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 "االستحقاقات والتداعيات: يهودية إسرائيل"الزيتونة بعنوان في تقدير استراتيجي لمركز  .1

االستحقاقات ": إسرائيل"يهودية (بعنوان  أشار التقدير االستراتيجي الرابع عشر لمركز الزيتونة،: عمان
 يرون أن يهودية الدولة تفرض أساسا باألمر الواقع، وبإنشاء حقائق "إسرائيل"إلى أن قادة ) والتداعيات
ويضيف التقدير أنه وعلى الرغم من أن الصفة اليهودية للدولة، بمحتواها العنصري الذي . رضعلى األ

يريده المشروع الصهيوني، تتعارض مع القيم االنسانية والقوانين الدولية، إال أن هناك تواطؤا أو موافقة 
 .كدولة فوق القانون "إسرائيل"ضمنية للدول الغربية تؤكد المعايير المزدوجة لسلوكها، وتعاملها مع 

ويشدد التقدير على وجوب قطع الطريق على شرط يهودية الدولة، ووقف االبتزاز السياسي االسرائيلي 
للطرف الفلسطيني ووقف أية مفاوضات قد تؤدي إلى هكذا نتيجة، مشددا على أنه ال يمكن مواجهة 

 خاص إالّ بأوسع درجة ممكنة من عام وفكرة يهودية الدولة بشكل الخطط والمشاريع اإلسرائيلية بشكل
وهذا يقتضي بالضرورة إنهاء االنقسام الراهن والعودة إلى برنامج . التوافق والتفاهم الوطني الفلسطيني

 -إذ يبدو أن أفق التسوية في ظل حكومة نتنياهو . الحد األدنى الوارد ضمن وثيقة الوفاق الوطني
هدر الجهود في التفاوض واالقتتال الداخلي لتمريره أو حتى ليبرمان سيكون مسدوداً، وبالتالي ال حاجة ل

ومنعها من " إسرائيل"ولذلك ، يجب أن تنصب الجهود على بلورة استراتيجية إلدارة الصراع مع . لوقفه
تحقيق أهدافها المعلنة، سواء فيما يتعلق بيهودية الدولة أم بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، عبر هدم 

 .رتبطة بالقدس والعودة وحدود الدولة، وسيادتها الكاملة على أرضها ، وإخالء المستوطناتركائزه الم
  5/7/2009الدستور، األردن، 

  
  حماس تحمل فتح ومنظمة التحرير مسؤولية فشل الحوار الفلسطيني .2

 عضو المكتب السياسي ، أنحامد جاد، غزة نقالً عن مراسلها في 5/7/2009الغد، األردن، أفادت 
ل حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن فشل حم حركة حماس خليل الحيةل

  .الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني في القاهرة
واعتبر الحية في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس أن إعالن ثمانية فصائل في  منظمة التحرير 

 القاهرة عدم التزامها بنتائج الحوار أدى إلى تعطل الوصول في رسالة وجهتها إلى وفد حركة فتح في
  .إلى اتفاق فلسطيني ونجاح الحوار

إن الرسالة تضمنت رفض الفصائل لصيغة تشكيل القوة األمنية واللجنة الفصائلية إلدارة  ":وقال الحية
خير من الجولة المرحلة االنتقالية، كما أن حركة فتح تراجعت عما جرى التوصل إليه في اليوم األ

  ".السادسة للحوار في أعقاب هذه الرسالة
 وأكد أن حركته توصلت مع حركة فتح برعاية مصرية إلى توافق على غالبية القضايا العالقة، وكانتا 
على وشك التوقيع على صياغة نهائية لنتائج الحوار قبل أن تأتي رسالة فصائل المنظمة وتتراجع فتح 

  .عن مواقفها
 أمام التوصل لمصالحة  رئيسياً أن ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية ما يزال عائقاًوأكد الحية

