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  تطرح على واشنطن" وثيقة جنيف" ترتيبات أمنية للدولة الفلسطينية تابعة لـ":يديعوت" .1

يـديعوت  "صـحيفة   أن   ، برهوم جرايسي  ، عن مراسلها  لناصرةمن ا  25/7/2009 الغد، األردن،    ذكرت
يدة بلورها مختصون إسرائيليون وفلسطينيون، لتكون وثيقة       كشفت أمس الجمعة، عن وثيقة جد     " أحرنوت

تضع تصورا لترتيبات أمنية للدولة الفلسطينية والحل الدائم، وحسب الصحيفة،          " لوثيقة جنيف "أمنية تابعة   
وقالت الـصحيفة، إن     فإن الوثيقة ستعرض خالل أيام على وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون،          

لى كلينتون، وعلى رئيس مجلس األمن القومي األميركي الجنـرال جـيمس جـونز،              الوثيقة ستعرض ع  
ولكنها تبقى غير رسمية، ولكن جرت دراستها على مستوى مختصين في البيت االبـيض علـى مـدى                  
اسابيع، وعرضت على دول أوروبية وشرق أوسطية، ولكن ما يزيد أهميتها، أن وثيقة جنيـف اساسـا                 

ري الرئيس باراك أوباما رام عمانوئيل، الذي قال قبل فترة إنها أساس للتـسوية           تحظى بتأييد كبير مستشا   
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وعندما يصرح الرئيس أوباما بأنه ينوي استكمال التسوية الدائمة في الشرق األوسط خالل عامين              "الدائمة  
  ".فإن الملحق األمني المطروح هنا هو األساس بالضرورة

ني، غير الرسميين، على مدى عام ونصف العام لبلـورة هـذه            وقد عمل الطاقمان اإلسرائيلي والفلسطي    
الوثيقة، وعلى رأس الطاقم الفلسطيني سميح العبد وهو وزير سابق ومن كان حتى قبل عدة أشهر رئيس                 

وهذا إلى جانب ياسر عبد ربه، الذي كان ضالعا ومطلعا          . طاقم المفاوضات الفلسطيني في قضية الحدود     
ما ضم الوفد الفلسطيني بهدف المساعدة، المختص البريطاني الجنرال المتقاعد          ك. على كل مراحل األعداد   

جون دفوريل الذي خدم في المنطقة حتى اآلونة االخيرة في اطار القوة األميركيـة البريطانيـة الكنديـة            
  .لمساعدة الفلسطينيين امنيا

ئيس قسم التخطيط االستراتيجي    وكان على رأس الوفد اإلسرائيلي العميد احتياط شلومو بروم الذي كان ر           
في الجيش اإلسرائيلي ونائب مستشار االمن القومي وشارك في كل المفاوضات مـع الـدول العربيـة،                 
واليوم يعمل محققا بارزا في مركز دراسات االمن القومي، وعدد آخر مـن جنـراالت االحتيـاط فـي                   

  .األجهزة اإلسرائيلية
والصغيرة، ولكن كما يبدو من خريطة االنسحاب التـي نـشرتها           وتتطرق الوثيقة إلى التفاصيل الكبيرة      

الصحيفة باللغة العبرية، فإن الحديث يجري عن انسحاب شبه كلي من الضفة الغربية المحتلة مع بعـض                 
، باستثناء القدس التي ستخضع لنظام دولي، وهذا يعني تفكيـك عـدد             1948التعديالت على حدود عام     

لمخطط سيكون لإلسرائيليين ثالثة شوارع مركزية في الضفة الغربيـة          وحسب ا  .ضخم من المستوطنات  
باإلمكان التنقل فيها من دون جوازات سفر ولكن وفق إجراءات، وستكون هناك شوارع محظور علـى                

 والمعابر  1948الفلسطينيين الدخول اليها، كما تضع الخطة سلسلة من التفاصيل حول المعابر مع مناطق              
  .اجع التواجد اإلسرائيلي فيها تدريجياالدولية، التي يتر

أما في ما يتعلق بالقدس المحتلة، فإنها حسب الوثيقة ستخضع لنظام دولي، أما مداخل البلدة القديمة فـي                  
القدس، فستكون في اتجاه واحد وسيكون بإمكان اإلسرائيليين والفلسطينيين المـرور عبرهـا مـن دون                

قوات دولية، ولكن من دون صالحيات واسعة من اجل قمـع           جوازات سفر، وسيجدون في داخلها أيضا       
الزائر الذي يتوجه إلى الحرم القدسي الشريف سيواجه قـوات          . احداث الشغب وكذلك اجراء االعتقاالت    

متعددة الجنسيات من جهة ثالثة تشرف على الحفاظ على الوضع القائم في مجال الحفريات االثرية مـثال                 
  ".ام العامولن تكرس فقط لمراقبة النظ

أن "وتضع الخطة تفاصيل دقيقة لشكل حمل السالح الفلسطيني، والفرق التي سيسمح لها بحمله، إذ جـاء                 
القوات الوحيدة التي سيحق لها حمل السالح في الدولة الفلسطينية منزوعـة الـسالح هـي الـشرطة،                  

كل . أجهزة االستخبارات والشرطة البحرية وقوات األمن الوطني وجهاز األمن الداخلي وحرس الحدود و          
  ".باقي األجهزة التي تحمل السالح اآلن ستتخلى عنه

وستكون الدولة المستقبلية من الدول التي ال يسمح لها بأن يكون لـديها طـائرات مقاتلـة ومروحيـات                   
ودبابات وصواريخ وأسلحة مضادة للطائرات ومضادة للسفن ومدفعية وقذائف هـاون وألغـام وأسـلحة               

 مركبة  400وبدال من ذلك سيسمح للفلسطينيين بأن يكون لديهم         .  مللي 7ر62تجاوز على   رشاشة عيار ي  
  .مدرعة خفيفة باإلضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات غير قاتلة لتفريق المتظاهرين

يديعوت قالـت   أن   ، سمر خالد  ، عن مراسلتها  القدس المحتلة  من 25/7/2009 الرأي، األردن،    وأضافت
ريطة، تبين مناطق فلسطينية في الضفة ستنقل إلسرائيل، مقابل مناطق إسرائيلية،           في عددها امس إن الخ    

وبينت الخريطة أن   . ستنقل للدولة الفلسطينية   ال تشمل وادي عارة أو أي من البلدات العربية في إسرائيل،          
ات الضفة  المستوطنات األساسية والكبيرة، ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، مع ترتيبات للحركة في طرق           

الغربية، وتخصيص محاور محددة لإلسرائيليين وأخـرى للفلـسطينيين، دون أن يكـون مجـال أمـام                 
وقالـت   .اإلسرائيليين للتحرك داخل الدولة الفلسطينية، إال إذا دخلوها عبر معابر رسمية، وبجواز سـفر             
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الرئيسي من الجانـب    يديعوت ، إن ياسر عبد ربه، المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، كان المحرك              
وبحـسب  . الفلسطيني في بلورة نقاط الخطة، وأنه كان على اطالع كامل على كل صغيرة وكبيرة فيهـا               

الخريطة فإن قوات دولية ستنتشر في حدود الدولة الفلسطينية، كما سيكون إلسرائيل محطـات لإلنـذار                
ويلة على إبقاء قوات إسـرائيلية،      وكشفت الصحيفة أن الجانب الفلسطيني، وافق بعد مناقشات ط        . المبكر

 منصة إلطالق الصواريخ، وذلك للتعامل مع سـيناريوهات         50 مدرعة، و  60 جندي، و  800مكونة من   
مفاجئة كما وافق الفلسطينيون، على السماح لسالح الجو اإلسرائيلي بمواصلة التدريب فوق أجواء الدولة              

  . الفلسطينية
جـادي  ، إلـى أن      زهيـر انـدراوس    ، عن مراسلها  الناصرة من   25/7/2009 ،القدس العربي  وأشارت

استكملنا حقا الملحق االمني لمبـادرة      ' أكد لوكالة االنباء االلمانية      ،بالتيانسكاي المدير العام لمبادرة جنيف    
ذكرت الجمعة أنه بموجـب     ' يديعوت أحرونوت 'ورفض سرد المزيد من التفاصيل لكن صحيفة        . 'جنيف

الدولة الفلسطينية وال يسمح لها من بين دول أخرى بأن يكون لـديها طـائرات               الوثيقة سيتم نزع سالح     
مقاتلة ومروحيات ودبابات وصواريخ وأسلحة مضادة للطائرات ومضادة للسفن ومدفعية وقذائف هـاون             

  .  ملم7. 62وألغام وأسلحة رشاشة عيار يتجاوز 
مدرعة خفيفة باالضافة إلى أسلحة خفيفة       مركبة   400وبدال من ذلك سيسمح للفلسطينيين بأن يكون لديهم         

وقالت الصحيفة الجمعة إنها المرة االولى التي ينشر فيها المحلق          . ومعدات غير قاتلة لتفريق المتظاهرين    
االمني الذي سيقدم رسميا إلى وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون ومستـشار االمـن الـوطني                

  . جيمس جونز هذا االسبوع
  

 كن أن نقبل بمرحلية التحرير والطريق نحو اتفاق مصالحة ال يزال طويالً يم:هنية .2
إن الطريق نحو اتفاق مـصالحة فلـسطيني        : قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية    : وكاالت - خان يونس 

غيـر قـادرة    "، محمالً المسئولية عن ذلك لقيادة حركة فتح التي قال إنها            "إلنهاء االنقسام ال يزال طويالً    
وأضاف هنية خالل خطبة الجمعة في المسجد الكبيـر بمحافظـة            ".فالت من المنهجية األمريكية   على اإل 

خان يونس، أمس، إن تلك التبعية من قبل فتح تنعكس على الحـوار الـوطني فـي القـاهرة وطاولـة                     
 المفاوضات من خالل محاولة إيجاد حكومة تعترف باالحتالل اإلسرائيلي، والتنازل عن الحق التـاريخي             

وأكد أن السبب الرئيس لتراجع الحوار الوطني وتأجيل جلساته المتكررة يعـود إلـى               .للشعب الفلسطيني 
نسعى الستعادة  : "تراجع قيادة فتح عن التفاهمات الثنائية المبرمة في الجلسات السابقة بين الحركتين، قائالً            

وصل إلى اتفـاق طويـل بـسبب        الوحدة الفلسطينية على أساس متين ورؤية واضحة، إال أن الطريق للت          
ودعا هنية حركة فتح وسلطة رام اهللا إلى الخروج مـن فلـك              ".العقبات التي تضعها السلطة في رام اهللا      

السياسات األمريكية واإلسرائيلية، وعدم استحضار الشروط األمريكية واإلسرائيلية على طاولة الحـوار            
  .  في سجون السلطة بالضفةالفلسطيني، واإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

إن حركته لن تقف عقبة أمام دولة فلسطينية ذات سيادة، وبحقوق كاملة على حدود الرابـع مـن                  : "وقال
يمكن أن نقبل بمرحلية التحرير،     : "وأضاف ". وعاصمتها القدس  1967حزيران في األرض المحتلة عام      

ى لتحقيق هذا الهـدف الـوطني مـع كـل           ، ونسع 67وال نقف عقبة أمام دولة كاملة السيادة في حدود          
المخلصين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ال يعني لنا تنازالً عن بقية األرض، وعـن حـق األجيـال                   

 ماليـين الجـئ فلـسطيني       6وشدد هنية على حق عودة أكثر من        ". القادمة في أرضها وميراثها الخالد    
بأنصاف الحلول على أرضية التوطين، أو علـى        "وا  هجروا من ديارهم، مؤكداً على أن الالجئين لن يقبل        

خطنا الثابت هو المحافظة على حقـوق شـعبنا         : "وتابع ".أرضية ما يسمى بالحل العادل لقضية الالجئين      
الفلسطيني، ألن هناك مؤامرات تستهدف الثوابت، وهناك حراك سياسي إقليمي تقوده اإلدارة األمريكيـة              

إن : " ال تنطلق إلى الحوار والوحدة من منطلق الشعور بأزمة الذات، قائالً           وبين هنية أن حماس   ". الجديدة
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ذلك جاء من منطلق المسئولية الوطنية، نحن نريد شعباً موحداً وأرضاً موحـدة فـي وجـه مخططـات                 
ال تشعر بمأزق البرنامج وال الوجود وال الخيارات، فخياراتنـا متعـددة،            "، مؤكداً أن الحركة     "االحتالل
  ".ا واسع، وقدرتنا على المناورة قدرة عاليةوطريقن

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء أحرار العالم بالمساعدة في إعادة اإلعمار وفتح المعـابر لمـواد                 
حكومته تعمل على المجال السياسي واإلعالمي والجماهيري إلنهاء الحصار، ووضـع           "إن  : البناء، قائالً 

هنية على أن حكومته ستظل تساند أبناء شعبنا فـي صـموده وثباتـه،              وشدد   ".حد لمعاناة أهالي القطاع   
رغم أن المال لدينا قليل، وال نتلق األموال مـن          : "وتوفر له عناصر الصمود في مختلف المجاالت، وقال       

 مليون دوالر وهي ال تغطـي       60الدول المانحة كاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، لكننا قدمنا ألهلنا          
  ".ليل من احتياجاتهإال الق

  25/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لتشريعيل تقرر منع الدويك من ممارسة مهامة كرئيس فتح .3
مصادر رسمية في حركة    أن   ،وليد عوض ، عن مراسلها    رام اهللا   من    25/7/2009 ،القدس العربي  قالت

ئـيس المجلـس    الجمعة بأن الحركة قررت منع الدكتور عزيز الـدويك ر         ' القدس العربي 'فتح اكدت ل    
واوضـحت المـصادر بـأن       .التشريعي من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الن واليته القانونية انتهت         

، مشيرة الى ان دور     'لن تسمح له باستخدام مكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي كرئيس للمجلس          'الحركة  
ن كتلة فتح البرلمانية    واشارت المصادر با  . الدويك لن يتعدى دوره كنائب عن حركة حماس في المجلس         

بحثت الخميس قضية الدويك واعالنه العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي واتفقـت علـى               
  .التصدي له ومنعه من ممارسة دور رئيس المجلس

وفي ذلك االتجاه أكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، على ان الدويك لن يستطيع العودة لممارسة                 
ئيس للمجلس التشريعي بعد انتهاء الدورة االولى للمجلس وعدم عقد الدورة الثانية النتخاب هيئة              مهامه كر 

ان دويك انتهت فترة رئاسته للمجلس، ومـع هيئـة مكتـب            'وشدد االحمد على     .رئاسية جديدة للمجلس  
ممارسـات  الرئاسة وبالتالي اصبحت الهيئة تسير االمور لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة لكن في ظـل                

احمد بحر نائب الرئيس، ومعه مجموعة من اعضاء المجلس منذ االنقالب زادت األمور تعقيدا في عمل                
المجلس التشريعي وابرزها االجتماعات باسم التشريعي في غزة ووفقا لنظام غريب اسمه التـوكيالت ال               

ك اقر بعدم شـرعيته كمـا       يمت بصلة للنظام والقانون و االعراف في عمل البرلمانات ونفس األخ الدوي           
  .'اتفقت على ذلك الكتل والقوائم البرلمانية

