
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   تتناول االستفراد بالقرار والمفاوضات والمنظمة"الشعبية"و خالفات بين عباس": الحياة"

  والحركة تنفي.. .تعقب تحركات أبو مازنب حماس فهمي الزعارير يتهم
  اً متر60حماس تواصل تهريب السالح عبر أنفاق بعمق ": معاريف"

  "روح اإلنسانية"وفد بحريني في تل أبيب الستالم خمسة بحرينيين تم احتجازهم على سفينة 
 دية وحقوق اإلنسانالحديث عن دولة يهودية ال يعني التخلي عن التعد: برلين

توافقدول عربية": يديعوت"
طائرات العال في  على تحليق

  أجوائها مقابل وقف االستيطان
  

 3ص ... 

1483 4/7/2009السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1483:       العدد         4/7/2009السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4   للضغوط الخارجية"اإلخوة في رام اهللا" فشل جولة الحوار كان بسبب استجابة أنهنية يؤكد  .2
 5   تتناول االستفراد بالقرار والمفاوضات والمنظمة"الشعبية"و خالفات بين عباس": الحياة" .3
 5   تستغل االنقسام لتمرير مشروعاتها"إسرائيل": خريشة .4
 6  تهويد القدس يتسارع ودخل مرحلته األخيرة: أبو حلبية .5
 6  الفلسطينيين مع مسؤولين لبنانيينن  الحقوق المدنية لالجئي"يحّرك"زكي  .6

    
    :المقاومة

 7   والحركة تنفي...تعقب تحركات أبو مازنب حماس فهمي الزعارير يتهم .7
 7  ما دامت فتح حركة تحرر وطني ال يجوز أن تعقد مؤتمرها بحضن االحتالل: القدومي .8
 8  اً متر60 تواصل تهريب السالح عبر أنفاق بعمق حماس": معاريف" .9
 8  تتهم األجهزة األمنية في غزة بمواصلة اعتقال عناصرهافتح  .10
 8  حماس تتهم أجهزة األمن التابعة للسلطة بالضفة بمواصلة اعتقال عناصرها .11
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 9  يطالب باالنشغال بكوريا الشمالية وليس باالستيطانو ... يرد على تصريحات ميركلليبرمان .12
 9   في وزارة الخارجيةمطالبة إسرائيلية بإحالل ليفني مكان ليبرمان": هآرتس"استطالع لـ .13
 9  حصار غزة" تخفيف"ـ توصيات لجهاز األمن بإدخال القهوة والشاي لتقّر" إسرائيل" .14
 10   وحماس استغلت التهدئةنتنياهو مقيد بأصفاد تمنع مسيرته السياسية: رامون .15
 10  غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس في استعراض للقوة أمام إيران .16
 11   من األراضي الفلسطينية%97 شملت تنازالت عن أولمرت قدم اقتراحات لعباس: نجبي .17
    

    :األرض، الشعب
 11   وبلدة سلوان المقدسية البحر الميتفي "إسرائيل"قلق فلسطيني من أطماع : تقرير .18
 12   مقابل الخدمة العسكرية نيل حقوقهم"إسرائيل" يفنّدون ادعاء 48من فلسطينييدروز ال: تحقيق .19
 12   أشهرستة فلسطينيا خالل 3060خطف ي يسرائيلاالحتالل اإل: فروانة .20
 12  فة الغربية في الضإصابتها بعد فتاة فلسطينيةعتقل االحتالل ي .21
 13   في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي في بلعينىجرحثالثة  .22
 13 عقد المؤتمر األول للمؤسسات األهلية في القطاع: غزة .23
   

   : لبنان
 13  يوليو/ عظم بعد حرب تموزحزب اهللا يمتلك قدرات صاروخية أ: معاريف .24
 13  رابطة أبناء بيروت تشّدد على ضرورة تأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين .25
   

   :عربي، إسالمي
 13 "روح اإلنسانية"وفد بحريني في تل أبيب الستالم خمسة بحرينيين تم احتجازهم على سفينة  .26
 14  سرائيلية في أجوائهااإل العالالكويت تؤكد عدم سماحها مرور طائرات  .27
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1483:       العدد         4/7/2009السبت  :التاريخ

   :دولي
 14  والفلسطينيين إلى الوفاء بالتزاماتهم" إسرائيل"أوباما يدعو  .28
 14  عني التخلي عن التعددية وحقوق اإلنسانالحديث عن دولة يهودية ال ي: برلين .29
 15  تعّوض األمم المتحدة عن تدمير ممتلكات خالل حرب غزة" إسرائيل" .30
 15 حتى تلتزم بالقرارات الدولية" إسرائيل"ناشطة كندية تدعو إلى مقاطعة  .31
 15  تعرض مكتبة في باريس معروفة بدعم القضية الفلسطينية للتخريب .32
    

    :حوارات ومقاالت
 16  عبد الستار قاسم.د... زعيم فلسطين.. دايتون .33
 20   ياسر الزعاترة...تسويق أوباما عربيا والنتيجة ال شيء.. ملف االستيطان .34
 21  يهوشوا. أبراهام ب... صديق إسرائيل الحقيقي.. باراك أوباما .35
 23  هنري سيغمان... فهم استراتيجية الرئيس أوباما للسالم .36
 24  علي بدوان... تشريح خطاب مشعل ورسائله األربع .37
    

  27  :كاريكاتير
***  

  
  طائرات العال في أجوائها مقابل وقف االستيطان على تحليق تدول عربية وافق": يديعوت" .1

ذكرت تقارير إسرائيلية الجمعة أن اإلدارة األمريكية حصلت على موافقـة            : زهير اندراوس  -الناصرة  
ة إلى الشرق األقصى في أجوائهـا مقابـل وقـف           دول عربية على تحليق الطائرات اإلسرائيلية المتوجه      

 الـسعوديين يعيقـون     أنجيروزاليم بوست   "فيما ذكرت صحيفة    .  أعمال البناء في المستوطنات    "إسرائيل"
  ."إسرائيل"خطة الواليات المتحدة للتطبيع بين العرب و

 فـي األجـواء     أن تحليق الطائرات اإلسـرائيلية    " يديعوت أحرونوت "وقال تقرير إسرائيلي في صحيفة      
العربية سيقصر بشكل كبير مدة تحليق الطائرات، وأن مسارها الجديد سـيمر فـي األجـواء العراقيـة                  

  .والسعودية ودول الخليج
 والخليج، وقد أغلقت علـى اثـر        أفريقياوتشمل الصفقة إعادة فتح مكاتب المصالح اإلسرائيلية في شمال          

 الماضي مقابل تجميـد االسـتيطان، وسـيكون         2008ام  الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في نهاية ع       
  . فتح هذه المكاتب في المغرب وتونس وعمان وقطر"إسرائيل"بإمكان 
 أنه تم البحث في هذه المبادرة خالل اللقاء بين وزير الدفاع اإلسـرائيلي              إلى" يديعوت أحرونوت "ولفتت  
رج ميتشل يوم الثالثاء الماضـي فـي         باراك والمبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جو        إيهود

  .نيويورك، كما تم بحثها خالل لقاءات عقدها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مؤخرا
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين األمريكيين قالوا لنظرائهم اإلسرائيليين انهم حصلوا بصورة واضـحة             

وإعادة فتح مكاتب مصالح إسرائيلية مقابل      وال لبس فيها على موافقة عربية لتحليق الطائرات اإلسرائيلية          
  .تجميد االستيطان

 انـه ال    إلى تشير   "إسرائيل" التقديرات في    أنالجمعة  " جيروزاليم بوست "وتزامنا مع ذلك ذكرت صحيفة      
توجد ضمانات بأن العالم العربي سيتحرك باتجاه التطبيع مع الدولة العبرية مقابل إعالنها عـن تجميـد                 

 التقديرات تترافق مع تقارير تفيد بان إسرائيل والواليات المتحدة تعمالن           إنت الصحيفة   وقال .االستيطان
  .على صفقة رزمة قد تتضمن تجميدا مؤقتا للبناء في المستوطنات مقابل لفتات من العالم العربي
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بخطوات  تقوم   أن العربية ال يحتمل     أفريقياوأضافت الصحيفة ان التقديرات تفيد بأن دول الخليج وشمال          
 قدموا لفتتهم تجاه إسـرائيل مـن   أنهمذات مغزى ما لم تقم السعودية بذلك أوال، وان السعوديين يعتقدون            

اهللا عندما كان وليا للعهد، والتـي تبنتهـا القمـة            خالل المبادرة العربية التي قدمها الملك السعودي عبد       
   .2002العربية في بيروت في العام 

 إقنـاع الـسعوديين     باإلمكان ال يزال يعتقد انه      أوبامارئيس األمريكي باراك     ال أن إلىوأشارت الصحيفة   
  .للتحرك في مسألة التطبيع

  4/7/2009القدس العربي، 
  

   للضغوط الخارجية"اإلخوة في رام اهللا" فشل جولة الحوار كان بسبب استجابة أنهنية يؤكد  .2
ة سبب فشل الجولة السادسة من حوار سماعيل هنية رئيس الحكومة المقالإ عزا : اشرف الهور-غزة 

 . حركة حماس جادة في طريقها الستعادة الوحدة الفلسطينيةأن، مؤكدا "التدخالت الخارجية "إلىالقاهرة 
 انه رغم مضي حماس في ، في احد مساجد مدينة غزةألقاهاالتي وقال هنية خالل خطبة صالة الجمعة 

 في رام اإلخوةلم يتماش مع روحه، خاصة من "لحوار  اأروقة ما جرى داخل أنطريق الوحدة، وجدت 
من منطلق الحرص على مصلحة الشعب "وقال  ". نقطة الصفرإلىاهللا، فكلما تقدمنا خطوة عدنا 

 في رام اهللا لهذه التدخالت تشكل عقبة اإلخوة التدخالت الخارجية واستجابة إنالفلسطيني وقضيته نقول 
  ".مصالحة اتفاق الإلىمام التوصل أرئيسية 

 أنيجب " تمردا في غزة" هناك أن أساس االنقسام القائم على إنهاءورفض هنية تعامل فتح مع ملف 
 في حركة فتح غير راضين عن اإلخوة كان إن"وتابع  ".مام المصالحةأيشكل عائقا "ن هذا أ وأكدينتهي، 

 في غزة األجهزة إنولون  كانوا يقوإذاالوضع في غزة، فنحن لسنا راضين عن الوضع في رام اهللا، 
  ".مرتبطة بحماس فهي في رام اهللا مرتبطة بمخططات دايتون

 غزة والمعتقلين إعمار بإعادةبين ملفات الحوار الخاصة " فك االرتباط" ذلك فقد طالب هنية بـإلى
ية  االتفاق؛ فإن تداخل الملفات والتعامل معها كقضأردنا إذا" حل، وقال إلىوالحكومة، بهدف الوصول 

وتابع  ". والحكومة وغيرهاواألسرى اإلعمار فك االرتباط بين ملفات إلى وأدعو معقد، أمرمركبة هو 
 بما يسمى بالمصالحة، وال تربطوا ملف فتح المعابر اإلنساني ببعده اإلعمار ال تربطوا بين ملف أقول"

  ".بما يسمى بالمصالحة
الذي صدر قبل يومين عن الحرب " امنستي"دولية  تقرير منظمة العفو الإلىوخالل الخطبة تطرق هنية 

، مشيرا "مهمة وايجابية" التقرير تضمن قضايا عديدة أن ضد غزة، ورأى "إسرائيل" التي شنتها األخيرة
 جرائم ارتكبها 8التقرير تضمن "ضاف أو ".اخذ بالرواية الفلسطينية للحرب الصهيونية على غزة" انه إلى

 قوات االحتالل ارتكبت جرائم حرب، واستخدمت المواطنين دروعا أن على وأكدالعدو ضد شعبنا، 
 إدانة ونساء وشيوخ، وهذه أطفال بشكل متعمد من بينهم أبرياء محرمة، وقتلت أسلحةبشرية، واستخدمت 
لكننا نأخذ على التقرير "لكن هنية سجل اعتراضات على التقرير الحقوقي، وقال  ".واضحة لالحتالل
 ". على انه جرائم حرب، وهذا التوصيف يساوي بين الجالد والضحيةأنفسنالدفاع عن وصفه لقيامنا با

 مرورا بالعدوان في 48لم يحدث في فلسطين منذ نكبة عام "ن ما حصل للفلسطينيين خالل الحرب أكد أو
  ". واالنتفاضتين82 و73 و67 وحروب 56

 حكومته إنت مؤخرا غزة، قال هنية وبخصوص بعثة تقصي الحقائق الدولية حول تلك الحرب التي قدم
 التي يتم فيها توثيق الجرائم األولى هذه هي المرة أنقدمت لهذه اللجنة ملفا كامال عن العدوان، موضحا 

 وبيوتنا ألطفالنا الحقيقة، وننتظر تقريرا امميا منصفا إلى اللجنة وصلت أننعتقد "، وقال هنية اإلسرائيلية
  ".اللجنة ما كررته لجان سابق من ظلم لشعبنا تكرر أالومؤسساتنا، ونأمل 
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 أجانب، التي كانت تقل متضامنين "اإلنسانيةروح " لسفينة اإلسرائيلية ذلك انتقد مهاجمة البحرية إلى
وعبر هنية عن شكره  ".القرصنة البحرية" بـاإلسرائيليةخالل اقترابها من سواحل غزة، واصفا الخطوة 

يعتبر "ساهمة في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، الذي قال انه حصار  المأرادواللمتضامنين، الذين 
، " في قطاع غزة يعيشون داخل سجنإنسان عرفها العالم، فمليون ونصف المليون إنسانيةاكبر جريمة 

  ".لن تؤثر على برنامج التضامن مع الشعب الفلسطيني" القرصنة على السفينة أنمؤكدا 
  4/7/2009القدس العربي، 

  
   تتناول االستفراد بالقرار والمفاوضات والمنظمة"الشعبية"و خالفات بين عباس": الحياة" .3

 في "برودة" وجود "الحياة" لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"كشفت مصادر في :  فتحي صباح- غزة 
ب أمينها العام  بين الجبهة وممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائ"خالفات"العالقات ناجمة عن 

الخالفات بين ملوح وعباس وصلت "وقالت المصادر إن  .عبد الرحيم ملوح وبين الرئيس محمود عباس
لى إ، خصوصاً "ى حد أن استثنى األخير األول من تشكيلة الوفد الذي يرافقه عادة في زياراته المختلفةإل

رودة والخالفات تعطيل مصالح الجبهة نجم عن هذه الب"وأضافت أنه . الدول العربية، ومن بينها سورية
الخالفات تتناول عدداً "لى أن إوأشارت . "وأنصارها في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