أن وفد حركة فتح ال يملك القدرة على إنهاء   أن حركته كانت متيقنة في حوار القاهرةفلسطينية، مضيفاً
  .هذا الملف
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 من الشهر الجاري 25في وحول الموعد المقبل اللتئام جلسات الحوار الفلسطيني الذي حددته مصر 
 إن هذا التاريخ يمكن أن يكون موعداً ":كموعد نهائي إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، قال الحية

للمصالحة الفلسطينية شرط جدية فتح ورغبتها الحقيقية في إنهاء االنقسام الداخلي وااللتزام بما يجري 
  ".التوصل إليه من اتفاقات

عزت الرشق عضو   ، أن    محمد عبد اهللا   ،القاهرة نقالً عن مراسلها في      5/7/2009الشرق، قطر،   وذكرت  
قال إن هناك عناصر مـن اللجنـة         المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها إلى الحوار الفلسطيني        

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي تقف وراء تعطيل المصالحة، وأضـاف أن وفـد حمـاس                 
يتمسك بعبارات شكلية للغاية في الصياغات حتى اكتشف أن هناك عناصر نافذة في             فوجيء بأن وفد فتح     

منظمة التحرير تخشى أن تحل اللجنة الفصائلية التي يجري تشكيلها محل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير               
  .أو سحب بعض الصالحيات منها

ال الرشق إن الوزير عمر سليمان أراد       وحول األسباب األخرى وراء تأجيل التوقيع على االتفاق النهائي ق         
أن يمنح حماس وفتح الفرصة لتسوية ثالثة ملفات أخرى مازالت عالقة وهي ملفات المعتقلين الـسياسيين                

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة، وملف اللجنة الفصائلية، وقانون االنتخابات
معتقلين ألنها في الوقت الذي تفرج فيه       وأشار الرشق إلى أن فتح تستخدم سياسة الباب الدوار في قضية ال           

عن بعض المعتقلين فإنها تقوم بالقبض على أعداد أكبر من تلك التي تم اإلفراج عنها، وقال إن حمـاس                   
 معتقل في الضفة الغربية لكن في هذه الجولة قدمت حماس قائمة بهـا              400قدمت قبل شهرين قائمة بها      

  .يكون له معنى إذا لم تحل قضية االعتقاالت على أن أي اتفاق لن  معتقل، مشددا900ً
وأشار الرشق إلى عقبة تتعلق بتمسك فتح بالنسب التي طرحت في الجـوالت الـسابقة حـول قـانون                   

ـ االنتخابات، وقال إن فتح ما زالت تتمسك       دوائر، في حين مازالـت حمـاس       لل% 80وللنسبي،  % 20 ب
  .ئم للقوا%60ونسبي، لل% 40تتمسك بموقفها القائم على 

  
  السلطة تمنع مهرجاناً لحزب التحرير في رام اهللا .3

 مهرجان في إقامة من "اإلسالميحزب التحرير " أمسمنعت السلطة الفلسطينية :  محمد يونس–رام اهللا 
ونشرت السلطة قوات كثيفة من . "اإلسالميةهدم الخالفة "ساحة عامة في مدينة رام اهللا في ذكرى 

 إقامة إلى المدرسة التي كان الحزب دعا وأحالترع المدينة ومداخلها،  في شوااألمن وأجهزةالشرطة 
الحزب سيرد سياسيا " إن باهر عساف "حزب التحرير"وقال المسؤول في . المهرجان فيها ثكنة عسكرية

  ." المهرجانإقامتهعلى منع 
 موقع إلى من الوصول ومنعوهم الحزب أعضاء المئات من ااحتجزو األمن رجال أن عساف وأوضح

  .  المهرجان، لكن السلطة رفضتإلقامة المطلوبة باإلجراءات الحزب تقدم أنالمهرجان، مضيفا 
 إلى تقدم بإشعار "حزب التحرير" إن العميد عدنان الضميري األمنية األجهزةمن جانبه، قال الناطق باسم 