واكد االحمد ان كتلة فتح البرلمانية ترحب بأي دور يريد ان يلعبه الدويك بأي صفة من صفاته تساهم في                   
ـ                 ك انهاء االنقسام بين غزة والضفة الغربية وااللتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد، مؤكدا انـه ال يمل

ال داعـي  'التحرك باسم المجلس التشريعي على كافة الصعد السياسية والبرلمانية محليا وخارجيا، مضيفا          
للضجيج المفتعل حول رغبته في الدوام في المجلس التشريعي فهذا حق لـه مـا دام يلتـزم باألنظمـة                    

كـرئيس للمجلـس نظـرا      والقوانين وال يحق ألحد ان يمنعه منه ولكن ال يحق له العودة لمهامه السابقة               
  .'4/7/2009لزوالها مع نهاية الدورة األولى بتاريخ 

» الشرق األوسط«، أن كفاح زبون، عن مراسلها رام اهللا من 25/7/2009الشرق األوسط،  وأضافت
سألت الدكتور عبد اهللا عبد اهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عن فتح، وعضو لجنة 

ال تنفي عن الدويك صفة الرئاسة ما لم ينتخب رئيس جديد، لكنه فاقد «، فقال إن كتلته الحوار البرلماني
وشدد عبد اهللا على أن . »لصالحياته بانتهاء الدورة األولى ورفض كتلته عقد الدورة الثانية للتشريعي

ام في غزة نظ«: وأضاف. »ليس لديه صالحيات دستورية، خصوصا في ظل االنقسام القائم«الدويك 
غير دستوري، أجروا انتخابات واعتمدوا التوكيالت ولسنا مستعدين لفتح اآلفاق هنا في الضفة لشرعنة 
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) الدويك(وكانت كتلة فتح قررت بعد اعتقال الدويك أن تشكل شبكة أمان وتعيد انتخابه « .»االنقسام
لكن عبد اهللا قال إن . »2007) تموز( يوليو 11رئيسا للمجلس التشريعي لو افتتحت الدورة الثانية، في 

 .»يوجد حالة انقسام وال يمكن دعم الواقع القائم«: الواقع تغير اآلن، وتابع
وحسب مصادر مقربة من الدويك، فإنه يخطط خالل هذا األسبوع للعودة إلى مكتبه كرئيس المجلس 

سترون الدويك هذا ، هذا ما تم االتفاق عليه مرة أخرى، و»الشرق األوسط«التشريعي، وقالت المصادر ل
 .»األسبوع خلف مكتبه

. »هناك اتفاقا وسينفذ«في المقابل، أكد محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي عن حماس، أن 
هناك اتفاق . فتح لديها أكثر من اتجاه«: وحول تصريحات عبد اهللا وقادة آخرين من فتح، قال الرمحي

، موضحا أن »كرئيس للمجلس التشريعي) دويك(ور ثانٍ وقّعه الجميع، وينص على أن يعود الدكت
 .»الدويك سيمارس كل مهامه باستثناء عقد جلسة ألن هذا بحاجة إلى توافق«

إن االتفاق الذي تم التوصل إليه بين جميع » الشرق األوسط«وقالت مصادر من كتلة حماس البرلمانية ل
ا للمجلس التشريعي على اعتبار أنه انتخب في الكتل والقوائم البرلمانية ينص على أن يبقى الدويك رئيس

الدورة األولى التي انتهت وليس وفق انتخابات أجرتها حماس في غزة، وهو مستمر في موقعه إلى حين 
، »الشرق األوسط«وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، ل .افتتاح الدورة الثانية

خالل يومين ليطلب منه الدعوة إلى ) أبو مازن(طيني محمود عباس إنه سيحاول أن يلتقي الرئيس الفلس
 .عقد دورة جديدة، متهما فتح بالتراجع عن االتفاق بسبب ضغوط

ونفى عبد اهللا أن تكون حركته تعرضت لضغوط، وقال هذا موقنا منذ البداية، ونفى أن يدعو عباس إلى 
، » ألنه دعا إليها أول مرة ولم تستجب حماس لهلن يدعو إلى عقد دورة ثانية«: عقد دورة ثانية، وقال

 .»هذا هو الرئيس، وهذه مش لعبة«: وتابع
  

   مليون دوالر200ل واشنطن تحوو خطر اإلفالس اليهددنا .. تقر باألزمة الماليةالسلطة .4
وزيـرة الخارجيـة   ، أن  عبد الـرؤوف ارنـاؤوط     مراسلها عن 25/7/2009 األيام، فلـسطين،     ذكرت

 مليون دوالر مباشرة؛ دعماً لخزينة الـسلطة        200ري كلينتون تحويل مساعدة مالية بقيمة       األميركية هيال 
الفلسطينية؛ وتحدثت وزيرة الخارجية األميركية مباشرةً إلى مقر رئاسة الوزراء في رام اهللا  حيث كـان                 

أعبر " وقالت   الدكتور فياض وعدد من المسؤولين والقنصل األميركي العام  عبر نظام الفيديو كونفرنس،            
أعلـن بـسرور أن     : "وقالـت  ".عن تقديرنا لكل الخطوات والتغييرات التي قمتم بها من خالل حكومتكم          

: وأضافت ". مليون دوالر على شكل مساعدة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية         200الواليات المتحدة حولت    
 ". عنها، في آذار، في شـرم الـشيخ        هذا التحويل يمثل شريحةً مهمةً من كامل المساعدة التي أعلنت         "إن  

وأعلنت كلينتون أنها بإعالنها عن هذه المساعدة إنما تريد التعبير عن دعمها لإلصالحات التي بدأها قبل                
  .سنتين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض

كبر خارجياً التي    مليون دوالر تمثل المساعدة المالية األ      200رزمة المساعدة بقيمة    "وشدد فياض على أن     
تقدم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية دفعةً واحدةً، من قبل أي مانح وألي غرض، منـذ إنـشاء الـسلطة                   

المبلغ بأكمله مخصص لدعم الميزانية، وهي المساعدة التي نحتاجهـا بـشكل       : وقال". الوطنية الفلسطينية 
المالية الكبيرة التي نواجهها فـي األشـهر        كبير خاصةً في هذا الوقت، آخذين بعين االعتبار الصعوبات          

األخيرة الماضية؛ ولذا فإن هذا هو التوقيت األفضل لهذه المساعدة، وستزيد بشكل كبير من قدرتنا علـى                 
  .تقديم الخدمات الملحة ألبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية

جاوز  اعتزازنـا العظـيم بمـا    شعورنا باالمتنان العميق يضاهي  إن لم يكن يت    "وأكد رئيس الوزراء أن     
  . أنجزناه ليكون جديراً بثقة شعبنا والمجتمع الدولي بسالمة نظامنا لإلدارة المالية
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 ماليـين دوالر    606وأعلن فياض أنه حتى، أمس، وصلت إلى السلطة الفلـسطينية مـساعدات بقيمـة               
 تتـضمن   2009السلطة للعام   مخصصة لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ميزانية           

 مليون دوالر وذلك قبل األخذ باالعتبار االحتياجات الطارئة التي ترتبـت            150عجزاً مالياً بقيمة مليار و    
 مليون دوالر إلى هـذا االحتيـاج        300على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والتي أضافت حوالي          

فإن المبلغ اإلجمـالي الـذي نحتاجـه للتعامـل مـع            بالتالي  : "وقال .التمويلي من المساعدات الخارجية   
 مليون دوالر في مجال دعم الموازنة، وردنا منهـا          450االحتياجات األساسية وبالحد األدنى هو مليار و      

إن : "مضيفاً ". مليون دوالر  200 ماليين دوالر، وهذا المبلغ يشتمل على المساعدة األميركية البالغة           606
 مليون  450قل مما نحتاج للتعامل مع االحتياج التمويلي اإلجمالي البالغ ملياراً و          ما تم تحويله حتى اآلن أ     

  ".دوالر
 ، فـي الـسلطة    ا رفيع مسؤوالأن   ، د ب أ   ، عن وكالة  رام اهللا  من 25/7/2009 ،القدس العربي  وأضافت

 صحة تقرير نشره مركز ابحاث إسرائيلي بـشأن مواجهـة الـسلطة لخطـر               )أول أمس  (نفى الخميس 
واتهم المسؤول الذي فضل عدم ذكـر       . بفعل األزمة المالية التي تواجهها منذ شهور      ' اإلفالس'و' نهياراال'

السعي إلى اإلسـاءة للـسلطة      'اسمه في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية اإلعالم اإلسرائيلي ب           
ومع . 'ات سياسية وأمنية  الفلسطينية في المحافل الدولية وإظهارها في وضع هش غير قابل للثقة العتبار           

اعتراف المسؤول بمعاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة منذ شهور وتقدمها بطلب للدول المانحة               
  . بااللتزام بتعهداتها، نفى بشدة أي احتمال لمواجهتها خطر االنهيار واإلفالس

بسبب عدم قدرة هذه   'ت إلى حد كبير   لكنه أشار إلى أن المساعدات المقدمة للسلطة من الدول المانحة تقلص          
كما أشـار إلـى أن      . 'الدول على اإليفاء بالتزاماتها المالية نظرا لالنكماش الذي يشهده االقتصاد العالمي          

الدول العربية واألوروبية لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها للسلطة في مـؤتمر بـاريس حيـث                  
  .2010 للسلطة حتى عام  مليار دوالر أمريكي7ر 4تعهدت بتقديم 

وطبقاً لتقاريرها المالية الخاصة، فقد تلقت السلطة الفلسطينية من مصادر التمويل الخارجي ما مجموعـه               
 مليـون دوالر    600 مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى من هذا العام، وهي أقل بكثير من ال                328

  . التي تحتاج إليها
الوضع المالي للسلطة، دون اإلشـارة      ' صعوبة'طيني سالم فياض ب     من جهته أقر رئيس الوزراء الفلس     

تطوير الرقابـة الداخليـة     'وقال فياض خالل حفل ختام مشروع       . 'االنهيار'إلى مواجهتها أي مخاطر ب      
هناك صعوبات مالية مـستمرة     'بدعم من االتحاد األوروبي في رام اهللا أمس األربعاء          ' والتدقيق الداخلي 

وفي السياق يقول الخبير المالي ووزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية سـمير              . 'تعانيها السلطة 
فرضية احتمال انهيار السلطة مستبعدة بشدة وال يمكن أن تحدث على المدى القريب أو حتى               'عبد اهللا إن    
  . 'المتوسط

 50لى موارد ذاتيـة تغطـي       وأشار عبد اهللا في تصريحات لوكالة االنباء االلمانية إلى اعتماد السلطة ع           
 12بالمئة من احتياجاتها المالية، الفتاً في الوقت ذاته إلى وجود تعهدات للدول المانحة بدفع أكثـر مـن                   

  . مليار دوالر للسلطة ضمن برامج اإلصالح والتنمية ودعم ميزانيتها
 600ة استدانت نحـو     ، شارحاً بان السلط   'الصعب'إال أن عبد اهللا وصف الوضع المالي القائم للسلطة ب         

 بالمئة من   20مليون دوالر من البنوك المحلية وهو رقم كبير للوضع الفلسطيني والبنوك المحلية ويشكل              
 مليون  200ورأى عبد اهللا أن تنفيذ الواليات المتحدة األمريكية بتعهدات تحويل           . ميزانية السلطة السنوية  

بنك الدولي من شأنه إنعاش وضـع الـسلطة دون أن           دوالر خالل أيام لخزينة السلطة إلى جانب منحة ال        
  .يضع حدا ألزمتها المالية
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  اولمرت قدم لنا عروضا توريطية من اجل كسر تمسكنا بالقانون الدولي : عريقات .5
صائب عريقـات   . كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د         : منتصر حمدان  -رام اهللا   

راء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت، من اجل كسر تمسك القيـادة           عن محاوالت سعى اليها رئيس الوز     
الفلسطينية بالقانون الدولي من خالل تقديم عروض اسرائيلية باعطاء الفلسطينيين مساحة  تصل نـسبتها               

،  من خالل تبادل االراضي التي تعزز بالتالي سيطرة اسرائيل على مناطق حدوديـة فـي                 % 100الى  
 كليو متراً مربعاً مقامة علـى حـوض         21الى ابقاء سيطرة اسرائيل على ما نسبته        غور األردن اضافة    

  . مليون  متر مكعب من المياه400مائي تصل كميات المياه فيه الى قرابة 
 رفض القيادة الفلسطينية هذا العرض الذي رأت فيه محاولة اسـرائيلية  ،واكد عريقات خالل ندوة سياسية    

 1967على القانون الدولي الذي يعتبر جميع االراضي الفلسطينية المحتلة عام           لكسر االرتكاز الفلسطيني    
ورأى عريقات ان اسرائيل تريد وتعمل من اجل اسـقاط          ". دولة االحتالل " اراض محتلة من قبل اسرائيل    

خيار الدولتين، مشددا على ان الجانب الفلسطيني غير معني باسقاط هذا الخيار الذي بات يحظى باجماع                
  .   اراضي محتلة1967لي ويدعمه القانون الدولي الذي يعتبر االراضي الفلسطينية عام دو

 25/7/2009الحياة الجديدة، 
  

   يلمح الى إمكان عدم السماح بسفر كوادر فتح للمشاركة في مؤتمر الحركةالزهار .6
تسمح لكوادر   الى ان الحركة قد ال       ، ألمح القيادي في حركة حماس محمود الزهار امس        : ا ف ب   -غزة  

فتح في غزة بالسفر الى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر حركتهم السادس المقرر عقده في الرابع من                 
  . الشهر المقبل

إذا كـانوا يعتقلـون     ": وقال الزهار للصحافيين عقب صالة الجمعة في مسجد العمري شمال قطاع غزة           
نقسام، فنحن نقول انه بعد ان ينتهي االنقسام يستطيع       بحجة انه لن يتم وقف ملف االعتقال اال بعد انهاء اال          

 عنصر  400فتح طلبت، بوساطة مصرية، ان يخرج أكثر من         "واوضح ان   . "كل انسان ان يتحرك بحرية    
  ."للمشاركة في المؤتمر، ونحن نقول الحسنة بالحسنة، والسيئة بالسيئة

25/7/2009الحياة،   
  

  الدويك سيمارس مهامه دون إذن احد : التشريعيالمصري يتهم أقطابا من فتح بتعطيل عمل .7
النائب مشير المصري أنه إذا أغلقت      " حماس"قال أمين سر الكتلة النيابية لحركة المقاومة اإلسالمية          :غزة

عزيز دويك لمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس فإنه سـيمارس           . أبواب المجلس التشريعي أمام د    
، متهماً أقطاباً فـي حركـة       "ية من أي موقع آخر ولن ينتظر إذناً من أحد         مهامه ويتحمل مسؤولياته الوطن   

  .بالتساوق مع االحتالل في تعطيل عمل المجلس التشريعي" فتح"
دويك الذي أفرج عنه مؤخراً مـن سـجون         . البرلمانية قد أكد أن د    " فتح"وكان عزام األحمد رئيس كتلة      

، "طيع العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التـشريعي       لن يست "االحتالل بعد اعتقال دام ثالث سنوات       
  .بدعوى انتهاء فترة رئاسته للمجلس التشريعي