. "من القضايا ذات الطابع السياسي، أو الداخلي، أو التنظيمي، ومنها ما يتعلق بمنظمة التحرير نفسها
ة بين الطرفين، وأن الجبهة تطالب عباس باستمرار وقف الخالفات السياسية واضح"ن ألى إوأشارت 

سرائيل، فضالً عن موقفها من عملية التسوية برمتها، في حين ال يعير هو هذا إالمفاوضات العبثية مع 
ملوح يوجه عادة انتقادات الذعة ألداء السلطة وعباس واألجهزة األمنية "وقالت إن . "الموقف أي اهتمام
  ." مع األحداث الداخلية، وذلك خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمةوسلوكها في التعامل

أوباما تضمنت موقف المنظمة ) الرئيس باراك(لى إرسال عباس رسالة سياسية إملوح انتقد "وأضافت أن 
من عملية السالم والتسوية الجارية، من دون حتى مجرد عرضها على أعضاء اللجنة أو استشارتهم فيها 

، ما أثار غضب ملوح الذي أكد ضرورة التوافق عليها بين أعضاء اللجنة قبل عرضها على سالهاإرقبل 
من بين " أن إلىولفتت .  سياسة التفرد في اتخاذ القرار من جانب عباسإلى إشارة، في "أي جهة كانت

 صرار فتح وعباس على صيغة الحوار الثنائي والمحاصصة مع حماس، والقوة األمنيةإاألسباب 
المشتركة المقترحة للعمل في القطاع، واللجنة التنسيقية المقترحة للتنسيق بين الحكومتين في الضفة 

  ."الغربية وقطاع غزة التي تكرس االنقسام وال تنهيه
ملوح "، موضحة أن "هناك خالفات تتعلق بإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية"لى أن إوأشارت 

دراجها إال أن عباس يرفض إشهر طويلة لمناقشتها في اللجنة التنفيذية، أمنظمة منذ قدم مذكرة إلصالح ال
على جدول أعمال اللجنة، على رغم مطالبته بإدراجها ومناقشتها في كل اجتماع للجنة تقريباً، من دون 

نفيذية يضاً مراراً وتكراراً بتوزيع محضر رسمي الجتماعات اللجنة التأملوح طالب "وأكدت أن . "جدوى
  ."على أعضائها، فضالً عن رفضه التصريح باسم اللجنة من عضوها ياسر عبد ربه

  4/7/2009الحياة، 
  

   تستغل االنقسام لتمرير مشروعاتها"إسرائيل": خريشة .4
 حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس .حذر د:  والوكاالتمحمد جمال -، القاهرة فلسطين المحتلة

ن عواقب االنقسام الفلسطيني الذي وصفه بشديد الخطورة على القضية الفلسطينية التشريعي الفلسطيني م
 أمس حركتي فتح "صوت العرب "وناشد خريشة في تصريح إلذاعة .من االحتالل اإلسرائيلي نفسه

وحماس باإلسراع في إنجاح الجهود المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق دائم بينهما ينهي حالة االنقسام 
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 تستغل هذا االنقسام غير المسبوق لتهويد القدس وتمرير مشروعها الذي ال "إسرائيل"وأكد أن  .الدائر
  .يخفى على أحد

 4/7/2009الشرق، قطر، 
  

  تهويد القدس يتسارع ودخل مرحلته األخيرة: أبو حلبية .5
رئيس فرع  أحمد أبو حلبية، رئيس لجنة القدس باإلنابة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و. حذّر د:غزة

في قطاع غزة، من خطورة األوضاع التي تمر بها مدينة القدس والمسجد " مؤسسة القدس الدولية"
األقصى المبارك، منبهاً إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قطعت أشواطاً متقدمة جداً في سياساتها 

في سياق حوار خاص أجرته معه وقال أبو حلبية في تصريحات أدلى بها  .التهويدية بحق المدينة المقدسة
الكيان الصهيوني اآلن "، مشيراً إلى أن "نتخوف من أننا مقدمون على مرحلة خطيرة"، "قدس برس"وكالة 

في آخر مراحل تهويده لمدينة القدس، وآخر مرحلة ستكون هي العشرية القادمة التي تنتهي بحلول عام 
وني الجديد الذي تم اإلعالن عنه، جغرافيا في  حيث ستصبح مدينة القدس ضمن الهيكل الصهي2020

بمعنى آخر؛ "، وقال " كيلو متر مربع، وهو ما يطلق عليه العدو الصهيوني القدس الكبرى600مساحة 
  ".إننا نشهد مرحلة خطيرة جداً

على ضرورة إنقاذ المدينة المقدسة وأهلها بتقديم الدعم المادي المطلوب، لوقف سياسة أبو حلبية وشدد 
التهجير والترحيل التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية على قدم وساق، مشيراً إلى أن القدس وأهلها بحاجة 

  .أكثر من نصف مليار سنوياً دعماً لصمود المقدسيين وتثبيتهم في أرضهم وديارهم
 في ووصف القيادي البرلماني الفلسطيني، الوضع النفسي ألهل القدس بالصعب والقاسي جداً، مشيداً

، داعياً إلى حراك عربي "الصمود والصبر والثبات الذي يضربون به أروع األمثلة"الوقت ذاته بمدى 
  .وإسالمي جدي، وتفعيل قضية القدس والمسجد األقصى على كل المستويات الرسمية والشعبية واألهلية

  3/7/2009 قدس برس،
  

  سؤولين لبنانيينالفلسطينيين مع من  الحقوق المدنية لالجئي"يحّرك"زكي  .6
 ]اللبناني [زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أمس، كالً من رئيس مجلس النواب

وقال  .نبيه بري، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعرض معه التطورات الراهنة محليا وفلسطينياً
جلس النيابي والحقوق المدنية وكل الحاجات  وضع الفلسطينيين، بعد التئام المإلىتطرقنا : زكي بعد اللقاء

وقدمت الشكر الى .  أن يتمكن من حق العودةإلىالتي تعطي هذا الضيف المؤقت الدفء اللبناني، 
ودائما وفي كل لقاء . الرئيس والدولة اللبنانية بمكوناتها الثالثة حول بدء ورشة إعادة إعمار نهر البارد

ونتمنى أن تبقى . بأنه معني ليس فقط بلبنان انما بوطن وقضيةمع الرئيس بري يتعزز لدينا شعور 
  .تطلعاتنا دائما متفائلة حول مستجدات المستقبل

من جهة ثانية، استقبل زكي، نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي توفيق مهنا ومعتمد فلسطين 
ضية الفلسطينية من مخاطر ما يتهدد الق"هملقارت عطايا، وتم البحث في تطورات الوضع القومي، و

حقيقية تستهدف تصفية حقنا القومي في فلسطين، وتنذر بتصعيد مخطط التهجير واإلبادة والتهويد 
عند أبعاد المخطط العنصري "وحسب بيان لسفارة فلسطين، توقف المجتمعون  ."ألرضنا ومقدساتنا

عودة، ومقايضة المستوطنات االستيطاني في مرحلته الراهنة حيث يلوح مشروع تصفية قرار حق ال
بالتطبيع على مستوى العالم العربي بأسره، هذه المخاطر المحدقة والراهنة تستدعي إعادة بناء الوحدة 
الوطنية الفلسطينية وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد نضالية وجهادية، لتوحيد كل قدرات 

 منيعاً لمواجهة هذه المشاريع الخطيرة، والحفاظ على شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة للوقوف سداً
وتناول اللقاء أيضا الوضع  ."مكتسباتنا وإعادة النبض للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود ومصير
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ضرورة توفير الحقوق المدنية الطبيعية للشعب الفلسطيني المتمسك بقضيته وبحق "الفلسطيني في لبنان و
وتم . مؤامرات إبعاده عن أرضه واإلصرار على حق العودة مهما بلغت التضحياتالعودة والرافض لكل 

  ."التأكيد على التنسيق المشترك
  4/7/2009السفير، 

  
  والحركة تنفي.. .تعقب تحركات أبو مازنب حماس فهمي الزعارير يتهم .7

إن معتقلين من قال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير :  علي الصالح-  لندن
وقال  .حركة حماس اعترفوا بتعقب تحركات الرئيس محمود عباس وجمع المعلومات حول أمنه

 إن مجموعة من كوادر حركة حماس معتقلة اعترفت بمراقبة مواكب كبار "الشرق األوسط"الزعارير لـ
ى أن هذه ورفض الزعارير الخوض في التفاصيل مشدد عل. المسؤولين بمن فيهم الرئيس أبو مازن

غير أنه قال إن اعترافات . األمور مرتبطة باألجهزة األمنية التي ترفض اإلفصاح عن أي تفاصيل
وحسب مصادر فإن أعضاء حماس اعتقلوا وبحوزتهم أسلحة . معتقلي حماس موثقة بالصوت وبالصورة

انوا وإن الصور والخرائط تشير إلى أن أعضاء المجموعة ك. وخرائط وصور لكبار المسؤولين
 أمس "هآرتس"وجاءت تصريحات الزعارير لتؤكد ما نشرته صحيفة . يتجسسون على أبو مازن نفسه

 عن مصدر أمني فلسطيني لم تسمه، أن نشطاء في حماس اعتقلتهم السلطة كان يتابعون تحركات نقالً
  .الرئيس عباس وأن الدافع إلى هذه المراقبة هو اغتياله

خليهم يدوروا على "، وقال "محاولة بائسة"ماس اعتبر هذه االتهامات غير أن أحد الناطقين باسم ح
هذه ": "الشرق األوسط"وأضاف مشير المصري أمين سر كتلة حماس في المجلس التشريعي لـ. "غيرها

محاولة بائسة لتبرير المذبحة والمجزرة التي ترتكبها السلطة ضد حماس في الضفة الغربية لتمهيد 
هذه ": وتابع المصري القول. ")مع إسرائيل( خريطة الطريق والتنسيق األمني الطريق لتطبيق خطة

سياسة مكشوفة من قبل فريق السلطة في رام اهللا، تَعود عليها شعبنا الفلسطيني، وهي محاولة للتغطية 
نا عودو": واختتم بالقول. "على االغتياالت واالعتقاالت الممارسة ضد أبناء حماس والمقاومة في الضفة

على الحديث عن اكتشاف خلية هنا وأخرى هناك ولكن إلى اآلن لم نسمع عن تعرض أي مسؤول 
  ."العتداء أو محاولة الغتيال

  .ونفى االتهامات أيضا متحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس
  4/7/2009الشرق األوسط، 

  
   تعقد مؤتمرها بحضن االحتاللما دامت فتح حركة تحرر وطني ال يجوز أن: القدومي .8

، أن "وطن "مجلةقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي في حوارٍ مع 
اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلسين الثوري والوطني 

لحصانتها، وغير شرعية، وقراراتها باطلة؛ لعقدها تحت التي عقدت داخل األراضي المحتلة فاقدة 
، مبيناً أنه ما دامت فتح حركة تحرر وطني فال يجوز أن تعقد مؤتمرها في حضن "وصاية االحتالل

  ".فتفقد طبيعتها التحررية واالستقاللية والصفة الشمولية بتمثيل الشعب الفلسطيني"االحتالل، 
ين في المرحلة األولى إلى فلسطين كلها حتى ال تنحصر مطالبنا في نحن نصر على عودة الالجئ: "وتابع

وطالب بتفعيل رأي اللجنة المركزية ". إطار الضفة والقطاع، وبعدها يتم بناء الدولة؛ فال دولة بدون شعب
للحركة بالبحث عن قطر عربي يقبل استضافة المؤتمر السادس لفتح، ما دامت الحركة في قطاع غزة 

تشارك في مؤتمر يعقد في بيت لحم إذا منع عضو واحد من الخروج، أو إذا عمدت الرئاسة قررت أال 
، "أهل أوسلو"إلى استبدال بعض األعضاء، الفتًا إلى أن المؤتمر في هذه الحالة سيعقد فقط بحضور 

مة وشدد القدومي على رفضه ما تتبنَّاه قيادة السلطة في الضفة الغربية من وصف المقاو .حسب وصفه
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، مستنكرا "إذا كانت المقاومة تعني مئات الشهداء فال نريد أن نقاوم: "العبثية وتبجحها بالقول"بـ
اإلجراءات التي تتخذها بمساعدة الجنرال األمريكي دايتون في اختطاف المناضلين واغتيالهم وسحب 

  .أسلحتهم والزج بهم في السجون والتعاون مع االحتالل
م كانت تغلبا 2007إن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران : وميمن جهة أخرى، قال القد

على أجهزة األمن الوقائي والفاسدين والمتعاونين مع االحتالل؛ ما جعل المخلصون يترددون في التصدي 
إنه سبق أن اغتال األمن الوقائي الشهيد اللواء موسى عرفات :" وأضاف". لسيطرة حماس على القطاع

ر العسكري لعباس، واختطف ابنه، ولم تتحرك أجهزة األمن التابعة لفتح بل يبدو أنها تآمرت المستشا
أن جهاز الوقائي بقيادة دحالن والمشهرواي وأبو شباك قام أيضاً باغتيال األخ خليل : "، مضيفًا"عليه

و حمزة الفرا، الزبن، واالعتداء على مكتب أمين سر اللجنة المركزية العليا في خان يونس األخ أب
 ".واقتادته إلى السجن ليبقى أسابيع تحت التعذيب، رغم مطالبتنا للمسؤولين باإلفراج عنه

  30/6/2009مجلة وطن، أمريكا، 
  

  اً متر60حماس تواصل تهريب السالح عبر أنفاق بعمق ": معاريف" .9
لقول أمس، إن حركة  اإلسرائيلية إلى مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه، ا"معاريف"نسبت صحيفة : لندن

حماس استطاعت أن تتجاوز كافة وسائل التقنية المتطورة، التي وفرها األميركيون للبحث عن األنفاق، 
أو رصد عمليات الحفر، إضافة إلى دوريات األمن المصري، وال تزال تهرب السالح عبر أنفاق يصل 

نحن نقوم بعمليات قصف "ران أكد، وأضافت الصحيفة أن ضابطا كبيرا بسالح الطي . مترا60عمقها إلى 
متتالية للكثير من األنفاق منذ انتهاء الحرب على غزة، ولكنهم يحفرون على الفور أنفاقا جديدة، ونحن ال 
نستطيع ضربها جميعا، وال وقف التهريب بشكل كامل، ألن ذلك يتطلب استخدام قذائف أكبر، وأسلحة 

ا من تدمير عدد كبير من البيوت في الجانبين المصري لها قوة تدميرية أعلى، وهذا ما يخلق تخوف
  ."والفلسطيني، مع ذلك فإننا نستطيع أن نؤثر على عمليات التهريب وتقليصها

