديعوت"  أن صحيفة   14/7/2009األخبار،   وأضافت
يدوا دعوته لوقف البناء في المستوطنات، إال أنها عادت وشددت على أنـه فـي اآلونـة                 وأن معظمهم أ  

األخيرة، تعاظم اإلحساس بعدم الراحة في أوساط أعضاء بعض المنظمات اليهودية إزاء سياسات سـيد               
ميد وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الرأي الغالب في األوساط اليهودية يرى أن مطلب تج            . البيت األبيض 

  ."محقّ، ولكن يجب مطالبة الطرف الفلسطيني بتنفيذ تعهداته"االستيطان 
  

   وسوريا  "إسرائيل"أمريكا تروج لخطة سالم بين  .47
 كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس أن الدبلوماسي األمريكي         :الرؤوف أرناؤوط   عبد - القدس المحتلة 

ملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشيل،       الكبير فيرد هوف، العضو في فريق المبعوث األمريكي لع        
وبـدأ  ,  وسوريا تستند إلى وثيقة مفصلة لحل كافة القضايا الخالفية         "إسرائيل"بلور خطة التفاق سالم بين      

 أول من أمس تعقبها أخرى إلى سوريا لبحث إمكانية استئناف مفاوضات السالم بين              "إسرائيل"زيارة إلى   
  .الجانبين

 وسوريا، وتبنى   "إسرائيل"كتابة الوثيقة التي ستشكل مسودة أولية لتسوية سلمية بين          وأنهى هوف مؤخرا    
  .  وسوريا"إسرائيل"كأساس لمسار السالم بين  "خط هوف"ميتشيل هذه الوثيقة باسم 

فـي المرحلـة    ,  وسوريا على مـرحلتين    "إسرائيل"ويقترح هوف في خطته أن تتم المسيرة السلمية بين          
فان الثقة بينهما من خالل االستخدام المشترك للمتنزهات، المحميات الطبيعية ومصادر           األولى يبني الطر  

  .وفي المرحلة الثانية، سيكون إخالء الجوالن إلى الخط الذي يقترحه هوف, المياه في هضبة الجوالن
14/7/2009الوطن، السعودية،  

  
  ا له من آثار ايجابية أهمية تحقيق السالم في الشرق األوسط لممبعوث أوروبي يشدد على  .48

وزير  خالل لقائهالمبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك اوت شدد : )وكاالت(
أهمية تحقيق السالم الشامل في منطقة الشرق "الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق أمس على 

هناك تطورات ايجابية "وأضاف ". لياألوسط لما له من آثار ايجابية في المنطقة بأكملها والمجتمع الدو
يجب العمل عليها، مشيرا إلى ضرورة الحذر وعدم إعطاء آمال خاطئة الن شعوب المنطقة انتظرت 

  ". السالم فترة طويلة
14/7/2009الخليج،   

  
  بلد الميالد لمن ولدوا في القدس" إسرائيل"محكمة أمريكية ترفض إقرار  .49

أمريكي ولد في القدس وهو  ،مناحيم زيغوفيكي ضائية رفعهارفضت محكمة أمريكية دعوى ق: واشنطن
على أنها اسم الدولة التي ولد فيها، في جواز " إسرائيل"المحتلة، إلجبار الحكومة األمريكية على إدراج 

دولة " إسرائيل"ودافع محامي زيغوفيكي عن حق موكله وفق قانون بوش الذي يجيز كتابة اسم  .سفره
واعتبر المحامي أن قرار المحكمة مخيب لآلمال وصفعة على وجه .  القدس المحتلةميالد لمن ولدوا في

  "". إسرائيل"ويفخرون بأنهم ولدوا في "األمريكيين الذين ولدوا في القدس 
14/7/2009الخليج،   
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  "النصر في الحرب المقبلة" تناقش سبل "إسرائيل" .50
ب االجتماع الذي عقدته قيادة أركان الجيش أسئلة عدة تطرح في أعقا:  شحادةآمال -القدس المحتلة 

ي في السادس من الشهر الجاري لتلخيص تجربة حرب غزة واستخالص العبر منها، في الوقت سرائيلاإل
ي بعد سرائيل والجيش اإلإسرائيلالذي تكثف معاهد األبحاث ويركز الخبراء والباحثون في تحليل وضع 

  . رب التي يتجاهلها الجيش تقريباًمرور ثالث سنوات على حرب تموز، هذه الح
وانعكس تجاهل القيادة العسكرية لمرور ثالث سنوات على حرب تموز أيضاً في إبالغ أهالي جنود 

وبرز في شكل صارخ في . يين قتلوا في حرب لبنان بعدم مشاركة القياديين في مراسم الذكرىإسرائيل
 الجيش غابي اشكنازي عن هذه المراسم، ما تغيب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس اركان

اعتبره أهالي الجنود إهانة غير مفهومة لهم وألبنائهم القتلى فيما رأى البعض انها محاولة لعدم إعطاء 
حيز كبير من االهتمام أو جعل نقاش حرب لبنان في ذكرى ثالث سنوات عليها ذا أهمية أولى في 

  .إسرائيل
جود عالقة مباشرة بين حربي غزة ولبنان، فإن قيادة الجيش تفصل كلياً وفي حين أكد خبراء وباحثون و

، معتبرة ان الجيش اظهر إسرائيلبين الحربين وال تجد جانباً مشتركاً بينهما، خصوصاً في أبعادهما على 
وخرج اشكنازي يتغنى بانتصارات الجيش تحت قيادته في حرب غزة معتبراً . في غزة تفوقاً كبيراً

جيا العسكرية المتطورة التي استخدمها الجيش ساهمت في شكل كبير في التفوق على حركة التكنولو
، فيما العبر من هذه الحرب تتطلب االستمرار في التدريبات العسكرية يومياً وإبقاء الجيش على حماس

  .أهبة االستعداد ألي حرب محتملة
 وتحليالت الخبراء والباحثين، الذين ترويج موقف الجيش هذا لم يصمد كثيراً أمام مواقف ودراسات

أظهروا موقفاً مناقضاً لمواقف رئيس أركان الجيش والقيادة العسكرية الى حد ان شكك البعض بقدرة 
ي بعد حربي لبنان وغزة في الحفاظ على الصفة التي تميز بها حتى حرب لبنان الثانية سرائيلالجيش اإل

  .»الجيش المنتصر حتماً والذي ال يقهر«
ية حول النشاط سرائيلي على التقارير التي روجتها أجهزة االستخبارات اإلإسرائيلارتكز اكثر من بحث و

العسكرية والحديث عن » حزب اهللا« إلعادة تعزيز قدراتها العسكرية وقدرة حماسالذي تمارسه حركة 
، الى جانب ما حيازته عشرات آالف الصواريخ بهدف إطالق ألف صاروخ يومياً وعلى مدار ستين يوماً

