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   ستصادر آالف الدونمات قرب البحر الميت"إسرائيل":  في الضفةاألراضيكبر مخطط لسلب أ .1
هاجمت السلطة الوطنية الفلسطينية هذا االسبوع اسرائيل بسبب ما اسمته : الناصرة ـ زهير اندراوس

  .ة الغربية اراضي دولة في المائة من اراضي الضف2بخطوة تعتزم االعالن عن نحو 
العبرية في هذا السياق انّه في جهاز االمن االسرائيلي يرفضون هذه المزاعم، ' هآرتس'وقالت صحيفة 

ويقولون ان الحديث يدور عن اراض في البحر الميت ومحيطه، فيما ان نية االعالن هي منع السيطرة 
وهر الحقيقي للخطوة ال يزال ليس واضحا عليها من جهات خاصة وتجارية، ولفتت الصحيفة الى ان الج
الصادرة في القدس المحتلة من قبل ' القدس'بما يكفي، وكان اعالن تجاري باللغة العربية، نشرته صحيفة 

حارس امالك الدولة العبرية، وجاء فيه عن مكتب المسؤول عن تسجيل االراضي في مستوطنة معاليه 
الدارة المدنية، ان المسؤول عن امالك الدولة رفع طلبا الى ادوميم، وهي هيئة تنتمي الى ما يسمى با

المكتب لتسجيل عقارات لم تسجل حتى االن، بكلمات اخرى، تسجيل هذه االراضي كاراضي دولة وكل 
والمساحة . اعالن يتناول اراضي مختلفة، مضاف اليه اشارات على الخريطة واالراضي المجاورة لها

  . دونم138.500صف في االعالنات هي نحو االجمالية لالراضي موضع الو
وتدعو االعالنات من يدعي الملكية على هذه االراضي ان يعرض ادعاءاته امام االدارة المدنية في 

ووفق الصحيفة العبرية فان هذه االمور كانت كافية الثارة موجة من ردود الفعل .  يوما45غضون 
  .جموا ما وصفوه ميول التوسع والضم االسرائيليةالحادة في السلطة، على لسان مسؤولين كبار ها

صائب عريقات، قال للصحيفة العبرية . المسؤول عن ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د
المزيد : ان الفلسطينيين يشجبون هذا التصرف االسرائيلي، وهذا دليل على ما يجري عمليا على االرض

الحكومة االسرائيلية تعطي معنى : عريقات. وتابع د. المستوطناتمن مصادرة االراضي، المزيد من 
كيف : وتساءل. جديدا لتصريحات الرئيس االمريكي باراك اوباما بشأن وقف البناء في المستوطنات

يمكن لوزير االمن، ايهود باراك، ان يعد بان ليس في نية اسرائيل مصادرة االراضي، بينما تعلن 
   في المائة من الضفة كأراضي دولة؟2حو اسرائيل عن اراض بحجم ن

واضاف عريقات بانه حذر االدارة االمريكية، االتحاد االوروبي، روسيا ودوال اخرى كي تحتج على 
وحسب اقواله، الهدف ليس واضحا تماما، ولكن مثلما . النية االسرائيلية لمصادرة المزيد من االراضي

.  قاعدة عسكرية وبعد ذلك مستوطنة كهذه او تلك، وخلص دهو الحال دوما يبدأ االمر كالعادة بتوسيع
 وما زالت تسير على نفس الوتيرة على حد 1967هكذا فعلت اسرائيل منذ العام : عريقات الى القول

  .تعبيره
وعقبت مصادر امنية اسرائيلية على االدعاءات الفلسطينية، وحسب هذه المصادر، فان االراضي 

الفلسطينية توجد حول البحر ' القدس'لتي نشرت يوم الجمعة في صحيفة الموصوفة في االعالنات ا
ويدور الحديث عن اراض انكشفت في ضوء تراجع البحر الميت، ومن المهم للدولة العبرية ان . الميت

  .تعلن عنها اراضي دولة كي تمنع السيطرة عليها، على حد تعبير المصادر عينها
امس ان المخطط االسرائيلي ' القدس العربي'ائط الفلسطينية، لـ هذا وقال خليل التفكجي، خبير الخر

اسرائيل تريد ان : خطير للغاية، معتبرا اياه خطوة استباقية لمرحلة نهائية لرسم الحدود، واضاف قائال
تمنع الفلسطينيين من وراء هذه الخطوة من ان يكونوا شركاء في االقتصاد والمياه والسياحة، فالبحر 

كنز استراتيجي من الناحية االقتصادية وهناك العديد من المواد الخام مثل البوتاسيوم التي الميت هو 
يمكن استخراجها من البحر، وفي حال سمحت اسرائيل للفلسطينيين ان يكونوا هناك، فانّهم بطبيعة الحال 

ططا لنقل المياه سيكونون شركاء من الناحية االقتصادية، عالوة على ذلك، اضاف التفكجي، ان هناك مخ
من البحر االحمر الى البحر الميت وتحلية المياه، وهذا المشروع ممول من قبل البنك الدولي، واسرائيل 
ال تريد ان تكون للفلسطينيين اي حصة في هذا المشروع، اما من الناحية السياحية، فكما هو معلوم فانّه 

لكثير من االمراض، واسرائيل تربح االموال الطائلة في البحر الميت توجد مواد كيماوية هائلة لمعالجة ا
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من السياح الذين يصلون من جميع اصقاع العالم، وبالتالي تريد ان تكون لوحدها في االرباح وتمنع 
  .الفلسطينيين ان يكونوا شركاء في هذه الموارد المهمة، على حد قوله

ة لشاطئ البحر الميت ولكنها توجد في اسرائيل ترغب في مصادرة االراضي المحاذي: وخلص الى القول
نطاق الضفة الغربية لمنع دخول الفلسطينيين اليها في المستقبل وضمان سيطرة اسرائيلية في كل الطرف 

  .الغربي من الشاطئ
2/7/2009القدس العربي،   

  
  عباس يأسف لعدم انجاز اتفاق في حوار القاهرة .2

 لعدم تمكن حركتي فتح وحماس من أسفه عن  أعرب الرئيس محمود عباس.):ب.ف.أ( –رام اهللا 
يؤكد "ن عباس إوجاء في بيان عن مكتب الرئاسة . لى اتفاق خالل جولة الحوار في القاهرةإالتوصل 

ضرورة تمسك القوى والفصائل بالمصالح الوطنية العليا وعدم االنغالق خلف المصالح الفئوية وما 
التحية والتقدير والشكر "ووجه عباس في بيانه . "طنيةتفرضه من ارتباطات تلحق الضرر بالمصلحة الو

الجزيل للرئيس حسني مبارك وللشعب المصري وللمسؤولين المصريين المكلفين بمتابعة الحوار 
و ذريعة قد يجرى أي عقبة أاصدر سلسلة من القرارات إلزالة "، كما "الفلسطيني على ما بذلوه ويبذلونه

لى االتفاق العتبارات وارتباطات ومواقف خارجية كالتذرع إتوصل و تأجيل الأالتذرع بها لتعطيل 
وأكد ثقته الراسخة بالقيادة المصرية وقدرتها . "خرىأو تنظيمية تارة أمنية تارة وقضايا سياسية أبقضايا 

التغيير االستراتيجي في "وتابع انه في ظل . "على تذليل هذه العقبات المصطنعة في جولة الحوار المقبلة
ن يلقى منا الوحدة بدل االنقسام واستعادة زمام المبادرة على أياسة العالمية لمصلحة شعبنا ال بد الس

  ."الساحة الدولية بدل هذا الوضع المؤسف الذي يعاني منه شعبنا حصاراً ودماراً
  2/7/2009الحياة، 

  
  فتح" تعنت"الجولة السادسة للحوار كانت صعبة بسبب : هنية .3

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن جولة الحوار األخيرة كانت : لة محمد أبو شما-  غزة
 السبب في ذلك إلى رفض حركة فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين صعبة ومشدودة، مرجعاً

وقال هنية في تصريحات للصحفيين . السياسيين أو وقف سياسة االعتداءات على حركة حماس في الضفة
 نعتقد أن اإلخوة في مصر بذلوا جهوداً: "مشاركته في فعالية تضامنية مع النواب األسرى، أمسأثناء 

طيبةً من أجل التوصل إلى تفاهم، ولكن هنالك تعنت من قبل وفد حركة فتح على هذا الصعيد، إلى جانب 
  ".قضايا أخرى تُشكل عقبةً أساسية أمام التوصل إلى اتفاق مصالحة

 رئيس الوزراء باإلفراج الفوري عن النواب والوزراء وعن جميع األسرى في من جهة أخرى، طالب
: وقال هنية.  عزيز دويك بمثابة انتصار للشرعية الفلسطينية.ية، معتبرا اإلفراج عن دسرائيلالسجون اإل

إن اختطاف النواب جاء في نطاق حرب شعواء ضد الشعب الفلسطيني، حيث كانت دولة االحتالل تعتقد "
 هذا االختطاف ينهي عمل المجلس التشريعي، بالتالي يضرب ركائز الحكومة الشرعية، لكن المجلس أن

  ".التشريعي استمر في العمل خالل األعوام الثالثة الماضية
التي أبحرت من ميناء الرنكا في " روح اإلنسانية"ية لسفينة سرائيلوفيما يتعلق باعتراض البحرية اإل

إن هذه الممارسات تعتبر قرصنة صهيونية ومحاولة : " الحصار، قال هنيةقبرص باتجاه غزة لكسر
  ".لوقف التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة

 لوقف هذه القرصنة "إسرائيل"ودعا هنية مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية إلى الضغط على 
  .قبل متضامنين عرب ومسلمين وأجانبمن آنٍ إلى آخر لقطع الطريق أمام كسر الحصار من 

  2/7/2009صحيفة فلسطين، 
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  همالحملة الدولية لإلفراج عن النواب األسرى تنظم اعتصاماً في غزة وتطالب باإلفراج عن .4
 أولى فعاليات الحملة الدولية  أن رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في 2/7/2009الخليج، نشرت 
واعتصم نواب كتلة التغيير  انطلقت أمس، يسرائيلون االحتالل اإل عن النواب األسرى في سجلإلفراج

 التابعة لحركة حماس في ساحة المجلس التشريعي في مدينة غزة، بحضور رئيس الوزراء واإلصالح
المقال إسماعيل هنية، وشخصيات وطنية واعتبارية ووجهاء وآالف الفلسطينيين، للمطالبة بإطالق سراح 

ودعا أمين سر الحملة الدولية لإلفراج عن النواب  .الث سنوات على اختطافهمالنواب األسرى بعد ث
النواب البرلمانيين في كافة دول العالم لالنضمام لهذه الحملة لتشكيل "األسرى النائب مشير المصري 

  ".رأي عام ضاغط لإلفراج عن النواب القابعين في سجون االحتالل
دويك العزيز . د أن محمد أبو شمالة،غزة  عن مراسلها فينقالً 2/7/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 

رئيس المجلس التشريعي أكد في كلمة هاتفية له على وقوفه بجانب قضية النواب المختطفين في سجون 
ودعا كل العالم الحر والمدافعين عن الديمقراطية إلى  .االحتالل بعدما أبعدوا عن خدمة أبناء شعبهم

 النواب المختطفين وفضح ممارساتهم وجرائمهم والعمل على إطالق سراح االستمرار في دعم قضية
إن الذين انتخبوا ديمقراطيا ظلموا من : "الدويكوقال  .النواب ونصرة قضية الشعب الفلسطيني المسلوب

دويك على ضرورة أن تقوم األمة العربية الوشدد  ".قبل من يدعي الديمقراطية وهو االحتالل الصهيوني
مية والعالم بواجبهم وأن يضغطوا على االحتالل لإلفراج عن النواب الشرعيين الفلسطينيين حتى واإلسال

، مؤكداً أن استمرار اختطاف "الحرية لنوابنا ولشعبنا الفلسطيني: "وقال .يعودوا إلى خدمة أبناء شعبهم
  .النواب جريمة حرب للديمقراطية الفلسطينية

 األول للمجلس التشريعي رسالة لكل الحقوقيين في العالم أن ينظروا أحمد بحر النائب.من ناحيته، وجه د
أيوجد في العالم احتالل يختطف نواب شعب : "إلى نواب الشعب الفلسطيني المختطفين وتساءل قائال

  ".انتخبوا بطريقة ديمقراطية؟
بيين شهدوا بنزاهة وفي رسالة تضامنية مسجلة أكد رئيس الحملة األوروبية جيني تونج أن العالم واألورو

  .هذه االنتخابات الديمقراطية التي فازت بها حركة حماس وكتلة التغيير واإلصالح
 أن ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالب  إلطالق النواب، موضحاًووجه تونج نداء واضحاً

  .المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل وإطالق سراح المعتقلين
ئب مشير المصري في كلمة األمين العام للحملة الدولية أن الهدف من انطالق الحملة بدوره، أكد النا

تفعيل قضية النواب المختطفين في السجون الذين اختطفوا دون وجه حق، وفضح ممارسات وجرائم 
 االحتالل التي يرتكبها بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية، بعد أن غيبهم في سجونه الظالمة ألكثر من ثالث

وأعلن النائب المصري عن انطالق الحملة بموقعها على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية  .سنوات
  ).www.freeplc.org(واالنجليزية تحت عنوان 

  
   تستخف بالعقول في حديثها عن تجميد االستيطان"إسرائيل ":مصطفى البرغوثي .5

فى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية  أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مصط:رام اهللا
ية تمارس سياسة خداع وأالعيب من خالل حديثها عن خطة لوقف سرائيلالفلسطينية، أن الحكومة اإل

إن الحديث "نسخة عنه " قدس برس"وقال البرغوثي، في تصريح مكتوب، تلقت . النشاطات االستيطانية
التي   األمريكيين لمدة ثالثة شهور، باستثناء المبانيإلىراك باعن تجميد االستيطان وفق اقتراح يحمله 

 واالستمرار في بناء آالف في طور اإلقامة، على أن تبدأ في تلك الفترة المفاوضات مع الفلسطينيين
وأكد . " وحدة استيطانية في مستوطنة آدم هو استخفاف بالعقول1450الوحدات االستيطانية السيما بناء 

 إسرائيلال يمكن العودة للتفاوض إال بعد تجميد كامل لالستيطان بما في ذلك ما تسميه "البرغوثي أنه 
 دونم من 19500ي الرامي إلى مصادرة سرائيلوأشار البرغوثي إلى خطورة المخطط اإل". النمو الطبيعي
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إلى األراضي الفلسطينية قرب البحر الميت، وهي المساحة التي تساوي نصف مساحة قطاع غزة، مشيرا 
  ."ينسف ادعاءات نتنياهو حول وقف مصادرة األراضي"أن هذا المخطط 

  1/7/2009 قدس برس،
  

  مليون دوالر456ول في حكومة هنية يكشف عن خطة تنموية بميزانية قدرها ؤمس .6
ول في وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية المقالة بغزة عن مالمح ؤ كشف مصدر مس:غزة

 ديسمبر الماضي وتعذر نشرها في ذلك التوقيت / أعدتها الحكومة منذ كانون أولالخطة التنموية التي
  .ية األخيرةسرائيلبسبب الحرب اإل

واتبعت الخطة آلية التخطيط التأشيري والذي يقوم على أساس مشاركة المؤسسات الحكومية وغير 
  . المختلفة للخطةالحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطوط العريضة والسيناريوهات

قدس "وذكر المهندس يوسف الغريز، الوكيل المساعد لوزارة التخطيط في حكومة هنية في حديث لـ
بأن الخطة راعت المبادئ األساسية في إعدادها من حيث واقعيتها وحاجتها للمجتمع الفلسطيني، " برس

بل الفلسطيني، انبثق عنها بحيث وضعت مجموعة من السيناريوهات واالستراتيجيات المتوقعة للمستق
مجموعة األهداف والسياسات والبرامج المختلفة ذات األولوية التنموية والتي لها قدرة على خلق 
مخرجات تنموية تساهم في تطوير الموارد االقتصادية، باإلضافة إلى تحديد آليات فعالة للرقابة وتقييم 