  4/7/2009الشرق األوسط، 
  

  تتهم األجهزة األمنية في غزة بمواصلة اعتقال عناصرهافتح  .10
و عضو في وفدها للحوار خـالل        فتح وه   حركة  شهال، عن  أبوقال النائب فيصل    :  اشرف الهور  -غزة  

 شـهال   أبوكذلك انتقد    .  تنظيمه في غزة   ألعضاءتصريحات صحفية ان هناك تواصالً لعمليات االعتقال        
وقف هذه الحمالت، خاصة بعد تدخل فصائل عديدة ومراكز حقوق          'قيادة حماس، واتهمهما بالتهرب من      

 ضـغط فقـط     أسلوب" هذا هو    إنمنهم تقول   ' ليلةالردود الق '، مشيرا الى ان     ' لوقف هذه الحمالت   اإلنسان
وقالت فتح في بيان لها ان العـشرات مـن           ." حركة حماس في الضفة الغربية     أبناءضد ما يجري بحق     

 . األمن أجهزةنشطائها في غزة يجري استدعاؤهم للتحقيق بشكل يومي من قبل 
  4/7/2009القدس العربي، 

  
   بالضفة بمواصلة اعتقال عناصرهاحماس تتهم أجهزة األمن التابعة للسلطة .11

أجهزة األمن التابعة للسلطة واصلت  "إنقالت حركة حماس في بيان أمس،  :، وكاالت"الخليج "- غزة 
 منهم يوم الخميس في 14حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار حركة حماس في الضفة المحتلة، فاعتقلت 

 10ي نابلس رفض اإلفراج عن المعتقل منذ وذكرت أن جهاز الوقائي ف". محافظات الضفة المختلفة
 .الوهاب حمد على الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا بذلك أشهر عمر عبد

  4/7/2009الخليج، 
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  يطالب باالنشغال بكوريا الشمالية وليس باالستيطانو ... يرد على تصريحات ميركلليبرمان .12
 ليبرمان العالم باالنشغال أفيجدورارجية اإلسرائيلية طالب وزير الخ: ، وكاالت"الخليج "- القدس المحتلة 

رفض تصريحات المستشارة األلمانية كما في األراضي المحتلة،  بكوريا الشمالية بدال من االستيطان
انجيال ميركل، التي قالت إن استمرار أعمال البناء في المستعمرات يشكل خطرا على التسوية في الشرق 

لقد "عن ليبرمان قوله خالل اجتماع لمؤيديه في مدينة شفاعمرو " إسرائيلية"الم ونقلت وسائل إع. األوسط
وتكرر الجملة بخصوص الحاجة إلى ) البرلمان األلماني(سمعت انجيال ميركل تتحدث في البوندستاغ 

يجب إعادة األمور إلى سياقها "واعتبر أنه . في الضفة الغربية" تجميد مطلق للحياة في المستعمرات
الحقيقيين أوال بمن فيهم الواليات المتحدة وألمانيا والمستشارة " إسرائيل"اسبها والتوضيح ألصدقاء وتن

حكومة نتنياهو هي التي تريد التقدم "وادعى ان . أي المستوطنين" ميركل أنه ال يمكن خنق هؤالء الناس
  . وجهة نظرهمن" نحو نهاية الصراع والتي تريد طرح حلول وال تخاف من تحمل المسؤوليات

  4/7/2009الخليج، 
  

   في وزارة الخارجيةمطالبة إسرائيلية بإحالل ليفني مكان ليبرمان": هآرتس"استطالع لـ .13
" اإلسرائيليين"أمس أن الغالبية العظمى من " هآرتس"أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة : )وكاالت(

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن من رئيس الوزراء يؤيدون طلب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
دور جتتولى رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني منصب وزير الخارجية بدال من وزير الخارجية الحالي أفي

 100 حكومة نتنياهو، وذلك بعد مرور أداءليبرمان، فيما اعرب اقل من نصف هؤالء عن رضاهم عن 
  .يوم على تشكيلها

ستطالع إن على ليفني أن تحّل محّل ليبرمان في وزارة الخارجية من اإلسرائيليين في اال% 70وقال 
عن رضاهم عن % 49من المستطلعين عبروا عن رضاهم من أداء ليبرمان، كما عبر % 40رغم أن 

  . باراكإيهودعن رضاهم عن أداء وزير الحرب % 61أداء نتنياهو، وعبر 
 أولمرت، فيما قال إيهودومة السابقة برئاسة  حكومة نتنياهو أفضل من أداء الحكأداءأن % 43 ورأى 

في االتجاه " إسرائيل"إن حكومة نتنياهو ال تقود % 40وقال . إن أداء حكومة أولمرت كان أفضل% 30
  .إنها تقودها باالتجاه الصحيح% 37الصحيح، فيما قال 

مواصلة أعمال " يلإسرائ"إن على % 46وفيما يتعلق بمطلب اإلدارة األمريكية تجميد االستيطان، قال 
إنه يجب % 44البناء في المستعمرات حتى لو كلف ذلك حدوث صدام مع الواليات المتحدة، فيما قال 

  . عدم االستمرار في أعمال البناء
  4/7/2009الخليج، 

  
  حصار غزة" تخفيف"ـ توصيات لجهاز األمن بإدخال القهوة والشاي لتقّر" إسرائيل" .14

صيات رفعها جهاز األمن لحكومة بنيامين نتنياهو تظهر لفتات هذا الكيان تو" إسرائيل"أقرت : )وكاالت(
تتمثل بإدخال مواد مثل القهوة والشاي الممنوع إدخالها لقطاع غزة المحاصر، باعتبارها " السوبر إنسانية"
 جنديها األسير في" إسرائيل"من شأنها أن تحرك المفاوضات بشأن تبادل األسرى واستعادة " تسهيالت"

  .شاليطالقطاع جلعاد 
 باراك صادق على إيهودااللكتروني أمس أن وزير الحرب اإلسرائيلي " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 

وأنه يتوقع أن يصادق باراك ورئيس أركان الجيش غابي اشكنازي على " التسهيالت"قسم من هذه 
 المصغرة للشؤون السياسية توصيات جهاز األمن ومن ثم إقرارها بشكل نهائي خالل اجتماع للحكومة

  .واألمنية
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هي دفع االتصاالت " التسهيالت" أن التبريرات التي وضعها جهاز األمن لتنفيذ هذه إلىولفتت الصحيفة 
لتحسين الوضع في قطاع غزة، وتوجهات متكررة " إسرائيل" والضغوط الدولية على شاليط إطالقبشأن 

ه تهريب مواد إنسانية عبر األنفاق وخطاب الرئيس بهذا الخصوص من جانب مصر واستمرار ما تسمي
  .األمريكي باراك أوباما في القاهرة في بداية الشهر الماضي

  4/7/2009الخليج، 
  

   وحماس استغلت التهدئة نتنياهو مقيد بأصفاد تمنع مسيرته السياسية: رامون .15
س الحكومة بنيـامين نتنيـاهو مقيـد        أن رئي ) كاديما(أكد النائب اإلسرائيلي المستقيل حاييم رامون       : حيفا

بأصفاد أيديولوجية وبطباعه الشخصية التي تحول دون التقدم بالعملية السلمية مع الفلسطينيين واتهم زعيم              
  .إيهود باراك بالتهرب من السالم مع سوريا" العمل"

 يفاجـأ بـأن      إنه لم  2005وقال رامون الذي كان من المبادرين لترك حزب العمل وتأسيس كاديما العام             
. الذي أسس إسرائيل فقد دوره التاريخي ولم يعد يشكل خيارا بديال وفي طريقـه للـزوال               " العمل"حزب  
حاولت إقناع رفاقي السابقين في حزب العمل بعدم االنضمام لحكومة نتنياهو فقالوا لي إنهم أيضا               : "وتابع

 نجـوم   5مه في ملجأ للعجزة بدرجة      مقتنعون بأن الحزب يعيش النزع األخير ومن الفضل قضاء آخر أيا          
  ".بدال من ميتم تعيس

أمس بمناسبة استقالته من الكنيـست بعـد        " يديعوت أحرونوت "واعتبر ريمون في حديث مطول لصحيفة       
 عاما من دخوله أن الحزب بدد فرصته األخيرة للعودة للحياة السياسية بقوة حينما فشل إيهود بـاراك                  26

من وقتها يشهد الحزب انهيارا وتقلصا متواصلين قبـل         " وأضاف   1999به عام   في إدارة الدولة بعد انتخا    
  ".أن يتحول إلى حزب ثانوي أيامه معدودة

من أن التهدئة مع حركة حماس ستقويها وتشكل تعايشا معها ولـن تفـضي               باراك   رامون إنه حذر  وقال  
 حماس استغلت التهدئة األخيـرة      والدليل على ذلك أن   "وتابع   .إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط     

  ".للتزود بالصواريخ التي طالت بئر السبع وسدود وعسقالن وربما تطال الصواريخ القادمة تل أبيب
 4/7/2009العرب، قطر، 

  
  غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس في استعراض للقوة أمام إيران .16

 إسرائيلية إن غواصة إسرائيلية قالت مصادر عسكرية:  يسري محمد- ) مصر(اإلسماعيلية  ،القدس
أبحرت عبر قناة السويس إلى البحر األحمر الشهر الماضي في إطار مناورة بحرية، ووصفت المناورة 

واحتفظت إسرائيل لفترة . غير المعتادة بأنها استعراض لقدرة إسرائيل االستراتيجية في مواجهة إيران
عتقد بشكل واسع أنها تحمل صواريخ نووية بعيدا عن طويلة بغواصاتها الثالث من فئة دولفين والتي ي

ولم . أمس" رويترز"قناة السويس حتى تبعدها عن أنظار المصريين العاملين بالقناة بحسب تقرير لوكالة 
وقال مصدر إن الرحلة كانت مخططة . يتبين متى غادرت الغواصة البحر المتوسط في الشهر الماضي

الرئاسية ) حزيران( يونيو 12ة لها باالضطراب الذي أعقب انتخابات منذ شهور، مما يعني أن ال عالق
ومن شأن اإلبحار إلى الخليج العربي من دون عبور . التي أعيد فيها انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد

قناة السويس أن تدور الغواصة التي تعمل بوقود الديزل حول القارة األفريقية في رحلة تستغرق أسابيع 
  .ئدتها محدودة في استعراض إسرائيل الستعدادها للرد حال تعرضت لهجوم نووي إيرانيتكون فا

وقال مصدر عسكري إن البحرية اإلسرائيلية أجرت تدريبا قبالة إيالت الشهر الماضي وإن غواصة من 
ل وتملك إسرائي. فئة دولفين شاركت في التدريب بعد أن عبرت إلى البحر األحمر من خالل قناة السويس

وقال المسؤولون المصريون . قاعدة بحرية في إيالت لكن المسؤولين يقولون إن ال غواصات ترسو هناك
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وقال أحد المسؤولين إنه في حالة . في قناة السويس إنهم ال يؤكدون التحركات العسكرية وال ينفونها
  . يلحدوث مثل هذا العبور فليس ذلك بمشكلة لمصر ألنها ليست في حالة حرب مع إسرائ

  4/7/2009الشرق األوسط، 
  

   من األراضي الفلسطينية%97 شملت تنازالت عن أولمرت قدم اقتراحات لعباس: نجبي .17
ين مقاالً في ج تشدداً بنيامين بي"ليكود"كتب الوزير بال حقيبة وأكثر وزراء :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 من اقتراحات لرئيس أولمرتود يهإقال فيه إن ما قدمه رئيس الوزراء السابق " نوتويديعوت أحر"
نزع " من األراضي الفلسطينية المحتلة %97ة محمود عباس شملت تنازالت عن السلطة الفلسطيني

وأضاف أن المؤشرات كلها تقود إلى ". األقنعة عن وجوه المعتدلين الفلسطينيين الذين رفضوا االقتراحات
ومن هنا إصرارهم على "ائيل كدولة ذات سيادة، أن الهدف األبرز للفلسطينيين ما زال القضاء على إسر

ين، وهو نجل رئيس الحكومة السابق مناحيم جواستنتج بي". رفض االعتراف بها دولة للشعب اليهودي
المعركة الحقيقية تدور على حق الشعب اليهودي في السيادة، ولذا فإن حل الدولتين ال يعتبر "ين، أن جبي

 تكون هناك نهاية للصراع المتواصل منذ مئة عام إذا لم يتغير الموقف حالً واقعياً، وعلى ما يبدو لن
 ".العربي من أساسه

  4/7/2009الحياة، 
  

   وبلدة سلوان المقدسية البحر الميتفي "إسرائيل"قلق فلسطيني من أطماع : تقرير .18
البلدية أثارت القرارات والتوجهات األخيرة المعلنة للسلطات الحكومية و:  محمد يونس–رام اهللا 

اإلسرائيلية في شأن مدينة القدس والبحر الميت قلقاً مضاعفاً لدى الفلسطينيين الذي يرون فيها ليس فقط 
كانت الحكومة  حيث . محاوالت لحسم مصيرها النهائي قبل أي حل سياسي مقبلوإنمااستيطاناً لألرض، 

من أراضي البحر الميت التي  ألف دونم 139اإلسرائيلية أعلنت األسبوع الماضي قرارها استمالك 
 مع إعالن رئيس بلدية ذلكوترافق ).  أراضي دولةإلىأي تحويلها (انحسر عنها الماء في العقود األخيرة 

 من البيوت غير المرخصة في القدس، %30القدس اليميني نير بركات عن مشروع قرار يقضي بهدم 
قرار محاولة الورأى الفلسطينيون في  .الهدمومنح الباقي وضعاً مختلفاً يتراوح بين الالقانوني وال

 من مساحة الضفة %2استمالكها والتي تساوي " إسرائيل"ه التي تنوي إلخراج البحر التي تشكل أراضي
من جهته و. الغربية من أي حل سياسي مقبل، وإبعادهم عن أي مشاريع محلية أو دولية تُخطط للمنطقة

ن الحكومة اإلسرائيلية إ ،لتحرير الفلسطينية صائب عريقاتقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة ا
 علما .بقرارها هذا توجه لطمة الى إدارة أوباما الذي يطالبها بوقف االستيطان ووقف مصادرة األراضي

ن إدارة بوش أبلغته انها تعترف بالبحر الميت والقدس الشرقية ضمن  أأعلن أخيراًأن محمود عباس كان 
 قريباً في إقامة مشاريع "إسرائيل"يتوقع الفلسطينيون ان تشرع إلى ذلك . 1967عام ضي المحتلة ااألر

 الخبير في شؤون االستيطان حيث أوضح. بناء ومناطق سياحية وصناعية في هذه األراضي الواسعة
 هناك ثالث دول مشاطئة للبحر الميت هي األردن وفلسطين أنإسرائيل تعرف "  أنخليل التفكجي