إن الدكتور دويك هو رئيس للمجلس التشريعي شاء من شاء وأبى من أبى، وهو لـيس                :" وقال المصري 
". ى وهو في سجنه   بحاجة إلى موافقة أحد كون أن األغلبية البرلمانية قد منحته الثقة وجددت له مرة أخر              

دويك من موقع مسؤولياته يسعى إلى أن يمارس مهماته تحت قبة البرلمان الفلسطيني لكـن إذا                .د:" وتابع
أغلقت األبواب في وجهه فسيمارس مهامه ويتحمل مسؤولياته الوطنية في خدمة أبناء شعبه من أي موقع                

  ".آخر ولن ينتظر إذناً من األحمد أو فتح أو الصهاينة
 المصري ما تحدث عنه األحمد حول انتهاء فترة رئاسة دويك للمجلس التشريعي، مؤكداً أن المجلس                وفنّد

يعقد جلساته بانتظام من خالل توكيالت النواب وهي قانونية وقد تم إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلـس                 
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 الـسلطة  محمـود عبـاس رئـيس   " (أبو مازن "عن أي قانون يتحدث األحمد و     "واستدرك  . برئاسة دويك 
انتهت واليته والزال يمارس مهامه، وحكومة رام اهللا جاءت بإرادة أمريكية وصـهيونية             ) المنتهية واليته 

هناك مفارقات عجيبة لم تمر في تـاريخ        .. ولم تمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي ويعتبرونها شرعية        
  .على حد تعبيره". جة الفتحاويةالدول والبرلمانات في التاريخ الحديث إال في عهد الزعرنة والبلط

باالنتخابات بأغلبية  " حماس"حتى هذه اللحظة لم يستوعبوا فوز حركة        " فتح"وأشار إلى أن بعض أقطاب      
  .برلمانية تؤهلها إلدارة المجلس حتى في ظل اختطاف النواب، وذلك عبر التوكيالت القانونية لزمالئهم

السياسي وعودة إلى الحضن الوطني بدالً من االصطفاف        عودة إلى الرشد    " وأكد المصري أن المطلوب     
  ".بجانب العدو لتعطيل المؤسسة التشريعية ولتغيب النواب عن ممارسة مهماتهم

25/7/2009صحيفة فلسطين،    
 

  مصادر فلسطينية تكشف وساطة قطرية بين القدومي وعباس ": البيان" .8
مع بين الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس        عرضت دولة قطر استضافة لقاء يج     :  ماهر إبراهيم  -غزة  

لـرأب  ) أبواللطـف (ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي          ) أبومازن(
الصدع اثر الخالفات بينهما، عقب اتهام األخير للرئيس عباس بلعب دور في اغتيال الزعيم الفلـسطيني                

الدوحة دعت كال من القـدومي      "ة في تصريحات أمس إن      وقالت مصادر فلسطيني   .الراحل ياسر عرفات  
وعباس الستضافتهما في لقاء تصالحي ينهي كافة الخالفات بين الرجلين ويوحد صف حركة فتح علـى                
أمل أن يسهم ذلك في الشروع بحوار جدي الحقا مع حركة حماس بعـد أن تعقـد الحركـة اجتماعهـا                     
. المركزي السادس  

25/7/2009البيان، اإلمارات     
  

  قصى في نابلس رغم منحها عفوا عنه  تعتقل احد قادة كتائب شهداء األ"سرائيلإ" .9
اكدت مصادر محلية في نابلس شمال الضفة الغربيـة الجمعـة اعتقـال قـوات            : وليد عوض  -رام اهللا   

وا له  االحتالل االسرائيلي احد قادة كتائب شهداء االقصى الجناح المسلح التابع لحركة فتح رغم منحها عف              
وفق اتفاق ابرمته الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها االسرائيلية قبل حوالي سنة إلنهاء ملف المطاردين من               

واوضحت المصادر بان قوات االحتالل اعتقلت فجر الجمعة عبد الناصر ابو كشك قائد              . كتائب االقصى 
 في منطقة عسكر الجديد شـرق       كتائب العودة احد الجنحة العسكرية المسلحة لحركة فتح، بعد محاصرته         

  .مدينة نابلس
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان ابو كشك قد حصل على عفو من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي في                 
وقت سابق، اال انها عادت وأبلغت السلطة الفلسطينة بالغاء العفو الذي منحته البو كـشك دون معرفـة                  

  .االسباب
25/7/2009 ،القدس العربي  

  
   أسيراً من الداخل 20 تشمل "إسرائيل"ـ قائمة األسرى التي قدمتها حماس ل: مطلعةدرمصا .10

، لـ )حماس(أكدت قيادات رفيعة المستوى في حركة المقاومة اإلسالمية : زهير اندراوس - الناصرة
سير أن قائمة األسرى الذين تطالب حماس بإطالق سراحهم مقابل الجندي اإلسرائيلي األ' القدس العربي'

منذ ثالث سنوات ونيف، غلعاد شليط، والتي سلّمت إلى الحكومة اإلسرائيلية بواسطة المسؤولين 
  .' أسيراً سياسياً من عرب الداخل، الذين يقبعون في غياهب سجون االحتالل20المصريين تشمل 

25/7/2009 ،القدس العربي  
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  لهدوء في المخيماتوفد حماس يلتقي بهية الحريري ويؤكد على ضرورة استمرار ا .11
تابع وفد حركة حماس برئاسة مسؤولها السياسي في لبنان علي بركة، جولته على             : حمحمد صال  - صيدا

وزار الوفـد   . الفعاليات الصيداوية لشرح وجهة نظر الحركة من األحداث األخيرة في مخيم عين الحلوة            
ضرورة استمرار الهدوء واالستقرار في     على  "أمس وزيرة التربية بهية الحريري، وأكد بركة اثر اللقاء          

المخيمات، الننا في حماس نرفض ان تستخدم المخيمات الفلسطينية من اي جهة كانت لإلساءة الى السلم                
كذلك نرفض تكرار تجربة مخيم نهر البارد هنا، وأكدنا ان أمن           . األهلي وإلى االمن واالستقرار في لبنان     
ل عنه ونحن مستعدون للتجاوب والتعاون والتنسيق مـع الجهـات           المخيمات هو من امن لبنان وال ينفص      

كما اننا في المقابل نطالـب      . اللبنانية، من اجل استمرار حالة الهدوء واالستقرار في المخيمات وجوارها         
الحكومة اللبنانية الجديدة والبرلمان اللبناني الجديد بأن يكون هناك إقرار للحقوق المدنية للفلسطينيين عبر              

دار قوانين وتشريعات تعزز صمود الشعب الفلسطيني بما يؤمن العيش السليم له، ألننا نعتبر أن ذلك                إص
 . "من شأنه أن يدعم قضية الالجئين ويساعدنا على مواجهة مشاريع التوطين ويثبت حق العودة

نية الداخليـة او    أن أهم نقطة بالنسبة لنا هي االستقرار واألمن سواء على الساحة اللبنا           " الحريري   وأكدت
: ، مضيفة »على صعيد المخيمات، وعلينا ان نبقى متيقظين ألية محاولة لالستدراج الى أية اشكاالت أمنية             

ان اي شيء في الداخل ال يجب أن يلهينا عن الخطر االسـرائيلي المتـربص بلبنـان، ألن الـسياسة                    "
ـ      ر، ال بالعـدوان واالحـتالل تغيـرت، وال    االسرائيلية العدائية تجاه لبنان والعرب والفلسطينيين لم تتغي

. باالستيطان تغيرت وال بالقضم والتهويد تغيرت، وال بعملية االنقضاض من قبل اسرائيل علـى القـدس               
نحن نعرف أنه في النهاية لدينا عدو واحد هو اسرائيل، وال يظنن احد ان لدينا في الداخل مهما كان من                    

لى المستوى الداخلي، أن لدينا أعداء، لدينا اختالف في الرأي،          خالفات سواء على المستوى العربي أو ع      
أما العدو األساسي الذي استولى على مقدراتنا والذي قتل ناسنا ودفعنا أثمانا وتـدهورت حياتنـا بـسببه                  

 . "والذي اختلفنا عليه واتفقنا عليه هو اسرائيل
25/7/2009السفير،   

 
  لرسمية العتداءات المستوطنينحكومة االحتالل تشكل المظلة ا: الزعارير .12

 اكدت حركة فتح على لسان المتحدث فهمي الزعارير، ان حكومة االحـتالل تـشكل المظلـة                 :رام اهللا 
الرسمية والمعنوية لقطعان المستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم وجـرائمهم اليوميـة بحـق شـعبنا               

ي، ان تواصل اعتداءات المستوطنين في      وقال الزعارير في تصريح صحف     .وممتلكاته في الضفة الغربية   
عموم الضفة والقدس وتركيزها في نابلس ما كانت لتتم لوال ان حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة فـي                 
اسرائيل تشكل مظلة معنوية داعمة لهم في كل المستويات، موضـحا ان حركـة فـتح سـتواجه هـذه                    

  .االعتداءات بالسبل الممكنة
ع الدولي بالضغط على حكومة االحتالل لكبح عتاة المستوطنين وتغـولهم علـى             وطالب المتحدث المجتم  

 . المقدرات الفلسطينية، للحيلولة دون توتير المنطقة وتنشيط حالة االستقرار التي تعيشها المنطقة
25/7/2009الحياة الجديدة،   

  
   اعتراضات أعضاء فتحفي عمان تبحث لجنة .13

تمع لجنة االعتراضات والطعون في عمان اليوم للنظر في توسيع تج: عبد الجبار أبو غربية -عمان 
وأوضح رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني . واستيعاب األعضاء الجدد في حركة فتح

عزام األحمد أمس أن اللجنة سوف تبحث مسألة زيادة األعضاء في الحركة، مشيرا إلى أن عدد الطعون 
 ذلك، تقدم أحد القياديين في حركة فتح بشكوى إلى المحكمة الحركية إلى.  اعتراض2500وصل إلى 

ضد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر اللجنة المركزية للحركة فاروق 
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واتهم أحمد عبد الكريم رئيس إدارة الصحافة واإلعالم ورئيس إدارة الشؤون اآلسيوية في . القدومي
اسية القدومي بسوء التصرف في المال العام، وإهمال الدائرة واستغالل النفوذ، وانتهاج خط الدائرة السي

  .سياسي مغاير لخط قائده ورئيسه محمود عباس
25/7/2009عكاظ،   

  
  "إسرائيل"ـ  تغسل أمواال عبر تبرعات لمؤسسات دينية بأمريكيةجمعيات خيرية يهودية  .14

الجمعة ان حملة االعتقاالت الواسعة التي نفذتها       ' وت أحرونوت يديع'ذكرت صحيفة   :  يو بي آي   -تل أبيب 
في نيوجيرسي وبروكلين في نيويورك، كـشفت أن جمعيـات          ) اف بي اي  (الشرطة الفدرالية األمريكية    

خيرية يهودية أمريكية نفذت أنشطة جنائية خطيرة بينها غسيل أموال بواسطة تبرعـات لمعاهـد دينيـة                 
وأفادت الصحيفة أن حملـة     . فة إلى دفع رشاوى والمتاجرة باألعضاء البشرية      يهودية في إسرائيل، إضا   

 مشتبها في القضية، بينهم حاخامات مـن الجاليـة          44الخميس طالت   ' اف بي اي  'االعتقاالت التي نفذتها    
 السورية ـ الحلبية، ورئيسا بلديتين وعدد من اإلسرائيليين الذين شكلوا حلقة الوصل بين نشاط المعتقلين 

  . وجهات في إسرائيل
خالل العـامين الماضـيين     ' اف بي أي  'وجاءت حملة االعتقاالت في أعقاب عمل مخابراتي واسع نفذته          

على أثر معلومات حصلت عليها من مواطن إسرائيلي، وكشف نشاط شبكة دولية واسعة للغاية مع فروع                
. قديم رشاوى والمتاجرة باألعضاء   في الواليات المتحدة وإسرائيل وسويسرا ساهمت في تبييض أموال وت         

ووفقا للشبهات فقد تزعم التنظيم الحاخام إلياهو بن حاييم من بلدة ديل في والية نيوجرسي، الـذي درج                  
 ألف دوالر، ويتم إيداعها مباشرة في       160على تلقي من جهات مختلفة شيكات يصل مبلغ كل واحد حتى            

  .جمعيات خيريةوكنس و) ييشيفاة(صناديق معاهد دينية يهودية 
فإن حلقة الحاخامات تحولت عمليا إلى بنك كبير ومطلوب لتنفيذ عمليـات            ' يديعوت أحرونوت 'وبحسب  

تبييض أموال، فيما هم يستفيدون من حقيقة أن كنس ومنظمات دينية تحظى بموجب القانون األمريكـي                
  .'اف بي اي'بتسهيالت في الضرائب وحرية نسبية للعمل بعيدا عن أعين 

تبين من وثائق الشرطة أن الحاخامات نفذوا خالل العامين الماضيين آالف عمليات تبييض األموال غير               و
  .القانونية
عن المدعي الذي يمثل الدولة في هـذه القـضية رالـف مـارا، قولـه إن                 ' يديعوت أحرونوت 'ونقلت  

  . 'سلوب حياة بالنسبة لهممافيا بالغة التنظيم وبات الفساد أ) عصابات(الحاخامات عملوا مثل رؤساء '
أن حجم تبييض األموال بلغ ثالثة ماليين دوالر، لكن مصدرا في الشرطة            ' اف بي اي  'وقدر محققون في    
  ما زال من السابق ألوانه تقديم حجم الخديعة، 'الفدرالية قال إنه 

  25/7/2009 ،القدس العربي
    

   مليار دوالر20غاز المصري وتوفر من طاقتها الكهربائية باستخدام ال %40 تنتج "إسرائيل" .15
أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية، زيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية لمستوى قياسي، بعد            : محمد عطية 

 مليـار   20مرور عام تطبيق اتفاقية إمداد مصر إلسرائيل بالغاز الطبيعي، األمر الذي سيوفر إلسرائيل              
  . ةدوالر على مدار العشرين عاما القادم

لسكر المدير العام للشركة في بيان أنه ابتداء من يوم األحد الماضـي أصـبحت شـركة                  وأفاد عاموس 
 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بإسرائيل باسـتخدام الغـاز             40الكهرباء قادرة على إنتاج     

 الكهرباء بواسـطة الغـاز      الطبيعي، وأنها تستطيع اآلن إنتاج حوالي ثالثة آالف وسبعمائة ميجاوات من          
  . المصري، بشكل يوفر أكثر من مليار دوالر سنويا إلسرائيل خالل العقدين القادمين
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، وبدأ تنفيذه في أغـسطس      2005وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء اإلسرائيلية عام           
 مليار متر مكعب لمـدة      1ر7لى  ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إ        . من العام الماضي  

وأكد المسئول . وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى     % 25 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة        15
اإلسرائيلي أن الشركة ترى في إقامة وإعداد محطات أخرى للطاقة الكهربائية تعمـل بالغـاز الطبيعـي                 

ركته ستعمل على إيصال الغاز إلى أماكن ومواقـع  أهمية كبرى اآلن في ظل هدا اإلنجاز، موضحا أن ش         
  .كثيرة بإسرائيل خالل السنوات المقبلة