، وفق الغريز، فهو الحد من تفاقم الفقر والبطالة أما الهدف الرئيسي للخطة .تنفيذ المشاريع المقترحة
وتفعيل مؤسسات الدولة، حيث تعتبر الخطة بمثابة مشاريع ذات أولوية محددة اإلنفاق يتطلب عرضها 

  .على المانحين من أجل تمويلها
 مليون دوالر 455.951وحول متطلبات االستثمار لمشاريع الخطة، أشار الغريز إلى أنها بلغت نحو 

 مليون دوالر 143.7، وبلغت فيه المشاريع المتوقع تمويلها حكومياً نحو 2010-2009ي عامي تغط
 في المائة من إجمالي المشاريع مع الخطط، بحيث توزع هذه المشاريع حسب 31.5تمثل ما نسبته 

لالزم، إال أنه لم يشر إلى الطريقة التي ستحصل فيه الحكومة على التمويل ا. األولويات والسيناريوهات
  .باإلشارة إلى وقوع حكومة غزة تحت حصار عالمي وإقليمي منذ أكثر من عامين

  1/7/2009 قدس برس،
  

  تشكيل لجنة ثالثية مشتركة لتبييض السجون من المعتقلين السياسيين: الزهار .7
ـ       : غزة وعضو وفدها للحوار الـوطني،     " حماس"أعلن الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي ل
لقاهرة ستضع صيغة توفيقية إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين بحيث ال يتجاوز األمـر الرابـع مـن                 أن ا 
ـ      .تموز الجاري / يوليو النقاب عن أن كالً من وفـدي       " فلسطين اليوم "وكشف الزهار في حديث خاص ل

واآلليـات  قدما إلى الجانب المصري قوائم بأسماء المعتقلين الـسياسيين والمقترحـات            " فتح"و  " حماس"
اللجنتين المشتركتين اللتين سبق أن اتفقت      "وأوضح الزهار أن     .والبرنامج الزمني لإلفراج المتبادل عنهم    

الحركتان على تشكيلهما لحل مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق اإلعالمـي سـتجتمعان فـي               
  ".الضفة الغربية وغزة من أجل العمل على تنفيذ ما تم االتفاق عليه

ـ     تم االتفاق على تشكيل لجنة ثالثية مشتركة من مـصر          "إلى أنه   " حماس"ولفت عضو المكتب السياسي ل
من أجل العمل على حل مشكلة أي معتقل ال يتم اإلفراج عنه قبل توقيع اتفـاق                " حماس"و" فتح"وحركتي  

قوم ببحث كل حالة    المصالحة، وذلك بأن يقدم كل طرف أسباب عدم اإلفراج عنه إلى هذه اللجنة، التي ست              
  . على حدة، سعياً إلى لتبييض السجون
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إن انتهينا من ملف المعتقلين السياسيين في الوقت المتفق عليه، في اعتقادي يمكن التوصل              : "وقال الزهار 
  ".تموز ونأمل أال تظهر عقبات جديدة/ إلى اتفاق وإعالنه في السابع من يوليو

  2/7/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  تدخُل سليمان فك عقدة المعتقلين وخالفٌ على كلمات أعاق االتفاق: قيادي في فتح .8
شارك في الجولة السادسة للحوار الفلسطيني " فتح"كشف قيادي في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

يومين فرض على المتحاورين في ال" حماس"التي دامت ثالثة ايام وانهت أعمالها أول من أمس، أن وفد 
  .االول والثاني عدم بحث أي قضية أخرى سوى ملف المعتقلين

على مدار يومين لم نبحث سوى قضية المعتقلين، ولم نحقق أي تقدم إال ": "الحياة"واوضح القيادي لـ 
عندما تدخل رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي رفض بشدة شروط حماس بأال 

  ".  سوى هذه القضيةتبحث على أجندة الحوار
تراجع، ونقل عن رئيس وفدها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو " حماس"وأوضح أن وفد 

ولفت القيادي إلى أنه حينئذ تدخل ". جاهزون للتعاطي مع أي طرح معقول يعرض علينا: "مرزوق قوله
ة ملف المعتقلين يتناول وقف وقال إنه قدم طرحاً لمعالج) أبو عالء(أحمد قريع " فتح"رئيس وفد 

االعتقاالت لدى الجانبين والبدء في اإلفراج عن المعتقلين، وأن تستمر عملية اإلفراج عن المعتقلين 
بالتوالي حتى بعد تاريخ التوقيع على اتفاق مصالحة، وأن تتزامن هذه اإلجراءات مع تشكيل لجنة لبحث 

  .ةأسماء المعتقلين المرفوض إطالقهم كالً على حد
، موضحاً بأن أبو "عملي يمكن التعاطي معه"وقال القيادي إن الوزير أشاد بهذا الطرح ووصفه بأنه 

ولفت القيادي إلى أنه عند البدء في الصياغات، حدثت ". نحن موافقون عليه: "مرزوق تراجع حينئذ وقال
  . خالفات في شأن كلمات وتفسيرات

انية، عضوها في الحوار عزام األحمد عدم تحقيق إنجاز البرلم" فتح"في غضون ذلك، عزا رئيس كتلة 
": الحياة"واختراق في جولة الحوار السادسة، الى الخالفات على الصياغات وطريقة تفسيرها، وقال لـ 

، وعلى صعيد لجنة األمن، قال األحمد إن أبو مرزوق "يبدو أن مقولة الشيطان في التفاصيل صحيحة"
 رجل، لكنه ذكر أن هذه القوة 3000فقتها على تشكيل قوة مشتركة قوامها أبدت موا" حماس"أخبرنا أن 

 عنصر امني كل فترة 25 من خالل إضافة وزيادة 3000 كادر وتتدرج حتى تصل إلى 300تبدأ بـ 
  . زمنية

  .ووصف األحمد قضية المعتقلين بأنها مفتعلة ألن هذه القضية ستظل عالقة طالما لم ننه االنقسام
  2/7/2009الحياة، 

  
  إصرار فتح على عدم إنهاء ملف االعتقال أفشل جولة الحوار السادسة : أبو زهري .9

أن أي " قدس برس"أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ: غزة
 جولة الحوار السادسة انتهت دون: "تقدم في الحوار الوطني مدخله إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وقال

 عن المعتقلين اإلفراجأن تتمخض عن أي نتائج، وتعثر هذه الجولة هو بسبب رفض حركة فتح 
  ."السياسيين

 1/7/2009قدس برس، 
  

  67 دولة في حدود إقامة ويستبعد "إسرائيل"نافذ عزام يرفض التفاوض مع  .10
 لكونها  إسرائيلقال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد ان حركته ترفض محاورة             : اشرف الهور  -غزة  

، الفتا الى ان الجهـاد تحمـل هـذه      'يعد مخالفا للشرع  '، واكد ان اي حوار معها       'كيانا مغتصبا لفلسطين  '
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الـداعم  'الرؤية منذ تأسيسها، كذلك اكد عزام رفض حركته اجراء اي حوار مع امريكا كونهـا تعتبـر                  
  .، مؤكدا انها هي من تعادي الفلسطينيين'سرائيلالرئيس إل

تغييـر  'لقيادي في الجهاد لم يستبعد اجراء حوار مع امريكا، لكنه اشترط قبل ذلك ان تقـوم بــ                   لكن ا 
  .'سياستها ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، والقضايا العربية واالسالمية

عما اذا كان هذا الموقف يمثل خالفا مع حركة حماس، عقب اعالن خالد             ' القدس العربي 'وفي سؤال لـ    
 المكتب السياسي للحركة في خطاب له قبل اسبوع عن قبول حركته بدولة فلـسطينية فـي                 مشعل رئيس 
، رد عـزام  إسـرائيل ، ضمن اتفاق سالم يوافق عليه الشعب الفلسطيني، دون االعتراف ب       67حدود العام   

نحن في الجهاد ال نحب الخوض في اي خالف في وسائل االعالم، وال نحـب ايـضا تـضخيم                   'بالقول  
ات في وجهات النظر، من اجل الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والوصـول الـى برنـامج                 االختالف
  .'مشترك

  .'حركتين اسالميتين في خندق المقاومة والجهاد'الحركتين حماس والجهاد كـ ' توحد'وتحدث عزام عن 
ـ      قة حماس  ، إن الخالفات عادت وسيطرت على عال      'القدس العربي 'وقالت مصادر مقربة من الحركتين ل

والجهاد بعد خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي رحب فيه بحـل الـدولتين،                 
وأوضحت المصادر أن مشعل أجرى مشاورات       .'التنازل'وانتقدته سريعاً حركة الجهاد رافضة ما أسمته        

  .ه األخيرمع األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان شلح في دمشق قبل خطاب
وبعد أن طرح مشعل الخطوط العريضة للخطاب اعتذر شلح عن حضوره وأي من قيادات الجهاد للحفل                

  .الذي أقيم للفصائل لتستمع فيه إلى الخطاب
وبينت المصادر أن األمور زادت تعقيداً بعد رفض الجهاد حضور الخطاب، كما زادت أكثر فأكثر عقب                

ق زياد النخالة، والذي ألمح إلى أن حماس قد تتنازل أكثـر كمـا              تصريحات نائب زعيم الحركة في دمش     
  .حركة فتح، على حد تعبيره

وأوضحت المصادر أن حماس قدمت احتجاجاً لدى طهران ودمشق على تصريحات النخالة، وأنه طلـب               
ي من المواقع االلكترونية التابعة لحماس ووسائل إعالمها عدم التعامل مع تصريحاته وتصريحات قيـادي             

  .الجهاد اآلخرين
األول يتعلـق بـرفض حكومـة       . وكشفت المصادر أن الخالفات كانت األسبوع الماضي على محورين        

حماس في قطاع غزة إقراض الجهاد مبلغ مليوني دوالر لتخطي األزمة المالية التي تعيشها في القطـاع                 
 موسـى أبـو مـرزوق       وقالت إن شلح طلب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس         . والضفة الغربية 

االستدانة لكنه عبر عن رفضه لذلك، وقال إن األموال في غزة ال تكفي الحكومة وهي أموال لحماس وال                  
  .يمكن االستدانة منها

وذكرت المصادر أن أبو مرزوق اتهم حركة الجهاد في غزة بمحاولة فرض سيطرتها والتحريض علـى                
  .ما دفع إلى مزيد من االشتباك اللفظي بين الرجلينحركة حماس في المساجد التي تسيطر عليها، وهو 

أما المحور الثاني، فهو تصريحات القيادي في حركة الجهاد خالد البطش، التي ادلى بها مـؤخرا وقـال                  
وقالت المصادر إن حماس رفضت حـديث الـبطش واتهمتـه           . 'ليست في جيب حماس   'فيها إن حركته    

  .بمجاراة حركة فتح
  2/7/2009القدس العربي، 

  
 بل في من يحاور.. ."إسرائيل"اإلشكال ليس في محاورة : حماسنائب عن  .11

 أحد أبرز قادة حماس، ونائبها في المجلس التشريعي، لموقع قال يونس األسطل:  كفاح زبون-  رام اهللا
ما الذي : "إسرائيلمقرب من الجهاد اإلسالمي، لدى سؤاله فيما إذا كان مستعدا إلجراء مفاوضات مع 
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السلطة تخلت . ؟ اإلشكال فيمن يحاور وفي أوراق الضغط التي يملكها (...)إسرائيل في محاورة يمنع
  ".عن أوراق الضغط، ومحاوروها ليس عندهم حصانة إيمانية وال حصانة وطنية

 تدور حول تثبيت أقدام االحتالل إسرائيلوأشار إلى أن المفاوضات التي تجري بين السلطة الفلسطينية و
 .بأمنه في مقابل مصالح ومنافع شخصيةوالتعهد 

 2/7/2009الشرق األوسط، 
 

   القاهرة حوار في اجتماعاتللتوافقات بنود رئيسية ثالثة: مصر .12
أكد مصدر مصري مسؤول أن األمناء العموم للتنظيمات الفلسطينية المختلفة :  صالح جمعة-  القاهرة

الجاري بالقاهرة، في أعقاب جولة الحوار ) موزت( يوليو 28سيوقعون اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يوم 
 . أيام3 يوليو، وتستمر 25الفلسطيني القادمة التي تعقد في القاهرة يوم 

وأضاف المصدر، أن االجتماعات المكثفة بين حركتي فتح وحماس والتي اختتمت أمس في القاهرة 
سات الحوار السابقة، وكذلك مشكلة  أيام ناقشت كافة القضايا العالقة منذ جل3برعاية مصرية واستمرت 

وقال المصدر المسؤول، إن المباحثات المكثفة بين فتح . المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
وحماس والتي جرت في القاهرة طوال األيام الثالثة الماضية شهدت التوصل إلى توافقات في القضايا 

  :التالية
 .طاع غزة تبدأ عملها في أعقاب توقيع اتفاق المصالحةتشكيل قوة أمنية مشتركة في ق/ 1 
تشكيل لجنة مشتركة من كافة الفصائل للتنسيق واإلشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة وهي لجنة ذات / 2

 .مهام محددة تبدأ عملها في أعقاب توقيع االتفاق وتنتهي فور إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية
لحل مشكلة المعتقلين من حركتي فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع تحديد مبادئ عامة / 3

 .غزة بما يساهم في تهيئة األجواء لتحقيق المصالحة والوفاق
وقال المصدر المسؤول إنه على ضوء ما تطلبه التوافق التام حول القضايا الخالفية من مزيد من الوقت، 

 .أجل استمرار التشاور بشأن بعض التفاصيل المتبقيةفقد رؤي مد الحوار لفترة زمنية أخرى من 
 :وأضاف أنه من أجل الحفاظ على قوة الدفع فسوف يتم خالل المرحلة القادمة التحرك على النحو التالي

دعوة اللجان المنبثقة عن الحوار إلى القاهرة خالل األيام المقبلة لصياغة التوافقات التي تم التوصل : أوال
 .ل تلك اللجانإليها أثناء عم

 .مواصلة مصر مشاوراتها مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خالل الفترة القادمة: ثانيا
 يونيو 14استمرار عمل لجان المصالحة التي بدأت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يوم : ثالثا

 .ينالحالي برعاية مصرية من أجل وضع حلول عملية إلنهاء قضية المعتقل) حزيران(
القادم الستئناف الحوار في القاهرة، حيث يتم في أعقاب ذلك دعوة ) تموز( يوليو 25تحديد يوم : رابعا

 . يوليو28األمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة في 
الفلسطيني، فإن وأكد المصدر المسؤول انه ارتباطا بحرص القيادة السياسية المصرية على إنهاء االنقسام 

الجهود المصرية المبذولة ستتواصل حتى يتم توقيع اتفاق المصالحة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته 
 .العادلة

وأكد أن مصر على يقين أن المسؤولية الملقاة على كاهل التنظيمات الفلسطينية ستفرض في النهاية 
  .التوجه إلنهاء االنقسام وعودة وحدة الوطن

 2/7/2009 الشرق األوسط،
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   ملف االعتقاالت السياسية ووقف مالحقة المقاومينبإغالقلجان المقاومة الشعبية تطالب  .13
على لسان أمينها العام أبو  -  المنبثقة عن لجان المقاومة الشعبية -حركة المقاومة الشعبية أكدت : غزة

ن فشل الحوار في القاهرة له ، أ"قدس برس"تلقته ) 1/7(القاسم دغمش، في بيان مكتوب اليوم األربعاء 
انعكاساته الخطيرة، فال يعني فشل الحوار االستمرار باعتقال المواطنين على خلفية سياسية أو تنظيمية، 

إلبرام ما تم التوافق عليه على وجه السرعة لتطمئن  مطالبا حركتي حماس وفتح بضرورة اإلسراع 
  . المقاومة في فلسطين هي األحرص على مصالحهالشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بأن قيادة

 1/7/2009قدس برس، 
  

  " روح اإلنسانية" على القرصنة بحق سفينة "إسرائيل"الصمت الدولي شجع : حماس .14
نسخة " قدس برس"في تصريح مكتوب وصل " حماس"قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة :  غزة