 أما ." الجانب الفلسطيني من المعادلة والحلول محلهإخراجوبقرارها هذا فان إسرائيل أرادت وإسرائيل، 
ن رئيس البلدية يسعى الى تنفيذ قرارات الهدم في بلدة سلوان التي أ ،التفكجيبالنسبة للقدس فيضيف 
على مدينة أثرية  ة سلوان مقام تعتبر جماعات دينية يهوديةفيما يشار إلى أن. تطاول حياً سكنياً بأكمله

  .يهودية هي مدينة داود، وتنشط هذه الجماعات في االستيالء على مباني في البلدة وتهويدها
  4/7/2009الحياة، 
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   مقابل الخدمة العسكرية نيل حقوقهم"إسرائيل" يفنّدون ادعاء 48من فلسطينييدروز ال: تحقيق .19
درزية بتصعيد نشاطاتهم االحتجاجية ضد يهدد رؤساء السلطات المحلية ال:  أسعد تلحمي–الناصرة 

 التي لم تف، كما سابقاتها، بالوعود بضخ الموازنات الالزمة للسلطات  اإلسرائيليةسياسة الحكومة
وحذر أقطاب بارزون في الطائفة ممن . لتحسين أوضاع القرى الدرزية المتردية في المجاالت المختلفة

 بين الدروز واليهود، المؤسسة الحاكمة من "حلف الدم"ن لـكانوا حتى األمس القريب من اشد المتحمسي
 في عالقاتها مع المؤسسة اإلسرائيلية التي ال تسمع وال ترى "الطائفة الدرزية تقف على مفترق طرق"أن 

ما كتب النائب السابق في الجميع، بحسب ما يدور في القرى الدرزية من غليان قد ينفجر في وجه 
 سنة 18 كل شاب درزي بلغ  يلزمالقانون اإلسرائيلييشار في هذا الصدد، إلى أن و. الكنيست أسعد اسعد

بالخدمة العسكرية في الجيش، وكثيراً ما يكلفون الوقوف في خطوط المواجهة مع الفلسطينيين في الضفة 
سلمين  إقناع الفلسطينيين من المإلى منذ قيامها الترويج، في مسعى "إسرائيل"وتحاول  .الغربية المحتلة

، بأن من يخدم في الجيش يحصل على حقوق كاملة "الخدمة الوطنية"والمسيحيين بااللتحاق بالجيش أو 
لكن األرقام المتعلقة بالموازنات الحكومية التي . أسوة بالمواطنين اليهود، وتدعي حصول الدروز عليها

لدعاية اإلسرائيلية بأن الحقوق تحصل عليها القرى الدرزية واألوضاع المتردية داخل هذه القرى، تفند ا
مرتبطة بالخدمة العسكرية أو الوطنية، وتؤكد أن التمييز الحكومي ال يميز بين االنتماءات الطائفية 
للمواطنين العرب، بل أكثر من ذلك، فإن أقطاباً بارزين في الطائفة الدرزية باتوا يرون أن التحاق أبنائهم 

 األضعف اقتصادياً، وأن نسبة خريجي الجامعات في صفوفهم هي بالجيش هو وراء حقيقة أنهم الشريحة
  .األدنى عموماً

  4/7/2009الحياة، 
  

   أشهرستة فلسطينيا خالل 3060خطف ي يسرائيل اإلاالحتالل: فروانة .20
ن قـوات االحـتالل     إفروانـة،    عبد الناصر الخبير في شؤون األسرى     قال  : وكاالت - رام اهللا المحتلة  

مواطنا ومواطنة من الـضفة الغربيـة والقـدس          3060 األول من العام الجاري      اختطفت خالل النصف  
 وأوضح بأنه تمكن مـن توثيـق      .  حالة اعتقال يومياً   17بمعدل   وقطاع غزة بمن فيهم بعض الصيادين،     

مواطن اعتقلوا خالل الحرب على غـزة        1000منهم قرابة    يناير/ كانون األول حالة اعتقال في     1220
/ شـباط الة اعتقال خالل شهر      ح 365هناك  حدودة ولم يتبق منهم سوى بضع عشرات، و       لساعات وأيام م  

 370أبريل الماضي   / نيسان فيما سجل خالل شهر      ، مارس / آذار حالة اعتقال خالل شهر    395فبراير، و 
يونيو / حزيرانخالل شهر    365تم اعتقال    حالة اعتقال، و   345مايو فقد وثق    / أيارحالة اعتقال، أما في     

مواطنة، والعشرات من األطفال، وعدد من النواب        16وأشار فروانة إلى أن من بين المعتقلين        . لماضيا
  .والقادة السياسيين لحركة حماس

  4/7/2009الشرق، قطر، 
  

   في الضفة الغربيةإصابتها بعد فتاة فلسطينيةعتقل االحتالل ي .21
اجز الحمرا المقـام علـى مـشارف        حن جيش االحتالل المتمركز على      إقال شهود عيان    : اشرف الهور 

 يقوم  أن بجراح قبل    وأصابها الفتيات   إحدى النار على    أطلقفي الضفة الغربية،      الوسطى األغوارمنطقة  
 الفتاة اقتربـت    أن إسرائيليوادعى مصدر عسكري     ."سرائيلإ" احد المشافي داخل     إلىباعتقالها، ونقلها   

 إلـى  الجنود بالتوقف ما دفعهم أوامر إلىضت االنصياع  رفوإنها، من الحاجز وهي تحمل جسما مشبوهاً    
  . الجسم المشبوه كان مسدسا بالستيكياًأن انه تبين إلى النار عليها، الفتا إطالق

  4/7/2009القدس العربي، 
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   في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي في بلعينىجرحثالثة  .22

قرب رام اهللا، يرافقهم العشرات من ناشطي المئات من أهالي قرية بلعين خرج :  محمد يونس–رام اهللا 
السالم والمتضامنين األجانب، بعد صالة الجمعة في مسيرة شعبية ضد بناء الجدار، رفعوا خاللها 

ولدى اقترابهم من الجدار الفاصل المقام على . األعالم الفلسطينية واليافطات المنددة بمصادرة األراضي
 إلى نحوهم أعيرة معدينة وقنابل غاز مسيلة للدموع، ما أدى يليون اإلسرائأراضي القرية، أطلق الجنود

  .إصابة متضامنتين أجنبيتين وشاب الفلسطيني
  4/7/2009الحياة، 

  
  عقد المؤتمر األول للمؤسسات األهلية في القطاع: غزة .23

، "تحدياتآفاق و..واقع المؤسسات األهلية"نظم شركاء لإلغاثة والتنمية والتطوير مؤتمراً بعنوان : غزة
بمشاركة واسعة من قبل المسؤولين والمختصين والمهتمين والعاملين في المؤسسات األهلية الناشطة في 
قطاع غزة، إضافة لمشاركة وزير العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد، وعدد من 

ن فكرة عقد المؤتمر نبعت وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية رشدي وادي أ. أعضاء المجلس التشريعي
من الحاجة الماسة لترتيب أوضاع المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة، السيما في أعقاب الحرب 

  . اإلسرائيلية على القطاع
 3/7/2009 ،قدس برس

  
  يوليو/ حزب اهللا يمتلك قدرات صاروخية أعظم بعد حرب تموز: معاريف .24

بعد ثالثة أعوام على اندالع حرب " إسرائيل" الشمالية لـتناولت صحيفة معاريف الوضع على الجبهة
، لكنها أكدت في المقابل أن 1968لبنان الثانية، حيث رأت أن المنطقة تشهد هدوءاً لم تعرفه منذ العام 

حزب اهللا يعزز قوته العسكرية تحسباً ألية مواجهة، مشيرة إلى أن المقاومة باتت قادرة على إطالق 
وكتب . ، بعضها قادر على ضرب المناطق المركزية"إسرائيل"اروخ يومياً على  ص600 إلى 500

 في الشمال أفضل " إسرائيل"الوضع االستراتيجي لـ"المراسل السياسي لصحيفة معاريف بن كسبيت، إن
بكثير مما كان عليه قبل الحرب، إال أن حزب اهللا يواصل تعزيز قواته بشكل مستمر، ويقوم بتخزين 

هدف حزب اهللا هو الوصول قريبا إلى وضع "وأضاف أن ". الية جديدة، وإعداد مقاتلين مدربينوسائل قت
  ". يوما60يكون فيه قادرا على إطالق ألف صاروخ يوميا لمدة تصل إلى 

  4/7/2009السفير، 
  

  رابطة أبناء بيروت تشّدد على ضرورة تأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين .25
في مركزها الجديد في الطريق " 2009القدس عاصمة عربية للثقافة "بـ" بيروترابطة أبناء "في احتفال 

تأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين في "الجديدة أمس، شدد رئيس الرابطة محمد الفيل على ضرورة 
ولفت المدير التنفيذي للرابطة إبراهيم كلش إلى أهمية ". حق العودة ورفض التوطين"، كما أكد على "لبنان
  ".داخل األراضي المحتلة وبالد الشتات"م الشعب الفلسطيني دع

  4/7/2009السفير، 
 

  "روح اإلنسانية"م خمسة بحرينيين تم احتجازهم على سفينة التسالوفد بحريني في تل أبيب  .26
روح "تسلمت البحرين، أمس، خمسة من مواطنيها كانوا على متن السفينة :  فيصل الشيخ- المنامة 
 احتجزتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والتي أدخلت المحتجزين معتقالً مؤقتاً، قبل أن التي" اإلنسانية
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تسفر الجهود التي تمت بتوجيهات من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن إطالق سراحهم 
 إلى األردن ومن ثم إلى البحرين، بعد أن أرسلت وزارة" بن غوريون قرب تل أبيب"ونقلهم من مطار 

  .الخارجية البحرينية بعثة إلى المطار الصهيوني الستالم مواطنيها الخمسة
  4/7/2009الخليج، 

  
 سرائيلية في أجوائهااإل  العالالكويت تؤكد عدم سماحها مرور طائرات .27

نفت الكويت، أنباء نشرتها صحف إسرائيلية، تحدثت عن أن واشنطن حصلت على موافقات : الكويت
 وقا ".طائرات ركاب إسرائيلية في مسار جديد يمر بالعراق ودول مجلس التعاوندول عربية على تحليق 

الكويت ذات سيادة، وعمليات المرور الجوي محكومة "مصدر مسؤول في الطيران المدني قوله إن 
وتمنع دول الخليج و إيران والعراق، طائرات  ".بضوابط وقوانين ال يسمح بخرقها تحت أي ذريعة

لية من المرور في أجوائها، األمر الذي يعيق حركة الطيران اإلسرائيلي باتجاه الشرق، الركاب اإلسرائي
  .ويطيل الرحالت ويرفع كلفها

  1/2/2009الوطن، الكويت، 
 

  والفلسطينيين إلى الوفاء بالتزاماتهم" إسرائيل"أوباما يدعو  .28
اك أوباما جدد دعوته  الرئيس األمريكي بارأن.) ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 4/7/2009عكاظ، نشرت 

الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى الوفاء بالتزاماتهم لمصلحة السالم، وذلك في رسالة إلى العاهل المغربي 
وقال أوباما إنه على ثقة بأنه سيتمكن مع العاهل . محمد السادس، وفق ما أفاد أمس مصدر رسمي

. لسالم من أجل جميع شعوب المنطقةالمغربي من العمل معا لوضع أساس مفاوضات مثمرة لمصلحة ا
من المؤكد أن هذه المفاوضات لن تنجح إال : وأضاف في رسالة نشرت وكالة األنباء المغربية مضمونها

. لقد دعوتهم جميعا إلى الوفاء بالتزاماتهم: "وتابع. إذا تمكنا من إقناع الطرفين بخوضها في شكل بناء
وبالنسبة إلى . قف االستيطان وإزالة الحواجز والعوائقبالنسبة إلى إسرائيل، هذا األمر يشمل و

الفلسطينيين، يشمل أن يواصلوا تعزيز قواهم األمنية بهدف محاربة اإلرهاب، ووضع حد للتشجيع عليه 
واعتبر أن على الدول العربية من جهتها أن تستند ". وأن يقوموا بإصالح مؤسساتهم إلقامة دولة فلسطينية

  .، في اتجاه إنهاء عزلتها في المنطقة"إسرائيل"السالم العربية للقيام بخطوات نحو إلى التزام مبادرة 
كد انه يتطلع إلى مناقشة أ اوبامأ الرئيس أن.) ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 4/7/2009الحياة، وأضافت 

ه مقاربته السياسة األميركية في الشرق األوسط مع البابا بنديكتوس السادس عشر، مبدياً ثقته بأنه سيشارك
ما يمكن الواليات المتحدة أن تقوم به "، إن "افينيري"وقال في مقابلة أمس مع صحيفة . حيال هذا الملف

، من دون فرض الحل، هو أن تضع مرآة أمام كل من الطرفين لتظهر لهما )في الشرق األوسط(
ل، يتحمل الفلسطينيون من جهة، ليس األمر فقط مسؤولية إسرائي: "وتابع أوباما". تداعيات أعمالهما

مسؤولية وقف أعمال العنف، وعلى الدول العربية في المنطقة أن تفهم انه إذا كانت إسرائيل مدعوة إلى 
  ". اتخاذ قرارات سياسية بالغة الصعوبة، فان الدولة العبرية تحتاج إلى األمن كأي بلد آخر

  
  نسانالحديث عن دولة يهودية ال يعني التخلي عن التعددية وحقوق اإل: برلين .29

ـ   :  اسكندر الديك  -برلين   ، أمس، أن كالم المستشارة أنغيال مركـل        "الحياة"أوضحت الحكومة األلمانية ل
كدولة يهودية يجب أن ال يفهم على أنه تخّل عن الجـوهر الـذي تحملـه كـل                  " إسرائيل"المتكرر عن   

  .قوق اإلنسان وحمايتها في كل بلداطية معها، وهو طابع التعددية واحترام حديموقر
وجاء التوضيح على لسان الناطق باسم الحكومة أولريش فيلهلم رداً على سؤال عن مدى فهم المستـشارة        

ـ     ، وانعكاسه المستقبلي على مليـون ونـصف مليـون          "دولة إسرائيل "وحكومتها ألبعاد هذا التوصيف ل
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يوجد داخل إسرائيل كالم بأن حل الدولتين مرهـون فـي النهايـة             : "وقال فيلهلم . عيشون فيها فلسطيني ي 
بالحفاظ على الطابع اليهودي إلسرائيل، لكن هذا طبعاً مرتبط بجوهر كل ديموقراطية تحمل طابع التعدد               

  ". وتحترم حقوق اإلنسان وتحميها
بيشكه في هذا الصدد أن حل الدولتين المطـروح         من جانبه، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية أندرياس         