من جانبه، اعتبر موشي باخار نائب رئيس شركة الكهرباء اإلسرائيلية أن هذا األمر يمثل إنجازا كبيـرا                 
  .قياسا بالدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي

وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية واإلسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسـرائيل               
 كم مـن العـريش   100 مليارات متر مكعب من الغاز خالل خط أنابيب بحري يمتد لمسافة           7ألكثر من   

  .إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقالن في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط
  25/7/2009، صريونالمصحيفة 

  
   مساع إسرائيلية إلنهاء المقاطعة المصرية لليبرمان:الخارجية اإلسرائيلية .16

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمـس الجمعـة، أن            : برهوم جرايسي -الناصرة
لخارجيـة  مدير عام الوزارة يوسي غال سيتوجه غدا السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء وزير ا              

أحمد أبو الغيط، ومن أهداف الزيارة محاولة إنهاء مقاطعة مصر لوزير الخارجية اإلسرائيلي المتطـرف            
  .أفيغدور ليبرمان، الذي هدد مصر أكثر من مرة وتهجم على قيادتها

وحسب المصادر ذاتها، فإن غال سيبحث مع الوزير المصري عدة ملفات، ولكن مـن بينهـا محاولـة                  
، "الحرمـان "من أجل انهاء هـذا      " بهدوء" لليبرمان إلى مصر، وحتى اآلن عملت إسرائيل         لترتيب زيارة 

وهذا على الرغم من أن الوزير أبو الغيط وحتى الرئيس المصري حسني مبارك صرحا عـدة مـرات                  
  .برفضهم دخول ليبرمان إلى مصر

  25/7/2009الغد، األردن، 
 

  دثات المزمع مع المسؤولين األميركييننتنياهو يبحث مع أعضاء من حكومته جدول المحا .17
الـذي  ) منتدى الـستة  (عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس اجتماعا مع باقي أعضاء             :رام اهللا 

يضم عددا من أبرز أعضاء حكومته للتداول حول جدول المحادثات المزمعة خالل األسبوع الجاري مع               
ومن بين هؤالء المـسؤولين وزيـر الـدفاع         . ون اسرائيل عدد من المسؤولين األميركيين الذين سيزور     

وقالـت االذاعـة    . األميركي روبرت غيتس والمبعوث الخاص إلى الشرق األوسـط جـورج ميتـشل            
االسرائيلية ان الفجوات بين المواقف اإلسرائيلية واألميركية حول ملف االستيطان ما زالت على حالها إذ               

 .  ليها بين الجانبينلم يتم حتى اآلن إيجاد صيغة متفق ع
  25/7/2009الحياة الجديدة، 

  
  " بشطريها الغربي والشرقي عاصمة ابدية للشعب اليهوديالقدس: "مريدور .18

مدينة " اكد نائب رئيس الوزراء االسرائيلي دان مريدور ان          - ماجدة البطش    -ب  .ف. ا -القدس المحتلة   
وقال مريدور لوكالة فرانس    ". لشعب اليهودي عاصمة ابدية ل  ) الغربي والشرقي المحتل  (القدس بشطريها   

تطهير أو افـراغ    "، نافيا حصول    "العرب في القدس حسب القانون لديهم حقوق مثل حقوق اليهود         "برس  
تاريخيا، لـم يكـن     "، لكنه تدارك    "اذا كان هناك بعض األخطاء فيمكن تصويبها      "واضاف  ". للمدينة منهم 
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، "موضوع القدس مشكلة في ذاته    "واذ اعتبر ان    ". ة فلسطينية هناك دولة فلسطينية ولم تكن القدس عاصم      
  ".كل شيء يطرح في المفاوضات"شدد على ان 

 25/7/2009الحياة الجديدة،  
  

   غالبية اإلسرائيليين يرفضون التعهدات الدولية مقابل وقف االستيطان:استطالع .19
 من اإلسرائيليين يعتقدون انه ال       في المئة  64أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس أن        : )آي.بي.يو(

يمكن إلسرائيل أن تثق بالتعهدات الدولية بحماية أمنها مقابل انسحابها مـن المـستوطنات فـي الـضفة                  
 64أن  " معغر موهوت "اإلسرائيلية عن استطالع أجراه معهد      " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   . الغربية

 بوسع الدولة العبرية الثقة بالتعهدات الدولية لصون أمنهـا          في المئة من اليهود اإلسرائيليين ال يظنون أن       
  .  في المئة يرون عكس ذلك9مقابل انسحابها من المستوطنات في الضفة الغربية، مقابل 

 في المئة ممن شملهم االستطالع أن على الحكومة اإلسرائيلية التمسك بمنع الفلسطينيين مـن               71 ورأى  
ضفة الغربية أسوة بتجميد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة، للحلـول دون           االستمرار بأعمال البناء في ال    

 في المئة لدى سؤالهم عن نظـرتهم إلـى نيـات            62وقال  . على األرض " أمر واقع جديد  "وقوع مشاكل   
المسؤولين الفلسطينيين أن هؤالء وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس يسعون إلى إقامة دولتهم بديالً من               

 منهم فقط أن القادة الفلسطينيين يريدون دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا            27ا رأى   إسرائيل، فيم 
  . إلى جنب
 في المئة ممن شملهم االستطالع أن أي تعهد من عبـاس لـن يكـون ملزمـاً للمـسؤولين                    58 وأعلن  

  . الفلسطينيين في المستقبل
  25/7/2009البيان، اإلمارات  

  
  2009يلياً في حوادث الطرق منذ بداية  إسرائ195مصرع : الشرطة .20

قالت إحصائية صادرة عن الشرطة اإلسرائيلية إن ما يزيد عن مائة وخمسة وتسعين شخصاً  - الناصرة
على األقل لقوا مصرعهم في المئات من حوادث الطرق التي وقعت في أنحاء مختلفة من فلسطين الحتلة 

  ).2009( منذ بداية السنة الجارية 1948سنة 
 5وذكرت اإلحصائية أن حوادث السير التي وقعت على الطرقات خالل األسبوع األخير أودت بحياة 

 شخصاً آخر بجروح بالغة والعشرات بجروح بين طفيفة 13أشخاص، كما أسفرت عن إصابة 
ومتوسطة، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا حوادث السير منذ بداية العام الجاري وحتى اآلن إلى 

  .ائة وخمسة وتسعين قتيالًم
وفي السياق ذاته؛ بدأت السلطات اإلسرائيلية يوماً للتوعية المرورية في إطار جهودها لمكافحة حوادث 
السير، وتسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى خفض عدد ضحايا حوادث السير خالل العام الحالي لكي ال 

  . قتيال375ًيتجاوز عددهم 
  25/7/2009 قدس برس

  
  "زهايمر سياسي وتاريخي"الحكومة اإلسرائيلية مصابة بـ : نيست عربي كعضو .21

 منزال في حـي     29 تبحث الكنيست االسرائيلي موضوع االستيالء على        : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
  .الشيخ جراح في القدس بمبادرة النائب مسعود غنايم 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1504:         العدد       25/7/2009السبت  :التاريخ

س إن حي الشيخ جراح هو حي عربـي         وقال النائب غنايم في خطابه في الكنيست عن الموضوع يوم أم          
، وقد أطلق عليه هذا االسم نسبة لألمير حسام الدين بن           1967يقع في القدس الشرقية وهو محتل منذ عام         

  .شرف الدين بن عيسى الجراحي، أحد أطباء صالح الدين، وفيه مقام الشيخ جراح
لقـد  . من الـسكن فـي القـدس      نحن لم نأخذ هذه األرض من اليهود الذين كانوا مطاردين ومطرودين            

  . خلصناكم من ظلم الرومان، وأتحنا لكم الفرصة للعودة للسكن في القدس وحولها
وأضاف النائب غنايم موجها حديثه للوزراء وأعضاء الكنيست اليهود الذي يقول بأنه يفضل القدس على               

ن سالم، وقد اضـطرت     السالم، يذكرني بقول موشيه ديان عن سالم بدون شرم الشيخ، وشرم الشيخ بدو            
  .1973إسرائيل بالتالي لالنسحاب من كامل سيناء بعد حرب 

قبل أيام تعرفت من خالل ندوة على مرض الزهايمر، وقيل أن هـذا المـرض يـصيب      : وأضاف غنايم 
أعصاب المخ والخاليا بالتلف ويؤدي إلى اضطرابات في الذاكرة والسلوك والتفكير، وأنا أعتقد أن هـذه                

سرائيلية مصابة بـ زهايمر سياسي وتاريخي، وذاكرتها التاريخية مصابة بهذا المرض، ألن            الحكومة اإل 
  . الحقيقة تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وستجبرون بالتالي على االنسحاب منها

  25/7/2009الرأي، األردن، 
  

  همبدأ بترحيل سكان حي الحليصة في حيفا لتوطين المستوطنين مكاني االحتالل .22
، )حيفـا (عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق الـسكن ألهـالي الحليـصة             : زهير اندراوس  - الناصرة

اجتماعا بهدف التصدي لخطر اإلخالء المخطط من قبل أفراهام جالنطي، وهو مستثمر من تـل أبيـب                 
 يدعي ملكية بعض البيوت في حي الحليصة، يسكن فيها عـشرات العـائالت العربيـة كـمـستأجرين                

  . محميين
والجدير ذكره ان المستثمر جالنطي بالرغم من أنه ال يستطيع أن يثبت ملكيته للشقق فقـد تمكـن مـن                    

احتّل المئات مـن رجـال      ) فبراير(الحصول على أوامر إخالء بحق بعض العائالت، اواخر شهر شباط           
 عائلة أبـو شـملة      الشرطة والوحدات الخاصة حي الحليصة وهاجم بعض رجال القانون الملثمين أفراد          

واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وسرقوا كل أغراض البيت، وطردوا سكانه، وتعمـدوا زرع الخـراب               
   . داخل البيت لكي ال يصلح للسكن

عقب عملية اإلخالء، تشكلت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن ألهالي الحليصة، التي تحركت علـى                
حيث أجرى وفد عن اللجنة مفاوضات مع السيد جالنطي،         . لخطيرةمختلف المستويات لحل هذه القضية ا     

أو ) في حـال تثبيـت ملكيتـه      (وطرح عليه إمكانيات مختلفة للتوافق على حل، منها بيع البيوت لسكانها            
تثبيت السكن المحمي ودفع كل المستحقات أو الموافقة على تعيين وسيط قانوني بين الطـرفين، ولكـن                 

سكان البيوت واللجنة الشعبية إنه غير معني بالحل التوافقي وكشف عن خطته القيام             أخيراً أخبر جالنطي    
  . بعملية إخالء جماعية وتوطين مستوطنين في البيوت فوراً عقب إخالئها

25/7/2009 ،القدس العربي  
  

  ذرعها لتهويد القدسأسرائيلية تعمل بكل الحكومة اإل: محافظ القدس .23
 قال محافظ القدس عدنان الحسيني لوكالة فرانس بـرس ان           ):ب ف ا( - ماجدة البطش  –القدس المحتلة   

الحكومة االسرائيلية تعمل بكل اذرعها الرسمية وغير الرسمية في عملية تهويد القدس عبر تهويد حـي                "
سلوان من الجهة الجنوبية وحي الشيخ جراح من الجهة الشمالية وراس العامود مـن الجهـة الـشرقية،                  

مالحقة المقدسيين في المحاكم في قضايا مفبركة لالستيالء        "وتحدث الحسيني عن     ".خل المدينة القديمة  ودا
موجة هدم البيوت المكثفة في المدينة وغرامات البناء واعتصام الناس في الخيم            "، مؤكدا ان    "على امالكهم 
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ى كاهل الناس وجـزءا مـن       جراء هدم بيوتهم واستفزازات المستوطنين المكررة، كل هذا يشكل عبئا عل          
  ".المعركة على القدس

عير "وفي حي سلوان، شيد المستوطنون مباني حديثة وكتبوا بالخط األسود العريض  على أحد المداخل                
وينتشر حراس اسرائيليون مسلحون في الشارع الرئيـسي وترفـرف االعـالم            . أي مدينة داوود  " دافيد

  .االسرائيلية على عدد من البيوت
25/7/2009الجديدة، الحياة   

 
  إصابة العشرات بحاالت اختناق في مسيرة بلعين األسبوعية .24

أصيب العشرات بحاالت اختناق جراء اطـالق قـوات االحـتالل القنابـل             : برهوم جرايسي  -رام اهللا   
  .الصوتية والغازية في مسيرة بلعين االسبوعية ضد الجدار ظهر امس الجمعة

25/7/2009الغد، األردن،   
  

  مهاجرا فلسطينيا في حوادث باليونان14 إصابة .25
 مهاجرا فلسطينيا بجروح طفيفة أمس في مواجهات مع 14أصيب : ب.ف.ـ أ) اليونان(سالونيكي 

وفي إحدى الحوادث قطعت سيارة . الشرطة قرب الحدود اليونانية مع تركيا، حسب ما أفادت الشرطة
ث عربات أخرى أثناء محاولتها تجنب عملية تحمل سبعة فلسطينيين إشارة مرور حمراء واصطدمت بثال

وبعد ساعات وفي المنطقة .  كيلومترا من الحدود40تفتيش تقوم بها الشرطة في الكساندروبولي على بعد 
نفسها، فقد سائق سيارة أخرى كانت تقل سبعة فلسطينيين السيطرة عليها أثناء مطاردتها من قبل الشرطة 

 .بعد أن رفضت التوقف لتفتيشها
25/7/2009لشرق األوسط، ا  

  
   مزيفة "إسرائيل"ـمستوطنون يبيعون منتجي الحجارة الفلسطينيين رخص عبور ل .26

 النقاب عن طريقـة احتيـال جديـدة يـستخدمها           "هآرتس"كشفت صحيفة   : زهير اندراوس  - الناصرة
بالمرة،  للحصول على أموال غير شرعية من الفلسطينيين عن طريق إجراءات غير قانونية              المستوطنون

ووفق المحلل عكيفا الدار، فقد بدأ منتجو حجارة فلسطينيون من الضفة الغربية وتجار إسرائيليون نضاال               
مشتركا لمواجهة محتالين، كثير منهم مستوطنون، يبيعون رخصا وهمية من أجل تعجيل نقـل منتجـات                

 العبريـة، ولفـت إلـى أن        الحجارة من مصانع حجارة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الدولـة           
شاحنات مزودة بشهادات إرسال تعرض بضائعها وكأن مصدرها مصانع إسرائيلية، تقوم بعبور أسـرع              
وأرخص، في جميع ساعات النهار، من غير حاجة إلى تنزيل حمولة وتحميل من جديـد فـي الجانـب                   

خر يجـري عليـه فحـص       اإلسرائيلي، مضيفاً انّه ال يجري على جزء كبير منها أي فحص أمني واآل            
سطحي نسبيا، في المقابل، الشاحنات المزودة بشهادة إرسال فلسطينية يطلب منها أن تمر بحسب طريقة               
ظهر إلى ظهر، أي نقل المنتجات عن ظهر شاحنة فلسطينية إلى ظهر شاحنة إسرائيلية، وعبورها محدد                