لم تكن لتقدر على هذه القرصنة لو كانت هناك "ية سرائيل السلطات اإل إن ، )1/7(منه اليوم األربعاء 
بصمته وعدم محاسبته االحتالل مسؤولية، "، محمالً المجتمع الدولي، "محاسبة دولية قوية ضد ممارساتها

التي مثل " روح اإلنسانية"، التي كان آخرها االعتداء على سفينة " كل هذه االنتهاكاتإسرائيلارتكاب 
 . ها اثنتين وعشرين دولةالمتضامنون علي

 1/7/2009قدس برس، 
  

   في مهمة جهادية شمال غزة  الكتائب منمقاوماستشهاد : كتائب القسام .15
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس، عن استشهاد أحد قادتها الميدانيين            : وكاالت ال -نابلس   ،غزة

" فلـسطين "في بيان لها وصل     " القسام"وقالت  . ةأثناء تأديته مهمة جهادية في مخيم جباليا شمال قطاع غز         
تأديته واجبه الجهادي في مهمـة      "استشهد صباحاً أثناء    )  عاما 36(إن الشهيد علي محمد تايه      : نسخة عنه 

  ".  خاصة في مخيم جباليا
  2/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حماس تتهم أمن السلطة في الضفة الغربية باعتقال عشرة من أنصارها .16

، األجهزة األمنية، الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود ، في بياناتهمت حركة حماس: رام اهللا
  .، في مناطق مختلفة في الضفة الغربية)30/6(عباس، باعتقال عشرة من أنصارها يوم أمس الثالثاء 

 1/7/2009قدس برس، 
  

  انزيارة باراك إلى واشنطن تفشل بإنهاء الخالف مع أميركا بشأن االستيط .17
ية، امس االربعاء، على ان لقاء وزير االمن        سرائيلاجمعت وسائل االعالم اإل   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

ي ايهود باراك، والمبعوث االمريكي لمنطقة الشرق االوسط، جورج ميتشل، الـذي عقـد فـي                سرائيلاإل
المسألة العالقة بين تل ابيب     نيويورك كان فاشال، وان الرجلين لم يتمكنا من التوصل الى اي اتفاق بشأن              

ي على كافة اشكاله في الضفة الغربية المحتلة، بما فـي ذلـك          سرائيلوواشنطن وهي تجميد االستيطان اإل    
  .البناء من اجل التكاثر الطبيعي، كما تزعم الدولة العبرية

 مع الـصحافيين    واشارت وسائل االعالم الى ان المبعوث ميتشل غادر فندق انتركونتيننتال دون ان يتكلم            
الذين كانوا في انتظاره، االمر الذي فُسر على انّه تهرب من الرد على االسئلة في ظل تواصل الخالفات                  

  .ية واالدارة االمريكية في قضية تجميد االستيطانسرائيلبين الحكومة اإل
يه الى تجميد البناء    ية ان باراك وميتشل اصدرا بيانا مشتركا لم يتطرقا ف         سرائيلمع ذلك، قالت الصحف اإل    

، وطالب  إسرائيلفي المستوطنات، في حين طالب الفلسطينيين بوقف ما اسماه االرهاب والتحريض ضد             
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عالوة على ذلك، فقد اكد البيان المشترك الذي صدر الليلة قبـل            . الدول العربية بالبدء باجراءات التطبيع    
  .ت كانت ايجابية، وانها سوف تستمر قريبا ميتشل على ان المحادثا-الماضية في اعقاب لقاء باراك 

العبرية، االربعاء، ان الواليات المتحدة االمريكية لم تكرر مطلبهـا بتجميـد او             ' هآرتس'وقالت صحيفة   
وقف البناء في المستوطنات، وانما اشارت الى انّه يتحتم على الدولة العبرية ان تقوم بتنفيذ عمليات بشأن                 

  .االستيطان
 ساعات، قال االخيـر ان      4 باراك الذي استغرق     -ية على انّه بعد لقاء ميتشل       سرائيل اإل واكدت الصحيفة 

قضية المستوطنات هي احدى القضايا التي جرى الحديث عنها، ونقلت عن مصدر مقرب من باراك قوله                
  .انّه قد حصل تقدم ملموس في المحادثات، وان الفجوات بين الطرفين قد تقلصت بشأن المستوطنات

ان الخالفات بشأن البناء في المستوطنات بين الواليـات  ' يديعوت احرونوت 'ن جهتها فقد كتبت صحيفة      م
 ال تزال قائمة، وان الطرفين لم يكونا معنيين باظهار وجود خالفات من خالل البيـان                إسرائيلالمتحدة و 
  .المشترك

ية، سـرائيل رئـيس الحكومـة اإل    كما اشارت المصادر عينها الى ان هذه الخالفات سوف تناقش في لقاء             
باالضافة الى ذلك، كتبت الصحيفة العبريـة ان وزيـر االمـن            .بنيامين نتنياهو، مع ميتشل بعد اسبوعين     

ي باراك قد استبعد تجميدا مؤقتا في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وقال ان من المبكـر                 سرائيلاإل
 على بناء وحدات استيطانية جديدة      إسرائيلفها لموافقة   جدا االعالن عن ذلك، في وقت ابدت بريطانيا اس        

  .بالضفة الغربية
وجاء ان باراك قد قال للصحافيين عقب محادثاته مع المبعوث االمريكي للشرق االوسط جورج ميتـشل                
ان قضية االستيطان لم تفسد المحادثات، مشيرا الى وجود الكثير من الملفات التي بحاجـة لمزيـد مـن                   

  .وصل لتفاهمات بشأنهاالنقاش والت
ي سـرائيل ي قائال انّه جرى ترتيب اجتماع بين ميتشل ورئـيس الـوزراء اإل            سرائيلوزاد وزير االمن اإل   

  .بنيامين نتنياهو في غضون االسبوع الى االسابيع الثالثة المقبلة
  2/7/2009القدس العربي، 

  
   الرصاص على فلسطيني مقيدإلطالقهما يينإسرائيلمحاكمة جنديين  .18

ي بتوجيـه اتهامـات     سرائيلية العليا امس الجيش اإل    سرائيلأمرت المحكمة اإل  :  رويترز –القدس المحتلة   
أقوى لجندي وقائده الضابط الطالق النار على محتجز فلسطيني في الضفة الغربية وهو مقيد ومعصوب               

  .العينين
ها الجندي وهو يطلـق     وكشف النقاب عن الحادث قبل عام في لقطات فيديو صورها مصور هاو ظهر في             

طلقة معدنية مغطاة بالمطاط على قدم أشرف أبو رحمة عن قرب منفذا أوامر الضابط الذي كان يقف الى                  
  .جواره

ية وقـد يحكـم عليهمـا       سـرائيل واتهم الجندي والضابط بالتصرف بما ال يليق بأفراد القوات المسلحة اإل          
  .بالسجن لمدة عام اذا أدينا وهي أقصى عقوبة

تعبـر بدقـة عـن      "المحكمة العليا الجيش باصدار الئحة اتهام جديدة تتضمن اتهامـات أقـوى             وأمرت  
  .التي صدرت عنهما" المالبسات والتصرفات

وزعم الجندي والضابط انهما كانا يقصدان فقط اخافة الفلسطيني أثناء مظاهرة في قرية نعلـين بالـضفة                 
  .ي في الضفة الغربيةسرائيلاإلالغربية المحتلة احتجاجا على بناء الجدار االمني 

  2/7/2009الدستور، 
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  ية على غزةسرائيلشهادة والد شاليط تهدد بفشل محكمة الهاي ضد الحرب اإل .19
ي األسير سرائيلوافقت محكمة الهاي لجرائم الحرب على طلب نوعم شاليط، والد الجندي اإل :تل أبيب

وقالت مصادر حقوقية إن . ل معاناته ومعاناة ابنهفي قطاع غزة، على الظهور أمامها واإلدالء بشهادة حو
 . حول الحرب على غزةإسرائيلهذه الشهادة تهدد بنسف المحكمة ضد 

وكانت هذه المحكمة قد قررت البحث في عدة دعاوى مقدمة إليها من أطراف فلسطينية وكذلك من لجان 
ى ما ارتكبته من جرائم حرب  علإسرائيل ودول الغرب، لمحاكمة إسرائيلوحركات حقوق اإلنسان في 

وبدأت عدة لجان تحقيق تعمل على جمع الشهادات والتقارير . في قطاع غزة، خالل الحرب األخيرة
 . في تلك الجرائمإسرائيلواألدلة التي تدين 

ولكن شهادة والد شاليط، حسب أولئك الحقوقيين، قادرة على إضعاف الموقف الفلسطيني في هذه 
ث عن معاناته ومعاناة زوجته، حيث إنهما خالل ثالث سنوات لم يتمكنا من معرفة المحكمة، فهو سيتحد

شيء جدي عن ابنهما وحالته الصحية والنفسية ولم يتح لهما أن يكلماه ولو بالهاتف ولم يسمح حتى 
  . للصليب األحمر الدولي بمقابلته والتعرف على ظروف أسره

 2/7/2009الشرق األوسط، 
 

  ونا يقونن استيالء اليهود على أراضي النقبالكنيست يقر قان .20
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يقونن استيالء مواطنين يهود على مساحات واسعة جدا مـن                

   1948,األراضي في منطقة النقب في أراضي 
وطنين ية لمجموعة كبيرة من المست    سرائيل كانت منحتها السلطات اإل    "مزارع خاصة "ويجري الحديث عن    

 لكنها سرعان ما تحولت من مشاريع زراعية إلى مشاريع سياحية وسكنية استولت على عشرات               ،اليهود
 وبـشكل منـاف للقـانون       ، دون خرائط هيكلية لوائيـة أو قطريـة        ،أضعاف المساحات المخصصة لها   

  . يسرائيلاإل
ة التمييـز الـصاخبة ضـد       إن هذا القانون هو استمرار لسياس     : "وقال عضو الكنيست الدكتور حنا سويد     

 حيث يتم استغالل التشريع البرلماني لاللتفـاف علـى   ،المواطنين العرب وضد أهالي النقب بشكل خاص  
  ".  بينما يتم التعامل بقبضة من حديد مع المواطنين العرب في كل المستويات،تجاوزات قضائية صارخة

هالي النقب العرب الذين يسكنون أراضي      إن االدعاءات والتهجمات المتواصلة على أ      "،سويد. وأضاف د 
 حيث ال تتوانى السلطات بفرض قبضتها الحديدية على أهـالي        ،آبائهم وأجدادهم ال تقف عند حدود الكالم      

  ". بينما اليوم نرى أن إعفاء المخالفين سيتم من خالل قوننة خاصة لحمايتهم من يد القانون،النقب البدو
  2/7/2009الدستور، 

  
  لباراك بتجميل صورة الليكود لدى واشنطن" اليةعم"اتهامات  .21

ي النائب إيتان كابل على زعيم حزبـه إيهـود          سرائيلاإل" العمل"حمل األمين العام السابق لحزب       -حيفا  
ومدير العالقات العامـة    " المزين"باراك، متهما إياه بالتبعية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيام بدور           

  .لمتطرفةللحكومة اليمينية ا
كابل الذي أقاله باراك من األمانة العامة للحزب على خلفية نزاعات مستمرة من جراء معارضة انضمام                

  .لحكومة نتنياهو اتهم رئيسه بالتحول لممثل السياسات الرفضوية لحكومة نتنياهو أمام العالم" العمل"
صادقة على بناء مئـات الـشقق       وقال كابل ضمن رسالة لرئيس حزب العمل أمس إن باراك بقراره الم           

السكنية في المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة قد تحول إلى منسق العالقات العامة األبرز واألكثر               
  .نشاطا لمشروع االستيطان
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ية مساعي باراك إلقناع البيـت األبـيض بتـسوية حـول            سرائيلاإل" جيروزاليم بوست "وانتقدت صحيفة   
تاحيتها أمس إن مهمته مستحيلة وأشارت لوظيفته الجديدة كمحام عن نتنيـاهو            المستوطنات وقالت في افت   

  .مستذكرة زيارته للقاهرة بعد الرد الغاضب للقاهرة على خطاب بار إيالن
 2/7/2009العرب، قطر، 

  
  حالة من الذعر والهلع إثر انقطاع الكهرباء خالل زفاف كان يشارك في نتنياهو .22

النقاب، عن أن حالة من الذعر والهلع، وقعت خالل حفل زواج حفيدة كشفت مصادر عبرية  :الناصرة
  .الحاخام عوفاديه يوسف، في أعقاب انقطاع التيار الكهرباء لعدة دقائق

 باراك، وعدد من إيهودية بنيامين نتنياهو، ووزير األمن سرائيلوأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة اإل
ن، كانوا من بين المشاركين في الحفل لدى انقطاع التيار ييسرائيلالوزراء وكبار المسؤولين اإل

    .الكهربائي
وأضافت أنه فور انقطاع التيار الكهربائي في الحفل، اختفى رئيس الوزراء ووزير األمن وكبار الوزراء 

، ما أحدث حالة من الذعر والخوف في صفوف الحراس الشخصيين التابعين لوحدة الحراسة إسرائيلفي 
  .األمن الداخلي، والذين كانوا يحيطون بالحفل وبالوزراءفي جهاز 

وسادت حالة من الذعر والتوتر خوفا من أن يكون العمل مفتعال للمساس بحياة نتنياهو وكبار الشخصيات 
وأشارت إلى أن نتنياهو، غادر المكان مسرعا وبعد أن ألقى كلمة مقتضبة، إثر عودة التيار  .إسرائيلفي 

  .الكهربائي
 1/7/2009 ،برسقدس 

  
  تنتقد تعامل حكومة فياض مع ملف القدس وتتهمها بالتقصير"الهيئة اإلسالمية المسيحية" .23

القادر وزير   المسيحية للدفاع عن القدس، أن استقالة حاتم عبداإلسالميةاعتبرت الهيئة : القدس المحتلة
 بأوضاعة الفلسطينية شؤون القدس في حكومة سالم فياض، مؤشر خطير على تردي اهتمام الحكوم

  .المدينة المقدسة واحتياجاتها وملفاتها الكثيرة
مدينة غير عادية في الصراع العربي "وقال األمين العام للهيئة الدكتور حسن خاطر، إن القدس 

 األولوية المطلقة على إعطائهاي، ويجب أن تكون غير عادية في اهتمامات الحكومة، وفي سرائيلاإل
  ".ستوياتجميع الصعد والم

و أكد الدكتور خاطر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة القدس، أن األسباب التي أعلنها الوزير 
أسباب  " القادر الستقالته، والمتعلقة بشح األموال الحكومية المخصصة للملفات الساخنة والطارئة عبد

  ".خطيرة وال يمكن السكوت عليها بأي حال من األحوال
اع عن البيوت و األحياء المهددة بالهدم في القدس، أمر كبير وخطير وال يمكن تأجيله أو إن الدف"وقال 

  ".تأخيره تحت أي حجة أو ذريعة
1/7/2009قدس برس،   

  
  مواطنين من سلوان إخطارات هدم جديدة سبعةاالحتالل يسلم  .24

إخطارات هدم  7، اليومسلمت  أطقم الهدم في بلدية االحتالل أن 2/7/2009، 48عربذكر موقع 
 .لمواطنين في واد حلوة ببلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس

االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين  أن القدس المحتلة من 1/7/2009قدس برس، وأضافت 
تجميد  حول  في القدس المحتلة، وصف تصريحات نير بركات رئيس بلدية االحتالل في المدينة المقدسة

  ".لذر الرماد في العيون" في القدس هي  سياسة هدم البيوت
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العبرية، كشفت النقاب عن عزم بركات اإلعالن عن خطة جديدة للتعاطي مع / هآرتس/وكانت صحيفة 
، في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وحسب خطة بركات ستمنح "غير المرخصة"المنازل 

منزل "مائة من المنازل غير المرخصة وسيطلق على هذه الوضعية  في ال70وضعية خاصة لحوالي 
وأكد االئتالف في بيان له، أن . ، يمنحه قانونية جزئية إال أنه ال يعتبر ترخيصاً" غير قانوني–رمادي 