من جهة، ودولة فلسطينية مـن      " دولة إسرائيل " اإلسرائيلي يتلخص في وجود      -إلنهاء النزاع الفلسطيني    
أما بالنسبة إلى هوية الدولة اإلسرائيلية، فمن المهم لنا أن يكـون األمـر متعلقـاً بدولـة                  "جهة أخرى،   
إذا كان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير يستخدم مثل المستـشارة           وعما  ".  دستورية –ديموقراطية  

  .كدولة يهودية" إسرائيل" مرة عن التوصيف نفسه في تصاريحه، قال بيشكه إنه ال يتذكر أنه تحدث
  4/7/2009الحياة، 

  
  تعّوض األمم المتحدة عن تدمير ممتلكات خالل حرب غزة" إسرائيل" .30

ـ  أعلنت المف :  ا ف ب   -وارسو   " وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين        "وض العام ل
أوضحت أنها ستدفع تعويضاً عن مباني األمم       " إسرائيل"كارين أبو زيد في وارسو، أمس، أن        ) ونرواألا(

... لذلك نحن نتفاوض اآلن، وسـنحدد بوضـوح       : "المتحدة التي دمرتها خالل حربها على غزة، مضيفة       
  ".ةقيمة الخسار

  4/7/2009الحياة، 
  

 حتى تلتزم بالقرارات الدولية" إسرائيل"ناشطة كندية تدعو إلى مقاطعة  .31
شددت الناشطة والصحافية والكاتبة الكندية نوعمي كالين، خالل محاضرة قـدمتها فـي             :  العرب –حيفا  

حـتالل  والمؤسسات التي تـدعم اال    " إسرائيل"، على أهمية فرض المقاطعة على       48حيفا داخل أراضي    
. بااللتزام بجميع القرارات الدولية وتطبيقها بما فيها حـق العـودة          " إسرائيل"والفصل العنصري إلجبار    

" عقيـدة الـصدمة   "، في ندوة حول المقاطعة بمناسبة صدور كتابهـا          الصحافية من أصل يهودي    وقالت
ن  يجب أن يؤخذ بالحـسبان وإ      ، إن حّل الدولة الواحدة    "بالعربية والعبرية نظمتها جمعيات أهلية فلسطينية     

  .أهل البالد هم من سيقررون ذلك
وأشارت إلى أن المقاطعة ال تعني مقاطعة الكتاب واألكاديميين، بـل مقاطعـة المؤسـسات األكاديميـة                 

، بل زيارتها بهدف دعم الفلسطينيين ولـيس التعـاطف          "إسرائيل"وهذا ال يعني عدم زيارة      . واالقتصادية
ولكـن  . الفلسطينيون يستحقون ما هو أكثر من المقاطعة، فهم يستحقون العدالـة          "ل  واختتمت بالقو . معها

  ".حالياً يجب فرض المقاطعة حتى تلتزم إسرائيل بجميع القرارات الدولة بما فيها حق العودة
  4/7/2009العرب، قطر، 

  
  تعرض مكتبة في باريس معروفة بدعم القضية الفلسطينية للتخريب .32

تعرضت مكتبة في باريس معروفة بدعم القضية الفلسطينية، للتخريب الجمعة، كما           : .)ب.ف.ا( – باريس
ورداً على أسئلة الوكالة، اتهم أصحاب المكتبة مجموعة مـن عناصـر            . أفاد مراسل لوكالة فرانس برس    

  .رابطة الدفاع اليهودية، وهي منظمة صهيونية معروفة بتنفيذ أعمال عنف، بتخريب المكان
  3/7/2009الحياة، 
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   فلسطينزعيم.. دايتون .33

  عبد الستار قاسم. د
يبدو أن العرب لم يتعلموا كثيرا منذ عهد لورانس العرب الذي مثّل عليهم وكسب ثقتهم وساقهم سوقا نحو                  
القيام بالنشاطات التي خدمت بريطانيا وسياستها االستعمارية في المنطقة؛ ولم يتعلموا من تجـربتهم مـع     

  .لذي كان قائدا للجيش العربي األردنيغلوب باشا اإلنكليزي ا
لورانس وغلوب موجودان اآلن تحت اسم دايتون فلسطين، الذي يعرف تماما مدى سذاجة العقل العربي،               

  .ويعرف كيف يقوم بأدواره التمثيلية بهدف كسب ثقة الناس المستهدفين
ورانس دور البطـل الـذي كـان    دايتون يقوم اآلن بدور البطل الذي سيقيم دولة للفلسطينيين مثلما لعب ل   

سيقيم مملكة عربية متحدة بقيادة الشريف حسين؛ وهو اآلن يدخل في قلـوب العديـد مـن العـسكريين                   
الفلسطينيين ويقنعهم بأن طريقته في التدريب واألداء واالستهداف هي التي ستؤدي حتما إلى قيام دولـة                

  .فلسطينية مستقلة
  من هو دايتون

 وهو ضابط أميركي يعمل منسقا أمنيا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،          1949عام  كيث دايتون من مواليد     
دايتون ضابط متعلم، حاصل على     .  من قبل اإلدارة األميركية    2005وقد تم تعيينه في هذا المنصب عام        

الشهادة األولى في التاريخ، وعلى درجة الماجستير في العالقات الدولية؛ وهو صـاحب خبـرة عمليـة                 
ية خاصة في سالح المدفعية، ودبلوماسية حيث عمل ملحقا عسكريا في موسكو، وسبق له أن عمل                عسكر

في فرع التدريب حول السياسة السوفياتية، وفي ميدان التفتيش عن األسلحة العراقية، وهو يـتقن اللغـة                 
  .الروسية

نود بطريقة تضمن والءهـم،     تم تعيينه منسقا أمنيا بسبب خبرته األمنية والعسكرية وقدرته على إعداد الج           
ويبدو أن اإلدارة األميركية كانت تثق بقدرتـه علـى          . وتعزز قناعتهم بالهدف الذي يردده على مسامعهم      

إقامة العالقات العامة الناجحة التي تجعله موضع ثقة من قبل الفلسطينيين الذين يتولى اإلشراف علـيهم،                
خاصة األجهزة  -ع إسرائيل، وإنما قيادة الفلسطينيين      وواضح أن مهمته لم تكن باألساس مجرد التنسيق م        

 بالطريقة التي تدفعهم إلى تنفيذ البرامج التي تضمن أمن إسرائيل، وتؤدي بالتالي إلى اسـتقرار                -األمنية
  .الوضع في الضفة الغربية وغزة

إنمـا امتـدت    مهمته لم تقتصر على نقل الشكاوى أو المطالب من كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي و             
  .لتشمل برامج تدريبية يخضع لها الفلسطينيون وفق المعايير التدريبية واألخالقية والسياسية األميركية

هذا الشخص هو الذي يسير األمور السياسية اآلن في الضفة الغربية، وهو الذي يتـدخل مباشـرة فـي                   
سطينية وكيفية توجيهها نحـو األعمـال       النشاطات األمنية، وهو الذي يقدر كيفية دعم األجهزة األمنية الفل         

  .التي ترضي إسرائيل وأميركا أمنيا
. إنه يجلس في مكتبه يخطط، ويقوم بزيارات ميدانية ليطلع مباشرة على أداء األجهزة األمنية الفلـسطينية         

إنه هو صاحب الكلمة المسموعة في واشنطون حول السالح الذي يجب تقديمـه للـسلطة الفلـسطينية،                 
 وحول األموال المطلوبة لدعم النشاطات األمنية الفلسطينية، وهو يتدخل أيضا فـي توصـيات               ونوعيته،

  .تعيين مسؤولين أمنيين فلسطينيين
يشكل مع جيكوب واليس، القنصل األميركي في القدس، أقوى بؤرة تأثير اآلن في الضفة الغربيـة مـن                  

تحمالن مـسؤولية كبيـرة فـي إدارة شـؤون          إنهما ي . نواح اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية ومالية     
الفلسطينيين، ويساعدهما في مهامهما عدد من الخبراء والمختصين في المجاالت األمنيـة لقـاء أجـور                

  .أما الفلسطينيون فعبارة عن منفذين. ورواتب مغرية جدا
  فريق العمل الدايتوني
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ألمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إذ     دايتون ليس هو أول الضباط األميركيين الذين يقومون بالتنسيق ا         
يقول دايتون في مقابلة مع عبد      .  الذي انتهت مدة واليته لصالح دايتون      ،wardسبقه شخص اسمه وورد     

 إنه يعمل من أجل     2008تشرين أول / أكتوبر 26الرؤوف األرناؤوط منشورة في األيام الفلسطينية بتاريخ        
ين على تحمل مسؤولية أمن بلدهم، وبذلك يصبحون قادرين علـى           الفلسطينيين، من أجل أن يكونوا قادر     

  .إقامة دولة فلسطينية
لم يتكلم دايتون في هذه المقابلة عن الخدمات األمنية التي يقدمها لإلسرائيليين، وكأنه ليس منسقا أمنيا بين                 

بلة أن فلسفة دايتون    واضح من خالل المقا   . الفلسطينيين واإلسرائيليين وإنما مجرد خادم للشعب الفلسطيني      
األمنية تقول إن أمن الفلسطينيين يمر عبر أمن اإلسرائيليين، والخطر يبقى محدقا بالفلسطينيين ما لم تـنم                 

  .إسرائيل بهدوء
يقول دايتون في إحدى محاضراته إنه يتلقى مساعدة من عدد من الضباط اإلنكليز والكنديين، ويحدد عدد                

 مكونة مـن مرتزقـة      Libraتساعده شركة أمنية خاصة اسمها ليبرا       . 18ـاإلنكليز بثمانية، والكنديين ب   
  .على نمط الشركات األمنية العاملة في العراق

يقوم هؤالء الضباط بالتجوال في الضفة الغربية باستمرار ويجتمعون بضباط فلسطينيين وينسقون معهم،             
هـو يقـول إن الكنـديين    .  لقيادتـه ويعملون باستمرار على تقييم األوضاع األمنية، ويقدمون النـصائح    

ويضيف أنه على   . والبريطانيين عبارة عن آذان وعيون األميركيين، وهو يصحبهم معه في حله وترحاله           
ويتفاخر بأنـه يمكـن أن      . اتصال دائم مع مجموعة الشرطة األوروبية التي تعمل مع الشرطة الفلسطينية          

سؤول أمني إسرائيلي فـي المـساء، ويطلـب مـن           يجتمع صباحا مع وزير الداخلية الفلسطيني، ومع م       
  .مستمعيه أن يصدقوا أن هذا التطور موجود اآلن في المنطقة

يشير دايتون أيضا إلى تعاون بعض البلدان العربية معه مثل األردن ومصر واإلمارات العربية المتحدة،               
ومن هـذا  .  يسميه السالم من أجل تحقيق هدف ما-ومنها أجهزة عربية -وإلى تعاون أجهزة أمنية كثيرة      

  .نرى أن دايتون يقود جهدا دوليا واسعا يتصف بالحساسية األمنية
  الهدف

أمن إسـرائيل أوال،  . دايتون يريد التأكيد على أمن إسرائيل لكي يتم إحراز أي تقدم في العملية التفاوضية           
 أن تناقش حقوقـا وطنيـة       وأمنها آخرا، وبدون ذلك ال يمكن أن تأذن إسرائيل بتقدم تفاوضي، وال يمكن            

إنه يؤكد على البنود األمنية الواردة في اتفاق أوسلو وما بني عليه من اتفاقات مثل اتفاقية طابـا،                  . بجدية
  .وعلى ما ورد في خريطة الطريق

وتقضي الخريطة بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمهام أمنية مثل تجريد المقاومة الفلسطينية من السالح              
وعلى ذلك، يجب دعم الـسلطة الفلـسطينية ماليـا          . لمقاومين، وتدمير البنى التحتية لإلرهاب    ومالحقة ا 

  .وتسليحا وتجهيزا لكي تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها
هذا ليس باألمر الغريب على الفلسطينيين حيث قامت السلطة الفلسطينية منـذ عـدة سـنوات باعتقـال                  

، وأفشلت عمليات عسكرية لفصائل فلسطينية، واستولت على مواقـع          فلسطينيين وزجت بهم في السجون    
  .من قبل مقاومين فلسطينيين) لوجستيا(قالت إنها مخصصة لصناعة المتفجرات أو تستعمل نزليا 

مطلوب من السلطة تجديد نشاطها باستمرار وإثبات قدرتها على ضرب المنـاوئين للعمليـة التفاوضـية                
كز الجهود الدولية ومنذ أن تم توقيع اتفاق أوسلو على مالحقـة المقاومـة              ولهذا تتر . وخاصة المسلحين 

الفلسطينية حتى إنهائها تماما، ومتابعة الثقافة الفلسطينية التقليدية المؤمنة بالمقاومـة واسـتبدالها بثقافـة               
  .الهزيمة واالستسالم والقبول بإسرائل كصاحبة حق بدون منازعة

ة ويقول إن حماس استطاعت السيطرة علـى غـزة بـسبب الـدعم              يتأسف دايتون على الوضع في غز     
طبعا لم يقارن دايتون بين السالح      . السوري واإليراني المالي والتسليحي مشيرا إلى أن أسلحتها متطورة        

الذي بيد حماس قبل سيطرتها على القطاع وبين ذلك الذي بيد السلطة، ولم يذكر كيـف كانـت تـدخل                    
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يتون خجوال جدا في هذه المسألة ألن القوات التـي أشـرف علـى إعـدادها                كان دا . األسلحة المتطورة 
  .وتجهيزها خسرت قبل أن تبدأ المعركة

يتم طرح القضية األمنية في كل المؤتمرات والحوارات والنقاشات التي تجري علـى الـساحة الدوليـة                 
ر العربية علـى ضـرورة      بخصوص النزاع الدائر، ودائما يتم التأكيد بإجماع مختلف الدول العربية وغي          

  .توفير األمن إلسرائيل وذلك بتمكين السلطة الفلسطينية وضرب المقاومة الفلسطينية بال هوادة
 أنـه ال يقـدم      7/5/2009أكد دايتون في محاضرة ألقاها في معهد دراسات الـشرق األدنـى بتـاريخ               

وأشار إلى أن اإلسـرائيليين     . قتهمللفلسطينيين شيئا إال بعد التنسيق مع اإلسرائيليين والحصول على مواف         
وهي التي استشهد فيها عبد المجيـد       (قادوا فرقة من الشباب الفلسطيني للقيام بعملية عسكرية في الخليل           

  ).دودين قائد كتائب القسام
. وقد علق ضابط إسرائيلي على األمر قائال إنه يثق بهؤالء الفلسطينيين الذين قادهم، وهم صادقون معـه                

سألة تتعدى استدخال الهزيمة إلى استطياب العمل العسكري إلـى جانـب اإلسـرائيليين ضـد             أي أن الم  
  .الفلسطينيين