  .تملك سورية من كميات كبيرة من الصواريخ وربما اشد كثافة
ية على التحذير من وقوع سرائيلإزاء هذه التقارير يرى باحثون صعوبة قدرة أجهزة االستخبارات اإل

حرب والتقدير بأن قصفاً لتلك الترسانة الصاروخية سيؤدي الى شلل ولو جزئي، لالستعدادات التي تعدها 
وفي هذا الجانب أبدى الباحث في معهد أبحاث األمن القومي .  للهجوم المضاد وحتى الدفاعرائيلإس

ان نتائج «زاكي شالوم في تلخيصه لثالث سنوات على حرب لبنان وابعاد حرب غزة مخاوف حين قال 
قة حتى ي لم يعد ذلك الجيش الذي عهدناه على مدار الحروب السابسرائيلالحربين تؤكد ان الجيش اإل

 فيما الوضع الذي نشأ بعد الحربين خلق واقعاً أمنياً صعباً يشكك في قدرة امتالك 2006) يوليو(تموز 
الواقع الذي أفرزته حربا لبنان وغزة يطرح سؤاالً كبيراً عما إذا «: ، وأضاف» رداً مناسباً عليهإسرائيل
منتصرة وهو ما يدعو القيادتين  قادرة على مواجهة الحرب المقبلة والخروج منها إسرائيلكانت 

  .»العسكرية والسياسية الى دراسة الوضع وفحص نظرياتهما األمنية فحصاً عميقاً
 في حماسفي المراحل األولى من المواجهات في غزة كان واضحاً أن «: وفي استعراضه للوضع يقول

وفي . حماس مفاجأة اكبر لـ صدمة تامة وجاءت المرحلة الثانية من المعركة، أي العملية البرية، لتكون
ويمكن القول، انه في أثناء الحرب . المحصلة العامة تم التقدم البري في أيام القتال األولى بغير عوائق

 بتفوق تام على العدو سواء في حجم القوات التي تملكها، أو في زيادة قوة النار إسرائيلعلى غزة تمتعت 
 تفوق سرائيلوفوق كل شيء كان وال يزال إل. لتكنولوجيالتي استطاعت إظهارها، أو على الصعيد ا
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جوي راسخ غير مهدد ونجحت األذرع الجوية في أن توقع بحماس ضربات شديدة من غير أن تستطيع 
على رغم الصورة المثلى لهذا «: ولكن، يضيف الباحث منبها . »المس بنشاطها هذا على نحو ما

 لم تنجح في إحراز حسم واضح في الميدان على نحو يمنع لإسرائيالوضع، فقد أصبح واضحاً اليوم ان 
فهذا السؤال يطرح . ، كما قال رئيس األركان غابي اشكنازي»من انتصر في الحرب«طرح السؤال 

وان يكن ذلك بتشكيك اقل كثيراً من ذلك الذي ميز األسئلة الحائرة التي أثيرت بعد حرب لبنان . ويطرح
 حققت إنجازات في الحرب مثل المس الشديد إسرائيلض بالضرورة حقيقة أن هذا الجزم ال يناق. الثانية
 التحتية ورجالها وفرض نظام رقابة أنجع مما كان في الماضي على تهريب السالح إلى حماسببنى 

  .»القطاع والذي تلعب فيه مصر والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي دوراً كبيراً
 حماسدث عنها الباحث فهو يؤكد على ضرورة عدم التقليل من إنجازات في مقابل اإلنجازات التي يتح

بعد ثالثة أسابيع من المواجهة مع دولة تعرف أنها قوة عسكرية إقليمية، وفي حين أن ظروف «: ويقول
 في الواقع صامدة بل إن أفرادها حاولوا حماس، بقيت إسرائيلبدء المعركة كانت مثلى من وجهة نظر 

ولم تحجم أيضاً عن إطالق .  جنود الجيش المنسحبين إلى الشمال من الخلفهنا وهناك ضرب
  .»الصواريخ، حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

وبحسب زاكي شالوم فإن الميزان العام لنتائج المعركة في قطاع غزة الى جانب نتائج حرب لبنان 
وته في الساحة اللبنانية الداخلية، يفرض وتعزيز مكانته وق» حزب اهللا«الثانية، وال سيما استمرار تسلح 

 امتحاناً عميقاً لقوة نظريتها األمنية البعيدة المدى وقدرتها على الصمود في وجه تهديدات إسرائيلعلى 
 سرائيلإل» اإلرهابية«اشد قد تواجهها، مشيراً إلى ان حربي لبنان وغزة تشيران الى ان تهديد المنظمات 

 في اللحظة الراهنة وجعل نفسه في إطار التهديدات اإلستراتيجية، فيما تجاوز منذ زمن إطار األمن
  . احتمال الحفاظ على تهديد كهذا وقتاً طويالً هو احتمال ضعيف جداً

. » لالنتكاسإسرائيلأظهرت المعركتان، في غزة وفي لبنان قابلية الجبهة الداخلية في «: ويقول الباحث
 في الجنوب في حماسفي الشمال و » حزب اهللا«نسبياً نجح في غضون مدة زمنية قصيرة «: ويضيف

يين في حرب لبنان مناطق سكناهم في سرائيلتوجيه إصابة شديدة للجبهة الداخلية، حيث ترك آالف اإل
ترك مواطنون من الجنوب المنطقة » الرصاص المصبوب«الشمال ولجأوا الى الجنوب، وفي أثناء عملية 

تين تضرر النظامان االقتصادي واالجتماعي كثيراً وما زاال على رغم مرور وتوجهوا شماالً وفي المنطق
  . ثالث سنوات على حرب لبنان وسبعة اشهر على حرب غزة يحتاجان الى الترميم

ية تؤكد ان الجيش ال يملك رداً حقيقياً على تهديد الجبهة سرائيلويحذر زاكي شالوم من ان التقارير اإل
لقد «: ويضيف.  في المستقبل القريبحماسو » حزب اهللا«واجهات اخرى مع الداخلية في حال وقوع م

واضطر الى تجنيد كبير . استخدم الجيش في المعركتين قوة كثيفة من سالح الجو، والمدرعات والمشاة
لجنود االحتياط، وفي الحقيقة أن الجيش لم يستنفد كل قدراته، لكن المعركتين دارتا من جهات كثيرة في 

، كما اعتادوا تسمية المواجهة بين »حرب ضعيفة«رب نظامية من كل جوانبها، ال في مخطط مخطط ح
ي في التوصل إلى حسم حقيقي إزاء األعداء سرائيلكذلك في الحربين لم ينجح الجيش اإل. دولة ومنظمة

  . الذين يقلون عنه كثيراً من كل الجوانب العسكرية
ن السياسية والعسكرية االستعداد الحتمال حرب نظامية يحتاج ومن هنا يستخلص الباحث ان على القيادتي