هذه الخطة، ال تحل الضائقة السكنية لسكان القدس الفلسطينيين، كما أنها ال تشمل ترتيبات وتسهيالت 
 في المائة من أصحاب المنازل بالتهجير أو العقوبات 30 تراخيص بناء جديدة، وتهدد للحصول على

  .الصارمة
وذكر التقرير أن بلدية االحتالل، تعكف على إعداد خطة تقضي بمنح قسم منها ترتيبات معينة على أن 

  .يتم إخالء المنازل األخرى باالتفاق
  

  "نسانيةاإلروح "االحتالل يقرر اإلفراج عن محتجزي سفينة  .25
ي، أمس، اإلفراج عن المتضامنين األجانب الذين سرائيلقررت سلطات االحتالل اإل: )أ ش أ( – وفا

، حيث جرى نقل معظمهم إلى دائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم عبر "روح اإلنسانية"اختطفتهم من سفينة 
 . مطار بن غوريون في تل أبيب

ي قرر تسليم المتضامنين إلى دائرة الهجرة، سرائيلش اإل أن الجي"يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
تم نقل " إلى أنّه "غزة الحرة"موضحاً أن طائـرة سـتنقلهم إلى ديارهم، فيما أشارت مصادر في حملة 

  . "الناشطين إلى سجن الرملة للمهاجرين غير الشرعيين
 من قبل إسرائيلدة مورست على وأشارت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الى أن ضغوطاً دولية شدي

الدول التي ينتمي إليها هؤالء المتضامنون، خاصة الواليات المتحدة وإيرلندا والدنمارك وقبرص 
والبحرين وقطر، من أجل اإلفراج عنهم، موضحة أن سلطات االحتالل كانت قد أفرجت عن ناشطين 

  .  كانوا على متن السفينة21فلسطينيين اثنين من أصل 
2/7/2009ر، السفي  

  
   إلى األقصىلزحفل يدعو التميمي .26

تراجع قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي عن فتواه بتحريم زيارة المسلمين لمدينة : القاهرة
ي، وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة سرائيلالقدس والمسجد األقصى في ظل االحتالل اإل

واي السابقة، وأطالب المسلمين والمسيحيين بالزحف لكل من تراجعت عن فت": الفلسطينية في القاهرة
يستطيع، وأن يدخلوا القدس بنية الزيارة والرضا والتسوق منها وزيارة المسجد األقصى والصالة فيه 

  . "ألننا ال نرى إال اليهود في المدينة التي يحاولون إلغاء هويتها
2/7/2009الحياة،   

  
  يإسرائيل بتهمة محاولة قتل "شفاعمرو" من طنينموا سبعةبدأ محاكمة ي االحتالل .27

 بدأت أمس في المحكمة المركزية في مدينة حيفا محاكمة سبعة من سكان مدينة شفاعمرو في :الناصرة
ي عيدان ناتان زادا الذي ارتكب قبل أربع سنوات مذبحة بحق سرائيلالجليل بتهمة محاولة قتل الجندي اإل

من شبانها بدم بارد، على خلفية معارضته فك االرتباط عن قطاع غزة، أهالي المدينة حين قتل أربعة 
  .ولقي مصرعه بعد أن هاجمه المئات من شبان المدينة ليمنعوا مواصلته إطالق النار عليهم

النائب محمد » الجبهة الديموقراطية«وتظاهر خارج قاعة المحكمة أكثر من مئة شخص تقدمهم ورؤساء 
لجنة المتابعة « النائب جمال زحالقة، والحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، و »التجمع الوطني«بركة و 
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وشخصيات اعتبارية » جمعيات أهلية«محمد زيدان، وغيرهم من رؤساء سلطات محلية وقادة » العليا
  .ومن مواطني شفاعمرو

2/7/2009الحياة،   
  

   أربعة جرحى جنوب نابلسيوقعاالحتالل  .28
عة مواطنين بجراح، مساء أمس، عندما فتح جنود االحتالل النار على سيارة            أصيب أرب  :وكاالت -نابلس

ي أطلقوا النار على السيارة التي كانت       سرائيلوقال شهود عيان إن جنود االحتالل اإل       .مدنية جنوب نابلس  
  .جنوب نابلس شمال الضفة الغربية" تفوح"تمر عند المفترق القريب من مستوطنة 

2/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  إضراب في أم الفحم احتجاجا على هدم سوق تجارية  .29
دعت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية للدفاع عن األرض والمسكن في منطقة وادي عارة، إلـى                : أم الفحم 

اإلضراب العام يوم امس في المدينة احتجاجا على قيام جرافات لجنة التنظيم والبناء اللوائية فجر أمـس                 
 فيمـا   ،"البناء غير المـرخص   "ينة وهدمها لسوق تجارية في المدينة بالحجة الممجوجة         االول باقتحام المد  

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية دعمها الم الفحم، مستنكرة عمليـة الهـدم التـي                 
  . أقدمت عليها جرافات السلطة

 أمس االول مدينة أم الفحم تحت حمايـة         هذا وكانت جرافات لجنة التنظيم اللوائية في حيفا قد دهمت فجر          
 متر، وقد افتتح قبل     1800 وأقدمت على هدم مجمع السعدي التجاري البالغ مساحته          ،يةسرائيلالشرطة اإل 

 فيما قامت الشرطة بفرض طوق امني مشدد على المنطقة ومنعت المـواطنين االقتـراب مـن                 ،أسبوع
  .المكان

2/7/2009الدستور،   
  

  المسجد األقصى بحراسة قوات االحتالل مونمتطرفون يهود يقتح .30
قال شهود عيان من داخل المسجد األقصى المبارك، أن مجموعة من اليهود المتطرفين : القدس المحتلة

يتراوح عدد أفرادها بين ثالثين وأربعين عنصراً، من الرجال والنساء، اقتحمت ظهر اليوم األربعاء، 
  .المسجد األقصى

ال شرطة االحتالل وقوات ما يسمى بحرس الحدود، في توفير الحراسة وشارك العشرات من رج
للمقتحمين، وتم منع حراس المسجد األقصى والمصلين المسلمين من االقتراب من المتطرفين اليهود في 

  .جولتهم االستفزازية
1/7/2009قدس برس،    

  
  حتياجاتهم يمنعون العمال الفلسطينيين من إدخال ااالحتالل جنود : منظمة حقوقية .31

ية في الضفة سرائيللمراقبة الحواجز العسكرية اإل" حاجز ووتش"كشف تحقيق قامت به منظمة: الناصرة
جنوبي " شعر إفرايم" ويمرون عبر حاجز إسرائيل أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل ،الغربية

وأنواع , اجات المياه الكبيرةطولكرم شمال الضفة الغربية، يمنع العمال الفلسطينيين من اصطحاب زج
 إلى أراضي إسرائيلعديدة من الطعام، كما حددت لهم كمية المواد الغذائية المسموح بها إلخراجها من 

  .السلطة الفلسطينية
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موديعيين "ية تدعى إسرائيل فبراير الماضي، بواسطة شركة حراسة /منذ شباط" شعر إفرايم"ويعمل حاجز 
  .رة األمن الداخليتعاقدت معها وزا" إزرحي

1/7/2009قدس برس،   
 

  " عمداء األسرى" أسرى فلسطينيين إلى قائمة ثالثةانضمام : فروانة .32
انضم انه قد  الناشط المختص في مجال الدفاع عن األسرى عبد الناصر فروانة ،األسير السابققال : غزة

ليصبح بذلك " عمداء األسرى " المنصرم، ثالثة أسرى فلسطينيين إلى قائمة ) يونيو(خالل شهر حزيران 
  . عاما في سجون االحتالل20 اسري وهم ممن امضوا 103عدد عمداء األسرى 

على قدامى األسرى ممن مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً " عمداء األسرى "ويطلق مصطلح 
  .بشكل متواصل

1/7/2009قدس برس،   
  

  المستقلة ووقف االستيطانةدولال إقامة  حول جدية أوباما تجاهانقسام فلسطيني: استطالع .33
امس، أن الفلسطينيين " أوراد"  قال نادر سعيد رئيس مركز العالم العربي للبحوث والتنمية :رام اهللا

 .ينتظرون األفعال ال األقوال بالنسبة للقضية الفلسطينية، واألفعال وحدها كفيلة بتغيير المواقف السائدة
في " أوراد" ته بعد اإلعالن عن نتائج استطالع للرأي العام نفذه مركز وأدلى الدكتور سعيد بتصريحا

 مواطن فلسطيني من سكان الضفة 1200الماضي، وشمل ) يونيو( حزيران 14- 12الفترة الواقعة بين 
 .الغربية وقطاع غزة

وباما وأظهرت نتائج االستطالع أن غالبية من الفلسطينيين مهتمون بزيارة الرئيس األميركي باراك أ
للمنطقة اذ تابع ثلثا المستطلعة أراؤهم عن كثب الزيارة، وثلث منهم تابعها بشكل كامل، وثلث أخر تابعها 

 .منهم الزيارة نهائيا % 32وفي المقابل لم يتابع . بشكل جزئي
 وبينت النتائج أن غالبية سمعوا أو قرأوا الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة في الرابع من حزيران

 38وعلى العكس فإن . جزئيا% 42سمعوا أو قرأوا الخطاب كامال، و % 20، من بينهم حوالي 2009
 .لم يقرأوا ولم يسمعوا بالخطاب% 

وبحسب سعيد فان نسبة أكبر من الفلسطينيين تنظر الى مواقف أوباما على أنها أكثر تقدما مقارنة مع 
االستطالع أن غالبية من المستطلعين يعتقدون أن فقد أظهرت نتائج . مواقف الرئيس السابق جورج بوش

بالمقارنة مع مواقف الحكومات %) 8(، أو تراجعت %)49(مواقف أوباما لم تشهد تغيرا بنسبة 
من المستطلعين أن مواقفه قد  % 31وفي المقابل، يرى . األمريكية السابقة من القضية الفلسطينية

 .أظهرت تحسنا في السياسة األميركية
 23أن زيارة أوباما سوف تؤدي الى تشديد االغالق على قطاع غزة، و % 65يعتقد : وأضاف موضحا 

يعتقدون بأن زيارة أوباما سوف تعزز االحتالل % 62مشيرا إلى أن . ال تعتقد بأن ذلك سوف يحصل% 
 .فقط ال تعتقد ذلك% 25وفي المقابل . في الضفة الغربية

يؤمنون بأن زيارة أوباما سوف تؤدي الى وقف % 14لنتائج أن وحول قضية المستوطنات، أظهرت ا
وفي المقابل، فإن ). الى حد ما(يعتقدون أن الزيارة سوف تقود الى ذلك % 23النشاطات االستيطانية، و 

 .يعتقدون أن الزيارة لن تقود الى وقف النشاطات االستيطانية% 54
قدون أن الزيارة لن تعزز من الصراع الداخلي بين وأشارت النتائج إلى إن ربع المستطلعة أراؤهم يعت

. بأن الزيارة سوف تؤدي الى ذلك) بقوة أو الى حد ما% (61بينما يعتقد غالبية . الفصائل الفلسطينية
وتلفت النتائج بصريح العبارة إلى أن الزيارة سوف تسهم في انعاش عملية السالم بين الفلسطينيين 

كما يتضح من . د بأن الزيارة لم تمنحهم األمل في إقامة الدولة الفلسطينيةيين، وغالبية تعتقسرائيلواإل
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يعتقدون بأن الزيارة سوف تمنحهم % 28البيانات فإن خمس المستطلعين سوف تمنحهم األمل في ذلك، و
 ).الى حد ما(األمل في اقامة الدولة 

. اه دعوته إقامة دولة فلسطينيةسعيد أن الفلسطينيين منقسمون حول جدية الرئيس أوباما تج. ويضيف د
أنه % 14، بينما يعتقد )الى حد ما(أنه جدي في دعوته % 35بأنه غير جدي، ويرى % 43حيث يرى 

 .جدي في دعوته إلقامة دولة فلسطينية
وينقسم المستطلعون في تقييمهم لمدى جدية أوباما تجاه فتح صفحة جديدة بين الواليات المتحدة االمريكية 

عن اعتقادهم بجدية ذلك % 37بأنه غير جدي في دعوته، بينما أعرب % 39، حيث يعتقد والمسلمين
 .فقط بأنه جدي في دعوته لفتح صفحة جديدة مع العالم االسالمي% 16وأكد ). الى حد ما(

ولم يحظ اقتراح أوباما إزاء قضية القدس، بدعم الغالبية اذ كان اقتراحه بأن تكون القدس المنزل اآلمن 
من المستطلعة أراؤهم عدم وموافقتهم على هذا % 43فقد أبدى . ائم لليهود والمسلمين والمسيحيينوالد

) الى حد ما(موافقتهم % 20وعلى العكس، فقد أبدى ). إلى حد ما(غير موافقين% 17االقتراح، و كان 
 .عن موافقتهم بجعل القدس مكانا لألديان السماوية الثالث% 17وأعرب 

أن المقاومة من خالل (الى رفض غالبية من الفلسطينيين عبارة أوباما التي يعتبر فيها ولفتت النتائج 
وهو ليس الخيار االخالقي للوصول ... العنف طريق مسدود... العنف والقتل طريق خاطئ ولن ينجح

وأبدى لم يوافقوا على هذه العبارة، % 42وقد أظهر االستطالع أن ). الى السلطة وإنما الخيار لالستسالم
، ووافق عليها )الى حد ما(على العبارة % 22في المقابل، وافق ). الى حد ما (رفضهم لها % 19

 %.13بالكامل 
والمح سعيد الى وجود فجوة في األداء بين جمهور المستطلعين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

من  % 65واوضح ان .  الغربيةفقد كان معدل الرفض لمقترحات أوباما أكثر ارتفاعا مقارنة بالضفة
مشيرا في . من مستطلعي الضفة الغربية% 56الغزيين لم يوافقوا على مقترحه حول القدس، مقارنة بـ 

من الغزيين على عبارة أوباما التي تتحدث عن العنف والمقاومة % 71الوقت ذاته إلى أن عدم موافقة 
 .في الضفة الغربية% 55السلمية، بالمقارنة مع 

 سعيد إن مجموعة من العوامل تساهم في تعزيز الفجوة بين الضفة والقطاع اذ هناك استمرار وقال
موضحا أن . اإلغالق المفروض على قطاع غزة وتدهور األحوال المعيشية وتبدد اآلمال في التغيير

ر النتائج تظهر ان غالبية من الفلسطينيين تشعر بأن زيارة اوباما لن تؤدي الى المزيد من تدهو
 .األوضاع
بالرغم من أن الزيارة حظيت باهتمام كبير، فإن الغزيين ما زالوا أقل تفاؤال من نظرائهم في : وأضاف

من الغزيين بأنهم تابعوا أخبار زيارة أوباما بشكل كامل، بينما صرح % 44الضفة الغربية، وقد صرح 
 .من مستطلعي الضفة الغربية% 26بذلك 

ن يعتقدون بأن مواقف أوباما ال تمثل تغييرا عن سياسة الحكومات من الغزيي% 61وأشار إلى أن 
 .في الضفة الغربية% 41األمريكية السابقة، يتفق معهم في ذلك 

1/7/2009القدس، فلسطين،   
 

   طفال إلى غزة بعد تلقيهم العالج في سلوفينيا22عودة  .34
 طفال ومرافقيهم من 22جرحى أن أكد فتحي شاهين مدير عام مؤسسة رعاية الشهداء وال: رأفت الكيالني

بعد رحلة عالج في سولفينيا، عبر , فاقدي األطراف السفلية والعلوية عادوا مساء اليوم إلى قطاع غزة 
  ن جميع األطفال عولجوا على نفقة الرئيس "وقال شاهين  .شمال قطاع غزة" ايريز"معبر بيت حانون 
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 " بحالة جيدةالسولفاني، وتم تركيب أطراف صناعية لهم، وهم