ينتقدون طريقة الظهر إلى الظهر ألنّهـا       لمدة ساعات قليلة من النهار، وزاد ان التجار ومنتجي الحجارة           
  .تسبب ضررا كبيرا للبضاعة يصل إلى عشرين بالمائة من قيمتها

وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أن رؤساء صناعة الحجارة يشكون من أن دفع رسوم الرعاية وطريقـة               
 150طيني يعملـون     ألف فلس  30الظهر إلى الظهر، تسببان أضراراً كبيرة بالفرع، الذي يعمل فيه نحو            

وزاد أن نصار ورفاقه في االتحاد الفلـسطيني طلبـوا          . ألف نسمة، إلى جانب نحو ألف عائل إسرائيلي       
مؤخراً تدخل رجال األمن األمريكيين الذين يعملون في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك منسق الرباعيـة               
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لمصانع، فيما يتهـدد خطـر اإلغـالق        توني بلير، مشيراً إلى أن الصعوبات أدت إلى إغالق عدد من ا           
  . مصانع أخرى

25/7/2009 ،القدس العربي  
  

   شرق القطاعتوغل يغلق معابر قطاع غزة التجارية واالحتالل ي .27
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الجمعة معابر قطاع غزة التجارية التي يسمح           : أشرف الهور  - غزة

وقـال مـسؤول    . والوقود لسكان قطاع غـزة المحاصـر      من خاللها بمرور كميات مقلصة من األغذية        
فلسطيني أن إسرائيل أبلغتهم أنها قررت إغالق كل من معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع، إضافة إلـى                  

  .شرق ميدنة غزة) نحال عوز(، والشجاعية )كارني(معبري المنطار 
طقة حدودية تقع إلى الـشرق      وفي سياق آخر قال شهود عيان ان قوة إسرائيلية مصفحة توغلت داخل من            

وذكر الشهود ان القوة تسللت تحت جنح الظالم الى تلك المنطقة، قبل             .من بلدة بيت حانون شمال القطاع     
  .أن تنسحب بعد انكشاف أمرها

25/7/2009 ،القدس العربي  
 

   دونما في نابلس40المستوطنون يصادرون  .28
 دونماً من أراضي الفلسطينيين في 40 من استولى عشرات المستوطنين، امس، على اكثر): وكاالت(

 . جنوب نابلس في الضفة الغربية، تحت أنظار االحتالل اإلسرائيلي المتواجد على حاجز حوارة
25/7/2009السفير،   

  
  اإلسرائيلية "آر آر سات"القدس تنفي تفاوضها مع فضائية  .29

، "معاريف" ما نقلته صحيفة "لسفيرا" نبيل العتيبي في حديث مع "القدس"نفى مدير قناة : مايسة عواد
وكانت الصحيفة .  اإلسرائيلية"آر آر سات"أمس، حول دخول قناة القدس في مفاوضات مع شركة 

 حول العالم، وتباع "هوت بيرد"التي تؤمن الخدمات لشركة الساتياليت «اإلسرائيلية قد قالت إن الشركة 
 "ورك وتتعاون مع بعض الجهات األمنية في إسرائيلأسهمها في البورصة اإلسرائيلية في تل أبيب ونيوي

 في أوروبا "القدس"مدته ثالث سنوات اللتقاط بث «قد دخلت في مفاوضات جادة مع القناة إلبرام عقد 
 . " ألف يورو شهريا42ًوأفريقيا عبر األقمار الصناعية، على أن يشمل االتفاق صيانة البث مقابل 

25/7/2009السفير،   
  

  تطالب برد رسمي حازم على تصريحات للكنيست مسيئة لالردن في األردن سالمية الحركة اإل .30
طالبت الحركة اإلسالمية في المملكة الحكومة برد فعل حازم تجاه تصريحات اسـرائيلية تحمـل               : عمان

إساءة للسيادة الوطنية لألردن ، محذرة من التقليل من خطورة مثل هذه التصريحات التـي تعبـر عـن                   
طالب مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمـل            و ".االسرائيلي التوسعي المخطط  "

اإلسالمي محمد الزيود برد فعل رسمي على التصريحات التي نقلتها وسائل إعالم عن رئيس الكنيـست                
علـى  أمنية أحد مؤسسي الحركة الصهيونية بقيام إسـرائيل         "الصهيوني ريئوفين ريفلين ، وقال فيها ان        

  ".ضفتي نهر األردن ما زالت قائمة
يؤكد "واعتبر عضو المكتب التنفيذي لجماعة االخوان المسلمين رحيل غرايبة ان تصريح رئيس الكنيست              

  ".المخطط الصهيوني الذي يطبخ على نار الحكومة الصهيونية المتطرفة
أمنيـة  "الصهيوني قال ان    يشار الى ان صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ذكرت أن رئيس الكنيست            

زئيف جابوتنسكي ، أحد اآلباء المؤسسين للحركة الصهيونية ، بقيام دولة إسرائيل علـى ضـفتي نهـر                  
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وذلك في رده على الرئيس اإلسـرائيلي   " األردن تصلح اليوم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل          
 على كافة أراضي إسرائيل على ضـفتي        إن جابوتنسكي كان يحلم بدولة يهودية     "شمعون بيريز الذي قال     

إن الزعمـاء قـد     .. ربما أكبر من الحيـاة    .. هذا الحلم برأيي ، كان حلماً كبيراً بالنسبة لنا        .. نهر األردن 
  ".جابوتنسكي لم يكن مخطئاً"، حيث أكد رئيس الكنيست في رده أن " يرتكبون أخطاء كبيرة أحياناً

  25/7/2009الدستور، 
  

 ي حل في المنطقة ال يعطي الفلسطينيين حقوقهم يبقى حال منقوصاأ: سليمانالرئيس  .31
شدد أمس رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان خالل استقباله مدير شؤون الشرق األدنى في : بيروت

وجوب "مجلس األمن القومي األميركي دانيال شابيرو في حضور السفيرة األميركية ميشيل سيسون على 
 ووقف خروقها اليومية بحرا وبرا وجوا، وكذلك 1701يل من أجل تطبيق القرار الضغط على إسرائ

شبكات التجسس كي يكون هذا االلتزام من جانبها دليال على رغبة جادة وصادقة في السالم لم تظهرها 
ورحب سليمان بشابيرو شاكرا لبالده مساعدتها للبنان في كل . "إسرائيل لغاية اآلن من خالل ما تقوم به

حل شامل وعادل ودائم في المنطقة ال يعطي الفلسطينيين حقوقهم، وفي "الميادين، ومكررا أن أي 
طليعتها حق العودة كما تنص على ذلك مبادرة بيروت العربية، يبقى حال منقوصا، ويبقي الوضع 

  . "عرضة لالنتكاس في أي لحظة
25/7/2009الشرق األوسط،   

  
   وطين إذا لم يتوصل المفاوضون إلى حل آخرال يمكن أن يتحمل لبنان الت: عون .32

ثمة مواضيع اساسية أن  " النهار"في حديثه مساء أمس لـ النائب العماد ميشال عون  قال:هيام القصيفي
في القدس بدأوا ترحيل السكان العرب، ومخطط بنيامين نتنياهو يسير في . تبحث في الشرق االوسط

لقد تحدثت عن التوطين منذ عام .  الفلسطينيين والتوطينشكل عادي، وتطرح اليوم عودة الالجئين
، وانا مدرك ان هذه اللحظة آتية، وكان ايهود باراك يقول في حينه، انه يرفض عودة الالجئين، 1999

ثم عقدت المفاوضات في جنيف، وتخيل المفاوضون حلوال، يقال انها تضع . وليسكنوا حيث هم
فاذا رفضت اسرائيل مثال عودة الالجئ المقيم في . الذهاب الى بلد آخرالفلسطينيين امام خيار العودة او 

واذا بدأ البحث في هذه المواضيع فلدينا امور . لبنان، ورفضه البلد الثالث، فهذا يعني انه سيبقى في لبنان
اذ ال يمكن ان يتحمل لبنان التوطين، ان لم يتوصل . كثيرة لنقولها، الننا حاليا نتحفظ عن قولها

 .لمفاوضون الى حل آخرا
25/7/2009النهار،   

  
       مقتل فلسطيني بحاجز تفتيش لبناني   .33

قتل فلسطيني وأصيب جندي لبناني بجروح في تبادل إلطالق النار بين مسلحين داخل سيارة              ): وكاالت(
أن وأوضحت الوكالة الوطنية الرسمية لإلعالم       .وجنود عند حاجز للجيش في منطقة المدفون شمال لبنان        

الجيش كان يطارد سيارة يستقلها أربعة أشخاص كانوا أطلقوا النار في منطقة حاريصا الجبليـة، وعنـد                 
وصول السيارة إلى نقطة المدفون أطلق أفرادها النار على عناصر الحاجز فأصـيب الجنـدي بجـروح                 

ولة للفرار، ممـا     فقد حاولت السيارة عبور الحاجز من دون توقف في محا          ،وطبقا للوكالة  .طفيفة في يده  
وإطالق نار بين أفرداها وعناصر الحاجز سقط نتيجته أحد المطلوبين األربعة ويـدعى              أدى إلى اشتباك  

، رائـد   )سوري(والمطلوبون هم إلى جانب القتيل الفلسطيني حسين، فراس الطرم           .عالء محمود حسين  
  ).لبناني(وحسين األشقر ) فلسطيني(غازي 

24/7/2009نت، .الجزيرة   
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  لى غزة عبر معبر رفحإدريد لحام يصل  .34

مم المتحـدة  منظمة األ"وايا الحسنة السابق في الفنان السوري دريد لحام، سفير الن     وصل :أ ف ب   -غزة  
وقالـت مـصادر    .  الى قطاع غزة ترافقه زوجته عبر معبر رفح الحـدودي          ،مسأ ،)يونيسيف ("للطفولة

عبوره إلى غزة، وبالتالي سمح له بالعبور إلى القطـاع          مصرية إن دريد لحام أنهى اإلجراءات الالزمة ل       
وشددت على أن القاهرة ال تمنع أحداً من دخول غزة لمساندة الفلسطينيين وفـك              . من طريق معبر رفح   

وهذه الزيارة  . الحصار، لكن هناك عدداً من اإلجراءات ال بد من استكمالها، من بينها موافقة سفارة بلده              
  .لى قطاع غزة منذ سيطرت عليه حركة حماسإ لفنانين عرب التضامنية هي االولى

   25/7/2009الحياة، 
 

  "معاليه أدوميم"بين القدس و" 1إيه "من البناء في منطقة " إسرائيل"أميركا تحذر  "هآرتس" .35
العبرية أن الواليات المتحدة  قد وجهت تحذيراً صارماً         " هآرتس"ذكرت صحيفة :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

 من أبعاد قيامها ببناء آالف الشقق السكنية الجديدة في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة                "ئيلسراإ"لـ
 بهدف ربط المـستوطنة     "1إيه  " شرق المدينة في الطريق إلى أريحا، المعروفة بالمنطقة          "معاليه أدوميم "

عتبـرت اإلدارة األميركيـة أي      وا. "القدس الموحدة " جزءاً من     "سرائيلإ"بالمدينة المحتلة التي تعتبرها     
  ".هداماً"تغيير في الوضع القائم في هذه المنطقة 

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو التزم خالل حملته االنتخابية األخيرة تنفيذ مخطط البناء              
 ليعلن أنه   "ميممعاليه أدو "الجاهز منذ سنوات في المنطقة المذكورة، واختار أن يطلق حملته من مستوطنة             

  ."ألنني أرغب في رؤية أحياء يهودية في بناء متواصل واحد"سيربطها بالقدس 
ـ        كل خطط البناء اليهـودي     " معارضتها أيضاً     "سرائيلإ"إلى ذلك، أوضحت إدارة الرئيس باراك اوباما ل

 قبـل   ، بغض النظر عن حجمه، وطلبت من نتانياهو عدم فرض حقائق على األرض            "في القدس الشرقية  
وترى واشنطن أن تراكم مشاريع صغيرة في القدس        . التوصل إلى تسوية المكانة القانونية للقدس الشرقية      

يقود إلى مفعول متراكم يدمر فرص التوصل إلى تسوية سياسية، فضالً عن المعارضة الشديدة              "الشرقية  
  . "في العالم العربي عموماً، وفلسطينيي القدس الشرقية تحديداً

25/7/2009 الحياة،  
 

  تجدد رفضها للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي بريطانيا .36
أكدت بريطانيا على أن المستوطنات اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية المحتلـة  : لندن ـ أمير نبيل 

تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهذا يشمل المستوطنات في كل من القـدس الـشرقية وفـي                
 . ة، كما وصفت التوسع فيها بأنه يمثل عقبة أمام عملية السالمالضفة الغربي

إن بريطانيا تنظر إلـى     " الشرق"وقال باري مارستن المتحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريحات ل         
القدس على أنها بالضرورة عاصمة لدولتين، إال أن تفاصيل كيف تصبح القدس عاصمة مشتركة يجـب                

وضات بين الطرفين، ولدينا في القدس الشرقية قنصلية عامة وقنصل عام لـيس             تحديدها من خالل المفا   
معتمداً لدى أية دولة، وهذا تعبير عن وجهة نظرنا بأنه ليس هناك حاليا أي دولة لها سيادة على القدس،                   

 تـؤدي   – بما فيها التوسع في بناء المستوطنات        –ويتعين على كل من الطرفين عدم القيام بأي نشاطات          
 . إلضرار بذلكل

وحول المنتجات الواردة من المستوطنات قال المتحدث إن بريطانيا تعمل على ضمان أال تستفيد البضائع               
وأكد على  . "سرائيلإ"التي مصدرها المستوطنات من االتفاقيات التجارية المبرمة بين االتحاد األوروبي و          

بيوت في القدس الشرقية وطرد المواطنين منهـا        أن بريطانيا واالتحاد األوروبي أعلنا معارضتهما لهدم ال       
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وأن أي إجراءات تتخذ لتغيير الحقائق على األرض في القدس الشرقية، ومواصلة لندن دعم المنظمـات                
 . التي تراقب نشاطات البناء في المستوطنات والبؤر االستيطانية غير القانونية

25/7/2009الشرق، قطر،   
  

  لسامية بعد حرب غزةأعمال قياسية لمعاداة ا: لندن .37
 609 وصل عدد االعمال المعادية للسامية في المملكة المتحدة رقمـاً قياسـياً مـع                ): ب . ف .أ( –لندن  

، 2008، وهو رقم أكبر مما سجل في مجمـل عـام            2009حوادث سجلت خالل النصف األول من عام        
  .مة يهوديةوهو يترجم خصوصاً بالهجوم االسرائيلي على قطاع غزة، حسب ما أعلنت منظ

اليهود البريطانيين يواجهون   " مارك غاردنر إن     "كومينيتي سوكوريتي تراست  "وقال الناطق باسم منظمة     
مستوى غير مسبوق من االعتداءات والتهديدات العنصرية التي تهدد راحة طائفتنا اليهودية التي تعـيش               

 فـي   2009صف االول من عام      حوادث معادية للسامية في الن     609وسجلت المنظمة   . "بسرور ورفاهية 
 وقـت الهجـوم     2006وسجل الرقم القياسـي الـسابق عـام         . 2008 حادثاً في مجمل عام      544مقابل  