يون الى تخصيص موارد اكثر للدفاع عن أنفسهم انطالقاً من ان هناك احتماالً أن يصاب سرائيلفيها اإل
سيكون من الصعب على الجيش مرة «: في المعركة المقبلة مواطنون في مركز البالد أيضاً، ويضيف

  .»معناه المحدودأخرى ضمان النصر حتى ب
 الى إسرائيلالشرق األوسط منطقة مملوءة بالمفاجآت والسيناريوات غير المتوقعة، ما سيضطر «: ويتابع

االستعداد لخطر مواجهة حربية مع دول عربية متوقع ان تدخل على خط المواجهة وفي مثل هذا الوضع 
لجنود تصحبهم قوات مدرعة، ومشاة ي جيوشاً نظامية تضم مئات اآلالف من اسرائيلسيواجه الجيش اإل
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ي سرائيلوأكثر من كل ذلك، فإن هذه الدول تملك قدرة كبيرة على إبطال تفوق الجيش اإل. وقوات جوية
  : الجوي بقدر كبير كما برز في حرب لبنان وفي المعركة في قطاع غزة بواسطة عنصرين أساسيين

ية الرئيسة رداً على نشاط سرائيلى المدن اإل إحداث ميزان رعب، أي إطالق صواريخ بعيدة المدى عل-
  . سالح الجو

 استعمال نظم متقدمة للدفاع الجوي إلصابة طائرات سالح الجو، ما يعني ان األذرع االستراتيجية -
  .ي لن تكون قادرة على العمل بحرية كما عملت في حربي لبنان وغزةسرائيلالرئيسة للجيش اإل

لوم وضعاً اخطر من حربي لبنان وغزة بحيث تكون حرباً تبادر إليها وفي سيناريواته يتوقع زاكي شا
الدول العربية وتشارك فيها أيضاً المنظمات في إطالق مكثف للصواريخ وقصف المدن والتجمعات 

  . السكنية والقواعد العسكرية وطرق النقل والمصانع
 يرى خبير شؤون اإلرهاب، »حزب اهللا«وفي جانب التركيز على حرب جديدة بمشاركة تنظيمات مثل 

إذا «: يورام شفايتسر ان إمكانية تقويض مثل هذه المنظمات بات أمراً مستحيالً بل غير منطقي ويقول
فطبيعي ان ما يحظى به من دعم من إيران وسورية ال يهدف فقط لمساعدته » حزب اهللا«تحدثنا عن 

  . »وة كبيرة في المنطقةعلى إعادة بناء قوته العسكرية بعد حرب تموز إنما لجعله ق
من هزيمة منظمات » ديموقراطية«ويحسم شفايتسر في هذا الجانب بقوله ان من يتوقع ان تتمكن دولة 

أو مواجهة حرب عصابات عسكرية هزيمة كاملة يكون مخطئاً بل سيجد نفسه في نهاية » إرهابية«
إعادة بناء قوتها وترميم قدرتها الحرب محبطاً ألن دعم الدول الراعية لهذه المنظمات سيمكنها من 

  .وتجديد كامل قواها العسكرية لتستأنف من جديد نشاطها العسكري
ي بعد ثالث سنوات على حرب سرائيلالباحث في معهد البحوث األمنية، أمير كوليك، يرى ان الجيش اإل

الحزب الى وضع هدف تحقيق الردع والمس بقدرة » حزب اهللا«تموز مضطر في حربه المقبلة مع 
  . ومنعه من بناء نفسه من جديد بعد الحرب

ويرى ان تحقيق هذا الهدف ال يتم من خالل المس بمؤسسات الحكم ومنشآت البنى التحتية المدنية كما تم 
في حرب غزة بل على نحو أجدى وبثمن دولي اقل، بالمس بالبنية التحتية المدنية واالقتصادية لحزب اهللا 

ية هي ذخيرة استراتيجية للمنظمة وقد أصيبت في شكل كبير في حرب لبنان هذه البن«: ويضيف. نفسه
في هذا السياق يجب ان . الثانية، لكن هذه األضرار كانت نتيجة الهجوم على البنى التحتية العسكرية

تكون المراكز الشيعية الكبيرة في الجنوب، وفي البقاع وفي بيروت هدفاً رئيساً الى جانب المس ببنية 
  .ب التحتية االقتصادية المستقلة في لبنانالحز

 ان تفكر ان  عامل الوقت في إسرائيلعلى «: ويشدد كوليك على ضرورة تقصير فترة الحرب ويقول
المعركة المقبلة في لبنان قد يكون مختلفاً تماماً، وقد يملك الجيش مدة اقصر من حرب لبنان الثانية أو 

ي سرائيل مدروسة جيداً منذ البداية، بحيث يضمن الجيش اإلحرب غزة، وعليه يجب ان تكون المعركة
  .»حسم المعركة في وقت قصير

وكيف يمكن ذلك؟ يقول كوليك ان إحدى سبل تقصير مدة القتال هي ان يتم قبل الخروج الى المعركة 
تسوية وبرأي كوليك فإن ال. نشاط ديبلوماسي يضمن إنهاء الحرب بعد أيام قليلة وخالل ذلك تتم التسوية

مع لبنان يمكن االتفاق عليها مسبقاً مع األطراف الدولية وذات الصلة قبل المعركة بغض النظر عما 
ومن وجهة نظره ليمكن ان تشمل التسوية حالً إلغالق الحدود بين سورية . ستكون عليه نتيجة القتال

  .ير ذلكعن الجنوب وغ» حزب اهللا«ولبنان ومنع نقل وسائل قتالية من إيران، وإبعاد 
  14/7/2009الحياة، 
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  هل تعود القضية الفلسطينية إلى دائرة الوصاية العربية؟ .51
  ماجد كيالي

بعد إخفاق الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني في القاهرة، يمكن االستنتاج أن كل واحدة من الحركتين 
ت عند مواقفها، بالنسبة الى ، ما زال)حماس و فتحأي (الرئيستين اللتين تتحكمان بالساحة الفلسطينية 

  .المواضيع المتعلقة بكيفية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية
ولعل هذه النتيجة السلبية تفضي بداهة إلى االستنتاج أن الساحة الفلسطينية لم تعد قادرة وحدها على 

 الرئيسيين والمقررين بإمكانياتها وشؤونها، ال سيما تجاوز أزمة االختالف واالنقسام والتنازع بين قطبيها
في ظل غياب تيار ثالث ضاغط، بحكم ضعف الفصائل األخرى، وأيضا بالنظر لعدم تبلور تيار شعبي 

  .يسهم بتوليد قوة دفع باتجاه استعادة الساحة الفلسطينية لوحدتها وحيويتها
الساحة الفلسطينية ليست مجرد أزمة انقسام، على ويستنتج من ذلك أن األزمة المستفحلة والمستعصية في 