وأيضا تسعى أميركا ومن معها إلى بث الفرقة والفساد والبغضاء في صفوف الشعب الفلسطيني لما فـي                 
روا حتـى تبقـى     من المهم أن يقتتل الفلسطينيون ويتنـاح      . ذلك من مردود إيجابي على إسرائيل وأمنها      

إسرائيل متفرجة دون أن يمسها أذى، ولهذا نسمع باستمرار تصريحات من مـسؤولين غـربيين حـول                 
الوفاق الفلسطيني تحذر من أن االتفاق بين فتح وحماس سيؤدي إلى وقف تدفق األموال علـى الـشعب                  

  .الفلسطيني
  آليات العمل

  :دف، أذكر منها التاليهناك عدد من اآلليات يتم استخدامها من أجل تحقيق اله
دايتون وأعضاء فريقه يتلقون الدروس حول الثقافة العربية بصورة عامـة           . كسب ثقة الفلسطينيين  : أوال

هـم  . والفلسطينية بصورة خاصة من أجل أن يكيفوا سلوكهم بطريقة تبعث الثقة في نفوس الفلـسطينيين              
طعام األكالت الفلسطينية ويمجدونها، ويتصرفون     يتعلمون العادات والتقاليد الفلسطينية، ويعملون على است      

وهم يتعلمون الحركات التـي تجعـل الفلـسطينيين    . في كثير من األحيان بالطريقة التي تريح الفلسطيني 
فكـل  . سعداء، ويبتعدون عن األعمال واألقوال التي قد تمس بكرامة األشخاص أو تـشعرهم باإلهانـة              

  .ينيين ويحتاج إلى ثقتهم، وإال كان الفشل هو النتيجةبرنامج دايتون يتطلب اطمئنان الفلسط
يركز دايتون وفريقه على ضرورة تحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويتحدثون بإسهاب عـن أهميـة               

وفي كثير من األحيان، يبدو دايتون وفريقـه وكـأنهم فلـسطينيون أكثـر مـن             . إقامة الدولة الفلسطينية  
  .ن المقاربة لكسب الود والثقةالفلسطينيين، وهذا جزء مهم م

 في مقال له Ethan Bronnerيصف أحد الكتاب األميركيين وهو إيثان برونر . التجهيز والتدريب: ثانيا
 التجهيز قائال إنه توجد في مركز تـدريب حـرس           7/12/2008نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ      

  .تلف أدوات التدريبالرئاسة الفلسطينية في أريحا تجهيزات عوائق وقفز، ومخ
 ماليين دوالر من أمـوال      10 - دونما 72الذي تبلغ مساحته    -ويقول إن أميركا أنفقت على هذا المركز        

دافع الضريبة األميركي، وفيه تجهيزات حديثة ووسائل نوم مريحة، بعد أن كان الفلـسطينيون ينـامون                
 دونمـا كلـف     140داني على مساحة    وعلى البعد منه يقوم معسكر مي     . على فراش تتفشى فيه البراغيث    

 -أي شباب فلسطين الذين يتـدربون     -وقد قال دايتون لزائره إن هؤالء الشباب        .  مليون دوالر  11أميركا  
وأضاف أنه لم يكن ليستمر لو لم يعرف أن هؤالء الـشباب            . يشعرون بأنهم فريق فائز، وهم يبنون دولة      

  .أنا أثق بالقيادة الفلسطينية. سيقومون بالعمل
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 من القوات الخاصة في األردن، وهي تقوم اآلن بالتنسيق مع القيـادة             1600ويقول برونر إنه تم تدريب      
وقال إن انتفاضة في الضفة الغربية لـم        . اإلسرائيلية في أعمال الدورية بعدد من المدن الرئيسية بالضفة        

  .تحصل إبان حرب إسرائيل على غزة بسبب إجراءات األمن الفلسطيني
ئد القوات الفلسطينية في المكان إن الفلسطينيين يتلقون تدريبهم من قبل دايتون بأموال أميركيـة،               وقال قا 

وعندما سئل هذا القائد عن استعمال كلمة إرهاب        . ووظيفتهم هي حفظ القانون والنظام ومكافحة اإلرهاب      
لفلسطينيين بالعمالة  كانوا يتهمون كل من يستعمل كلمة إرهاب بخصوص ا        ) أي هو والمتدربون  (قال إنهم   

  .إلسرائيل، أما اآلن فقد تغير األمر ألن بعض الناس يقومون باإلرهاب تحت شعار المقاومة
ووفق ما يتوفر من إحصائيات، فقد أنفقت أميركا على تجهيزات خاصة باألجهزة األمنية سواء في غـزة                 

 مليون  60 تخصيص حوالي     مليون دوالر، وهي تطلب من الكونغرس      161أو في الضفة الغربية حوالي      
  .دوالر إضافية

يتم فحـص كـل     . يقول دايتون إن قيادته ال تقبل للتدريب كل من يرغب في ذلك           . انتقاء العناصر : ثالثا
من قبل أجهزة األمن األميركية واإلسرائيلية قبل الموافقة على         ) واستعمل كلمة الفحص البيطري   (عنصر  
. ألردن فإنه يتم فحص العنصر من قبـل المخـابرات األردنيـة           وإذا كان التدريب سيتم في ا     . االنضمام

المعنى أنه ال يقبل في التدريب ومن ثم االنضمام إلى أجهزة األمن الفلسطينية إال من رضيت عنه أجهزة                  
  .األمن األميركية واألردنية واإلسرائيلية

عطى للفلسطينيين غيـر قاتـل،      أكد دايتون أمام لجنة الكونغرس أن السالح الذي ي        . نوعية السالح : رابعا
وكان ذلك إجابة عن تساؤالت أعضاء اللجنة عن الخطر الذي يمكن أن يشكله الـسالح الـذي يعطـى                   

طبعا في خاطر األميركيين ظن بأن فلسطينيا من السلطة الفلسطينية قد يعبـر             . للفلسطينيين على إسرائيل  
لك يرون أنه من الممكن أن يشكل سالح السلطة         عن غضبه واستيائه بفتح النار على إسرائيليين، وتبعا لذ        

وقد كانت إجابة دايتون واضحة بأن السالح الذي يعطى للفلسطينيين تتم معالجتـه             . خطرا على إسرائيل  
  .بحيث ال يكون قاتال بالنسبة لإلسرائيليين

ـ                  صل تقديري أن هذا السالح يتعرض لدرجة حرارة عالية تجعل مداه محدودا جدا بحيث يـستطيع أن ي
وهذا ما يفسر قول دايتون     . الفلسطينيين، لكنه ال يصل اإلسرائيليين الذين يحتاطون في العادة ويتحصنون         

  .أمام اللجنة إن ضباطا إسرائيليين يقومون بفحص السالح قبل إعطائه للفلسطينيين
ئنون ألحد، فـإنهم    وألن اإلسرائيليين ال يطم   . اإلبقاء على الفلسطينيين مكشوفين أمام اإلسرائيليين     : خامسا

واضح . يريدون مراكز أمنية فلسطينية مكشوفة ويسهل ضربها بالدبابات فيما إذا شعرت إسرائيل بخطر            
أن المراكز األمنية محصنة ضد أفراد يحاولون التسلل، لكنها ال تصلح بتاتا للصمود في مواجهة الجـيش       

  .اإلسرائيلي ولو لفترة قصيرة
ئيل ترفض تسليحهم بمالبس واقية من الرصاص، وذلك من أجـل أن يبقـى      أما بالنسبة لألفراد فإن إسرا    

إذ ينظر اإلسرائيليون إلى المالبس الواقية كعنـصر        . العسكري الفلسطيني معرضا للرصاص اإلسرائيلي    
حتى إن حركة العسكريين وهـم فـي مهـام          . مشجع على إطالق النار مما يعرض حياة جنودهم للخطر        

وعنـدما يقـرر    . سرائيليين، يحتاجون إلى إذن لدخول مناطق مـصنفة ب وج         رسمية مقيدة من قبل اإل    
اإلسرائيليون دخول مكان يوجد فيه أفراد من األجهزة األمنية فإنهم يأمرون باإلخالء فيختفي الفلسطينيون              

  .بأسلحتهم
  النتيجة

  : منهاحقق التنسيق األمني مع إسرائيل، وتأهيل رجال أمن فلسطينيين عددا من النتائج أذكر
 عدد من الفلسطينيين باتوا معجبين بمدربيهم ويدافعون عنهم على أنهم أنصار الدولـة الفلـسطينية،                -1

  .وحتى إن بعضهم بات يهزأ بالنضال الفلسطيني ويعتبره مرحلة من إهدار التضحيات
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يـرون أن    لم يعد هناك خجل لدى العديد من الفلسطينيين من التعاون مع اإلسرائيليين أمنيـا، وهـم                  -2
  .التعاون يخدم ما يسمونه المصلحة الوطنية الفلسطينية

 يقول دايتون إن الفلسطينيين قد حققوا أمنا داخليا ويشرح قائال إن شابات جنين لم يعدن يخشين السير                  -3
في الشارع ليال بسبب اختفاء رجال العصابات، لكنه لم يقل إن أغلب الذين كانوا يتعرضون للفتيات تـم                  

هم في األجهزة األمنية، وعدد منهم ما زال يمارس ذات الممارسات المسيئة إلى الشعب الفلسطيني               استيعاب
  .بأسلوب جديد

 يعبر اإلسرائيليون عن اغتباطهم ويثنون على دايتون ورفاقه، ويقولون إنه كلمـا قـام الفلـسطينيون          -4
  .بالمهمة ينخفض معدل عمل إسرائيل في الضفة

وما دام دايتون   . عربي يستفيد من تجاربه، وال يبدو أن المسؤولين يدرسون التاريخ          ال يبدو أن العقل ال     -5
 .قد وعد بدولة، فما عليهم إال أن ينتظروا

  1/7/2009الجزيرة نت، 
  

  تسويق أوباما عربيا والنتيجة ال شيء .. االستيطانملف  .34
   ياسر الزعاترة

 أم  ،في كثير من األحيان كجزء من ثقافتهم      ال نعرف هل يمارس اإلسرائيليون الصراحة وكشف المستور         
 وبالطبع في ظل ما يحظون به من دعم استثنائي مـن            ،أنه االستخفاف بأعدائهم من العرب والفلسطينيين     
القائمة حول االسـتيطان بـين إدارة أوبامـا         " المعركة"الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة؟، في سياق        

محللين اإلسرائيليين إلى أن ضغوط أوباما على نتنياهو ال تعـدو            ذهب غير واحد من ال     ،وحكومة نتنياهو 
 وأن الرئيس األمريكي جـاد فـي   ،أن تكون إشارات للعرب بأن العالقة بين الطرفين ليست على ما يرام     

" ألـوف بـن   "فهذا المحلل الشهير    . وعليهم أن يتعاونوا معه تبعا لذلك      ،معالجة ملفات التسوية في المنطقة    
الجدل مع الواليات المتحدة حول تجميد المستوطنات هو جدل فارغ يهـدف            ": "هآرتس"ة  يقول في صحيف  

 هي ترسيخ مكانة إدارة أوباما كوسيط نزيه في نظر الفلسطينيين والدول العربية             ،إلى تحقيق غاية واحدة   
: ةفقال بـذات الـصراح    " شموئيل روزنر "الكاتب  " معاريف"أما زميله في صحيفة     ". خالفا إلدارة بوش  

يشار إلـى الجانـب اإليجـابي      ".إسرائيل في الحقيقة أداة عمل أوباما إلعادة بناء مكانة الواليات المتحدة          "
الوحيد في خطاب نتنياهو في جامعة بار إيالن قبل أسابيع كان يتعلق بعدم بناء مـستوطنات جديـدة أو                   

ية تبين بعدما سرد شروطها      فضال عن موافقته على دولة فلسطين      ،مصادرة أراض جديدة لبناء مستوطنات    
 إال أن هذا األخير لم يقابـل        ،وفي حين رحب أوباما بخطاب نتنياهو     .أنها محض حكم ذاتي بشروط بائسة     

 بل ترجم رفضه سريعا     ، فهو لم يرفض ما يسمى وقف النمو الطبيعي للمستوطنات فحسب          ،التحية بمثلها 
 بـل عمـد إلـى       ، ولم يتوقف عند ذلك    ، وخمسين في أخرى   ، وحدة سكنية في إحداها    1450عبر إضافة   

 في المئة مـن     2إجراء ينطوي على استخفاف بأوباما وبالفلسطينيين والعرب يتمثل في مصادرة حوالي            
 وهي المساحة األكبر التي تصادر دفعة واحدة منـذ عـام            ،أراضي الضفة الغربية المحاذية للبحر الميت     

بعوث أوباما للشرق األوسط جورج ميتشيل في واشنطن        في لقاء وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك مع م       67,
 ، إذا كان هناك من يحـرج أصـال        ،رد األول على مطالب تجميد االستيطان بلغة محرجة لقيادة السلطة         

 كنت رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي اتخذ الخطـوات األكثـر           2000في العام   : "وذلك حين قال بالنص   
 طبعا  ،"ة كان العدد األكبر من بدايات البناء اإلسرائيلي في المناطق          وفي ذات السن   ،شجاعة لتحقيق السالم  

 كما يعلم أن سـعار االسـتيطان كـان يتفـاقم أثنـاء              ،لم يكن بوسع ميتشيل الرد ألنه يعلم تلك الحقيقة        
 ، وصوال إلى مرحلة ما بعد أنابوليس      ، األمر الذي ينطبق على مرحلة ما بعد مدريد وأوسلو         ،المفاوضات

بحـسب المحلـل    .مراحل التي تكون فيها المقاومة مندلعة كما كان الحال إبان انتفاضة األقـصى            خالفا لل 
 فقد أقنع باراك ميتشيل على ما يبدو بنظرية أن قضية المستوطنات ال تتنـاقض               ،"بن كسبيت "المعروف  
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 البائسة أمـام    هكذا تتجلى الحقيقة  . وال تمنع الطرفين من التقدم والوصول إلى إنجازات        ،والمسيرة السلمية 
 فالمستوطنات التي طالما برروا المفاوضات والتنازالت بمقولة الحيلولة دون التهامها مزيدا مـن              ،أعيننا

 فيما يسوق أوباما نفسه على العرب بوصفه وسيطا نزيهـا علـيهم أن     ،األرض ال تتوقف في واقع الحال     
 ، متجاهلين ترحيبـه بخطـاب نتنيـاهو       ،مجهيقدموا له من التنازالت والمرونة ما يساعده على تنفيذ برنا         
 ربمـا   ، تماما كما كان حال أسالفه من قبـل        ،ومتجاهلين أن دعواته لوقف االستيطان ال تسفر عن نتيجة        