 
1/7/2009، 48عرب  

 
  أسابيع في غضون إعالنها ويتوقع يةسرائيلاإل بالتحركات أوباما يستبعد تأثر خطة األردن .35

 أن ناصر جوده نخبة من الكتاب والمعلقـين الـصحافيين مـؤخرا             األردنيابلغ وزير الخارجية    : عمان
، أسـابيع  أربعـة  إلـى م في غضون ثالثة      قد يعلن خطته المنتظرة للسال     أوباما باراك   األمريكيالرئيس  
 إنعـاش  تـساهم فـي      أن ال يستطيع توقع بنود هذه الخطة التي يأمل النظام العربي            أحدا أن إلىمشيرا  
  .السالم

 لكن الوزير جوده وكمـا      أوباما على علم بتفاصيل الخطة التي سيقترحها        إنها األردنيةوال تقول السلطات    
 المؤشرات ايجابية في    أن، مقترحا   اإلطار التفاؤل في هذا     أجواءعكس  نقل عنه بعض الكتاب الصحافيين      

 أن يتوقـع    أو تنعكس هذه االيجابية على خطته التي ينبغـي          أن في   واألمل أوباماالخط العام الذي يتبناه     
 طرفا مشرفا وراعيا في المفاوضـات ولـه عالقـة           األمريكية اإلدارةتتضمن تفاصيل خطة عمل تبقي      

  .بالتفاصيل
 يبدو وزير الخارجية جوده متفائال في الـسياق بـأن           األردنيونسب االنطباعات التي نشرها الكتاب      وح

 المعارضـة مجـددا     اإلسالمي سيعلن خطة مقبولة ويمكن انجازها وهو ما شككت به جبهة العمل             أوباما
  .اإلطار مقترحة التخفيف من حدة التوقعات في أمس

 تهـدف عمليـا     األوروبيين واتصاالت نتنياهو مع     ألوباما بارك   هودإي زيارة   إن األردنيةوتقول المؤسسة   
ي، ونقل عـن مـصادر      سرائيل على المقياس اإل   اإلمكان تعديلها قدر    أو أوباماللتخفيف من شروط خطة     

 متنبـه  أوبامامسؤولة في عمان القول بان ما يرد لعواصم االعتدال العربي من واشنطن يفيد بان الرئيس                
 على قراره وتفاصيل خطته التـي سـتكون عادلـة           التأثيرية ولمحاوالت   سرائيلات اإل تماما لالستعراض 

  .ومنصفة وتتضمن آليات التنفيذ االنتقالية
 واألساسـي  يـشكل المـسار الوحيـد    أصبح أوباما الرهان على جدية خطة    أنومن الواضح في السياق     

 الـسالم   إلنعـاش ل سابقا بأنه ال خيـار       الوزير جوده يقو  ' القدس العربي 'للدبلوماسية العربية فقد سمعت     
والعودة للمفاوضات وتفعيل خيار الدولة الفلسطينية وال خيار خارج سياق مساندة التوجهـات االيجابيـة               

 أي األمريكيـة  اإلدارة الرسمية لـم تطلـع       األردنيةوحسب المعلومات    .األمريكي الرئيس   أظهرهاالتي  
 أسـاس  أي المفترضة وال يوجـد      أوبامالتي ستتضمنها خطة    ي على البنود ا   سرائيلطرف بما في ذلك اإل    

  . ما في المنطقة يعرف التفاصيلأحداللقول بان 
  2/7/2009القدس العربي، 

  
 ية المستوردة ليست من المستوطناتسرائيلوزير الزراعة األردني يؤكد أن المنتجات اإل .36

ية سرائيل المنتجات الزراعية اإلأكد وزير الزراعة األردني سعيد المصري أن:  محمد الدعمة- عمان
ية في الضفة الغربية، ودافع الوزير األردني عن قرار سرائيلالمستوردة ليست من إنتاج المستوطنات اإل

، وقال إن البيانات اإلحصائية التي ترد يوميا إلى إسرائيلحكومة بالده باستيراد منتجات زراعية من 
 هي في غالبيتها العظمى منتجات فواكه ال يوجد لها سرائيلإالوزارة تؤكد أن الواردات األردنية من 

وأكد المصري في بيان صحافي أمس  .مثيل في السوق المحلية مثل المانجو والكاكا والكيوي واألفوكادو
 ليس من إنتاج المستوطنات، وأن موقف وزارة الزراعة ينسجم مع إسرائيلأن جميع ما يتم استيراده من 

 .الرسمية في ما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات أصالالتوجهات السياسية 
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وكانت فعاليات نقابية وحزبية أردنية معارضة أعلنت مرارا في تظاهرات وبيانات صحافية تنديدها 
 .»التطبيع الزراعي«ية، وداعية لوقف إسرائيلباستيراد منتجات زراعية 

 2/7/2009الشرق األوسط، 
  

 طالقة السالم ويشّدد على حل قضية الالجئين  سليمان ان معالموفد الصيني يبحث .37
، مع رئيس أمس السفير وو سي كا، محادثات األوسطأجرى المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق 

 فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية فوزي األعمالالجمهورية ميشال سليمان، ورئيس حكومة تصريف 
وأكد أن قضية الالجئين . م في المنطقة ومعوقاتهاصلوخ، تركزت على الموقف اللبناني من عملية السال

أن «فيما أبلغه رئيس الجمهورية . "األوسطالفلسطينيين مهمة جداً من اجل تسوية شاملة لقضية الشرق 
 المبادرة العربية التي تعيد الحقوق إلى يستند أن، يجب األوسطالسالم المنشود في منطقة الشرق 
 . "جئين الفلسطينيينألصحابها، خصوصاً حق العودة لال

 وسوريا إسرائيل كل من مصر وفلسطين وإلىويقوم سي كا بجولة في منطقة الشرق األوسط، قادته 
 . ولبنان وروسيا، لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد

 2/7/2009السفير، 
  

   اجتماع في نقابة المهندسين إلعمار غزة:بيروت .38
اد المهندسين العرب، ولجنة فلسطين في اتحاد المهندسين عقد اجتماع تنسيقي بين لجنة فلسطين في اتح

 غزة وكيفية إعماراللبنانيين، في نقابة المهندسين في بيروت، لوضع اآلليات والخطط اآليلة إلى إعادة 
وحضر االجتماع رئيس الهيئة اإلدارية العربية الدولية . المساهمة التقنية الهندسية في ظل الواقع القائم

 .  غزة وائل السقا، ورئيس لجنة فلسطين ولبنان نزيه زيعور، وأعضاء اللجنةرإعماإلعادة 
 غزة ووضع الخطط الالزمة كنقابات هندسية إعمارنجتمع اليوم لبحث آليات وسبل إعادة ": وقال زيعور

، فيما »في الوطن العربي ضمن لجنة فلسطين في اتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين اللبنانيين
 ألف متر وشقة وجميع األبنية العامة بطريقة همجية لم يشهد لها 20شمل "ر غنام بحجم الدمار الذي ذكّ

 . "التاريخ الحديث مثيالً
االجتماع يضع اتحاد المهندسين العرب ومليون مهندس عربي أمام مسؤولياتهم تجاه "ورأى السقا أن 
 الذي غطى نحو ربع اإلعمارشروعاً عبر دليل  م465الهيئة نشرت نحو "، الفتاً إلى أن "قضية فلسطين

 خالل مؤتمر الهيئة في اسطنبول وأعلن. حاجة قطاع غزة من المشاريع بالرقم والمبالغ والتفاصيل
 مشارك من خارج تركيا وداخلها في جميع هذه 500االكتتاب في هذه المشاريع بحيث اكتتب أكثر من 

  .  "و، أي ما يعادل نصف مليار دوالر مليون يور345المشاريع التي تبلغ قيمتها 
 2/7/2009السفير، 

  
  "روح اإلنسانية"لسفينة " إسرائيل" موسى يدين اعتراض عمرو .39

روح "دان األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بأشد العبـارات اعتـراض سـفينة               : غزة، القاهرة 
مارساتها العدوانية ضد قطاع غزة، وضد      في م " إسرائيل"، واعتبر أنه يثبت مجدداً مدى تمادي        "اإلنسانية

أي محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع، ويضاف إلى مواقف الـرفض والتعنـت               
وطالب الجهات الدولية المعنية، خـصوصاً مجلـس األمـن وطبقـاً            . اإلسرائيلي في المجاالت المختلفة   

سرائيلية التي تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي       لسلطاته، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات اإل       
  .اإلنساني

  2/7/2009الحياة، 
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 سلطات االحتالل اعتقلت ثالثة أرباع مليون فلسطيني: صبيح .40

 أكد السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة لـشؤون                : أحمد علي  -القاهرة   
ة، أن التعذيب ال يزال يمارس علـى نطـاق واسـع فـي الـسجون                واألراضي العربية المحتل   فلسطين  

وقال صبيح، في بيـان      . اإلسرائيلية، وهو خير مثال على غياب االلتزام بمبادئ وقوانين حقوق اإلنسان           
 يونيو، إن سلطات االحـتالل      26في   صحافي صدر بمناسبة اليوم العالمي لدعم ومساندة ضحايا التعذيب          

فلسطيني كجزء من حملة منظمة للترهيـب والعقـاب          تقال نحو ثالثة أرباع مليون      اإلسرائيلي قامت باع  
الشعب الفلسطيني وصموده في وجه االحتالل من خـالل الـضغط            الجماعي التي هدفت إلى كسر إرادة       

وعائالتهم والمجتمع ككل، حيث تم تعذيب الغالبية العظمى منهم حـسب نتـائج              العنصري على السجناء    
وأضاف أنه لم يسلم    . الرسمية التي أجراها برنامج غزة للصحة النفسية حول هذا الموضوع          اإلحصاءات  

سجون االحتالل حتى يومنا هذا نحـو        من هذه الممارسات النساء أو حتى األطفال حيث ال يزال يقبع في             
بالحد األدنـى    أما ال يحظون     12فلسطينية بينهن     أسيرة   53 طفالً و    443   ألف معتقل منهم ما يقارب       11

 وأكد صبيح أن االحتالل      .وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب    من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية        
والمختطفين، مبيناً في الوقت ذاته أن نـسبة          أسلوبا من أساليب التعذيب بحق األسرى        80يستخدم قرابة   

 سـجنا ومركـزا     30تعذيب فـي قرابـة      تعرضوا لل  من األسرى الذين اختطفتهم قوات االحتالل       % 98
ـ    من األسرى تعرضوا    % 88للتحقيق، وأن    ، حيث يتم تعليـق     "الشبح المتواصل "ألسلوب تعذيب يعرف ب

في سقف الزنزانة لفترات طويلة يحرم، خاللها مـن النـوم، ويـضرب              األسير عارياً من يديه أو قدميه       
   .اإلغماء أو التشنج أو مفارقة الحياةيؤدي إلى إصابة األسير ب ضرباً مبرحاً، األمر الذي 

  2/7/2009العرب، قطر، 
 

  اإلسرائيلي - موسى يشيد بمواقف الواليات المتحدة تجاه النزاع العربي عمرو .41
أشاد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في كلمته أمام قمة االتحاد            :  سوسن أبو حسين   -القاهرة  

ـ     التطور الحميد في موقف الواليات المتحدة، والتوجه الجديد الذي يقـوده           "األفريقي الذي افتتحت أمس، ب
 اإلسرائيلي يقوم على التجميـد الفـوري        -الرئيس األميركي باراك أوباما نحو حل عادل للنزاع العربي          

 ".والكامل للمستوطنات اإلسرائيلية، وقيام دولة فلسطين من أجل تحقيق السالم
  2/7/2009الشرق األوسط، 

  
   أول ممثلية للديانة اليهودية : لجزائرا .42

أعلن المستشار اإلعالمي لوزير الشؤون الدينية الجزائري عدة فالحي اعتماد الـسلطات أول             : الوكاالت
ممثلية للديانة اليهودية بالجزائر بشكل رسمي، والسماح لها بالنشاط في إطار قانوني وفقا لقانون تنظـيم                

من حـق   "نشرت أمس، أن    " الخبر"واعتبر فالحي، في مقابلة مع صحيفة       . الشعائر الدينية لغير المسلمين   
  ". السلطات تقنين وضع اليهود الجزائريين من باب احترام الديانات السماوية

  2/7/2009السفير، 
  

  النيابة تبدأ التحقيق في سرقة كميات كبيرة من المساعدات اإلنسانية لغزة: مصر .43
 - اعتقلتهم الشرطة ليل الثلثاء      22تحقيق مع خمسة متهمين من إجمالي       باشرت نيابة شمال سيناء ال    : رفح

  االربعاء خالل مشاركتهم مئات األشخاص في عملية سطو على استاد العريش ونهب عشرات األطنـان               
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من المساعدات العربية واألجنبية بداخله، خصوصاً تلك الموجودة داخل الدائرة التي أنشأتها إدارة جمارك              
  .اء موقتاًشمال سين

  2/7/2009الحياة، 
  

  تعتقل أربعة مصريين تسللوا إلى قاعدة عسكرية بالنقب" إسرائيل" .44
تحتجز في سجونها أربعة مصريين قـاموا       " إسرائيل"كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، أن      : محمد عطية 
مـاً علـى هـذا      والجيش اإلسرائيلي يفرض تعتي   " الشاباك"منذ شهرين، وأن جهاز     " إسرائيل"بالتسلل إلى   

 معـتقال تـتهمهم     27، مـن بيـنهم      77إلى  " إسرائيل"األمر، ليرتفع بذلك عدد المصريين المعتقلين في        
، فـي   "هـآرتس "وذكرت صحيفة   ". إسرائيل"، والتجسس على    "إرهابية"بالمشاركة في عمليات    " إسرائيل"

القواعد اإلسـرائيلية الهامـة     تقرير نشرته األربعاء، أن اعتقال المصريين األربعة جاء بالقرب من احد            
بمنطقة صحراء النقب الحدودية مع سيناء، من دون كشف المزيد من التفاصيل حول مالبسات االعتقال،               

وناشـدت الـصحيفة، الحكومـة      . أو أية معلومات تتعلق بالمعتقلين، أو اسم المعتقل المحتجـزين فيـه           
 لتبادل األسرى مع مصر، يتم بموجبها اإلفراج        اإلسرائيلية استغالل المعتقلين المصريين في إجراء صفقة      
 عاماً، بتهمة نقل معلومات عسكرية حساسة       ١٥عن عودة ترابين، الذي يمضي عقوبة السجن في مصر          

  . ، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع المخابرات اإلسرائيلية مقابل دوالرات أمريكية مزيفة"إسرائيل"لـ
  2/7/2009صحيفة المصريون، 

  
  استخدمت الغزيين دروعا بشرية وتقصدت تدمير القطاع" اسرائيل": " الدوليةالعفو" .45

» دمارا عن قصد«الدولية امس ان اسرائيل ألحقت » العفو« افادت منظمة -  رويترز -القدس المحتلة 
بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خالل الحرب التي شنتها على القطاع 

كما انتقدت المنظمة . »حماس«في القطاع الذي تديره ) يناير(وكانون الثاني ) ديمسبر(نون االول في كا
 يوما، 22 صفحة يتناول العملية العسكرية التي استمرت 117التي مقرها لندن في تقرير مؤلف من 

  .»جريمة حرب«الطالقها صواريخ على اسرائيل، ووصفت ذلك بأنه » حماس«حركة 
أنه ال يوجد دليل يدعم مزاعم اسرائيل بأن الجماعات » العفو«تائج التي توصلت اليها منظمة ومن بين الن

المسلحة في غزة تعمدت استخدام المدنيين دروعاً بشرية، لكنها اشارت الى أدلة على أن القوات 
منازل االسرائيلية وضعت االطفال وغيرهم من المدنيين في طريق االذى حين أجبرتهم على البقاء في 

الرصاص « فلسطيني قتلوا في عملية 1400ان نحو » العفو«وقالت . يسيطر عليها جنود اسرائيليون
وهو رقم يقترب .  طفل ومئات المدنيين االبرياء300التي شنتها اسرائيل في غزة، ومنهم » المصبوب