ما يجري الترويج له، وإنما هي أيضا أزمة تتعلق بافتقاد هذه الساحة للقيادة، بمعناها الوطني، وللسياسة 
بمعناها المسؤول، فضال عن أنها أزمة تتعلق بترهل بنية العمل الفلسطيني ومؤسساته، وتخلف عالقاتها 

  .رتها على الفعل؛ بالمقاومة أو بالتسويةالداخلية، وانحسار قد
على استنهاض ) بغض النظر عن تالوينها(وتنبثق عن ذلك أطروحة مفادها ضعف أهلية القيادة السائدة 

 و فتحال سيما في (الساحة الفلسطينية، وتفعيل دورها وتعزيز حضورها، في وضع تبدو فيه هذه القيادة 
 في قطاع غزة، بغض حماس في الضفة الغربية و فتحية، حيث منشغلة بتعزيز سلطتها الفصائل) حماس

  !النظر عن مصير المشروع الوطني الفلسطيني
هكذا، فإن التحديات التي تواجه الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة، وضمنها وقف االستيطان والدفاع 

القطاع، وفك اسر  ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإعمار إسرائيلعن عروبة القدس ومواجهة عنصرية 
ية، وتحقيق نوع من االستقرار االجتماعي واالقتصادي للفلسطينيين في سرائيلالمعتقلين في السجون اإل

األرض المحتلة، وصوال الى انهاء االحتالل، يبدو أن كل هذه المهمات والتحديات ال تجد لها محال في 
في ظل سلطة (اع على السلطة سلم أولويات الفصيلين المتصارعين، في ظل انشغالهما بالصر

  !).االحتالل
األنكى من ذلك أن تصارع هذين الفصيلين يهدد الساحة الفلسطينية بمخاطر جمة، ليس أقلها تكريس واقع 
الفصل بين الضفة وغزة، وتبديد المكتسبات الكيانية الفلسطينية، وتحويل الجهد الفلسطيني من مواجهة 

ومن ناحية أخرى فإن استمرار االنقسام . لجانبي والعبثي والمدمر إلى االختالف واالقتتال اإسرائيل
، في هذه الظروف التي سرائيل إنما يعتبر أفضل هدية يمكن تقديمها إلحماس و فتحواالختالف بين 

تتعاظم فيها الضغوط عليها، والسيما بحكم وجود إدارة أميركية جديدة، باتت تضع في رأس أولوياتها 
امة دولة فلسطينية، بناء على قناعة مفادها أن حل هذه القضية يمكن أن يسهم في حل وقف االستيطان وإق

  .األزمات األخرى في المنطقة، من لبنان إلى العراق إلى إيران
 و فتحمن قياديي (ولعل هذا الوضع هو ما قصده اللواء عمر سليمان في تحذيره المتحاورين في القاهرة 

تتمثل بوجود » فرصة تاريخية«ات عبثية ومجانية، وقوله أن ثمة من تضييع الوقت في خالف) حماس
المدخل لكل ذلك هو «، وان »يساعد على الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة«وضع دولي 

  .»تحقيق المصالحة الفلسطينية
منين على ضوء ذلك يخشى أن الساحة الفلسطينية، في ظل أوضاعها المتردية، بدأت تعمل خارج الز

الدولي واإلقليمي، حيث ثمة حديث عن مبادرة شاملة للتسوية في الشرق األوسط ربما يطرحها الرئيس 
أوباما في الفترة القريبة القادمة، وثمة استعدادات لعقد مؤتمر دولي جديد للتسوية في موسكو، كما ثمة 

التنازالت المطلوبة من حديث عن قيام نوع من سالم إقليمي متدرج في المنطقة، يشكل غطاء لبعض 
، ويشجعها على اإلقدام على خطوات أخرى مستقبال، مع بعض )وقف االستيطان مثال (إسرائيل
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ي وإعادة فتح المكاتب سرائيلفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران اإل(التفصيالت المتعلقة بالتطبيع 
  .والتوصل إلى حالة سالم مع سورية) التجارية

، إال العمل على اللحاق بهذا الزمن حماس و فتحالقيادات الفلسطينية، والسيما قيادات هكذا لم يبق أمام 
أما . الدولي واإلقليمي، للحفاظ على دورهما في هذه الساحة، عبر التوصل إلى توافقات سياسية مناسبة

ات كهذه، البديل عن ذلك فربما يتمثل بتشديد الضغوط على هاتين الحركتين لدفعهما للتوصل إلى توافق
  . السيما في حال اقتربت التسوية اإلقليمية من النضوج

عدا ذلك فثمة سيناريوهان بديالن، األول ربما يتمثل بمعاودة شكل من أشكال الوصاية العربية على 
على حمل ) حماس و فتحوتحديدا قيادتي (قضية فلسطين، بعد التقرير بعدم أهلية القيادة الفلسطينية 

والثاني ربما . ية، ال سيما في ظل االنقسام في السلطة، وفي ظل تهميش منظمة التحريرالمسؤولية الوطن
يتمثل بتجميد أي حل للقضية الفلسطينية، والمراوحة عند الواقع الحالي، في مقابل السير في نوع من 

ولية الحل أو السالم اإلقليمي، ما يعني دخول القضية الفلسطينية في متاهة جديدة، وتضييع فرصة د
  .وإقليمية قد ال تتكرر في المدى المنظور

ويستنتج من ذلك أن التحول الدولي الحاصل بوجود إدارة أميركية جديدة تضع على رأس أجندتها تفعيل 
ي، واعتبار ذلك بمثابة مدخل لحل األزمات األخرى سرائيل اإل-عملية التسوية، وحل الصراع العربي 

هذه اإلدارة ربما ال يقدم كثيرا لحلحلة التسوية على المسار في منطقة الشرق األوسط، إن وجود 
  .الفلسطيني، طالما أن الوضع على الساحة الفلسطينية هو على هذا النحو من التردي والسلبية
  14/7/2009الحياة، 

  
  القدومي إذ يصعد ويتهم خصومه بقتل عرفات .52

  ياسر الزعاترة
د مجهول في األروقة العربية والفلـسطينية الرسـمية ،     إذا كانت قضية اغتيال ياسر عرفات قد قيدت ض        

فإنها ليست كذلك في الوعي الشعبي ، إذ يجمع الناس على أنه اغتيل بالسم ، من دون حاجة لالستـشهاد                    
ية األمريكية حول هذا الملف ، لكن ذلك شيء وقضية الذين تآمروا عليه في الجانـب                سرائيلبالتقارير اإل 

إذ صدرت على هذا الصعيد إشارات عديدة لكنها بقيت في حدود التلميح أكثر من              الفلسطيني شيء آخر ،     
  .التصريح