من ناحيته، أعرب وزير الدولة البريطاني للـشؤون الخارجيـة          .  حادثاً 598االسرائيلي على لبنان، مع     
الحكومة البريطانية ملتزمة كلياً    "صل إن    من هذه االرقام، وقال في بيان منف       "قلقه الشديد "إيفان لويس عن    

ال يمكننا بكل بساطة التساهل مـع       . التصدي ألي نوع من اعمال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية          
أولئك الذين يسعون الى استغالل نزاعات في الخارج من أجل تبرير أعمال عنصرية وإجرامية ضد أي                

  ."كان من المواطنين البريطانيين
25/7/2009، الحياة  

  
   تنفي فرار مديرها من غزة بسبب تهديدات بالقتل"ونرواأ" .38

) اونـروا  ("وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين       " نفت   ):رويترز( -القدس المحتلة   
 يزعم أن مديرها جون غنغ فر من غزة بعد تلقيه تهديـدات             ،مسأ ،سرائيليةإبشدة تقريراً نشرته صحيفة     

  .تل من حركة حماس التي تسيطر على القطاعبالق
 كريس جانيس ان نبأ فرار غنغ بسبب تهديدات بالقتل من حماس ألنه رفـض               "اونروا"وقال الناطق باسم    

وأضـاف فـي    . "زائف تماماً "ساس له من الصحة و      أتسليم ماليين الدوالرات من أموال المساعدات، ال        
 على اونروا يساوي في الخطأ والسخافة ما قيل عن غنـغ             أي حديث عن أن حماس لها أي سلطة        ": بيان

  ."لديه سجل قياسي في مواجهة تهديدات وهجمات سابقة) الذي(
25/7/2009الحياة،   

  
  "إسرائيل"شعبية أوباما تراجعت في  :استطالع .39

لـف  أ 27الـذي شـمل     و "بيو" اظهر استطالع للرأي اجراه باحثون في مركز         ): ب . ف .أ (–واشنطن  
 دولة إضافة الى األراضـي      24، في   )يونـيو( حزيران   16و) مايو(يار  أ 18الفتـرة بـين   شخص في   

الفلسطينية ونُشرت نتائجه أمس، ان صورة الواليات المتحدة تحسنت في شكل كبير في كثير مـن دول                 
ولة الوحيدة    هي الد   "سرائيلإ"وكان الفتاً ان    . العالم، بفضل انتخاب باراك اوباما رئيساً للواليات المتحدة       

   .التي تدهورت فيها النظرة الى اوباما
25/7/2009الحياة،   
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   مليون يورو مساعدات للضفة وغزة   125إيطاليا ترسل  .40
 125 أعلنت إيطاليا الخميس أنها قدمت مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة بأكثر مـن               :)آي.بي.يو  (

 على عاتقها خالل مؤتمر باريس في ديـسمبر عـام           مليون يورو، وذلك احتراما لاللتزامات التي أخذتها      
اإليطالية عن بيان صـادر عـن الخارجيـة         ” آكي“ونقلت وكالة انباء     . إزاء األراضي الفلسطينية   2007

إلى ان التمويل اإليطالي في إطار       أشار   اإليطالية، أن القنصل العام اإليطالي في القدس لوتشانو بيتسوتي          
  . مليون يورو122 وصل إلى 2009-2008مين الخطة المذكورة، خالل العا

25/7/2009الخليج،   
  

  إشاعات "مؤامرة اغتيال عرفات" و..يستقصدونني ألنني خصم عنيد لحماس واإلخوان: دحالن .41
اعتبر محمد دحالن عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزير الدولة للشؤون الداخلية : علي الصالح

مع الجانب اإلسرائيلي، ) أبو مازن(ئيس الفلسطيني محمود عباس األسبق، أن ما نُشر عن تآمره والر
الغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، جزء من مؤامرة لضرب الشرعية السياسية الفلسطينية بالتساوق 
مع االدعاءات اإلسرائيلية بأنه ليس هناك شريك فلسطيني، بهدف إفشال المحاوالت األميركية للتوصل 

 .إلى حل
ن على قطر ووسائل إعالم قطرية متهما إياها بأنها طرف في حملة تضم حماس واإلخوان وحمل دحال

ألنني «وأضاف أنهم يستقصدونه شخصيا . المسلمين لضرب رأس الشرعية الفلسطينية ممثال بأبو مازن
 أغسطس 4وقال دحالن إن فتح بعد مؤتمرها المقرر عقده في . »خصم عنيد لحماس واإلخوان المسلمين

ولمح دحالن إلى أنه قد يرشح نفسه للجنة المركزية للحركة، نافيا . المقبل، لن تكون كفاح ما قبله) اب(
ما ورد عن أن لجنة التحقيق الداخلية التي شكّلها أبو مازن برئاسة الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة 

ف ذلك بأنه مجرد ووص. وعضو اللجنة المركزية، أوصت بعد السماح له بعضوية المجلس الثوري
 :وفي ما يلي نص الحوار الذي تم مع دحالن الموجود في الضفة الغربية، عبر الهاتف. تلفيقات

اتريدني .. ـ هذا الكالم مسخرة ومهزلة ال يستحق الرد عليه... ما نشر عن مؤامرة اغتيال عرفات* 
 .الذي ال معنى له) فاروق القدومي(أرد على كالم أبو اللطف 

بينك وبين الجانب اإلسرائيلي لم يقتصر على اتهامات أبو اللطف » لقاءات تآمرية«ديث عن لكن الح* 
بالتآمر على اغتيال ياسر عرفات، بل جاء أعلى لسان ) أبو مازن(في عمان، لك وللرئيس محمود عباس 

ؤولين ونُسب إلى هؤالء المس. مسؤولين فلسطينيين آخرين لوسيلة إعالم قطرية يوم األربعاء الماضي
 وطلبت فيها قتل 2003) تموز( يوليو 13القول إنك اجتمعت بوزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز في 

 .»على طريقتنا«عرفات 
لكن رأيي الشخصي، وأنا مقتنع بذلك، هو .  أبو مازن رئيس وال يريد أن يحكي أو يعاتب أي طرف-

إذن .  قطر، على رأس الشرعية الفلسطينيةأن هناك حملة إسرائيلية وحماس واألدوات اإلعالمية في
. وهذه األطراف ليست لها مصلحة باستمرار النظام السياسي في فلسطين. المسألة ليست شخصية

أبو مازن من خالل نميمة إعالمية، » تعاقب«وإسرائيل تريد أن . وحماس عبرت عن ذلك باالنقالب
هذه أول مرة يتخذ فيها أبو مازن مثل هذا .. ياهونتن) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(لرفضه لقاء 

إسرائيل تعتقد أن بإمكانها أن ترسم . الموقف، لذا علينا أن نشجعه ونعززه وأن نقف معه في موقفه هذا
وبالمناسبة فإن هذه الحملة من . النظام السياسي الفلسطيني من خالل نميمة إعالمية هنا وأخرى هناك

. أنا ما زلت أذكر تلك الحملة). الرئيس ياسر عرفات( زمن أبو عمار إعالم قطر كانت موجودة في
وكان الهدف أبو عمار، محاصرته وإسقاطه . المنهج لم يتغير، واألسلوب لم يتغير واألدوات لم تتغير

ولو . والهدف اليوم هو نزع الشرعية عن أبو مازن حتى ال يكون هناك شرعية فلسطينية أخرى. سياسيا
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 شرعية لحماس لكان ذلك أهون الشرور، لكن الهدف هو نزع الشرعية بالكامل وأن ال كانوا يريدون
 .يكون هناك تمثيل فلسطيني في المطلق، وأن تطبق نظرية اإلسرائيليين بأنه ليس هناك شريك فلسطيني

 ولكن أين مصلحة قطر في ذلك؟* 
من مرة، وأطراف عربية بادرت غير أبو مازن يبادر معهم أكثر .. واهللا نفسي أفهم..  واهللا ال أدري-

 .لكن يبدوا أنهم يستضعفوننا. مرة
 تقصد يستضعفون السلطة؟* 
هل هناك تفسير آخر ما دام الهدف يصب في نزع .  يستضعفون السلطة وأبو مازن وحركة فتح والكل-

وقطر . الشرعية الفلسطينية هدف إسرائيل ونتنياهو في نزع الشرعية وذلك لتكريس نظرية الال شريك
فال قطر . واهمة إذا اعتقدت أنها تستطيع أن تحدد من الزعيم ومن غير الزعيم في المجتمع الفلسطيني
 .وال إذاعاتها وال تلفزيوناتها تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني من يكون ومن ال يكون

 لماذا يستقصدون محمد دحالن على وجه الخصوص وال أحد غيره؟* 
وهم يساعدون ويساندون حماس . ونني ألنني خصم عنيد لحماس واإلخوان المسلمين إنهم يستقصد-

في الحقيقة إن ما يقولونه أو ينقلونه ال يعنيني، ما يعنيني هو أن المجتمع . واإلخوان ضد فتح علنا وسرا
كل ذلك شوشرة . الفلسطيني أصبح أكثر وعيا وأكثر معرفة، ويعرف الغث من السمين وغير مكترثين

ألنهم أدركوا ) المقبل) آب( أغسطس 4مؤتمر فتح السادس الذي سيعقد في بيت لحم في (لى مؤتمرنا ع
فحماس من جهتها تمنع أعضاء فتح من المشاركة فيه وتقمعهم وتعتقلهم . أن المؤتمر أصبح أمرا واقعا

. ة الفلسطينيةوقطر من جهتها تدعم حماس وتمارس كل أشكال التشويه لرموز الحركة الوطني. وتهينهم
ما تفسير . وإسرائيل ال تتعامل مع أبو مازن على الرغم من مواقفه السياسية الصلبة في الفترة األخيرة

 ذلك؟
 ...اتهامات أبو اللطف و* 
وكذلك موقع » مركز دانيال زئيف« يا سيدي هذه معلومات نشرها موقع إلكتروني إسرائيلي اسمه -
، ونشرتها حماس في ذلك الوقت لكن بأدب شديد، 2003 عام من) حزيران( يونيو 15، في »دبكة«

في حينه شككت حماس في مصداقيته ألننا في ذلك الوقت . دفاعا عني ألني في حينها كنت صحبه معهم
ما هم شوهوه ونكلوا . فهل أصبح عرفات اآلن حلوا عند قطر وحماس. كنا متهمين بأننا حلفاء إلسرائيل

 ..لى قلوب كل الفلسطينيين خصوصا الذين عاشوا معهأبو عمار ع. فيه في حياته
لكن كان هناك تنسيق أمني مع الجانب اإلسرائيلي في حينها وكانت تتم اللقاء مع المسؤولين * 

 .اإلسرائيليين
» آب«أبو مازن استقال في أغسطس ( كنا في ذلك الوقت، أقصد أنا وأبو مازن، خارج الحكومة -

وبعدين ثم ما هذه ). ي كان يشغل دحالن فيها وزير الدولة لشؤون الداخلية من رئاسة الحكومة الت2003
لمعلوماتك أنا حتى اآلن لم أقرأ المحضر المزعوم، ألن . االجتماعات الكبرى التي تحتاج إلى محاضر

 .الهدف هو إلهاؤنا عن تحضيراتنا للمؤتمر
 ..ةأنت تقول إن االجتماع المعني تم وأنت وأبو مازن خارج السلط* 
 . نعم، نعم-
 ...أنت تقول إن الهدف مما تسميه بالحملة، هو التشويش على مؤتمر فتح* 
 بل أكبر من ذلك، إنه نزع الشرعية السياسية الفلسطينية في الوقت الذي تطرح فيه الواليات المتحدة -

ضيع هذه إذن الفكرة هي أن ال يكون هناك شريك فلسطيني حتى ت. مشروعا قد يخلق منه فرصة وأمل
إضافة إلى نزع الشرعية عن أكبر وأعظم حركة وطنية في . هذا هو الهدف السياسي الكبير. الفرصة

لكن المؤتمر . تاريخ الشعب الفلسطيني وهي حركة فتح، وإن كانت قد مرت بكبوة ومرحلة ضعف
 فيها تحريض، سيشكل انطالقة جديدة لحركة فتح ويعيد االعتبار للعمل السياسي الفلسطيني بطريقة ليس
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ثانيا إعادة . فيها محافظة على الثوابت، وفيها في نفس الوقت برنامج سياسي يتالءم مع الحراك الدولي
ثالثا إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس مركزي . االعتبار إلى الحياة التنظيمية

بعا إيجاد حل جدي وواضح يحفظ الكرامة لكل ورا. هذا ما أراه وأسعى من أجله. ولجنة تنفيذية جديدين
 .هذا ما أتمناه كمخارج من هذا المؤتمر. األطراف بمن فيهم حماس إلعادة اللحمة للوضع الفلسطيني

هل تعتقد أن المؤتمر سيعقد في موعده حتى لو أن حماس منعت أعضاء المؤتمر من غزة وعددهم * 
 ؟1555 من أصل 400

 .ذه االفتراضات أنا ال أريد الخوض في ه-
 ...لنفترض أن إسرائيل منعت أعضاء الخارج من المشاركة. لننس حماس* 
 . أوال إسرائيل وافقت على إدخال كل الناس-
 إسرائيل وافقت على جميع األسماء؟* 
، فإنها ستكون )منع األعضاء من مغادرة غزة( نعم، وإذا ما كانت حماس سترتكب مثل هذه الحماقة -

وإذا . تاريخها ألن هذا ليس موضوع صراع سياسي بل موضوع عملية ديمقراطيةوصمة عار في 
 .اعتقدت أن هذا سيخدمها فإنها ستكون مخطئة ألنه سيكون له أضرار على حماس قبل فتح

ولماذا تتوقع من حماس أن تسهل لكم هذا المؤتمر؟ أليس من الممن أن تكون حماس تنسق مع أبو * 
 .. الداخلاللطف إلفشال المؤتمر في

وفي هذا السياق ألمح محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أمس إلى .  هذا القرار راجع لهم-
وقال . أن الحركة قد ال تسمح لعناصر فتح في غزة بالسفر إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر

إذا كانوا يعتقلون «: الزهار للصحافيين عقب صالة الجمعة في مسجد العمري شمال قطاع غزة أمس
بحجة أنه لن يتم وقف ملف االعتقال إال بعد إنهاء االنقسام فنحن نقول إنه بعد أن ينتهي االنقسام يستطيع 

 .»كل إنسان أن يتحرك بحرية
 عنصر للمشاركة في المؤتمر، 400طلبت، بوساطة مصرية، أن يخرج أكثر من «وأوضح أن فتح 

 .»ة بالسيئةالحسنة بالحسنة والسيئ: ونحن نقول
اتهامات أبو اللطف قد تأتي في إطار التناحر بين الرجلين الذي يعود إلى ما قبل اتفاق أوسلو عام * 

، لكن ما الذي »لدولة فلسطين«، وتطور بعد نجاح أبو مازن في إبعاد أبو اللطف وزير خارجية 1993
ولين األمنيين كانوا ينسقون مع يدفع أبو اللطف إلى مهاجمتك أنت، خصوصا وأن هناك الكثير من المسؤ