 الفلسطيني لحقوق في غزة والمركز» حماس«كثيرا من االرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها 
  .االنسان، وهو جهة مستقلة
... كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا «: ، وقالت»بخرق قوانين الحرب«واتهمت المنظمة اسرائيل 

واضافت . »ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت الى أنه ليس باالمكان تبريره بوجود ضرورات عسكرية
 ناشطون فلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت الى انه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها

عشوائياً، وبالتالي «سقوط قتلى أو مصابين، اال انها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر، وان استخدامها كان 
  .»فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي

2/7/2009الحياة،   
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  ول أحدا التفاوض حول األمرلم نغير موقفنا من االستيطان وأوباما لم يخ:  أميركيمسؤول .46
أدلى مصدر رسمي في إدارة الرئيس األميركي باراك :  نظير مجلي، طلحة جبريل-تل أبيب، واشنطن 

لم نغير موقفنا على "أوباما بتصريح تم تداوله على نطاق واسع في وسائل اإلعالم األميركية قال فيه 
ودعا أوباما أكثر من مرة " التفاوض حول األمرولم يخول الرئيس ألحد ) من سياسة االستيطان(اإلطالق 

  ".تجميده"االستيطان وليس فقط إلى " إيقاف"إلى 
" تجميد كامل"والتي تدعو إلى " خارطة الطريق"يجب أن تلتزم بما جاء في " إسرائيل"وتقول واشنطن إن 

، "النمو الطبيعي"ات للعمليات االستيطانية بما في ذلك التوسع في المستوطنات القائمة على أساس متطلب
وقالت مصادر مطلعة أن واشنطن تلقت ما يفيد من الفلسطينيين والعرب بأن إيقاف المستوطنات هو 

  .وحده الكفيل ببناء الثقة بين الجانبين واستئناف محادثات السالم
2/7/2009الشرق األوسط،   

  
   أية تبريراتإن إدارة الرئيس أوباما في الموضوع االستيطاني لم تعد تقبل: ميتشل .47

المبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق رد :  نظير مجلي، طلحة جبريل- تل أبيب، واشنطن 
 التي تشتمل على قرار بتجميد البناء االستيطاني وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك صفقة األوسط

وسط ولكنها في الموضوع بشكل مؤقت قائال إن إدارة الرئيس أوباما ال تعارض في التفكير في حلول 
فهي تمتلك معلومات دقيقة عن الوضع في المستوطنات وتعرف أنه . االستيطاني لم تعد تقبل أية تبريرات

بناء اضطراري لسد «ال يوجد نقص في البناء االستيطاني لسنوات طويلة إلى األمام، ولذلك تعتبر القول 
وهو أمر .  يدل على استمرار أساليب الخداع القديمة، نوعا من التضليل الذي»احتياجات التكاثر الطبيعي

وسأل باراك إن كان األميركيون سيطلبون من العرب أيضا خطوات إيجابية تجاه . ال تحتمله إدارة أوباما
  . فرد ميتشل باإليجاب" إسرائيل"

2/7/2009الشرق األوسط،   
  

  مصالحة فلسطينية على أية أسس؟ .48
  بشير موسى نافع. د

ظمى من الفلسطينيين تريد، وتصلي من أجل، تحقيق مصالحة سريعة، تنهي حالة االنقسام بين              األغلبية الع 
األغلبية العظمى من الفلسطينيين تريد، وتصلي من أجـل،         . الضفة والقطاع وبين حماس وسلطة رام اهللا      

يق تقدم في   أن ينتهي انشغال القوى السياسية الفلسطينية بأنفسها، وأن تصب هذه القوى جهودها نحو تحق             
  .القضية الوطنية

األغلبية العظمى من الفلسطينيين تريد، وتصلي من أجل، أن تعمل الحركة الوطنية بكافة قواها لوضع حد                
للحصار غير اإلنساني الذي يتعرض له قطاع غزة وأهله، الحصار العالق منذ عامين في شبكة الخالفات                

وهو داللة على الوعي التاريخي الـصلب للفلـسطينيين،         هذا كله صحيح،    . الفلسطينية والعربية الداخلية  
الذين رأوا دائماً أن وحدتهم شرط أولي لقدرتهم على البقاء والصمود في صراع لم يشهد العالم أكثر منه                  

ولكن مياهاً كثيرة سارت تحت الجسر منذ حـسمت حمـاس           . قسوة، وال أفدح منه خلالً في توازن القوة       
ثر من عامين، وبات من الضروري أن يسأل الفلسطينيون أنفـسهم مـا إن              الوضع في قطاع غزة قبل أك     

كانت المصالحة في ظل الشروط الحالية ستدفع قضيتهم الوطنية إلى األمام، أم أنها ستودي بها إلى هاوية                 
  .أعمق

 تقوم القاهرة بدور رئيسي في مباحثات المصالحة الفلسطينية منذ بدايتها؛ وقد تسارعت جهود المـصالحة              
المصرية في شكل ملموس خالل الشهور القليلة األخيرة، إلى أن هدد المـسؤولون المـصريون بـأنهم                 

أحـد  . سيعلنون اتفاق مصالحة من جانبهم، بغض النظر عن مساحة االختالف أو التفاهم بين الطـرفين              
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 في مقاربـة    دوافع تعاظم المساعي والضغوط المصرية أن الدول العربية الصديقة للواليات المتحدة ترى           
إدارة أوباما للقضية الفلسطينية فرصة ال ينبغي تفويتها، وأن من الضروري تقديم يـد العـون للجهـود                  

ويرتبط بهذا التقدير لسياسات اإلدارة األمريكية      . األمريكية بتأهيل الفلسطينيين إلطالق التفاوض من جديد      
الذي يبدو أن ال فـتح تريـده وال         (يني  سعي القاهرة إلى تعزيز وضع رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسط         

الـذين  . يينسـرائيل ، وتوفير تفويض وطني له، قبل استئناف المفاوضات بين الفلـسطينيين واإل           )حماس
يسيئون الظن، يرون أن القاهرة تريد اتفاقاً سريعاً للمصالحة، يمهد الطريق لعقد انتخابات تشريعية فـي                

ون أن حماس ستخسرها، وينتهي بـذلك صـداع اإلسـالميين    الضفة والقطاع، يعتقد المسؤولون المصري   
إضافة إلى ذلك، ثمة شعور متزايد في القاهرة وخارجها بتراجع النفوذ المصري في المحيط              . الفلسطينيين

العربي؛ ومن المؤكد أن النجاح في تحقيق اتفاق مصالحة فلسطيني سيعزز من دور القـاهرة وتأثيرهـا                 
فبعد أن  . اوض الفلسطيني أن لغة المسؤولين المصريين تجاه حماس قد تغيرت         وتفيد دوائر التف  . السياسي

كانت المفاوضات تجري في جوهرها بين وفد حماس والمسؤولين المصريين، وليس بين وفدي حمـاس               
وفتح، أصبحت لغة القاهرة أكثر استجابة لمطالب وهموم ومخاوف حماس، ربما في ضوء التغيير الـذي                

  . األمريكية تجاه حماس، أو الستعجال القاهرة إنجاز االتفاق بين الطرفيناإلدارةتشهده لغة 
في اإلطار الفلسطيني الوطني العـام، هنـاك ملـف          . ملفات الخالف بين غزة ورام اهللا كبيرة، ومعروفة       

منظمة التحرير الفلسطينية، إعادة بناء المنظمة لتصبح أكثر تمثيالً لقوى الشعب وتوجهاته، وتفعيلها مـن               
على مستوى مستقبل سلطة الحكم الذاتي، هناك مـسألة         . جديد لتقود الحركة الوطنية في الداخل والخارج      

، وانتخابات المجلـس التـشريعي      )بعد أن مدد للرئيس عباس في شكل غير شرعي        (االنتخابات الرئاسية   
غزة ورام اهللا، هنـاك     وعلى مستوى االنقسام بين     ). الذي قامت السلطة باالنقالب عليه، وتهميشه نهائياً      (

ملفات التعامل مع اآلثار التي نجمت عن االنقسام، وكيفية عودة السلطة إلى القطاع، وما يتعلق بها مـن                  
إعادة تشكيل األجهزة األمنية وأجهزة الحكم المدنية، ونهاية الحصار على قطاع غزة وبناء مـا دمرتـه                 

ية، سـرائيل طبع ملف المفاوضات الفلـسطينية اإل     وإلى جانب هذه الملفات، هناك بال     . الحرب على القطاع  
اإلطار المرجعي لهذه المفاوضات، وكيفية تشكيل وفد تفاوض فلسطيني، يمثل اإلرادة الوطنيـة ويعبـر               

  .عنها ويتمتع بدعمها
لفترة . لم تكن ملفات الخالف واالنقسام قبل عامين بهذا الحجم، وال كانت مساحة فقدان الثقة بهذا االتساع               

 قادمة، لن يتوقف الجدل حول ما إن كانت حماس قد اضطرت لفرد سيطرتها على قطـاع غـزة                   طويلة
ولكن مـا أن  . بالقوة، وما إن كانت خططت لهذه السيطرة، أو أن تطورات األحداث قد أجبرتها على ذلك    

خـالل  . سيطرت حماس على القطاع حتى مضت سلطة رام اهللا إلى انقالبها الخاص في الضفة الغربية              
اعات من انهيار أجهزة السلطة األمنية في القطاع، بدأت قرارات الرئيس عباس في الصدور الواحـد                س

  .منها تلو اآلخر
أعلن ما يسمى بحالة الطوارئ، وأقيلت حكومة الوحدة الوطنية؛ ألقي بالمجلس التشريعي علـى قارعـة                

أسها شخصية من خارج كل     الطريق، وأصبح الرئيس مصدر الشرعية الوحيد للسلطة؛ وشكلت حكومة تر         
استجابت السلطة في   . القوى السياسية الفلسطينية، بال تاريخ وبمصداقية هشة، إال ثقة إدارة الرئيس بوش           

رام اهللا لنصائح واشنطن في تجاهل الوساطات الفلسطينية والعربية لرأب الصدع بين الضفة والقطـاع،               
أطـاح  . ر وتزايد معارضة أهالي القطاع لهذه اإلدارة      انتظاراً لتركيع إدارة حماس في القطاع بقوة الحصا       

االنقالب في الضفة بما تبقى من التوازن في مؤسسات السلطة، ولم يبعد حماس عن دائرة صنع القـرار                  
وما أن استقرت قواعد االنقالب، حتى أطلقت حملة أمنية شـعواء لتـدمير             . وحسب، بل وأبعد فتح أيضاً    
يمات، ومصادرة السالح، وتقويض البنى االجتماعية والمدنية المستقلة عـن          خاليا المقاومة من كافة التنظ    

جسم السلطة، سيما تلك التي يشك بتعاطفها مع قوى المقاومة، من جمعيات خيرية، ومؤسـسات خدمـة                 
  .مدنية وتعليمية وصحية
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 مـن أن تقـوم      في البداية، سوغت إجراءات السلطة السياسية واألمنية القمعية في القطاع بمقولة التحوط           
وألن تلك اإلجراءات لم تطل حماس وحـسب، فـإن          . حماس في الضفة الغربية بما قامت به في القطاع        

منطق السلطة لم يقنع كثيرين، وال حتى داخل فتح نفسها؛ ما فهم حينها، على أية حال، أن الرئيس عباس                   
قلة فقط رأت   . بية السياسية السائدة  ورئيس وزرائه يؤسسان حكماً تسلطياً قمعياً، ينسجم مع المنظومة العر         

في إجراءات السلطة وسياساتها توجهاً جديداً، مفكراً فيه، توجها ولد من سابق تصميم وتصور النقـالب                
  .يسرائيلالسلطة على حركة التحرر الوطني الفلسطيني، واالستجابة الكاملة لمطالب الجانب اإل

ف من حماس على وجـه الخـصوص، ومـن القـوى            خالل العامين الماضيين، طالت االعتقاالت اآلال     
وقد . الفلسطينية األخرى؛ وقد تعرض الكثير من المعتقلين ألشد أصناف التعذيب، وللموت تحت التعذيب            

أعيد بالفعل بناء الجسم األمني للسلطة في الضفة تحت إشراف البعثة األمريكيـة، لـيس بهـدف جعـل                   
 الوطنية، ولكن لجعلها أكثر والء للـسلطة، وأكثـر اسـتعداداً          األجهزة األمنية أكثر انسجاماً مع األهداف     

ية على قطاع غزة، استخدمت قوات السلطة األمنية كافـة          سرائيلأثناء الحرب اإل  . لتنفيذ توجهاتها الجديدة  
وعندما استشعرت أجهزة السلطة األمنية في قلقيليا قبـل أسـابيع           . الوسائل لقمع حركة االحتجاج الشعبية    

  .ي، وجهت سالحها لعناصر المقاومة وأردتهم قتلىسرائيلعلى األمن اإلبوادر خطر 
ما تردد مؤخراً عن أن السلطة ستفرج عن بعض معتقلي حماس، لتـوفير طقـس إيجـابي للمـصالحة                   
المرتقبة في القاهرة، ليس إال كذباً؛ فالسلطة تنفذ برنامجاً أمنياً مدروساً لتصفية أذرع المقاومة في الضفة                

  .كلية، وإلقاء قرار الحركة الوطنية الفلسطينية حصراً في يد سلطة الحكم الذاتيالغربية 
ليس ثمة حركة تحرر وطني تعاني من انقسام بعمق االنقسام الفلسطيني ويمكن لها أن تحقـق إنجـازات                  

 ولكن الفلسطينيين مطالبون اليوم بأن يسألوا أنفسهم عن األسس التي يمكن أن تـستند             . كبرى أو ملموسة  
إليها المصالحة الوطنية، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها؛ عن ما إن كان ثمن المصالحة بـات أكثـر                  

لتحقيق توافق فلسطيني وطني حقيقي، ينبغي االعتراف بـأن المـصالحة           . فداحة بكثير من ثمن االنقسام    
منطقتـين، وأن ال    ضرورية في المنطقتين، في الضفة والقطاع، وأن إعادة البناء ضرورية أيضاً فـي ال             

المصالحة وال إعادة بناء جسم السلطة تكفي وحدها لوضع الحركة الوطنية على السكة الصحيحة، بل أن                
  .من الضروري النظر من جديد في مجمل البناء الوطني الفلسطيني

يكون إن كان االعتقال السياسي مرفوضاً في قطاع غزة، فإن االعتقال السياسي والبرنامج األمني البد أن                
وإن كان ال بد من إعادة بناء األجهزة األمنية في القطاع، فال بد مـن إعـادة                 . مرفوضاً في الضفة كذلك   

وإن كانت هناك ضرورة إلجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية           . بناء األجهزة األمنية في الضفة كذلك     
د مثل هذه االنتخابـات     للحصول على تفويض شعبي فلسطيني جديد لسلطة الحكم الذاتي، فيجب أن ال تعق            

قبل تطبيع حقيقي في كل القطاع والضفة، وقبل نهاية الحصار عن قطاع غزة، وقبل اإلفراج عن مئـات                  
وفي موازاة مثل هذه الخطوات، البد أن تؤخـذ   . المعتقلين من كوادر القوى المعارضة للسلطة في الضفة       

  .إجراءات جادة إلعادة بناء شاملة لمنظمة التحرير
ك، ستتحول المصالحة إلى تسليم فلسطيني جماعي وإلقاء مقاليد الحركة الوطنية في حجـر فئـة                بغير ذل 

. صغيرة، صادف أن سيطرت على سلطة الحكم الذاتي في فترة حرجة وفي ظل خلل لمـوازين القـوى                 
وعندها لن تكون حماس هي الخاسرة وحسب، بل وفتح أيضاً؛ كما ستدخل الحركة الوطنية ككـل فتـرة                  

  . ثقيلة الوطأةمظلمة
  2/7/2009القدس العربي، 
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  الفلسطينية وإعاقة المصالحة السياسيجريمة االعتقال  .49
  اهللا  فارس عبد