هذه المرة يخرج من يصرح في العلن بأن هناك من رموز القيادة الفلسطينية من تآمروا مع شارون فـي                   
بـل  قضية اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ، ومن فعل ذلك ليس شخصا عاديا من األروقة الخلفيـة ،                  

  ).فاروق القدومي(أمين سر حركة فتح ، ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 
محمـود  "في لقائه مع عدد من الصحفيين هنا في عمان ، كشف القدومي عن محضر اجتمـاع حـضره     

ي السابق شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحـضور وفـد           سرائيلعباس ودحالن ورئيس الوزراء اإل    
 ، وفيه تم التخطيط لتسميم عرفات واغتيال القيادي في          2004"وليم بيرنز في مطلع آذار      أمريكي برئاسة   

، ومن بينهم عدد من قادة حماس والجهاد اإلسالمي         " حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين      
  .، والكالم للقدومي" من أجل تصفية المقاومة"

ي هذا التوقيت ، قال القدومي إنه يأتي فـي سـياق            وعن هدفه من وراء اإلعالن عن محضر االجتماع ف        
تحذير الفصائل الوطنية مما يحاك ضدها ، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه ومحاولـة إجـراء                   "

عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت في صفوفها أشخاصا ال يتمتعون بالشروط والصفات الكاملـة                
  .يهدفون إلى اختراقها، ممن قال إنهم دخالء " لعضوية الحركة

في المحضر المشار إليه معلومات مثيرة حول التنسيق الذي وقع بـين الطـرفين ، ويمكـن لمـن أراد                    
االطالع عليه العودة إلى الصحف والوكاالت التي نشرته أو نشرت مضمونه ، واألمـر بالنـسبة إلينـا                  
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ثر أهمية ، يتعلق األول بوصـول       يتجاوز المحضر الذي يمكن ألي أحد التشكيك بمضمونه إلى بعدين أك          
الصراع داخل حركة فتح إلى مستوى غير مسبوق ، وبالطبع بعد إدراك الفريق الرافض لهيمنة تحـالف                 
عباس دحالن عليها ، ودمجها في السلطة وشطب وجودها كحركة تحرر ، إدراكه لحقيقـة أن المـسار                  

ن المؤتمر السادس في الـداخل الفلـسطيني        القائم سيفضي إلى خسارته المعركة ، بخاصة بعد تحديد مكا         
وزمانه أيضا ، وهو ما دفعه إلى استخدام كل ما لديه من أوراق ، بما فيها تلك التي يسهل التشكيك فيها                     

وال شك أننا إزاء أخبار سيئة ، ذلـك أن اسـتكمال            . وفي مضمونها ، كما هو حال المحضر المشار إليه        
كة فتح سيعني متاهة جديدة للقضية برمتها ، بصرف النظر عـن            فريق السلطة لمشروع الهيمنة على حر     

وتتمثل المتاهـة فـي أوسـلو       . مآل الحوار الدائر بين حماس وفتح ، أو بين حماس والسلطة بتعبير أدق            
جديدة بمضامين أكثر سوءا بكثير ، سواء عاد واقع السلطة إلى ما كان عليه قبل انتفاضة األقـصى ، أم                    

  .قة نهائية ستكون بائسة من دون شكتوصل القوم إلى صف
أما البعد الثاني فيتعلق بالقضية األساسية مثار الجدل ، وهي قتل عرفات بالسم ، ذلـك أن اسـتبعاد أن                    
يكون تنسيقا قد تم بين الطرفين واالستخفاف بالمحضر ومضمونه ال ينفي بحال أن هناك من غطّى عملية             

طبيعيا ، واألهم أن هناك من تـآمر علـى عرفـات وحـاول              االغتيال عبر القول إن الرجل مات موتا        
 لوال تغير الموقف المصري ووقفة حماس إلى جانبـه ، أمـا            2003االنقالب عليه بقوة السالح في العام       

االنقالب السياسي عليه فكان يتم بقوة الضغط األمريكي األوروبي الذي أفـضى إلـى تغييـر القـانون                  
 عباس رئيسا للوزراء بصالحيات كبيرة ، ومعه محمد دخالن مسؤوال           األساسي للسلطة لكي يغدو محمود    

  .لألمن
مع ذلك سيخرج علينا من يماري في ذلك كله ، ويعتبر أن فتح في ظل الورثة الجدد هـي ذاتهـا فـتح                       
القديمة رغم تغير الشعارات والبرامج على نحو جذري ، األمر الذي ال يمكن تفسيره بغير الحـساسيات                 

  .ي تعمي في كثير من األحيان القلوب والعقولالحزبية الت
  14/7/2009الدستور، 

  
 حوار مع صديق عن حركتي حماس وفتح .53

 محمد صالح المسفر
بدون مقدمات سألني محدثي لماذا حماس متمسكة بكراسي السلطة، ولماذا تصر علـى االنفـصال عـن                 

سي؟ ولماذا ال تحتكم في الخالف مـع        الضفة الغربية، ولماذا ال تقبل باستفتاء شعبي على مشروعها السيا         
فتح لها  : أقول. لقد راح محدثي يمطرني بتساؤالت كأنها معدة مسبقا       . حركة فتح إلى صناديق االنتخابات    

سألت . تجربة سياسية عريقة ونضالية تزيد على أربعين عاما، وحماس للتو خارجة إلى الساحة السياسية             
إذن أرجو أال تقاطعني حتى     : أجبني عما ذكرت قلت   : ك؟ قال الصديق أبو محمد، هل انتهيت من تساؤالت      

 . يكون لحوارنا فائدة
أوال أنا لست ناطقا باسم حركة حماس، ولست معاديا لحركة فتح فال مـصلحة لـي مـع                  : قلت لمحدثي 
أعترف لك بأن حركة فتح هي حركة وطنية عريقة، وقدمت القضية الفلسطينية إلى العالم من               . الحركتين

لكني أسـالك هـل     . بوابه ونوافذه ولها خبرة في كل المجاالت، وحماس ال تنافسها على خبراتها           أوسع أ 
حركة فتح اليوم هي حركة فتح في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟ رموز فـتح                

ـ                سطينية، إمـا   وقادتها ومناضلوها لم يبق منهم أحد له دور في المسيرة النضالية الستعادة الحقـوق الفل
قضي، وإما اغتيل أو معتقال أو مسرحا من الخدمة، أو مهمشا، قائمة أسماء القادة الذين أشـرت إلـيهم                   
طويلة ومعروفة لكل مهتم بالشأن الفلسطيني، قيادات فتح اليوم معظمهم من االنتهازيين، وخريجي معاهد              

عبر المنابر الدولية، وأصحاب المـصالح      التأهيل الصهيوني، والمتاجرين بالوطنية، والباحثين عن الجاه        
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                ـمالذاتية، والرابحين مما يسمى بالعملية السلمية، والقائمة بأسماء هؤالء عندي وغيري طويلة جـدا، ه
 هؤالء جميعا المحافظة على مكاسبهم المادية وامتيازاتهم السياسية 