 اإلسرائيليين؟
 قد يكون هناك أطراف في حماس ترى في نجاحي وانعقاد المؤتمر وإجراء االنتخابات وربما أمل -

 .نجاحي في عضوية اللجنة المركزية، أحدث لديهم ربكة
 هل هذا يعني أنك مرشح لعضوية اللجنة المركزية؟* 
ي في فتح سأطرحه في المؤتمر وسأشارك في هذه العملية، والشيء طبعا أنا لي موقف ورأ..  بيجوز-

 .المؤكد أن فتح بعد المؤتمر لن تكون كما كانت قبله
لكن لجنة التحقيق الفتحاوية الداخلي في أحداث غزة التي أدت إلى فرض حماس سيطرتها على القطاع * 

 الثوري أو أي مناصب ، أوصت بطرد دحالن من عضوية المجلس2007) حزيران( يونيو 14في 
 ..حركية

لجنة التحقيق ولم تأت على اسمي إال في ) لتقرير(لدي نص حرفي .  هذا غير صحيح، كلها تلفيقات-
بالتأكيد أن أحداث غزة يتحمل مسؤوليتها كل النظام السياسي الفلسطيني، أقصد فتح، رغم . قضايا ثانوية

ن افتح هذا الملف اآلن، وسأفتح بالمؤتمر بكل محبة ولكن ال أريد أ. أنني في حينها كنت في المستشفى
 .ومودة، من أجل االستفادة مما جرى لتطوير أدائنا الفتحاوي
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في موضع مؤتمر فتح، هل صحيح ما نُقل على لسان رفيق النتشة وكذلك على لسانك، من أن فتح لم * 
 تعترف بإسرائيل ولن تعترف بها؟

ففي نظامنا الداخلي ليس مطلوبا منا كأحزاب أن نعترف . دقيق انا أول شخص يطرح هذا الكالم وهو -
 .المنظمة وقّعت ونحن التزمنا بالتزامات المنظمة. أو ال نعترف بإسرائيل

 لكن كحركة، ليس هناك أي تغيير في الموقف؟* 
ليس مطلوبا مني كحزب أن اعترف .  ال تغيير في الموقف، ونحن غير ملزمين بما تلتزم به الدول-
المطلوب فقط من النظام السياسي الفلسطيني . ليس هناك حزب يطلب منه أن يعترف بدولة. ولبد

 .المتمثل في منظمة التحرير أن يعترف بإسرائيل وهي تعترف به
 إذن لماذا يطلب من حماس أن تعترف بدولة إسرائيل، إذا كان هذا الكالم دقيقا؟* 
، لوبا من حماس كحزب سياسي أن تعترف بإسرائيلليس مط.  هذا غير صحيح، وأنا قلت ذلك علنا-

وأنا ال أشجعها على ذلك، ولكن على الحكومة أن تلتزم ببرنامج المنظمة، وظيفتها أن تنفذ برنامج 
 .ليس مطلوبا من حماس أن تعترف بإسرائيل، فهذا ادعاء كاذب. المنظمة

 .العتراف بإسرائيلهذا يعني أن فتح لن تغيير من نظامها الداخلي في ما يتعلق با* 
المطلوب منا أن نأتي ببرنامج سياسي منطقي .  مش مطلوب منا أصال أن نغير في نظامنا ودستورنا-

وأن يكون هذا البرنامج مقبوال دوليا حتى نكون . وواقعي ومتماسك ويحافظ على الثوابت ويتمسك بها
 .جزءا من المعادلة الدولية

 مسلح؟ولن يسقط المؤتمر بند الكفاح ال* 
ولكن القيادة .  نحن لدينا حق مكفول بالقوانين الدولية لمقاومة االحتالل كشعب يعيش تحت االحتالل-

 .وليس كل من هب ودب.. هي التي تقرر الشكل والمضمون ومتى وكيف وأين
25/7/2009الشرق األوسط،   

  
  حصار غزة مستمر في سياقه اإلقليمي  .42

   نقوال ناصر  
ح بجنيف يوم األربعاء الماضي، ونظمته لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب في اجتماع دولي افتت

الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف لبحث مسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القانون اإلنساني 
اع غزة الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، غداة العدوان الذي شنته دولة االحتالل اإلسرائيلي على قط

أوائل العام الجاري، ومناقشة نتائج التحقيقات التي قامت بها األمم المتحدة ومقررها الخاص جون فولك 
 وجامعة الدول العربية وبرلمانيون دوليون وغيرهم -الذي ما زالت حكومة االحتالل تمنعه من الدخول–

أن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً من المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، أجمع المتحدثون على 
عن تحمل مسؤولياته عن فك الحصار المفروض على القطاع، وعن إلزام دولة االحتالل بالتزاماتها، 

 مون، بينما أدان –وهو ما حثها عليه في رسالة إلى المجتمعين األمين العام لألمم المتحدة، بان كي 
ة االحتالل في االستهتار الكامل بالقانون اإلنساني رئيس اللجنة المنظمة، بول بادجي، استمرار دول

الدولي، وأدان رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ميغويل ديسوتو بروكمان، في بيان قرئ باسمه 
بعد مضي ستة أشهر على صدور قرار الجمعية العامة " صامتاً"المجتمع الدولي نفسه ألنه ما زال يقف 

فروض على حرية حركة الناس والسلع من القطاع وإليه، معتبرا أن الذي حث على رفع الحصار الم
  ".الحصار مستمر"، وأن "لم تنته بعد"الحرب على غزة 

لكن المفارقة المثيرة للسخط حقاً أن القوة األميركية العظمى التي ما زالت تهيمن على قرار المجتمع 
ا زالت مصرة كما يبدو على قلب الحقائق الذي أدانه بروكمان، بل إنها م" الصمت"الدولي لم تكتف بـ

وتزييفها أمام الرأي العام العالمي، كما يستدل من الرسالة التي وجهها رئيس البيت األبيض، باراك 
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يوليو الجاري إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس ليحثه على استثمار المساعي / أوباما، أوائل تموز 
العربية واإلسالمية عن " فك العزلة"حصار عن غزة بل من أجل الحميدة للمملكة، ليس من أجل فك ال

، وحتى عندما حاول أوباما أن يكون "وبين العالم العربي) إسرائيل(جسر الفجوات بين "دولة االحتالل بـ
متوازنا في رسالته لكي يدعو دولة االحتالل إلى وقف االستيطان، وتفكيك المستوطنات التي توصف 

ة حواجز الطرق فإنه لم يتطرق البتة إلى ضرورة فك الحصار عن القطاع، ال بل إنه بالعشوائية، وإزال
بدا كمن يحرض على استمرار هذا الحصار عندما  حث المغرب أيضا على دعم سلطة الحكم الذاتي 

ضد االحتالل، على " في بناء قوات أمنها لمواجهة اإلرهاب، وإنهاء التحريض"الفلسطيني في رام اهللا 
كالة األنباء المغربية الرسمية في الرابع من الشهر، في إشارة غير مباشرة إلى المقاومة المحاصرة ذمة و

  . في قطاع غزة
وقد بدأ المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشيل جولته الثالثة في المنطقة على خلفية موقف أميركي 

روقة على نطاق واسع على كل حال، العربية عن دولة االحتالل، وهي عزلة مخ" العزلة"يسعى إلى فك 
في إطار مواصلة الحصار اإلسرائيلي األميركي العربي على قطاع غزة باعتباره جزءاً من المواجهة 

اليهودية يوم األربعاء الماضي " فوروورد"األوسع مع إيران، في إطار ما قال ناثان غوتمان في صحيفة 
هودية األميركية في الثالث عشر من الشهر الحالي باعتماد مبدأ قدمه أوباما لممثلي الجالية الي" تعهد"إنه 

لمبادلة الضغط على دولة االحتالل لوقف نشاطها االستيطاني بالضغط على العرب للتطبيع " التبادلية"
، وألن " وحدهما–) إسرائيل( أو –التقدم نحو السالم ال يمكن أن يكون مسؤولية الواليات "معها، ألن 

، وألن مبادرة "في المنطقة) إسرائيل(لقبول مكانة .. تهيئة جماهيرها .. لعربية مسؤولية الدول ا"على 
  . ، كما قالت وزيرة خارجيته هيالري كلينتون بعد يومين"لم تعد كافية"السالم العربية وحدها 

تاهما تستخدم وقد اتضح خالل األيام القليلة الماضية أن اإلدارة األميركية ودولة االحتالل اإلسرائيلي كل
البتزاز العرب، فالوزيرة كلينتون، من تايالند األربعاء الماضي، " الخطر النووي اإليراني"فزاعة 

على "أميركية فوق المنطقة لتحييد القدرة اإليرانية " مظلة دفاعية"استخدمت هذه الفزاعة للترويج لـ
تها لصرف األنظار بعيدا عن احتاللها ، بينما تستخدم دولة االحتالل الفزاعة ذا"المضايقة أو الهيمنة

  . "حل الدولتين"إلجماع الدولي على لألراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان من أجل تحييد ضغوط ا
وفي هذا السياق تندرج جولة ميتشل الجديدة، التي كانت اإلمارات العربية المتحدة محطتها األولى 

ى داللتها بأن عقدة الصراع العربي اإلسرائيلي عربية، ال وسوريا محطتها الثانية، في رسالة ال تخف
فلسطينية، وبأن حلها حسب الفهم األميركي يبدأ في العواصم العربية ال في األرض الفلسطينية المحتلة، 

 اإلسرائيلي –وبأن مهمة ميتشل للتهدئة على جبهة هذا الصراع تندرج في خدمة المخطط األميركي 
إن وصول وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس إلى دولة . راتيجية على المنطقةاألوسع للهيمنة االست

االحتالل اإلسرائيلي يوم اإلثنين، ثم وصول مستشار األمن القومي األميركي جيمس جونز إليها يوم 
الثالثاء التالي  مصحوبا بوفد من مسؤولي البيت األبيض، ووزارات ووكاالت أميركية عديدة لعقد 

مع نظرائهم اإلسرائيليين، على ذمة يديعوت أحرونوت الصادرة األربعاء الماضي، " استراتيجياجتماع "
  . ال يترك مجاال للشك في اإلطار اإلقليمي الذي تندرج فيه مهمة ميتشل

وفي السياق ذاته، جاءت أوامر تل أبيب بإجراء مناورات لسالح الجو لمسافات طويلة تغطي المسافة بين 
نووية لحقت بها بعد أيام سفينتا صواريخ " دولفين"ة وبين إيران، ثم إرسالها غواصة فلسطين المحتل

حربيتان عبر قناة السويس إلى البحر األحمر، في ما وصفه عبد الباري عطوان رئيس تحرير القدس 
، لكن تسويغ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط له "العربدة اإلسرائيلية"العربي اللندنية بـ

، بعد أن خفف من أهميته بالتكهن بأنه ربما 1888بأنه تطبيقا التفاقية القسطنطينية لعام ) 16/7/2009(
لقوات دولة االحتالل، قد حول العربدة اإلسرائيلية إلى عربدة سياسية عربية " مناقالت"جاء في سياق 

  . للتغطية على العربدة األميركية األخطر في المنطقة
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األميركية إلى " عاشت فلسطين"لي تأخرت الموافقة المصرية على دخول قافلة في أواسط الشهر الحا
موثقة قانونيا " إفادات"قطاع غزة، ألن السفارة األميركية في القاهرة اشترطت توقيع المشاركين فيها على 

ر يتنازلون بموجبها عن حقوقهم كمواطنين أميركان في حماية حكومتهم لهم، لتجعل منهم عبرة لمن يفك
من غيرهم من األميركيين بكسر الحصار المفروض على غزة، حيث لم يكتف العدوان اإلسرائيلي 

، كما قال عضو مجلس بلدي مدينة نيويورك المشارك في "دمرها بالكامل"بقصف المدرسة األميركية بل 
  . القافلة شارلز بارون

التي توفر بيئة سياسية موضوعية لجعل أي والناقد العربي والفلسطيني لهذه السياسة الخارجية األميركية، 
عدوان جديد على غزة مسألة وقت فقط، يجد نفسه كبالع السكين وهو يلوم المجتمع الدولي على صمته، 
أو يلوم أوباما على عدم صمته، بسبب حرج مطالبتهما بأن يكونوا فلسطينيين أكثر من القيادة الفلسطينية، 

لي بها ممثلة للشعب الفلسطيني ومفاوضة باسمه، فهذه القيادة نفسها التي يعترف أوباما والمجتمع الدو
خارجة على "ممثلة في الرئاسة الفلسطينية برام اهللا قد أصدرت مراسيم رئاسية تعتبر المقاومة بعامة 

يمثل امتداداً إقليمياً إليران، في إهانة صارخة " انقالباً"، وتعتبر وجودها في القطاع بخاصة "القانون
ريخ لم ينقطع من الكفاح الوطني الفلسطيني استمر قبل إيران، وسوف يستمر بعدها بالتأكيد، وهي لتا

قيادة لم تعتمد حتى اآلن إنهاء حصار قطاع غزة شرطاً مسبقاً الستئناف التفاوض مع دولة االحتالل ال 
 .يقل أهمية عن وقف االستيطان االستعماري لألرض الفلسطينية

25/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  عاماً على النكبة60ما يريده دايتون بعد  .43
عصام نعمان   

في بيت لحم ” فتح“أو أرجئ، وسواء انعقد مؤتمر ” حماس”و” فتح“ سواء انعقد مؤتمر القاهرة لمصالحة 
آب المقبل أو جرى تعطيله، فإن أياً من المؤتمرين لن يكون له تأثير /خالل النصف األول من أغسطس

أن الرئيس أوباما سيطرحها ) 17/7/2009(” معاريف“التسوية التي تؤكد صحيفة مباشر في صناعة 
” إسرائيل“وتعزو الصحيفة إلى بعض المسؤولين في . ضمن خطته للسالم اإلقليمي خالل بضعة أسابيع 

إن الخطة لن تنزل علينا كالرعد في يوم صاف، ألن األمريكيين أطلعوا الحكومة على هذا “: قوله
سينجزان ” اإلسرائيلي”حتى لو اقتضى األمر إيضاحات إضافية فإن الطرفين األمريكي و. ” الموضوع

تقول الصحيفة النافذة إن وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس ” إسرائيل“ذلك خالل زيارة سرية إلى 
 .سيقوم بها قريباً، ويرافقه فيها مبعوث أوباما إلى الشرق األوسط جورج ميتشل 

تعزز المركز التفاوضي الفلسطيني، لكن أياً منهما لن يكون الممثل ” حماس”و” فتح“ة صحيح ان مصالح
لماذا؟ . ان الطرفين متفقان على أال يتفقا ” الخبثاء“ويعتقد بعض . الرسمي للفلسطينيين في المفاوضات 

لحة ألن كليهما يريد أن ينأى بنفسه عن مفاوضات وبالتالي عن تسوية يعرف أنها لن تكون في مص
 .الشعب الفلسطيني 

الممثل الرسمي للفلسطينيين في المفاوضات سيكون السلطة الفلسطينية بشخص محمود عباس وحكومتها 
فال المقاومة، المقاومة الحقيقية، ترضى بمفاوضة . هذا الموضوع حسم من زمان . بشخص سالم فياض 