الحزب بالقانون، سمحت له  الوزارة ورغم عدم اعتراف أن إال المهرجان، إقامةوزارة الداخلية في شأن 
 المهرجان في قاعة بإقامةوزارة الداخلية أذنت للحزب " أن المهرجان في قاعة مغلقة، موضحا بإقامة

  . " في ساحة عامة، ما استدعى صدور قرار بمنع التجمعإقامتها على وأصرمغلقة، لكنه رفض 
ف رعتيالتسجيل، وثانياً الحزب ال أوال حزب التحرير ليس مسجال في وزارة الداخلية ويرفض ": وأضاف

 المهرجان في قاعة مغلقة، لكنهم بإقامةبالقانون والعلم الفلسطيني والرموز الوطنية، وثالثاً أذنّا لهم 
  ." في ساحة عامة، لذا صدر قرار المنعإقامته على أصروا

  5/7/2009الحياة، 
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  الغربيةحماس بالضفة   عن عدد من معتقلي حركةاإلفراجتعتزم السلطة  .4
 السلطة تعتزم اإلفراج عن عدد أنأفادت مصادر مطلعة في الرئاسة الفلسطينية : ماهر إبراهيم والوكاالت

حماس بالضفة الغربية في العشرين من الشهر الجاري لتهيئة األجواء  محدد من معتقلين تابعين لحركة
من سجون السلطة الفلسطينية قبل ويأتي هذا الموعد لإلفراج عن معتقلي حماس . إلنجاح الحوار الوطني

إال أن المصادر ربطت هذا اإلجراء . خمسة أيام من موعد انطالق الجولة السابعة للحوار الوطني
 قطاع غزة، الفتة إلى سعي قوات األمن يعن مختطفين من حركة فتح ف بضرورة إفراج حماس
   .الفلسطيني إلنجاح الحوار

  5/7/2009البيان، اإلمارات، 
  

  المستقيل يتهم حكومة فياض بارتكاب جريمة في حق المقدسيينالقدسؤون وزير ش .5
 ارتكبتها "جريمة جماعية"قال حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس المستقيل، إن : كفاح زبون: رام اهللا

 التي "القشة التي قصمت ظهر البعير"الحكومة الفلسطينية في حق سكان حي العقبة بالقدس، وكانت 
وأوضح عبد أن وزارة المالية الفلسطينية رفضت طوال عام تنفيذ قرار لمجلس  . االستقالةحملته على

 منزال 40الوزراء بتمويل مخطط تنظيم هيكلي لحي العقبة، كان متفقا عليه مع بلدية القدس لمنع هدم 
وتابع . "بسبب هذا التأخير اعتذرت البلدية عن عدم قبول المخطط وأمرت بهدم المنازل"وأضاف . هناك

 ألف 50 شخصا ألن وزارة المالية رفضت دفع مبلغ 450 منزال ويشرد 40تخيل سيهدم "عبد القادر 
 .") ألف دوالر13(شيكل 

واعتبر عبد القادر ما حدث في حي العقبة، مثاال صارخا يدلل على طريقة تعامل الحكومة الفلسطينية مع 
واتهم عبد القادر  ."حمل وزارة المالية المسؤوليةهذه جريمة جماعية وأنا أ"ومضى يقول . قضية القدس

 . ملفا750وزارة المالية بالتقصير وعدم دفع أتعاب المحامين، وهو ما حدا بهم إلى إرجاع أكثر من 
، وهي عدم تخصيص ميزانية لرسوم تأمين دعاوى االستئناف  الستقالتهوساق عبد القادر أسبابا أخرى

عدم احترام الحكومة اللتزاماتها بشأن التربية والتعليم في القدس، وتوفير ضد هدم المنازل، باإلضافة إلى 
واتهم عبد القادر وزارة  .بيئة تعليمية مناسبة، وعدم تنفيذ قرارات دعم الناس ودعم مؤسسات مقدسية

ا  ساعة، وأحيانا لقضايا تافهة، وم48هناك قرارات صرفت في "وقال .  الناس"إذالل"المالية بأنها تتعمد 
  ."زالوا يماطلون بشأن القدس