 وفشلت في إنجازه على مدى ستة       أسألك أيضا، ألم تجرب فتح مشروعها السياسي أي اتفاق أسلو الخبيث          
عشر عاما، عدد المستوطنين في الضفة يتزايد كل يوم بعد اتفاق أوسلو الخبيث، جـيش سـلطة رام اهللا                   
وقواتها األمنية مأموران بعدم التصدي لقطعان المستوطنات عند مهاجمتهم قرى ومدن الـضفة، لكـنهم               

الضفة تمزقها الحواجز الـصهيونية وجـيش       شجعان لقمع أي مسيرة وطنية ضد االحتالل، قرى ومدن          
السلطة بال فاعلية، القدس تفرغ يوميا من سكانها الفلسطينيين لصالح اليهود الصهاينة، الـصور العـازل                

 . ينهش أراضي الضفة، وال خبر عنه
 )2 (  

ال حماس في الجانب اآلخر ال ينكر صدق جهادها من أجل استعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلـسطيني إ       
مكابر، وصفوا بالصدق ونظافة اليد وعفة اللسان والنزاهة، ليس بينهم تاجر همه الـربح علـى حـساب     
الوطن وليس بينهم فاسق أو فاسد أو مرتبط بالمشروع الصهيوني، تقول إن لـيس لـديهم خبـرة فـي                    

طورية نافست  أتباع محمد عليه السالم خرجوا من مكة وأسسوا أكبر إمبرا         : األالعيب السياسية، أقول لك   
إمبراطورية فارس وبيزنطة وليس بينهم خريج من معاهد التأهيل الصهيونية أو كـاذب أو انتهـازي أو                 
فاسد أو فاسق، لكن من يجرؤ على الطعن في المؤهالت األكاديمية والعلمية والتجارب التنظيمية لقيادات               

، بنوا قاعدة عسكرية تهاب، وقاعدة      حماس؟ انظر أيها الصديق إلى إيران، ثالثون عاما فقط على الثورة          
تصنيع تحترم رغم الحصار الجزئي وأطلقوا قمرا صناعيا يدور في الفضاء ومدوا نفوذهم في كل اتجاه،                
بينما الشاه احتفل باأللف عام على تأسيس مملكة فارس فماذا تقول؟، ألف سنة خبرة ألسرة شـاه إيـران               

 .  وبدون مكابرة أرجوك أن تقارنوثالثون عاما ونيف لخبرة العمايم في طهران
 )3 (  

" مكاتب اإلدارة "تطلب من حماس أن تستفتي الفلسطينيين على مشروعها السياسي، ألم تصل حماس إلى              
 وعبر مشروعها الذي قدمته للـشعب وأهـم         2006للضفة والقطاع عن طريق صناديق االنتخابات عام        

من المـواطن وتفعيـل دور المقاومـة ضـد العـدو            بنوده محاربة الفساد والمفسدين والمحافظة على أ      
الصهيوني؟ ثم أسالك هل أعطيت حركة حماس فرصة إلدارة الصراع حسب برنامجها االنتخابي الـذي               

بموجبه؟ أم أنها حوربت من اللحظة األولى ألداء القسم الدستوري أمام رئيس            ) فتح(فازت على منافسيها    
صار ويحرض على استمراره حركة فتح وزعيمها عبـاس         عباس، وحوصرت داخليا وخارجيا ويقود الح     

 . في رام اهللا ومبارك في مصر؟
سألتني لماذا ال تتنازل حماس عن قيادة العمل الفلسطيني لصالح فتح، وجوابي لماذا تصر فـتح رام اهللا                  
على عزل حماس وترفض إتمام مدتها القانونية في سالم وتعاون، وتبقى فتح في المعارضة كمـا يفعـل                  

 يون حزب يحكم ويحارب، وحزب يراقب ويعارض؟ سرائيلاإل
تطالب فتح وأنصارها والمستفيدون من التنظيمات األخرى مـن فـتح بـإجراء انتخابـات اآلن،               : أخيرا

والجواب عندي، حتما ستفشل حماس فيها وسوف ينتصر المال على المبادئ ألن الجوع والحاجة قاتلـة                
 . وخير برهان انتصار ديمقراطية المال في لبنانوالحصار العربي للفلسطينيين ظالم

 14/7/2009الشرق، قطر، 
  

  االنقسام ال انتخابات موحدة في ظل .54
  هاني المصري 
طالب الرئيس أبو مازن حركة حماس باللجوء الى االنتخابات لحسم الخالف وإنهاء االنقـسام، علـى أن                 

  . تكنتجرى تحت إشراف عربي ودولي واالحتكام الى نتائجها مهما
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ولم يوضح الرئيس أن هذا الطلب يأتي في سياق استكمال الحوار المطروح، وفي حال نجاحه حيث بنـد                  
إجراء االنتخابات مطروح في إحدى لجان الحوار الوطني الشامل أم أنه يأتي كإشارة على اليـأس مـن                  

  إمكانية توصل الحوار الى اتفاق وطني؟
يحمل جديداً، فاالتفاق الوطني سيتضمن إجراء انتخابات تشريعية        إذا كان األمر في سياق الحوار فإنه ال         

، كما سيتضمن إجـراء انتخابـات       2010 - 1 - 25ورئاسية في موعدها الدستوري أي بما ال يتجاوز         
  .للمجلس الوطني تعقد في الموعد نفسه

عن االتفاق فإنهـا    أما إذا كانت مطالبة أبو مازن، كما توحي بعض اإلشارات، بإجراء االنتخابات بديال              
  .مسألة هامة تثير الكثير من النقاش والمعارضة

إن االنتخابات صعبة بل مستحيلة في ظل االنقسام، ولن يقلل من صعوبتها توفير إشراف عربي ودولي،                
ألن اإلشراف ال يغير من حقيقة أن قطاع غزة تحت سيطرة سلطة تتزعمها حركة حماس، وهـي التـي                   

الريـاح  "اء بالموافقة على إجرائها أو عدمه، وهي التي ستتحكم بنتائجها إذا أتت             ستتحكم باالنتخابات سو  
فاالنقسام قاد الى حرب تشنها السلطة على حركة حماس في الضفة، وحرب أخرى             ". بما ال تشتهي السفن   

والسؤال هو كيف يمكن في ظل هذه الحرب المتبادلـة          . على حركة فتح في القطاع    " حماس"تشنها سلطة   
يم الحمالت االنتخابية وتأمين حرية الترشح والدعاية والتحرك وهي شروط ضرورية لتوفير نزاهـة              تنظ