 7/7في العاصمة المصرية وباقتراب الموعد المنشود       ,تتواصل جوالت الحوار بين حركتي حماس وفتح        
إال أن األخبـار    ,لى اتفاق المصالحة    كتاريخ للتوقيع ع  ,والذي أعلن من جانب الخارجية المصرية مسبقاً        ,

بوجود عوائق مختلفة في طريق االتفاق أبرزها في التداول اإلعالمي هو ملـف             ,الواردة من القاهرة تفيد     
بمـا يعنـي    , االعتقاالت السياسية التي تصر حركة حماس على إنهائه قبل التوقيع على اتفاق المصالحة            

والمرفوض من الكل الفلسطيني سواء كـان       , الذي يؤرق الجميع     جاهزيتها لالتفاق وأن العائق هذا الملف     
, طالت المقاومين من مختلف الفصائل الفلـسطينية      , عبر عملية اعتقال واسعة وممنهجه    , بالضفة المحتلة 

على ما يبدو كـردة     , أو االعتقاالت في مدن قطاع غزة والتي جاءت       , وفقاً لخطة الجنرال دايتون األمنية    
, على خلفية أمنية بحتة   , من اعتقاالت دون إغفال حقيقة بعض االعتقاالت      ,  في الضفة  فعل على ما يجري   

في قضايا إرسـال معلومـات أمنيـة عـن شخـصيات            , مع وجود ملفات خطيرة تدين بعض المعتقلين      
وفى ظل التنسيق األمني المفتوح بين السلطة       , وتنظيمات داخل قطاع غزة إلى سلطة رام اهللا       , ومؤسسات

  .فال يوجد ما يمنع من إيصال تلك المعلومات للعدو وهناك شواهد كثيرة, الصهيونيوالكيان 
بنفـسها  , وكنا نأمل أن تنأى الحكومة الفلسطينية فـي غـزة         , بالرغم من رفضنا لمبدأ االعتقال السياسي     

فة هو إثارة ملف االعتقاالت بالـض     ,وقد يكون ما أجبر حكومة غزة على هذا األمر          ,الولوج بهذا الملف    
أثناء تنفيذ مجزرة   ,والفصائل الفلسطينية المختلفة التي كانت تلوذ بالصمت        ,والضغط على سلطة رام اهللا      

ويمكـن تفـسير    ,وأصحاب الرأي في الضفة بادعاء الحيادية       , االعتقاالت السياسية للنشطاء والصحفيين   
أياً كـان   , عتقال السياسي في إطار المساهمة في إعالء الصوت ضد اال       ,بعض االعتقاالت السياسية بغزة     

, من أجل المطالبة بإنهاء ملف االعتقـال الـسياسي        ,مصدره ولو بأداة سلبية هي ممارسة االعتقال ذاته         
تلتزم بها عنوانها تحـريم     , وباإلمكان أن تتقدم الحكومة الفلسطينية بغزة بمبادرة      ,بشكل تام ولمرة واحدة     

أن تمارس االعتقال بحق    ,جاءت من رحم الشعب والمقاومة      فال يعقل لحكومة    ,وتجريم االعتقال السياسي    
  .األفراد النتمائهم السياسي حتى ولو كان في نطاق ضيق

إنهـاء  ,في ردهم على مطالب حركة حماس بـضرورة        ,ما يتكشف لنا من تصريحات قيادات حركة فتح         
جزء من التزامات الـسلطة     أن االعتقاالت هي    , ملف االعتقال السياسي وآخرها ما قاله أبو العالء قريع          

إن هـذا   ! في قمع المقاومة أهم من الوحدة الفلـسطينية ؟        , وهل الحفاظ على االلتزامات األمنية للسلطة       ,
التي يشرف عليها الجنـرال     ,الملف مرتبط كما قلنا في أكثر من مناسبة بالتزامات سلطة التنسيق األمني             

ومعنـى  , الضفة يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق         وإن ما يحدث من اعتقاالت في     , دايتون بشكل فعلي  
ويبـدو أن قـادة حركـة فـتح         ,اإلفراج عن المعتقلون السياسيين أن السلطة قد أخلت بالتزاماتها األمنية           

والسلطة أهون عليهم تفويت فرصة تحقيق الوحدة مقابل اإلخالل بأحد التزاماتها األمنية المنصوص عليها              
على إنجـاح   ,وهنا ال يمكن للتبريرات الفتحاوية إخفاء حقيقة القيود الخارجية          ,ية  في عملية التسوية العبث   

وهذا ما يشكل خطورة على الواقع      ,الحوار وأن فتح غير قادرة على اتخاذ قرارها الوطني بشكل مستقل            
في الحال  الذي يمكن إغالقه    ,فإن الهروب الفتحاوي لألمام في ملف االعتقاالت السياسية         , الفلسطيني العام 

التي يجب أن تكـون خاضـعة للبرنـامج         ,وفقدان سيطرتها على مسار السلطة      ,يظهر عجز حركة فتح     
فإن عليها  , خاصة إذا كانت تنادي بالوحدة الوطنية وتطلبها      , السياسي لراعيتها وحاضنتها أال و هي فتح        

  .توفير المناخات المناسبة إلنجاحها
في حكم  ,هي من يؤخر االتفاق الوطني الشامل واستمراريته        ,خارجية  وهنا يظهر لنا جلياً أن التدخالت ال      

وأن المطلوب  , نرى أن واقع المصالح الفلسطينية غير ناضج        ,العالقات الوطنية وأمام هذه الحقيقة المرة       
بدون عنف بعـد    , من الحوارات هو توفير مناخ مالئم يسمح بإنزال حركة حماس عن المشهد السياسي              

من خـالل فوزهـا     ,بعد دخول حماس الحلبة السياسية بقوة       ,ار بعد أن مورس بشكل كبير       فشل هذا الخي  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1481:         العدد       2/7/2009الخميس  :التاريخ

لذا ,الذي يؤرق مشروع التسوية المتعثرة أصالً       ,باالنتخابات التشريعية وبها وبالمقاومة أصبحت الكابوس       
لـين  دون إنهـاء ملـف المعتق     ,بالتوقيع على اتفاق المصالحة     , نرى أنه حتى لو حدث وإن قبلت حماس       

التي مازالت موجـودة  , وسوف تقضي عليه العوائق الكبيرة, فأن هذا االتفاق لن يستمر طويالً,السياسيين  
يتم العمل على تحقيقه بجهود الجميـع بـال         , وأهمها عدم التوافق واإلجماع على مشروع وطني مرحلي       

في ظل  ,ال يتم المزاوجة بينهما     المقاومة والتسوية ولماذا    , أو على األقل صيغة تعايش بين تياري      ,استثناء  
  .تعنت العدو الصهيوني وعجز المجتمع الدولي عن نصرة الحق الفلسطيني؟

نحـو  ,من أجل إعادة مسار الشعب الفلسطيني       , إن على اإلرادة الوطنية مجتمعة أن تحضر بكل طاقاتها        
, الـشروط والمتطلبـات   وإن االرتهان للخارج في تعطيل تحقيق أقل        , طريق المقاومة والثوابت والوحدة   

بحـق شـعبنا    ,تضاف إلى سلسلة جرائم مورست داخلياً       , إلنجاح الحوار الذي ينتظره شعبنا هو جريمة      
, على أمل أن تحل عقدة االعتقـال الـسياسي        , يجب أن تتوقف فوراً   ,ومقاومته وشهدائه وثقافته وتاريخه     

تفاق الذي بكل تأكيد سوف يعزز صمود       ويعقد اال , ويخرج المختطفون إلى ذويهم من السجون الفلسطينية      
  .في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل بحق كل من هو فلسطيني,شعبنا 

  2/7/2009صحيفة فلسطين،  
  

  ؟"إسرائيل" على  حقيقياًكيف نصنع نصراً .50
  غازي حمد.د

ا الحقائق حتى ال نقع أسرى الشعارات الكبيرة أو ضحاي! !من المهم دائما أن نسمي األشياء بمسمياتها
  !!وحتى ال نصاب بصدمة الواقع, الموهومة 

نريد أن نهزم هذا االحتالل البغيض ونراه يتراجع ..إسرائيلنحن نريد فعال أن نحقق نصرا على 
  !!وينحصر وينحسر ثم يندثر

 ال نريد للعواطف والمشاعر الجياشة والشعارات,لكن نريد للحقائق واألرقام والوقائع أن تتكلم عن نفسها 
  ..الكبيرة أن تزاحم أو تدحر الحقائق لتحل مكانها وتسرق قدرتها على اإلقناع وتغيير الواقع المؤلم

بل ,العواطف واالنفعاالت والشعارات واألصوات الهدارة والمهرجانات ال يمكن أن تصنع نصرا حقيقيا 
  ...تصنع نصرا موهوما

قومات المادية واالستخبارية والدعم الدولي ما فهي تملك من الم, ليست بالدولة الهينة إسرائيلذلك أن 
لذا فان مواجهتها تستلزم جهدا كبيرا وتخطيطا دقيقا وعمال دءوبا , يمكنها من مواجهة كثير من التحديات

 إسرائيلإذ أن هذا المنحى يعطي ,وليس بالعمل العفوي أو ردود األفعال ,يرتقي الى مستوى خطورتها 
  .صراع العسكري والسياسيتفوقا في كثير من ساحات ال

ال تتعارض فيها األحزاب السياسية على ( تعمل بإستراتيجية ثابتة - منذ ان نشأت– إسرائيلوواضح ان 
األصل فيها التناقض والتناحر ال التصالح , فيما نعمل نحن بإستراتيجية حزبية ,) اختالف مشاربها 

  .والتعاون
 خطيئة تلبس الحقائق الموهومة وضحكوا على أنفسهم أدمنوا وارتكبوا– ومنذ عقود طويلة –العرب 

وغرتهم الشعارات الوطنية واألصوات الصاخبة والتبريرات الكاذبة حتى سقطت كل دعاويهم بالوحدة 
  !!وسقطت من بعدها كل قالعهم وحصونهم..والصمود
رأت هذه حتى تج,  عشنا سنوات من الضياع والنصر الموهوم الكاذب -  ويا لحسرتنا المرة - كعرب

ثم , ثم قضمت سيناء بأكملها , الدولة الصغيرة الناشئة حديثا فاحتلت فلسطين من بحرها حتى نهرها 
ثم دمرت , دارت على سوريا فسرقت منها جوالنها ومن لبنان جنوبه ومن األردن جزءا من أراضيه

وال تزال للحظة .. .ظمةالمفاعل النووي العراقي ثم تسللت بحرا لتونس لتطال الرؤوس القيادية في المن
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 كل هذا ونحن نتغنى بأمجادنا ونسمع األغاني والخطب الثورية الهادرة التي .تعربد وتفعل األفاعيل
  "!!وين الماليين"حتى إذا فقنا من السكرة وذقنا مرارة الواقع ثملنا من أغنية ...أسكرتنا بنشوة النصر

لعاصمة بيروت ثم طردت منظمة التحرير حتى  ووصلت إلى عمق ا82 لبنان عام إسرائيليوم أن غزت 
سمينا ذلك نصرا ) والعالم كله يتفرج على مشهد السفن وهي تحمل المقاتلين إلى الشتات (آخر جندي 

  !!!!وصمودا أسطوريا
 ودمر بنيته التحتية ثم 2006ويوم أن عادت وتجرأت بوقاحة واستخفاف فغزت لبنان مرة أخرى عام 

سمينا ذلك ) والتزم فعال(إسرائيلقيع التزام بعدم إطالق الصواريخ على شمال أجبرت حزب اهللا على تو
  "!!ولى عهد الهزائم وجاء عهد االنتصارات "انتصارا ورفع شعار 

ويوم أن تحدت العالم كله وأحرقت غزة عن بكرة أبيها وارتكبت فيها الموبقات ثم غزتها بريا حتى عاثت 
  .!!سمينا ذلك انتصارا) 2006ب لبنان نفس سيناريو حر(فيها خرابا ودمارا

وان كانت ذات دالالت (وهنا ال أريد أن ادخل في مقارنات األرقام حول نسبة الخسائر في الطرفين 
  .حتى ال ندخل في جدلية حول معايير النصر) مهمة

  أي انتصار نريد ؟, ويجب أن نواجه أنفسنا به, السؤال الذي يفرض نفسه 
قيقيا ملموسا يهزم االحتالل بالحقائق واألرقام والوقائع ؟ أم يكفينا نصرا يدغدغ هل بالفعل نريد نصرا ح

عواطفنا ويشبع أنفسنا الظامئة ويشعرنا بنشوة عارمة تمأل قلوبنا وشوارعنا وجدراننا بالشعارات الكبيرة 
  والمهرجانات الصاخبة ؟

بتدع نصرا حسب رؤيته المحدودة وال يمكن لكل طامح ومتأمل أن ي, صناعة النصر ليس باألمر الهين 
  )..ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب (فالمسألة ليست مجرد أحالم وأماني ,

هي صناعة الفكر والتخطيط وبذل .. .صناعة النصر هي صناعة الرجال المقاتلين والسياسيين المحنكين
 و التكتيك الذكي الذي يقوم على هي صناعة اإلستراتيجية المحكمة... .الجهد وتجنب الخلل وفهم المعادلة

, هي صناعة متقنة بامتياز .. .هي صناعة وطنية وليست حزبية"..خسارة اقل أو ربح أكثر" معادلة 
  !!ليست مزيفة وال مغشوشة وال مستوردة

بل ترجمة حقيقية لسنن اهللا في .. .صناعة النصر تأتي ليس من باب إرضاء الذات أو دغدغة العواطف
  .ضع قواعد وأسس للنصر حتى ال يقع الناس فريسة للوهمكونه والذي و

  نريد مواجهة الحقائق** 
 تشكل لجان تحقيق في كل الحروب كي تتعلم من أخطائها إسرائيلمن الغرابة أننا نفرح كثيرا حين نرى 

وتستجلب الجميع من رئيس الوزراء ووزير الجيش ورئيس األركان والضباط إلى منصة التحقيق كي , 
 في التقاط هذه - من جهتنا–ونبدأ نحن , بل وتعترف علنا بأخطائها وإخفاقاتها , بهم وتسائلهمتحاس

 ولو لمرة –فيما نحن ال نملك مجرد الجرأة أن نشكل لجنة تحقيق , )والعوم على شبر ميتها (اإلخفاقات "
وال !!ة الشعب بهااو حتى مصارح,  نستخلص بها الحقيقة المجردة من ثنايا العواطف والشعارات- واحدة

  !!نملك الشجاعة الحقيقية لالعتراف بأخطائنا بل نغطي على ذلك بالصوت والصورة
  !!أين هي المصداقية إذن إذا كانت الحقيقة مغيبة أو مجزوءة أو مغلفة بورق السوليفان ؟

اريخ متى نملك الشجاعة التي تمكننا ان نصدق مع هذا الشعب المعذب التائق للصراحة خاصة وان الت
  ماثل أمامه بكل آالمه وعذاباته وانشقاقاته وانقساماته الحزبية والفصائلية والعشائرية ؟؟

  ؟إسرائيلكيف نهزم : السؤال المهم ** 
كلنا يريد أن لهذا الكابوس أن ... مهزومة مدحورة خاسئةإسرائيلكلنا يريد ويتمنى من كل قلبه أن يرى 

  ؟) سؤال يعيش في دمنا ألكثر من ستين عاما (, كيف:لكن السؤال المهم ...ينزاح عن صدورنا
 ال -  وعلى مدى ستين عاما – إسرائيلفيما , ال يعقل أن نظل نمني أنفسنا بانتصارات ال حصر لها 

تزال تعربد وتبني المستوطنات وتغرس الجدار كما السكين في قلوبنا وتهود القدس وتسرق األراضي 
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طل علينا بطائراتها ودباباتها القبيحة كي تزيد عدد الضحايا ومن وقت ألخر ت, وتجلب المهاجرين 
راجعوا فقط نسبة ارتفاع بناء المستوطنات وحجم األراضي المصادرة وعدد البيوت المسلوبة في القدس (