، وال ”المعتدلين“واقف بعض العرب في ظل ميزان قوى إقليمي مائل لمصلحة العدو بسبب م” إسرائيل“
ووافقت ” إسرائيل“لذلك اشترطت . ترضى بمفاوضة المقاومة تحت أي اسم وبأي صفة ” إسرائيل“

 .الواليات المتحدة على أن تأتي التسوية نتيجة غلبة السلطة على المقاومة 
.  المالئمة لتحقيقه للوفاء بهذا الشرط، بدأ األطراف المعنيون بالعمل على إيجاد المناخ والظروف

وبصرف النظر عمن هو المسؤول عن االنشقاق السياسي، بل الوطني الذي أدى إلى إقالة حكومة 
من ” انقالب“بالسلطة في قطاع غزة رافقه ” حماس“الذي كرس استقالل ” اإلنقالب“اسماعيل هنية، فإن 
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أدى عملياً إلى إقصائها واستقالل ، ”فتح“طراز مغاير قامت به السلطة نفسها ضد حزبها، أي ضد حركة 
 .بطبيعة الحال ” إسرائيل“حكومة سالم فياض بالسيطرة على الضفة الغربية، بموافقة 

الغاية من تسليط حكومة فياض كانت وما زالت إنهاء المقاومة، خياراً ومناخاً وتنظيماً وطريقاً وسياسة، 
وقد تم . كامتداد منطقي التفاقات أوسلو ” إسرائيل“في إطار تكريس خيار آخر هو خيار التسوية مع 

تحقيق هذه الغاية بإعادة تدريب قوات األمن الفلسطينية على نحو أحدث انقالباً جذرياً في عقيدتها القتالية 
 .وتربيتها الوطنية ومهامها األساسية ووالئها السياسي وبالتالي في تحديد أعدائها 

الضفة الغربية هو الجنرال كيث دايتون، رجل أمريكا في بطل االنقالب الحقيقي على المقاومة في 
من لديه شك . السلطة الفلسطينية والمسؤول الرئيسي عن إعادة تدريب وتوجيه قوات األمن الفلسطينية 

االطالع على المحاضرة التي ألقاها دايتون في معهد واشنطن للسياسات ” متعة“في ذلك فيكلّف نفسه 
 .م مراكز الدراسات المعنية بشؤون المنطقة الشرق أوسطية، وهو من أه

أن الروابط بين : استهل دايتون محاضرته، بل اعترافاته، بتأكيد ما هو من قبيل تحصيل الحاصل
صحيح أن مهمته تفرض عليه . غير قابلة لالنفصام، وستبقى الى األبد ” إسرائيل”الواليات المتحدة و

 الفلسطيني أو إلى قائد قوات األمن الفلسطينية، إالّ انه حريص االجتماع صباح كل يوم إلى وزير الداخلية
 .بعد ظهر اليوم نفسه ” اإلسرائيلية“على االجتماع الى المدير العام لوزارة الدفاع 

لقد ركّزنا على تحويل قوات األمن الوطني : إزاء هذه الخلفية يشرح دايتون طريقته في العمل قائالً
همتها السيطرة على تظاهرات الشغب وكيفية التعامل مع االضطرابات م” جندرما“الفلسطينية إلى 
 .” اإلسرائيلية“كل ذلك بالتنسيق مع السلطات . والقالقل المدنية 

 ماذا كانت النتيجة؟
 عاماً، وأنه 22 و20يؤكد الجنرال المزهو بنجاحه أن ما فعله هو بناء رجال جدد، تتراوح أعمارهم بين 

وللتدليل على معنى ذلك . اً وضباطاً، أن مهمتهم األساسية هي بناء دولة فلسطينية جعلهم يعتقدون، أفراد
سياسياً قدم مثاالً هو عبارة عن اقتباس من كلمة لضابط فلسطيني كبير في حديثه الى خريجين في دورة 

بل كيف ، ”إسرائيل“انتم لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون : نيسان الماضي قائالً/شهر ابريل
 .” إسرائيل“تحافظون على النظام وتطبقون القانون من أجل العيش بأمن وسالم مع 

وال يكتم دايتون فخره بالتعاون الوثيق القائم بين ضباط قوات األمن الفلسطينية وضباط الجيش 
 االنتقال من قوات األمن الفلسطينية” اإلسرائيليون“قال إنه كثيراً ما كان يطلب الضباط . ” اإلسرائيلي“

التابعة للسيطرة ) ب(إلى المنطقة ) حسب اتفاقات أوسلو(التابعة لسيطرتها )  أ(من المنطقة األمنية 
على فرض األمن، كما أكد دايتون انه خالل الحرب ” اإلسرائيلي“وذلك لمساعدة الجيش ” اإلسرائيلية“

في السيطرة على ” اإلسرائيلية”واألخيرة على قطاع غزة حصل تعاون وثيق بين قوات األمن الفلسطينية 
 . التظاهرات وضبط األمن في الضفة الغربية 

لم يعد ” اإلسرائيلي“إن السالم عبر األمن . نحن نتقدم إلى األمام “: يختم دايتون محاضرته بعبارة رامزة
  .” إذا أردت شيئاً فلن يكون حلماً: أظن ان هرتزل هو القائل. حلماً مستحيالً 
صبح حلم الجنرال دايتون هو ما يريده الفلسطينيون بعد ستين عاماً من النكبات والمعاناة هل يعقل أن ي

 والمقاومة؟
25/7/2009الخليج،   
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 أسعد عبد الرحمن
صحيح أن الحكومات اإلسرائيلية نجحت في االستيالء مؤخراً على جزء كبير من أراضـي فلـسطينيي                

، لكنها فشلت   »إنعاش المناطق العربية  «، وتارة أخرى تحت يافطة      "تطوير الجليل "تحت يافطة   ، تارة   48



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1504:         العدد       25/7/2009السبت  :التاريخ

وبـالتوازي مـع أجـواء      . في تطويعهم وتدجينهم وعزلهم عن قضايا األمة العربية والشعب الفلسطيني         
تـوافر  "  حول ضـرورة   -محلياً وعربياً ودولياً  -المزيفة التي يتم التسويق لها بين حين وآخر         » التفاؤل«

، يجري العمل في إسرائيل     )العبثي أصالً (إلعادة مسارات التفاوض السلمية إلى طريقها       » النيات الحسنة 
ولقد استخدمت الحكومات اإلسـرائيلية منـذ نكبـة         . بوتيرة متسارعة لخلق واقع أكثر تهويداً وعنصرية      

بية للبلدات في إسرائيل مـن       وحتى اليوم أساليب شتى، لن يكون آخرها، قرار محو األسماء العر           1948
» القـدس «وبموجب القرار، مثالً، لن يكتـب اسـم         . لوحات اتجاهات السير لصالح االسم العبري وحده      

  .باإلنجليزية» يرة شااليم»بالعربية، و» يروشااليم«العربي بعد اآلن، بل سيستخدم بدالً منه اسم 
التي يدعمها أعضاء الحكومة اليمينية إلقرارها       "العنصرية والفاشية "وهكذا نرى تصاعد مشاريع القوانين      

أم ال، فإنها تبين كيف ينظر إلى فلـسطينيي         ) في نهاية المطاف  (وسواء رفضها األخير    . »الكنيست«في  
، أو ذلك الداعي إلى     »النكبة الفلسطينية «القرار المتعلق بحظر أحياء ذكرى      » مشروع«، إن كان في     48

، أو المتعلق   )ئيل في الوجود على أساس أنها دولة ديمقراطية ويهودية        حق إسرا (تجريم الدعوة إلى رفض     
على كل من يرغب في الحصول على الجنسية اإلسـرائيلية، والـذي كـان    » قسم الوالء للدولة  «بفرض  

وزير الخارجيـة الحـالي أفيجـدور       » إسرائيل بيتنا «أساس الحملة االنتخابية التي خاضها زعيم حزب        
قانون دائرة أراضـي    « ال ننسى مشروع التعديل الذي يدرس اآلن على ما يسمى            كما يجب أن  . ليبرمان
 فسيغير بشكل كبير نمط ملكية األراضي فيها، لتنتقل من ملكيـة الدولـة    -الذي، إن تم تمريره   » إسرائيل

» رةالدائ«، فضالً عما تقوم به تلك       »أمالك الغائبين «إلى الملكية الفردية، بما في ذلك األراضي تحت بند          
اإلسرائيلية، بخالف  » سلطة التطوير «خالل السنتين األخيرتين، من بيع ألمالك الالجئين الفلسطينيين إلى          

بعد ذلك، جاءت عمليـة     . ما ينص عليه القانون الدولي الذي يحظر التصرف باألمالك الخاصة لالجئين          
التي عرضت  » ي إسرائيل دائرة أراض «إلسرائيل وبين   » الصندوق القومي «تبادل واسعة لألراضي بين     

بداية كجزء من عملية تعديل القانون، تقوم وفقها األخيرة بنقل أراضٍ تابعة للعرب في النقـب والجليـل                  
ـ    )  ألف دونم  70حوالي  ( لها عـن أراضٍ سـيقوم األخيـر        » تعويض»إلى ملكية الصندوق الصهيوني ك

ـ أما األمر األخطر، فيتجلى في مطلب ا      . ببيعها في منطقة المركز    اإلسرائيلية » يهودية الدولة »العتراف ب
وهو موقـف   .  سيدفعون الثمن كذلك   48لالجئين الفلسطينيين، ثم إن فلسطينيي      » حق العودة «الذي يلغي   

فرئيـسة حـزب    . إسرائيلي ال يطرحه أقطاب الحكومة اليمينية الحالية فحسب، بل والمعارضـة أيـضاً            
يجب أن يعيشوا في دولة فلـسطينية، معتبـرة أن حـل             48، تسيبي ليفني، ترى أن فلسطينيي       »كاديما«

النزاع، من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي والديموقراطي إلسرائيل، هـو إنـشاء كيـانين وطنيـين                 
يمكننا أن نقول للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والـذين  «منفصلين، وأنه بعد إنشاء الدولة الفلسطينية      

كما أن مواجهـات أكتـوبر   ! »حل لتطلعاتكم الوطنية موجود في مكان آخرندعوهم عرب إسرائيل، إن ال   
الماضي التي شهدتها مدينة عكا، ثم الحقاً انتفاضة الشركس والدروز، وجهـت ضـربة فـي الـصميم                  

التعايش بـين العـرب     «لألسطوانة المشروخة التي صدعت بها إسرائيل أدمغتنا على مدار عقود، وهي            
عكست هذه المواجهات حقيقة النظـرة اليهوديـة لآلخـر، وأن مثـل ذلـك               ، حيث   »والشركس واليهود 

  .ال يمكن أن ينبني على أسس حقوقية متساوية» التعايش«
، فيما يبدو، لن يتوقف، بل إنه سيدوم ما دامت هناك قضية            48هاجس الخوف اإلسرائيلي من فلسطينيي      

: لكاتب شـموئيل طوليـدانو يقـول فيـه    وفي مقال نشره ا. للشعب الفلسطيني، وهو أمر تدركه إسرائيل     
، قضى بأنه إذا ما قرر عـرب إسـرائيل الـصعود إلـى              )يوسف هيرملن (رئيس المخابرات األسبق    «

المتاريس فسينشأ خطر جسيم على أمن المواطنين اليهود، وذلك ألنهم ال يحتاجون إلى اجتياز الحدود كي                
 فهل جاء اقتراح ليبرمان وحزبه اشـتراط مـنح          .»ينفذوا عمليات تخريبية، فهم يوجدون في قلب الدولة       

! المواطنة للعرب بإعالن الوالء للدولة، ومنح الحقوق اإلنسانية األساسية لهم بأداء الواجبات الصهيونية؟            
إذا منحت مؤسسات الدولة، ال سيما الـسكان اليهـود عـرب            «أنه  » طوليدانو«لكن، من جانبه، يضيف     
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ا ما توقفنا عن أن نرى فيهم مشبوهين مهنيين، نلغـي اإلحـساس لـدينا               إسرائيل المساواة المنشودة، وإذ   
من على جبينهم، فمن شبه اليقين أن حربـة         ) الدون(بتفوقنا عليهم ونصرف مرة واحدة وإلى األبد شارة         

  !»عرب إسرائيل ستبقى في جرابها
مان نفسه، باعتبـاره مـازال      ، يمثله ليبر  48أيضاً، ثمة بعد آخر يؤكد دينامية العداء المتنامي لفلسطينيي          

الـذي  » الوالء للدولة «فباإلضافة إلى البعد العنصري لمشروع قانون       . في إسرائيل » روسيا«يمثل حزباً   
ينادي به، فإنه يعطي دوراً مركزياً لهوية حزبه، حيث األغلبية من مهاجري روسيا الذين يرى أحقيـتهم                 

بلـورت سـكة    ) سابقاً(جماعية من االتحاد السوفييتي     فالهجرة ال . 48في أن يكونوا بدالء عن فلسطينيي       
 المهـاجرون الجـدد   –تصادم ال مفر منها بين هاتين الشريحتين المجتمعيتين الواسعتين فـي إسـرائيل             

التغير في التوازن الديموغرافي الذي نجم عن الهجـرة         «: وفي هذا السياق، تقول ليلي جاليلي     . والعرب
فالمدن . هناك خطر كبير يكمن في هذا الوضع      .  نحو الزوايا والهوامش   الروسية زج بالعرب أكثر فأكثر    

ويد السوق الحرة الخفيـة والـسياسة الهزليـة         . المختلطة تحولت إلى أكثر التجمعات توتراً في إسرائيل       
وعالقات الجوار القسرية   . أرسلت المهاجرين الجدد من االتحاد السوفييتي لإلقامة في مدن مثل اللد وعكا           

  ." التجمعين السكانيين الضعيفين زادت من العنصرية المتبادلةلهذين
 والتـشريعية   "القانونية" هذا، سعت الحكومات اإلسرائيلية، بكل الطرق        "الهاجس الديموغرافي «منذ تفاقم   

رغم أن واحداً من كل خمسة قاطنين فيها        » الهوية اليهودية للدولة  «والثقافية والسياسية، لحماية ما تسميه      
وما هذه المشاريع المقترحة إال جزء آخر من تلك المحاوالت، وهي تدل على هلـع               . ن الفلسطينيين هم م 

 بانتمائهم لـألرض، وبـأنهم لـن    48المؤسسة اإلسرائيلية اليمينية ورفضها االعتراف بتمسك فلسطينيي       
، وبـأنهم لـن     ينتقلوا إلى خانة الصمت والعزلة والخوف، حالهم حال فلسطينيي الضفة والقطاع والشتات           

يكونوا أقلية معزولة بل رقماً صعباً في معادلة الصراع القائم، يلخصون أصل الصراع بقـضية األرض                
وثبات الوجود، وبأن هوية الوطن وأسمائه وشواهده األصلية، أقوى من العقليـة العنـصرية، وحقيقـة                

 مزيف في صهيونية    "توراتي"خ  التاريخ ال يمكن تزييفها بالفتات شوارع أو عبر التزوير واستحضار تاري          
 !"علمانية"

25/7/2009السبيل، األردن،   
 

 :كاريكاتير .45
  

  
  25/7/2009الوطن، قطر، 