  .أية انتخابات
حملتها االنتخابية وحوالي ألف من أبرز كوادرها في المعتقالت وعـدد مـن أهـم               " حماس"كيف ستنظم   

في " حماس"ما ينطبق على    و. مؤسساتها مغلق أو تمت السيطرة عليها، وحرية عملها مقيدة الى حد كبير           
  .في غزة" فتح"الضفة ينطبق على 

كيف ستكون هناك انتخابات وسط حمالت التحريض اإلعالمية التي يتم فيها التخوين والتكفيـر بـدون                
  حساب، وبما يقوض نسيج المجتمع الفلسطيني كله؟

لقطاع غزة، واسـتمرار    كما أن االنتخابات صعبة الى حد االستحالة في ظل الحصار اإلسرائيلي الخانق             
 نائبـا   36فال يـزال    . في الضفة الغربية  " حماس"العدوان وحمالت االعتقال اإلسرائيلية خصوصا ضد       

وإذا . في المعتقالت، واعتقالهم يدل على أن الشعب الفلسطيني ليس حرا فيما يختار           " حماس"معظمهم من   
  .اإلسرائيليةاختار من ال ترضى عنهم إسرائيل، فسيكون مصيرهم في السجون 
أال يطرح هذا األمر ضرورة االتفاق      . إن اعتقال قوات االحتالل لعشرات النواب شل المجلس التشريعي        

على إقامة حاجز وطني جماعي قادر على منع إسرائيل في المستقبل من التأثير الحاسـم علـى اللعبـة                   
هة االنتخابات التي تجرى تحت     عن طريق شلها أو المساس الجوهري بحرية ونزا       . البرلمانية الفلسطينية 

  .االحتالل وتحت تهديد الجوع والحصار واالعتقال
فإسرائيل إذا لم تستطع منع المرشحين غير المرغوبين من الترشح من خالل اعتقـالهم أو منـع حريـة                   

  .حركتهم التي تقتضيها الحملة االنتخابية، فهي تعتقلهم بعد نجاحهم
ون حرة ونزيهة وأن يتم التوصل الى اتفاق وطني يتضمن إجماعا           إن من شروط نجاح االنتخابات أن تك      

وطنيا على ركائز المصلحة الوطنية العليا، التي تحدد المرجعية واألهداف وأشكال النضال وقواعد اللعبة              
الديمقراطية، وعلى توفير شبكة أمان تأخذ صفة القانون الملزم، تضمن لكل كتلة حقها بالتصويت وفقـا                

  . الذين حصلت عليهم في االنتخابات، إذا أقدمت إسرائيل على اعتقاالت بحق النوابلعدد النواب
يمكن أن تأخذ شبكة األمان شكل التوكيالت التي مارستها كتلة التغيير واإلصالح من جانب واحد بـشكل                 

  .غير قانوني، ولكن بعد إقرارها بقانون في المجلس التشريعي القادم
مان، شكل حلول المرشحين في قائمة التمثيل النسبي الـذين تـرتيبهم يتلـو              كما يمكن أن تأخذ شبكة األ     

  .المرشحين الفائزين محل الذين يتم اعتقالهم شرط أن يعود النائب المعتقل بعد تحريره الى مقعده النيابي
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أو يمكن أن تأخذ شبكة األمان، شكل احتساب صوت النواب المعتقلين حتى وهم معتقلون، كمـا تفعـل                  
اب والفصائل عند اتخاذ القرارات الجوهرية عندما تحتسب أصوات كوادرها قادتها المعتقلين ضمن             األحز

فالمعتقل يكفيه معاناة االعتقال حتى يتم شطب دوره من قبل إخوته وأشـقائه             . مراتبهم التنظيمية المختلفة  
  .في الفصيل والبرلمان

ل هذه المسألة، مسألة كيفية قطع الطريق على        ال يمكن أن نذهب الى انتخابات في ظل االنقسام وبدون ح          
  .التدخل اإلسرائيلي على دور المجلس التشريعي

إن خطورة الدعوة إلجراء االنتخابات بدون التوصل الى اتفاق وطني أوال، أنها يمكن أن تقود الى عكس                 
  .ما تدعو إليه، أي الى عدم إجراء االنتخابات

ها بتأجيل االنتخابات لمدة عامين أو أكثر أو أقل، حتى تتمكن           أعربت عن رغبت  " حماس"فهناك أوساط في    
في االنتخابات السابقة من ممارسة العمل الذي حرمت منـه طـوال         " حماس"األغلبية التي حصلت عليها     

السنوات األربع الماضية، كما أن تأجيل االنتخابات يوفر ظرفاً إليجاد أجواء مناسبة إلجراء االنتخابـات               
لحالية التي ال تبشر بأن االنتخابات على األبواب، بل تنذر بأننا سنتجاوز الموعد الدستوري              من األجواء ا  

مثلما تجاوزنا موعد إجراء االنتخابات الرئاسية، ومثلما استمرت الحكومة المقالة في الحكم وتم ادخـال               
ير أعمـال، ثـم     وزراء جدد إليها بشكل مخالف كليا للدستور، وتحولت حكومة الطوارئ الى حكومة تسي            

الى حكومة جديدة دون أن تحصل أي واحدة من الحكومات الثالث على ثقة المجلس التشريعي أو مساءلة                 
  .أو مراقبة ألعمالها

إن هناك خطورة إذا استمر الحوار ثنائيا بعيدا عن الحوار الوطني الشامل أن يتم التوصل الـى اتفـاق                   
ـ    محاصصة يتضمن تأجيل االنتخابات، وهذا أمر ي       التـي تحـافظ علـى      " حماس"مكن أن يكون مريحا ل

ـ      التي تحتفظ بالرئاسة، وهي غير جـاهزة بعـد لخـوض           " فتح"األغلبية التي حصلت عليها، ومريحا ل
  .انتخابات في ظل الصراع بين أجنحتها المختلفة على خلفية عقد المؤتمر السادس

رض أن يقوم الرئيس قبل ثالثة أشهر من   إن موعد الخامس والعشرين من كانون ثاني القادم يقترب، ومفت         
هذا التاريخ بإصدار مرسوم يحدد فيه موعد االنتخابات، ويعيد تشكيل لجنة االنتخابات المركزيـة التـي                

  .ستشرف على االنتخابات
عن تشكيل هذه اللجنة من قبل الرئيس إذا لم يسبق ذلك التوصـل الـى اتفـاق،                 " حماس"كيف سترضى   

  افقتها أو حتى تشاور معها؟وبدون مشاركتها أو مو
وكيف يمكن أن يشاركها الرئيس أو يتشاور معها وهو يعتبرها تنظيما متمردا أجرى انقالبا على السلطة                

  وسيطر عليها في غزة؟
إن حلول موعد االنتخابات الدستوري بدون إجرائها سينزع الشرعية عن الرئيس والمجلس التـشريعي،              