  )في السنوات الثالث األخيرة 
هم تسمية  لكن من المإسرائيلصحيح أننا صمدنا ولم نرفع الراية البيضاء ولم ننكسر أمام جبروت 

فلنسم النصر نصرا والصمود صمودا والثبات ! !األمور على قدرها وعدم التحليق بعيدا في عالم الخيال
  ثباتا

  :األسئلة الكثيرة التي تعصف بنا دائما وتؤرقنا وتهتك ستر صمتنا 
  هل يمكن في ظل االنقسام المقيت وهذا الشرخ العميق أن نحقق نصرا ؟؟

  ..سام البغيض يمكن أن نحقق انتصارا فهو واهممن يظن بأنه في ظل االنق
ومن يظن بأنه في ظل غلبة النزعة الحزبية على الروح الوطنية يمكن أن نحقق نصرا فلينتظر مائة عام 

  ...أخرى
ومن يظن انه في ظل االتهامات بالخيانة واألجندة الخارجية والكراهية غير المسبوقة يمكن أن نحقق 

  ....ن خيوط العنكبوتنصرا فإنما ينسج بيتا م
ومن يظن بأن النصر يأتي بدون العمل المحكم والتخطيط السليم والحسابات الدقيقة وتقفي السنن ومعرفة 

  ...ضوابط النصر فإنما يسير في طريق خاطئ النهاية له
من المهم أن تكون صادقة غير (  يأتي أوال بوحدة وطنية قوية متماسكة وصادقةإسرائيلالنصر على 

) يزاوج بين المقاومة والعمل السياسي (ثم برؤية وطنية للتحرير وبرنامج واضح المعالم, ) ارية اضطر
ثم ببناء المواطن والمجتمع على أساس من التعايش , يشترك فيه الجميع مهما كبر أو صغر شأنهم 

  ...والتسامح ونبذ العنف والكراهية والتعصب الحزبي واإلعالم المحرض
وسنمضي بقية عمرنا نعيش على ... .ف في الهواء وحطب في الليل وطحن للماءدون ذلك فهو تجدي

  ).وما أقسى أن نعيش على الوهم وطول االنتظار (الوهم 
  ال تخدعوا الشعوب وال تغروها** 

كلنا يدرك بان صمودنا وثباتنا وتمسكنا بأرضنا هو هزيمة للمشروع الصهيوني الذي يريد محو هويتنا 
كلنا يدرك بان التاريخ الطويل والمجيد للمقاومة الفلسطينية له األثر الكبير في إضعاف و..وضياع قضيتنا

لكن يجب أن نستخدم من األلفاظ والعبارات التي تعزز قوتنا وصمودنا وتجعلنا نعيش ,االحتالل وتحجيمه 
  .الحقيقة ال المبالغة

دها أن تتكل على الفلسطينيين ان وال نري, نحن ال نريد للشعوب العربية أيضا أن تعيش على الوهم 
يحاربوا ويقاتلوا ويسكبوا دماءهم ولحومهم ثم يغمروننا بالخطب والمسيرات والمهرجانات والمساعدات 

 بأننا بخير في فلسطين وأننا قادرون على القتال نيابة -  أو يغتروا–ال نريد أن نغرهم !...!اإلنسانية
عليهم أن يستريحوا من عناء التفكير الجدي بدعمنا بقوة لذا يجب ) كما يروج البعض عن جهل ( عنهم

لألسف ! !اكبر وتحد اكبر وخطوات أكثر جرأة وشجاعة تتخطى المسيرات والمهرجانات ودفع األموال
 أغوت العرب بضخامة النصر الذي حققناه فجعلتهم -  والخارجة عن المألوف–أن بعض الخطب الهادرة 

 غزة باتت تنحصر فقط في دفع األموال والمساعدات وتسيير ينامون ويعتقدون أن المشكلة في
هذا خلل وخطأ كبير يجب االحتراز منه ألنه يعيد نفس تجربة الماضي ! !المهرجانات وعقد المؤتمرات

  !!والتي جعلتنا ندور في نفس الدائرة ألكثر من ستين عاما
  سنن النصر** 

 مقيد أيضا ال يمكن إطالقه من قيده،ألن األنبياء لم ان وعد اهللا لألنبياء بالنصر ليس خاصا فحسب، بل"
ولم يقل القرآن إنهم أعفوا من مراعاة سنن اهللا المطردة، بسبب نشاطهم . يعفوا من امتحان اتخاذ األسباب

من يعمل ! ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب"بل قال للجميع. الروحي، في الصالة والصوم والدعاء



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1481:         العدد       2/7/2009الخميس  :التاريخ

من أجل ذلك ال . الحرب خدعة:المعنى أدركه النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقولوهذا ".سوءا يجز به
يمكن تعميم اآليات الخاصة التي تعد األنبياء والمؤمنين بالنصر، وال إطالقها من قيد األداء الممتاز، ألنها 

إن اهللا "ح  فهي تصر،ال تعد بخرق كل سنن االجتماع والطبيعة،بل توجه بالسير على سنن اهللا المطردة
ولكنه لن يخرق لهم قانون ). أي أن اهللا قدير على نصر المؤمنين بدون قتال منهم"(على نصرهم لقدير

 فالنصر كما قال سيد قطب في تفسيره، ال ،األسباب المطردة خرقا كليا، بل يريد أن يتخذوا األسباب
ت في إثمارها العوامل الخارجية ولكن هو ثمرة شجرة تضافر, يكون للكسالى، ألنه ليس محاباة للمؤمنين
  .الموضوعية والعوامل الذاتية الداخلية معاً

فللبيت ". ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع"ومن أجل ذلك صرح القرآن بدور اإلنسان
رب يحميه بعقاب خارق ماحق قبل اإلسالم، ينزل على أمثال أبرهة، أما بعد اإلسالم وتمكين المسلمين 

 صرحت اآلية بدور الناس، ولذلك فإن اهللا لم ينزل عقابا خارقا على القرامطة، لما اعتدوا على البيت فقد
  .الحرام

 لم يمكنوا عبر كرامة اإليمان الخارقة إال بقدر محدود، ألن اهللا ال يريد خرق ،واألنبياء وحواريوهم
 ولكن ليبلو ،ولو شاء اهللا النتصر منهم" ل  بل يريد أن يبقي دور اإلنسان حاضراً دائماً،كما قا،السنن كلها

  .بعضكم ببعض
بل ينصرهم ألنهم قاموا ،إذن اهللا لن يعفي المؤمنين من دورهم،ولن ينصرهم ألنهم من أوليائه فحسب

كما وقع لقوم - ولن يهزم اهللا المشركين، إهانة خارقة لهم بسبب كفرهم،. بدورهم، وأعدوا العدة المكافئة
ولو شاء اهللا " كما قال الطاهر بن عاشور . ، بل بأيديهم وأيدي المؤمنين- نوح وعاد ونحوهما

  ". وهي أن يبلو بعضكم ببعض ، ولم يكلفكم بقتالهم، ولكن اهللا ناط المسببات بأسبابها المعتادة،الستأصلهم
؟ كيف من أين أصابنا هذا الفشل : تساءلوا ) رغم عظمة إيمانهم وبسالتهم(ولذلك فإن المسلمين يوم احد 

لم ينصرنا اهللا، وقد وعدنا بالنصر المبين ؟ جاءهم الجواب، بأنهم أخلوا بشروط النصر، واإلخالل ليس 
  .نقص إخالص وال حماسة، بل نقص تدبير وسياسة
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد " كما تعرض مقاطع من اإلخالل سورة آل عمران 

والعصيان والتنازع، ليس مسألة روحية، في صحة عقيدة أو "  غماً بغم  فأثابكم،ما أراكم ما تحبون
السبب ليس ضعف إيمان .صالة، بل مسألة مدنية عسكرية، في نضوج عقل مدني سياسي وعسكري

  )اقتباس".( تبلور في نقص إخالص وحماسة، بل ضعف إيمان تبلور في نقص حنكة عسكرية وسياسة
, خلل ليست عيبا وال عارا بل هي الطريق المؤدية إلى النصر الحقيقي إن المواجهة الحقيقية ومعرفة ال

  .لكن سياسة تبرير األخطاء وتسمية األشياء على غير حقيقتها هي التي تهزم وتقتل كل أمل في النصر
تعالوا بنا نفكر جميعا ونتكلم بصدق ونزاهة ومنطق سليم لنتبنى إستراتيجية واضحة وخطى ثابتة وعمل 

  ...وس لنحقق حلمنا بهزيمة االحتاللدءوب ومدر
  !!ال تضيعوا وقتكم فالزمن ليس بانتظاركم وسنن اهللا حاضرة

  1/7/2009وكالة معاً، 
  

  "االستيطان" والرهان األميركي على وقف "إسرائيل" .51
  جاكسون ديل 

س أقلهـا    تمنح االضطرابات في إيران إدارةَ أوباما عدداً من الفرص الجديدة في السياسة الخارجية، لـي              
فقد بدأ  . يةسرائيل إل -فرصة الخروج من الزاوية التي وضعت فيها نفسها بخصوص عملية السالم العربية           

 والفلسطينيين والدول العربية في آن واحد من        إسرائيلأوباما باستراتيجية واسعة تقوم على الضغط على        
ين إلى الشوارع، تقلـصت تلـك       ولكن ومع خروج اإليراني   . أجل اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه السالم      
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ـ      سرائيلالجبهة الواسعة إلى نقطة واحدة هي التوتر مع حكومة نتانياهو اإل           النمـو  "ية حـول الـسماح بـ
  .1967 لعام إسرائيلفي المستوطنات اليهودية خارج حدود " الطبيعي

لطة بنية واضحة   الذي وصل إلى الس   " اليميني" أن نتانياهو،    - وعن حق    - كانت اإلدارة األميركية تفهم     
 في حاجة إلى أن يشعر بـبعض الـضغط          – فلسطينية إلى ما ال نهاية       -ية  إسرائيلفي إرجاء أي تسوية     

 وأن من شأن استعراض القوة أن يضفي المـصداقية علـى            –العلني من قبل واشنطن حتى يغير موقفه        
إلدارة، بدءا بتصريح لـوزيرة     ولكن ا . مطالبة اإلدارة للزعماء العرب بالمساهمة في إنجاح عملية السالم        

لالسـتيطان  " تجميـداً "الخارجية هيالري كلينتون في مايو الماضي، ارتكبت خطـأ اإللحـاح علـى أن               
 – وهو مصطلح اتفقت اإلدارات األميركية الثالث السابقة على تعريفه بـشكل فـضفاض               –ي  سرائيلاإل

  .ة وحتى القدس الشرقيةيجب أن يعني الوقف التام لكل أنشطة البناء في الضفة الغربي
بيد أن هذا الموقف عليه مالحظات أولها أنه يسمح للزعماء الفلسطينيين والعرب بعدم القيام بـالخطوات                

لالستيطان في الوقت الذي يستمتعون فيه بهدوء بمعركـة         " تجميدا"التي طُلبت منهم بزعم أنهم ينتظرون       
يها أن هدف اإلدارة األميركية بغض النظر عن إيجابياته         وثان.  والواليات المتحدة  إسرائيلعلنية نادرة بين    

ية وافقت على تجميد االسـتيطان مـن دون   إسرائيلغير قابل للتحقق على اعتبار أنه ال توجد أي حكومة        
  .شروط، كما أنه ال يمكن تشكيل أي تحالف من البرلمان الحالي من أجل فرض تجميد له

... فـي القـدس   )" األخضر(خارج الخط   " كل المناطق الواقعة     واشنطن تعارض أنشطة البناء الجديدة في     
  .في المدينة القديمة" الحي اليهودي"ية في مناطق مثل سرائيلهذا يحظر أنشطة البناء اإل

 ثالثاً أن انتزاع تجميد االستيطان من نتانياهو هو عملياً أمر غير ضروري؛ ذلك أنـه إذا كانـت ثمـة                    
 فإن كال من السلطة الفلـسطينية والحكومـات         ، الكبيرة للمستوطنات  ضرورة إلى وقف عمليات التوسيع    

ية التي تقضي بالحد من االستيطان داخل محـيط         سرائيل اإل -العربية كان توافق على االتفاقات األميركية     
 إسـرائيل  على اعتبار أن تلك المناطق ستضم في نهاية المطاف إلى            – إسرائيلالمستوطنات القريبة من    

  .هائيةضمن تسوية ن
ثم إن نتانياهو، الذي ساهم سوء عالقاته بواشنطن في تنحيته من السلطة خالل واليته األولـى كـرئيس                  
للوزراء، لم يتأخر كثيرا في تغيير موقفه؛ حيث ألقى خالل األسابيع األخيرة خطابا وافق فيه ألول مـرة                  

على إزالة الحواجز العسكرية على      تعمل حاليا    إسرائيلوعالوة على ذلك، فإن     . على قيام دولة فلسطينية   
 وتُسلم أربع مدن أخرى إلى قوات األمن الفلسطينية، وتتخذ الخطوات األولـى             ،الطرق في الضفة الغربية   

 –وإضافة إلى ذلك، فإن المبعـوثين الحكـوميين         . لتفكيك وإزالة المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية      
 يقدمون عددا مـن     – زيارة إلى واشنطن يوم الثالثاء الماضي        يقودهم وزير الدفاع إيهود باراك الذي بدأ      

ومع ذلك، فإن اإلدارة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، مستمرة في رفع الرهـان؛ ففـي               .الصيغ التوافقية 
السابع عشر من يونيو، بذلت كلينتون ما في وسعها للتنصل من أي اتفاقات بـين إدارة بـوش الثانيـة                    

. في بعض المستوطنات والتشديد على أن اإلدارة الحالية في حـل منهـا            " الطبيعيالنمو  " حول   إسرائيلو
علـى سـؤال    " إيان كيلي "وفي مؤتمر صحافي يوم االثنين الماضي، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية            

فـي  )" األخـضر (خارج الخط   "بالقول إن اإلدارة تعارض أنشطة البناء الجديدة في كل المناطق الواقعة            
فـي المدينـة    " الحي اليهـودي  "ية في مناطق مثل     سرائيلكالم من شأنه أن يحظر أنشطة البناء اإل       القدس  
  .القديمة

 وهـي مغـامرة     – إسـرائيل اإلدارة األميركية الحالية باتت تواجه اليوم اختياراً بين مواجهة طويلة مع            
لتفكك التي تعتري الـصف     غريبة بالنظر إلى التحديات الملحة من إيران وفي العراق، ناهيك عن حالة ا            

 أو حل توافقي قد يجعل أوباما يبدو ضعيفاً ويمنح الدول العربية مزيداً من األسباب لـرفض          –الفلسطيني  
وحالياً يقال إن البيت األبيض مازال يأمل أن يوافق نتانياهو على تعليق ألنشطة البناء، مع سقف                . التعاون

 توجد قيد البناء؛ غير أن حدوث بعض الضرر، في هـذه            زمني واستثناء ربما يشمل بعض المباني التي      
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المرحلة، أمر ال مناص منه ربما؛ ذلك أنه إذا اتفق إيهود باراك والمبعوث األميركي إلى الشرق األوسط                 
جورج ميتشل على أي صيغة دون تلك التي دعت إليها هيالري والمتحدث باسمها، فإن وسائل اإلعـالم                 

  .تسالم من قبل أوباماالعربية ستقدمه على أنه اس
 السياسي الذي يميـل     -بيد أن المسار األفضل، في اعتقادي، يكمن في عقد اتفاق سريع مع إيهود باراك               

 هذا األسبوع تحت غطاء االضطرابات في طهران، على أن اإلدارة تـستطيع بعـد ذلـك                 -إلى اليسار   
يين، إضـافة إلـى     سـرائيل  الفلسطينيين واإل  الضغط على : العودة إلى القيام بما كانت تنوي القيام به دائما        

الحكومات العربية الصديقة، ووكالء إيران غير الودودين جدا مثل سوريا، من أجـل اتخـاذ خطـوات                 
  . ملموسة في اتجاه تسوية إقليمية

  2/7/2009 االتحاد، اإلمارات،
 

  :كاريكاتير .52
  

  
2/7/2009الشرق، قطر،   

 