 5/7/2009الشرق األوسط، 
  

  قترح على حماس انتداب وزراء للمشاركة في حكومة تقبل بشروط الرباعية يأبو مازن .6
كشف الدكتور حسن خريشه، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، النقاب عن أن : صالح النعامي

ة حماس انتداب خمسة وزراء للمشاركة في حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على حرك
  .توافق وطني، على أن يمثلوا وجهات نظرهم الشخصية، وليس نظرة حماس السياسية

وأوضح خريشه أن دعوة أبو مازن هذه جاءت خالل اللقاء الذي جمعه أخيرا برئيس المجلس التشريعي 
فقد طالب أبو مازن حماس بمنحه خمسة وحسب خريشه . الدكتور عزيز دويك المفرج عنه في رام اهللا

، أي قادرين على تبني مواقف تختلف عن مواقفها الرسمية، وذلك عبر موافقتهم على "فدائيين"وزراء 
االلتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة : قبول الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية، وعلى رأسها

وعلل أبو مازن طلبه هذا بالقول إن مثل هذه . "إسرائيل"ـف بالتحرير الفلسطينية ونبذ اإلرهاب واالعترا
الحكومة هي فقط التي ستكون قادرة على رفع الحصار عن قطاع غزة، واإلشراف على مشاريع إعادة 

  .اإلعمار
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وقال خريشه إن أبو مازن رفض خالل االجتماع التدخل في المناكفات بين حركتي فتح وحماس بشأن 
رئيس للمجلس التشريعي، سيما بعد التصريحات التي أدلى بها عزام األحمد رئيس موقع الدكتور دويك ك

وأشار خريشه إلى أن أبو . كتلة فتح في المجلس الذي قال إن كتلته لم تعد ترى في دويك رئيسا للمجلس
مازن قال إن الخالفات المتعلقة بشأن شرعية أو عدم شرعية هيئة مكتب المجلس التشريعي يجب أن 

  .داخل المجلس، وتحديدا بين كتلتي فتح وحماس في التشريعيتحل 
وأوضح خريشه أن أبو مازن نفى أن تكون األجهزة األمنية تقوم باعتقال أي شخص بناء على خلفيته 

، مشددا على أنه "المال السياسي"التنظيمية والسياسية، بل فقط بسبب امتالكه السالح أو ما أسماه بـ
أكدنا ألبو مازن أن "وقال خريشه  .ساءة ألي شخص خالل االعتقال أو التحقيقأصدر تعليماته بعدم اإل

معظم الذين يتم اعتقالهم في سجون السلطة في الضفة الغربية يفرج عنهم وقد بدت عليهم مظاهر 
  ."التعذيب الشديد

 5/7/2009الشرق األوسط، 
   

  د انعقاد مؤتمر فتح يتحفظ على موعد جولة الحوار السابعة بسبب قربها من موععباس .7
كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس تحفظ عن الموعد الجديد الذي أرجئت : فتحي صبَّاح

. فتح"اليه جلسات الحوار الداخلي الفلسطيني بسبب اقترابه من موعد عقد المؤتمر العام السادس لحركة 
 من الشهر الجاري، 28 و 25فترة بين  الإلى موعد الجولة السابعة إرجاءوقالت إن عباس لم يرق له 

  الماضي، ورجحتاألسبوعحسب ما تم التوافق عليه في الجولة السادسة من الحوار الوطني في القاهرة 
 ما بعد انتهاء مؤتمر إلى الجولة السابعة من الحوار إرجاء أن تستجيب القاهرة لطلب عباس المصادر

 أمد االنقسام الذي إطالة ثالثة أشهر، وبالتالي إلىقبل شهرين توقيع اتفاق المصالحة  ، ما يعني عدم"فتح"
  . بأسرع وقت ممكنإنهائهيرغب السواد األعظم من الفلسطينيين في 