  .وعن السلطة كلها
ن ال ينسى أن فلسطين تحت االحتالل، وأن ال انتخابات وال تنمية وال اصالح وال أمن وال                 على الجميع أ  

استقرار وال تقدم وال سالم، بدون إنهاء االحتالل، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية، ضرورية قبل وأثنـاء                
 االحـتالل وإنجـاز   وبعد االنتخابات ألنها هي أساس إعادة االعتبار للبرنامج الوطني القادر على إنهـاء    

بأن المجلس التشريعي سيستمر الى أن يسلم       " حماس"وال ينفع بعد ذلك ادعاء      . الحرية والعودة واالستقالل  
فهذه دعـوات   . مثلما ال ينفع االدعاء بأن الرئيس سيستمر الى أن يسلم رئيساً آخر           . لمجلس تشريعي آخر  

  .لتأبيد الوضع القائم الى أجل غير مسمى
النقسام سيؤدي الى عدم إجراء االنتخابات أو الى إجراء انتخابات منفـصلة فـي الـضفة                إن استمرار ا  

وهذا طبعا يعمق االنقسام ويحوله مـن انقـسام         . وأخرى في غزة، أو في الضفة وحدها أو غزة وحدها         
  .مؤقت الى انفصال دائم

11/7/2009 
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 نتنياهو وطلب اإلذن من السلطة .55

 عكيفا الدار
لسلطة الفلسطينية محمود عباس لشعرت باإلهانة حتى أعماق روحي من لو كنت مكان رئيس ا

 بنيامين نتنياهو إسرائيلالمفاوضات التي يديرها رئيس الواليات المتحدة براك اوباما مع رئيس وزراء 
 – في هذه االدارة، او في االدارة السابقة –فمن خول االمريكيين . على تراخيص البناء في المستوطنات

 قات في االراضي الفلسطينية؟لعقد صف
ولو كنت مكان نتنياهو، لكنت سأقلق جدا من صورة الدولة الراعية للواليات المتحدة، والتي ألصقت 

كيف يحتمل أن تكون الحكومة اليهودية العزيزة التي ". النمو الطبيعي" في العالم العربي قضية إسرائيلب
 م حديقة أطفال في معاليه ادوميم؟أقامها تستجدي األغيار بأن يسمحوا له بأن يقي

لو كنت مكان اوباما، ألبلغت نتنياهو بانه اذا كان اطفال المستوطنين قريبين بهذا القدر الى قلبه، فليتفضل 
فبعد كل شيء، وحتى حسب الموقف . ويطلب االذن من السلطة الفلسطينية لتراعي ازمة السكن لديهم

والخالف مع . ود لنا، بل تعتبر جزءا من ارض موضع خالف، معاليه ادوميم ال تعسرائيلالرسمي إل
رئيس الوزراء ال يفوت اي فرصة للتنديد بمحاولة حل خالف إقليمي . الفلسطينيين، وليس مع االمريكيين

بخطوة أحادية الجانب مثل فك االرتباط عن قطاع غزة؛ رغم ان الخطوة تمت بمباركة رئيس امريكي 
  .ودي على نحو تام

ينطوي في داخله على مذهب أحادي " كتل استيطانية"يع البناء في المناطق المصنفة كـ مطلب توس
ي لم يحظ ابدا بإقرار فلسطيني او إسرائيلهذا التعبير السياسي والجغرافي ليس سوى اختراع . الجانب

ت في نظر العالم، حتى حائط المبكى واالحياء اليهودية في شرقي القدس هي مستوطنا. شرعية دولية
  .بكل معنى الكلمة

، اشترط بشكل ال لبس فيه 1967اعتراف الرئيس بوش بالواقع الديموغرافي، الذي نشأ في المناطق منذ 
 نفسها لم تحدد إسرائيلوإضافة الى ذلك، فإن .  والفلسطينيين على الحدود الدائمةإسرائيلباتفاق بين 

اذا طلب نتنياهو على نحو .  في االتفاق الدائم، التي تسعى إلى إبقائها في أيديها"الكتل"لنفسها حدود 
الكتل "جميل، يحتمل أن يتوصل عباس معه الى تسوية بالنسبة الكمال بضع مئات من المباني في نطاق 

 في المائة في بدايات البناء في 40فبعد كل شيء، غض الفلسطينيون النظر عن نمو بمعدل ". االستيطانية
  .المناطق منذ مؤتمر انابوليس

غير أن هذا حصل في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، يدير حوارا جديا 
حين يجلس أمام عباس . الحدود، القدس، والالجئين: ومكثفا مع عباس على كل مسائل التسوية الدائمة

دون إدراج (ضفة ي يقترح انسحابا سخيا للغاية وتبادال لالراضي على جانبي الحدود في الإسرائيلزعيم 
 لم يكن مجديا له إثارة قصة من عدة –وتسوية نزيهة في شرقي القدس ) قطاع غزة في الصفقة

  .مستوطنين
صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية، أكد في محاضرة ألقاها في عمان . د

كتلة "اصل االقليمي النابع من ضم قبل نحو اسبوعين أن الفارق بين عباس واولمرت تركز في مسألة التو
وعريقات مقتنع بأنه لو بقيت حكومة اولمرت على حالها، لكان . 1، جفعات زئيف ومنطقة ايي "أرئيل

اذا كان نتنياهو يتنكر للمواقف التي عرضها سلفه في المواضيع المبدئية، فلماذا . االتفاق في متناول اليد
 مع االدارة االمريكية السابقة في – كانت او لم تكن –ت شفوية تفاهما) وبالتأكيد عباس(يحترم اوباما 

  مسألة هامشية مثل النمو الطبيعي؟
نتنياهو تعهد لتوه باستئناف المفاوضات المباشرة مع الطرف الفلسطيني على أساس حل الدولتين 

النمو هذه هي الصيغة للبحث في كل الخالفات، بما في ذلك مطلب توسيع البناء لغرض . للشعبين
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في ذات المناسبة .  كدولة يهوديةإسرائيلالطبيعي، مطلب تجريد الضفة والتوقع باعتراف فلسطيني بدولة 
  .سيكون ممكنا استيضاح مسائل مثل الحواجز ومسار الجدار والسجناء

بدال من تبذير مكانة رئاسية وزمن باهظ الثمن في مساومة مثيرة للشفقة مع نتنياهو على حديقة اطفال، 
اذا لم . جمل بأوباما ان يعطي نتنياهو رقم هاتف المقاطعة وأن يطلب من عباس أن يخلي الخط فوراي

ينجح الرجالن في موعد معقول، لنفترض شهرين أو ثالثة أشهر، في التوصل بأنفسهما الى تفاهم بالنسبة 
  .أوباما ستحل ساعة الرئيس ألن يضع على الطاولة خطة –لكل مسائل اللباب 
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