 وكذلك العربـي مـع ملـف        ،هل سيغير ذلك في إستراتيجية التعاطي الفلسطيني الرسمي       .باستثناء بوش 
 بل على العكس يتوقع أن نتابع قدرا أكبر من المرونة مـن       ،كالتسوية ونتنياهو وإدارة أوباما؟ ال يعتقد ذل      

 بينما سـنتابع    ، بل حتى بمفردات التسوية األخرى مثل ملف الالجئين        ،طرف العرب فيما يتعلق بالتطبيع    
حماسة أكبر من طرف السلطة في سياق تنفيذ ما عليها من التزامات في المرحلة األولى مـن خريطـة                   

 والبركة في الجنرال دايتون الذي ال يقصر في إنتاج          ،بمقاومة العنف والتحريض   أعني ما يتعلق     ،الطريق
  .على أداء مهماتهم بشكل يذهل حتى اإلسرائيليين أنفسهم" الفلسطينيين الجدد"

  4/7/2009الدستور، 
  

  صديق إسرائيل الحقيقي.. باراك أوباما .35
  يهوشوا. أبراهام ب

تدرك أنه يثق فيك ويهتم باحتياجاتك الحقيقية، ويحدثك كيف يمكن لك أن تميز صديقك الحقيقي؟ حين 
هذا هو الصديق . بصدق عن أخطائك، ويحاول مساعدتك بإخالص في تصحيح هذه األخطاء وتقويمها

الذي أريده بجانبي وليس شخصاً يوافق تلقائياً على كل تصرفاتي، ويعلن حبه لي، ويتقبلني على حالي أياً 
  .كان

، حين تمكنت 1967كبير الذي أحرزته إسرائيل في حرب األيام الستة في العام منذ النصر العسكري ال
من صد جيوش مصر وسورية واألردن مجتمعة، وهي الدول التي أعلنت صراحة عن رغبتها في تدمير 
الدولة اليهودية، ظلت إسرائيل في مخاض إيديولوجي وارتباك عسكري نتيجة لألراضي التي استولت 

  . الصراععليها أثناء ذلك
في أعقاب حرب األيام الستة لم تفكر إسرائيل في األراضي التي غزتها باعتبارها شيئاً يمكن مقايضته 
بالسالم، فتحث بالتالي العالم العربي والفلسطينيين على االعتراف بشرعيتها وتضمن تجريد المناطق 

دث بدالً من ذلك هو أن إسرائيل ولكن ما ح. الفلسطينية من الصفة العسكرية بعد إرجاعها إلى أصحابها
 إما بسبب عدم ثقتها في أعدائها وفي التزامهم باحترام أي اتفاقية سالم في المستقبل، أو بسبب رغبتها - 

ولكنها خلقت بذلك واقعاً .  بدأت في انتهاج سياسة المستوطنات- في ضم بعض هذه المناطق إليها 
  .يصعب إبطاله أو عكسه
بل إنها تحولت . يلية غير العسكرية كانت دوماً في غير محلها بالنسبة ألمن البالدإن المستوطنات اإلسرائ

نتيجة تمركزها في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، إلى أهداف سهلة للهجمات اإلرهابية، وبات من 
ا الضروري اتخاذ تدابير دفاعية خاصة لحمايتها، بما في ذلك نشر قوات عسكرية ضخمة تتلخص مهمته

وحتى على مرتفعات الجوالن حيث ينعدم الوجود السوري فإن . في تسيير الدوريات والمراقبة
المستوطنات التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من تجمعات ضخمة للقوات السورية، تشكل عبئاً ثقيالً، 

 حدث ألن الجيش اإلسرائيلي سوف يضطر في حالة الحرب إلى إخالء هذه المستوطنات بسرعة، كما
  .1973) تشرين األول(أثناء حرب يوم الغفران في أكتوبر 

فإلى جانب احتالل أرض الفلسطينيين . إن المستوطنات تزيد من حدة كراهية الفلسطينيين إلسرائيل
واستخدام مياههم، وفرض القيود على حريتهم في التنقل والحركة، تقوم المستوطنات كدليل ملموس على 
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االستمرار في االحتالل، وبالتالي امتناعها عن اإلقرار باستقالل الشعب الفلسطيني، نية إسرائيل البقاء و
  .حتى لو اعترف الفلسطينيون بشرعية إسرائيل وأظهروا استعدادهم للتعايش السلمي معها

لقد استثمرت إسرائيل قدراً هائالً من الموارد المالية في المستوطنات، وكثيراً ما تجاهلت احتياجات على 
أما المستوطنون، وأغلبهم من أنصار . در عظيم من األهمية في إسرائيل ذاتها ألجل هذه المستوطناتق

الحركات واألحزاب الدينية القومية، فإنهم كثيراً ما يتخذون موقفاً متغطرساً متعالياً في عالقاتهم 
لفلسطينيين فحسب، بل بالسلطات اإلسرائيلية، ويتظاهرون بأنهم يتمتعون بمكانة خاصة، ليس مقارنة با

والواقع أن عدداً كبيراً منهم ال يعترفون حتى . وأيضاً مقارنة بغيرهم من المواطنين اإلسرائيليين أنفسهم
  .بالسلطة الشرعية لدولة إسرائيل

إن المشكلة األعظم خطورة فيما يتصل بالمستوطنات هي أنها إذا ما استمرت في التوسع، فإنها سوف 
وال بد أن يفضي ذلك، إن عاجالً أو آجالً، إلى إقامة .  فرصة لتطبيق حل الدولتينتعمل على تقويض أي

وألن .  بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط-  دولة تسكنها مجموعتان عرقيتان - دولة موحدة 
الحقائق الديموغرافية البسيطة تشير ضمناً إلى أن الفلسطينيين سوف يشكلون األغلبية مع الوقت، فإن 

  .الدولة الموحدة ستتحول بذلك إلى وصفة لهالك إسرائيل
ولكنهم، شأنهم في ذلك شأن مدمن مخدرات ال . إن أغلب اإلسرائيليين يدركون هذه الحقيقة تمام اإلدراك

هذا يكفي، لقد ارتكبنا : "سبيل إلى تقويمه أو عالجه، ال يجدون في أنفسهم القوة لمراجعة أنفسهم والقول
  ".علينا أن نعالجه قبل فوات األوانخطًأ فادحاً، و

ال جدال في أن المستوطنين اليهود أرغموا بالقوة على إخالء المستوطنات في سيناء بعد توقيع معاهدة 
وعلى نحو مماثل، وحين أصبح من غير الممكن االستمرار في دعم التجمعات اليهودية . السالم مع مصر

 1,5ون تسعة آالف مستوطن كانوا يعيشون في غزة بين في قطاع غزة، أرغم زعيم اليمين ارييل شار
 وهو الحدث الدرامي الذي خلف ندوباً عميقة على - مليون فلسطيني على إخالء مستوطناتهم هناك 

وأي محاولة إلجالئهم قد تتصاعد .  ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية250ولكن هناك . الجانبين
  .إلى إثارة حرب أهلية

ولكن، ورغم .  أجمع، بما في ذلك الواليات المتحدة، ال يوافق على المستوطنات اإلسرائيليةإن العالم
الفرص التي سنحت لإلدارات األميركية السابقة لترك بصمتها في هذا السياق، فإنها فضلت السماح 

  .إلسرائيل، الدولة الحليفة والصديقة، بأن تفعل ما تشاء
اك أوباما، ذلك الزعيم الحكيم الشجاع، ليس مهتماً بتحسين صورة إن بار. واآلن حانت لحظة الحقيقة

 حريص أيضاً على -  وال يداخلني في ذلك أدنى شك - أميركا في نظر العالم اإلسالمي فحسب، بل إنه 
وحتى لو كنتم ال . توقفوا عن إلحاق األذى بأنفسكم وبمستقبلكم. كفاكم: "وهو يقول لنا. أمن ورفاه إسرائيل

رغبة الفلسطينيين الحقيقية في السالم، أو قدرتهم على محاصرة المنظمات اإلرهابية وتقييد تؤمنون ب
حركتها، أو تخليهم عن حق العودة المزعوم، فسوف يظل بوسعكم دوماً حماية أمنكم بتواجدكم العسكري 

ر أي فرصة في المناطق الفلسطينية، بدالً من إصدار أحكام متحاملة مسبقة على مستقبل السالم وإهدا
  ".لتطبيق حل الدولتين بالتوسع في بناء مستوطنات عديمة القيمة

بهذا النداء الواضح المباشر الذي وجهه الرئيس األميركي إلى الحكومة اإلسرائيلية، فإنه ال يعبر إال عما 
  .وهو بهذا يبرهن أيضاً على صداقته العميقة للدولة اليهودية. يدركه أغلب اإلسرائيليين بالفعل

نيران "وأحدث مؤلفاته رواية بعنوان . يهوشوا أحد الروائيين البارزين في إسرائيل. أبراهام ب* 
  ".صديقة

 "الغد"يكت سنديكيت، بالتعاون مع بروج
  4/7/2009الغد، األردن، 
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  فهم استراتيجية الرئيس أوباما للسالم .36
  هنري سيغمان 

يطان اإلسرائيلي، كما سبق ودعت إليه خطة خارطة قرر الرئيس باراك أوباما المطالبة بتجميد تام لالست
، وهو قرار يعتبر المدخل لمقاربته المغايرة لعملية 2003الطريق للسالم في الشرق األوسط في العام 

وقد واجه قراره هذا االنتقاد ليس من قبل رئيس الوزراء بنيامين . السالم بين إسرائيل والفلسطينيين
افظين الجدد األميركيين المحبطين أمثال اليوت أبرامز فحسب، بل أيضاً من نتنياهو وحكومته ومن المح

مسؤولين عملوا في إدارة بوش، على غرار أرون ميلر، كانوا من منتقدي تساهل هذه اإلدارة حيال 
  .موضوع المستوطنات

وطنات ما لم يتحجج المنتقدون بأنه، وبكل بساطة، يستحيل على حكومة إسرائيلية تجميد البناء في المست
وهم يعتبرون أنه ال بد من أن يشكل هذا الهدف االستراتيجي محور . يكن في إطار اتفاق سالم شامل

  .ديبلوماسية إدارة أوباما، بدالً من مسألة المستوطنات الثانوية
  .الحجة تبدو منطقية في الظاهر، ولكنها تسير في االتجاه الخاطئ في االساس، وذلك ألسباب عدة

ربة أوباما تختلف عن مقاربة اإلدارات األميركية السابقة لناحية إدراكه أن السماح للحكومات فمقا
اإلسرائيلية بإعادة تحديد المفردات المستخدمة في عملية السالم، بشكل يؤدي إلى نقيض المعنى البسيط 

  .لهذه المفردات، من شأنه القضاء على اي امل بإنهاء الصراع القائم
رك أوباما أن إصرار نتنياهو على أن أي تجميد لالستيطان ال بد أن يحافظ على الحق بالبناء وبالتالي، يد
للسكان، هو بمثابة خداع مدروس يهدف إلى تغطية مسألة بناء المستوطنات " النمو الطبيعي"الستيعاب 

لة فلسطينية مترابطة ، وذلك للحيلولة، وبشكل دائم، دون إمكانية قيام دو"النمو الطبيعي"إلى أبعد من ذلك 
وأوباما يعي ذلك ألن هذا هو النمط الذي ساد حتى اآلن في ظّل حكومات حزب الليكود في . وقابلة للحياة

  . السابق وحزب كاديما وحتى في ظّل حكومات يقودها حزب العمل
التنازل االكثر إذا اعتبرنا ان قرار نتنياهو الغريب بتلبية طلب أوباما والقبول بقيام دولة فلسطينية هو 

من مسألة المستوطنات التي يعتبر منتقدو أوباما أنها مسألة ثانوية، فالسؤال " استراتيجية"أهمية واألكثر 
لماذا يشن اآلن نتنياهو هجوماً على محمود عباس بسبب قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل : الذي يطرح هو

طينية، بينما كان نتنياهو هو الذي حارب بشدة وبنجاح استئناف محادثات السالم الرامية إلى قيام دولة فلس
جهود آرييل شارون للحؤول دون رفض الليكود رسمياً قيام دولة فلسطين؟ ولنأخذ باالعتبار الظاهرة 
السياسية الغريبة المتمثلة في أن المستوطنين وشركاء نتنياهو في التحالف القومي المتطرف، لم يعمدوا 

  . تقبلوه بالمباالة واضحةالى مهاجمة قراره، بل 
والجواب عن هذا السؤال لم يعد خفياً بالنسبة لمعظم اإلسرائيليين، حتى ولو أن غالبية أعضاء الكونغرس 

فاإلسرائيليون يدركون أن إعادة إطالق عملية السالم التي لم تحقّق فعلياً أي . األميركي لم يستوعبوه بعد
وفي الواقع، إن تمثيلية محادثات السالم وفّرت . داً للوضع الراهن عاماً، ال تشكّل تهدي15نتيجة، طوال 

الغطاء الذي كانت الحكومات اإلسرائيلية بحاجة إليه لتتمكّن من الظهور بمظهر الساعية إلى عقد اتفاق 
سالم، في الوقت الذي كانت تستمر في توسيع المشروع االستيطاني إلى حد لن يسمح أبداً بقيام دولة 

  . ةفلسطيني
أضف إلى ذلك أن من غير الصحيح ما يقوله منتقدو أوباما من أن الحكومات االسرائيلية ال تستطيع 

انّه ادعاء . الوقوف في وجه من يعارضون تجميد البناء في المستوطنات الذي ال يشمل النمو الطبيعي
ائيلية، أن الحكومات وأوضح أمنون روبنشتاين، وهو وزير سابق في العديد من الحكومات اإلسر. سخيف

وإذا . إلدارة البناء غير الشرعي ضمن حدود اسرائيل" قوانين تعسفية"اإلسرائيلية تطبق بصورة منتظمة 
بإعفائه من هذه القوانين، " نمواً طبيعياً"طلب مواطن اسرائيلي يقيم في تل أبيب أو حيفا وتشهد عائلته 

كن مناسب أكثر في مكان آخر من المدينة أو حتى سينصح، وبأسلوب فظِّ بعض الشيء، بالبحث عن س
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ولهذا السبب ال يمكن تبرير لماذا ال يمكن أن يقال لإلسرائيليين المقيمين في . خارج المدينة ذاتها
  . األراضي المحتلة الشيء ذاته

ولكن قد يكون السبب األكبر الذي يكمن وراء قرار إدارة أوباما البدء بالضغط إلحداث خرق في 
ادثات السالم التي بلغت حائطاً مسدوداً باستعمال مسألة النشاط االستيطاني غير الشرعي الذي تقوم به مح