 إن كان "فتح" سأل وفد "حماس" إن وفد "فتحاوية"وعن مجريات الحوار، نقلت المصادر عن مصادر 
 االنتخابات إجراءآخر ألنهم ال يريدون  هنية تعمل إلى إشعار إسماعيليوافق على أن تظل حكومة 

 تقدير بأن المسؤولين المصريين "فتح"وأضافت نقالً عن المصادر ذاتها أن لدى . التشريعية إال بعد عامين
 "فتح"وفي هذا السياق، فإن قياديين في  . االنتخابات عامين على األقلإرجاءيمكن أن يوافقوا على 

 إطار، كما يرفضون بعض التوافقات معها في "حماس"لحوار مع يرفضون الطريقة التي يدار بها ا
الحوار في القاهرة، ومن بينها اللجنة الفصائلية التي ستُعنى بالتنسيق بين الفريقين المتخاصمين في رام 

بين  ("الكونفدرالية"اهللا وغزة، ويعتقدون مثل الفصائل الثمانية أنها ستكرس االنقسام، وتمثل نوعاً من 
 تسعى من خالل الحوار "حماس" يرون أن "فتح" أن قياديين في المصادر إلىوأشارت  ). أو كيانيندولتين

 إلىالشرعية العربية والدولية من خالل وصولها :  الحصول على ثالثة أشياء، هيإلى "فتح"واالتفاق مع 
 في اإلسرائيليالل منظمة التحرير الفلسطينية، واألموال الالزمة إلعادة إعمار ما دمرته قوات االحت

 تشغيل معبر رفح الحدودي الذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين وإعادة على قطاع غزة، األخيرةالحرب 
  .على العالم

  5/7/2009الحياة، 
  

 منع وفد فرنسي وآخر كوري من الدخول لغزة عبر معبر رفح  .8
لى منع وفدين فرنسي وأخر كوري استنكرت هيئة المعابر والحدود في غزة إقدام السلطات المصرية ع

وطالب مدير إدارة المعابر  .من التوجه لقطاع غزة عبر معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع مصر
في قطاع غزة الدكتور غازي حمد في تصريحات صحفية أمس، السلطات المصرية بالسماح للوفود 

هذه الوفود تساعد بشكل كبير في تخفيف حمد أن . وبين د .الغربية والعربية بالدخول إلى قطاع غزة
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العزلة العربية والدولية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً السلطات المصرية بالتحرك بشكل 
 .جريء وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح للمواطنين الفلسطينيين بالتحرك بين الجانبين

5/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "االغتياالت" لـو ماليين يور3 بحوزته اعتقال شخص في رام اهللا .9
 أمـس االلكتروني عن مصدر أمني فلسطيني      " هآرتس" نقل موقع    - رويترز   - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

 اعتقلت مواطنا في رام اهللا بحوزته ثالثة ماليين يورو تعود لحركة حمـاس للقيـام                األمن قوات   إنقوله  
 حمـاس حولـت     أن الذي رفض الكشف عن هويته       األمنيدر  وقال المص  .باغتيال مسؤولين فلسطينيين  

 عناصر  إلى كي تنقل    أعدت األموال الرجل اعترف بأن     إن" وتابع.  جبة أبو لشخص يدعى زاهر     األموال
وقد اعتقل ابو جبة في شقة بمدينـة رام اهللا          ". من حماس في الضفة تحت غطاء شراء بضائع ومواد بناء         

 صديقان وهي   أنهما:عندما سئلت عن سبب وجودها مع الرجل، قالت         "وقال المصدر   . مع امرأة من غزة   
  ". هنا من أجل العالج

 مليون دوالر نقدا منذ آذار حتـى اآلن         8ر5 صادرت ما يقرب من      األمنقوات  "وقال المسؤول لرويترز    
 اشتروا مؤخرا منازل متاخمة لمنشآت حكومية وعسكرية خاصة في مدينة           األشخاصواعتقلت عددا من    

 . ابلسن
  5/7/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
   حدوث مشادة بين الزهار وعمر سليمان في الحوارتنفيحماس  .10