إسرائيل، هو قناعة االدارة بأنها تستطيع بذلك االحتفاظ بدعم الكونغرس في مواجهة حكومة نتنياهو في 
سرائيلي ال يقهر حتّى عندما هذه المسألة، ودحض النظرية التقليدية في واشنطن القائلة بأن اللوبي اإل

وإذا تحقّقت هذه السابقة، تعتبر إدارة أوباما أنها ستصبح في . يسعى إلى الدفاع عما يتعذّر الدفاع عنه
موقع قوي للغاية، األمر الذي يمكّنها من السير قدماً في معركتها مع نتنياهو وحكومته، المتعلّقة بالمسائل 

  .دود وتقاسم القدسالمزمنة، بما فيها مسألة الح
ثمة مجموعة تمثّل الحزبين الديموقراطي والجمهوري وتتألّف من مسؤولين حكوميين كبار سابقين، 

بأنهم من كبار وجوه السياسة الخارجية االميركية، قدمت وثيقة الى " النيويورك تايمز"وصفتهم صحيفة 
 إلى أن وضع حد لتوسيع المستوطنات الماضي، أشارت فيها) نوفمبر(الرئيس أوباما، في تشرين الثاني 

وبدء المفاوضات بين األطراف لن يسفرا عن شيء أكثر مما نجم عن المفاوضات السابقة، إال إذا قدمت 
إدارة أوباما لألطراف إطارا واضحاً لمفاوضات ترتكز على قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي 

  .والسلطة الفلسطينيةواالتفاقات المسبقة الموقعة بين إسرائيل 
وفي غياب هذا النوع من القيادة األميركية المتميزة بالتصميم الدائم، سيصبح االنتصار في المعركة 

  .الدائرة حول الشأن االستيطاني فارغاً
 األمل بأنه سوف يستمر في مثابرته على هذا إلىوبالتأكيد، يدرك الرئيس أوباما ذلك، وهذا ما يدعو 

  . مه بنجاحالطريق الذي رس
  3/7/2009الحياة، 
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  علي بدوان
 2009حزيـران   / يونيو 25جاء الخطاب األخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يوم            

بعد جملة من التحوالت التي اعتملت في المنطقة، وهي تحوالت ما كان لها أن ترتسم على أرض الواقع                  
د الكبير لقوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وانسداد اآلفاق أمام الطريق الذي ارتطمت              لوال الصمو 

  .به مسيرة التسوية خصوصاً مع صعود نتنياهو
وكان من أهم عالئم االرتسام على أرض الواقع ما جاء في خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما فـي                  

محدوداً في اللغة السياسية األميركية بالنسبة للتعاطي مـع         القاهرة، وهو الخطاب الذي حمل تطوراً ولو        
حركة حماس، وما تبعه من لقاءات تمت بين قيادات حركة حماس في دمشق وغزة بالرئيس األميركـي                 
األسبق جيمي كارتر الذي سلم قيادة حماس ورقة سياسية ليست بعيدة عن مصادر القـرار فـي اإلدارة                  

  .األميركية
تطوراً سلبياً ارتسم خالل الفترة األخيرة، وعبر عن ذاته من خـالل األحـداث التـي                لكن بالمقابل فإن    

تالحقت في األراضي المحتلة والتي أحالت التفاؤل إلى تشاؤم بالنسبة لمسار الحوار الفلسطيني، وتحديداً              
  .بعد حادثتي قلقيلية وسقوط عدد من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني

مشعل قبيل أيام قليلة من انعقاد الجولة الحوارية السادسة بين حركتي فتح وحمـاس              كما جاء خطاب خالد     
في القاهرة، ليثير مجموعة كبيرة من العناوين والقضايا، وليشير في الوقت نفسه إلى البراغماتية العاليـة                

  .التي بدأت تطل منذ فترة ليست بالقصيرة بين مفردات الخطاب السياسي لحركة حماس
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اءة الهادئة المختصرة لمضمون الخطاب نستطيع القول إن خالد مشعل أطلق رسائل أربعا فـي               ففي القر 
خطاب دمشق، أجاب فيها دفعة واحدة على مجموعة من األسئلة ما برحت مثار جـدل داخـل الـساحة                   

فما الجديد في خطاب مشعل وعلى أي تخوم رسـت األمـور فـي جديـدها                . الفلسطينية وحتى العربية  
  ا؟ومستجداته

  اليد الممدودة ألوباما
إن الجديد في خطاب مشعل جاء في رسالته األولى للواليات المتحدة وأوربا الغربية، وتضمنت بالفعـل                
رؤية سياسية لحركة حماس لمسار األحداث في المنطقة بعد خطاب أوباما، حيث أعلن مشعل أن حركـة                 

ي تجاه المنطقة والعالم اإلسالمي، لكنه طالـب        حماس تلمس تغييراً مرحباً به في النبرة والخطاب األميرك        
في المقابل بتغيير واقعي على األرض يقفز عن سحر الخطابات ومفعولها العابر والمؤقت، نحو تغييـر                
تستطيع اإلدارة األميركية عبره اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة تقفز عن النوايا والوعود اللفظيـة وتنحـو                

صهيوني كما فعل الرئيس األميركي األسبق دوايت أيزنهاور عندما اتخذ          باتجاه كبح جماح نفوذ اللوبي ال     
  .1956قراراته الجدية بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من سيناء وقطاع غزة بعيد عدوان عام 

ويلحظ في هذا السياق أن حديث خالد مشعل عن متغيرات الموقف األميركي ترافق مع معلومات كانـت                 
رات الماضية، وأشارت إلى حوارات ولقاءات جرت خلف الكواليس بـين حركـة             قد تواترت خالل الفت   

  .حماس ووفود أوروبية غربية تمت في أكثر من عاصمة في المنطقة
كما جاء حديثه عن متغيرات الموقف األميركي مزوداً بإشارات أميركية إضافية نقلها الـرئيس األسـبق                

في كل من دمشق وغزة، وفيها قدم رؤية أوباما بالنـسبة           جيمي كارتر أثناء لقاءاته قيادات حركة حماس        
  .إلمكانية الحوار مع حركة حماس

وعليه أعلن خالد مشعل باسم حركة حماس مد اليد للرئيس أوباما من أجل حوار حقيقي وجاد بين حركة                  
لة السيادة  حماس واإلدارة األميركية، وأعلن أيضاً استعداد حماس لحل يقوم على إقامة دولة فلسطينية كام             

 مربوطاً مع حق العودة لستة ماليين الجئ فلسطيني، وهو أمر يكـشف             1967فوق األرض المحتلة عام     
بوضوح مرونة وبراغماتية عالية بدت تميز مواقف حركة حماس لجهة التعاطي مـع الفعـل الـسياسي                 

  .اليومي
  الرسالة الثانية للنظام الرسمي العربي

ها خالد مشعل في خطابه فقد وجهها للنظام الرسمي العربـي، وهـي مـن               أما الرسالة الثانية التي أطلق    
الحاالت القليلة أو النادرة التي توجهت فيها حركة حماس لمخاطبة النظام الرسمي العربي عبر اإلعـالم                
المفتوح، وتحمل الرسالة التي أطلقت على لسان مشعل في طياتها الجديد بالنسبة للواقع القائم، ويشتم منها                

قف نقدي واضح يعبر عن عدم الرضا حيال الموقف العربي الرسمي المتهافت لجهة التعـاطي مـع                 مو
مساعي التسوية الجارية، بما في ذلك مبادرة السالم العربية التي نسفها نتنياهو فـي مـضمون خطابـه                  

  .األخير
بإسـتراتيجية  ومن هنا فإن خالد مشعل يؤشر لمواقف باتت تتبناها حركة حماس، حيث ينطلـق مطالبـاً                 

عربية جديدة على المستوى الرسمي العربي تجمع بين السياسة والمقاومة، إستراتيجية ال تتـرك خيـاراً                
  .دون آخر، بل تفتح طريق الخيارات المختلفة وتستجمع أوراق القوة في الحالة العربية

العربية الرسمية، وهـو    وهذا هو الجديد في الموقف المعلن لخالد مشعل في خطابه األخير بالنسبة للحال              
موقف يعبر في أحد تجلياته عن وجع وألم حيال األداء العربي العام على صعيد الحركة الـسياسية فـي                   
المنطقة، حيث سيادة منطق االرتهان واالتكال والعجز، خصوصاً بعد العدوان الفاشي الـصهيوني علـى               

  . معبر رفحقطاع غزة واستمرار الحصار الظالم بما في ذلك استمرار إغالق
أما في رسالته الثالثة فقد تناول مشعل بالتشريح خطاب نتنياهو األخير، الذي طالما انتظره البعض، فـإذا                 

ومن هذا المنطلق فإن مشعل أعاد فـي        . به يعيد تكرار الثوابت الصهيونية بلغة متخمة بالفجاجة والوقاحة        
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طنية للشعب الفلسطيني، وفـي القلـب منهـا    خطابه نسف رواية نتنياهو، مشدداً على عناوين القضية الو   
  .قضية حق العودة

  الوضع الداخلي الفلسطيني ومصير الحوار
وفي رسالته الرابعة تناول خالد مشعل الوضع الفلسطيني الداخلي ومسار العملية الحوارية الجارية منـذ               

 االتفاق والتوافق كما    مشيراً إلى أن نجاح الحوار الفلسطيني ووصوله إلى مراسي        . شباط الماضي /فبراير
أولها إنهـاء  : تدفع مصر لتحقيق هذا األمر خالل الشهر القادم، يتطلب تحقيق ثالثة أمور بالتتابع والتتالي      

ملف االعتقال السياسي وتحريمه فوق األرض الفلسطينية، وإطالق سراح جميـع المعتقلـين الـسياسيين              
وثانيها تحييد الحوار الفلـسطيني عمـا       . معياتوجميع كوادر المقاومة ووقف المساس بالمؤسسات والج      

، ووقف التنسيق األمني مع االحتالل كما تطالب بـه          "االلتزامات مع إسرائيل والشروط الخارجية    "يسمى  
  .جميع القوى الفلسطينية
 ملفاً ملفاً دون الربط الكامل والمحكم والمباشر بين جميع الملفـات          " التقسيط بالمقطع "وثالثها تجاوز حلول    

بالنسبة لكل الملفات المطروحـة وصـوالً للوحـدة الوطنيـة           " الرزمة الكاملة "لصالح حل   . دفعة واحدة 
رزمة متكاملة  "المنشودة، وهو ما يستوجب في رأي حركة حماس أن يستوفي الحوار كافة عناصره عبر               

ار درجة عاليـة    ، وهو ما يعطي الحو    "تشمل كل النقاط، وأال يتفق على أي عنصر قبل إنجاز باقي البنود           
  .من الحصانة التي تمنعه من االنهيار

  حماس مرونة خطاب سياسي أم استدارة
 باتت تسير نحو إحداث انقـالب       -في خطاب مشعل  -في هذا السياق، يخطئ من يعتقد أن حركة حماس          

 دراماتيكي في برنامجها وسلوكها وتوجهاتها وفي اشتقاقاتها البرنامجية، فالتحول المطلـوب فـي رؤيـة             
المنظومات السياسية يحتاج دوماً لعملية إنضاج ال تقوم على التحليل والمماحكة النظرية فقط، بل تحتـاج                

  .إلى التحليل المنطلق من التجربة المعاشة وإرهاصاتها المتتالية
وعليه فتجربة الفترة الماضية، استطاعت أن تفعل فعلها، وأن تدفع اإلسالم السياسي في فلـسطين نحـو                 

رة المعقولة، بهدف استيعاب معطيات الواقع والبناء عليها لتوسيع فضاءات العمل أمـام الحركـة               االستدا
السياسية الفلسطينية، بالرغم من حملة الضغوط األميركية الكبيرة والحملة الدولية التي قادتها واشنطن في              

وصـوالً إلـى الوقـت      حصار حكومة الوحدة الوطنية االئتالفية التي تشكلت عقب اتفاق مكة التـوافقي             
  .الراهن

وانطالقاً من المعطى إياه، يمكن القول إن خطاب خالد مشعل األخير جاء مليئـاً بالرؤيـة واالشـتقاقات                  
البراغماتية لحركة حماس التي تعلمت بالميدان، وقد اختبرت واختمرت أفكارها ورؤاها، وباتـت اليـوم               

طنية في النظـرة إلـى الـصراع مـع الدولـة            تقدم من حين آلخر اشتقاقات تؤشر على براغماتية وو        
  .الصهيونية

وبالطبع ليس المعنى في ذلك أن حماس انسلخت أو هي في طور االنسالخ عن ذاتها كما قد يقول بعض                   
المتعجلين باالستنتاج الذين يعتقدون أن حركة حماس تحاول أن تتقولب مع المعطيات الجديدة تحت وطأة               

 الباهظة، إضافة لوقوعها تحت ضغط المحاور اإلقليمية التـي تـألف            الحصار على قطاع غزة وتكاليفه    
الضغط على الحالة الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في ظل معطيات إقليمية بالغة التعقيد مع صـعود                
اليمين اإلسرائيلي من جانب، وسعي اإلدارة األميركية الجديدة إلحداث اختراق جـوهري ونـوعي فـي                

  .ياسية في الشرق األوسط من جانب آخرعملية التسوية الس
فالجواب الواضح والحقيقي من خطاب خالد مشعل هو أن حركة حماس تقف اليوم أمام معالجة وطنيـة                 
بامتياز لمعضلة اجتراح وصياغة تكتيكات وبرامج تسهم فيها بإعادة توليد التوافق الـوطني الفلـسطيني               

ومن هنا أهمية الرؤيـة الثاقبـة       . لكولونيالي الصهيوني كخيار البد منه في سياق الصراع مع االحتالل ا        
والصحيحة لمضمون خطاب مشعل األخير، وتجنب التفسيرات المقطوعة وغير الموصولة مع الـسياقات             
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التي تطورت فيها مواقف حركة حماس السياسية لجهة خطابها السياسي الموجه للعالم، وأدائها في هـذا                
  .الميدان

ية لخطاب خالد مشعل، تنطلق من اعتباره اشتقاقاً متقدماً لحماس فـي تقـديم              وعليه، فان نظرة موضوع   
رؤية قائمة على مبادئ إنسانية وقيم عميقة تعيد تكريس عدالة القضية والحقوق الفلسطينية بنـوع مـن                 

القـيم واألخـالق،   (اإلبداع الذي يوفر على الفلسطينيين حرج الشعارات الكبرى في عالم يغص بفقـدان             
لصالح رؤية تكتيكية تقفز عن النصوص الصادمة، وتتمتع بدينامية حية، بحيث           ) المعايير والمكاييل وتعدد  

  .تكون رافعة لمشروعهم الوطني للتحرير وليست عبئاً عليه
 2/7/2009نت، .الجزيرة
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