مس تقارير صحافية تحدثت عن حدوث مـشادة كالميـة          أنفى مصدر في حركة حماس      : أ  .ب. د -غزة  
الجولـة  حادة بين القيادي في الحركة محمود الزهار ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان خـالل               

  . التي اختتمت قبل أيام دون اتفاق،السادسة من الحوار الفلسطيني
واتهم المصدر، تعليقاً على هذه التقارير، جهات لم يسمها بمحاولة تعكيرالعالقة والـدس بـين حمـاس                 
ومصر التي ترعى الحوار الفلسطيني، وأكد أن هناك تفهماً مصرياً لمواقف الحركـة ودفعهـا باتجـاه                 

  .الفلسطينيةالمصالحة 
  5/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   الحوار في الجولة القادمة سيؤثر على استحقاق االنتخاباتحسمعدم : غااآل .11

غا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفدها للحوار الوطني إن           زكريا اآل .قال د  :كتب حسن جبر  
نتخابات الرئاسية والتـشريعية فـي      عدم حسم الحوار في الجولة القادمة سيؤثر على استحقاق إجراء اال          

  .الخامس والعشرين من كانون األول القادم
غا إنه ال يـستطيع أن يؤكـد أن         وعن إمكانية أن تكون الجولة القادمة هي جولة الحوار األخيرة قال اآل           

  .ذلك إلى أن حركة فتح ستعمل على اًريش، متكون جولة الحوار القادمة هي جولة الحوار األخيرة
  5/7/2009، فلسطين، األيام

  
   لرأب الصدعحوار القاهرةالقوى الوطنية واإلسالمية تؤكد أهمية إنجاح  .12

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية أهمية إنجاح المساعي والجهود المـصرية           : ب.ف.أ،  أ.ش.أ
خيـرة للحـوار    يوليو الجاري لعقد الجلسة األ    / والموعد الذي تم تحديده في الخامس والعشرين من تموز        

الوطني الشامل، واإلعالن عن توافق وطني في الثامن والعشرين من الشهر ذاته وما يتطلبه نجاح هـذه                 
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الجهود من أجل رأب الصدع، واستعادة الوحدة وتعزيزها في إطار مواجهة المخاطر والتحـديات التـي                
  .تمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني

 بإنجاز الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد إلنهـاء االنقـسام            وأوضحت القوى في بيان أن التمسك     
  .واالنفصال الخطير في الوضع الفلسطيني

  5/7/2009المستقبل، لبنان، 
  

   عزيز دويك من دخول التشريعي استمرار في محاولة شطب حماسمنع: زهري أبو .13
 اهللا على اعتقال مدير مكتب انتقدت حركة حماس إقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام: غزة

عزيز دويك ومرافقه الشخصي، ومنعه من الدخول إلى مقر .رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د
  .المجلس التشريعي في رام اهللا

عن أسفه " قدس برس"حركة سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـالوأعرب المتحدث باسم 
   طب حماس من المشهد السياسي الفلسطيني، وقال إنالستمرار حركة فتح في محاوالتها الساعية لش

الصد الذي قوبل به رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، يؤشر إلى وجود تواطؤ مسبق بين 
أجهزة السلطة واالحتالل على اعتقال دويك وإخوانه بهدف شطب السلطة التشريعية لمنح عباس فرصة 

  .ة كما يحلو لهللتفرد وإصدار المراسيم الالقانوني
منع دويك من دخول المجلس التشريعي الفلسطيني هو زعرنة صريحة تؤكد أن تجاوزات  ":وأضاف

حركة فتح ورغبتها في شطب حركة حماس ورفضها للمصالحة قد وصل إلى درجة ال توصف وال 
  ".تحتمل، وهو ما ال يؤفر أجواء إلبرام اتفاق بين حماس وفتح في المدى القريب

  4/7/2009قدس برس 
  

   من عناصرها في الضفة الغربية8حماس تتهم السلطة باعتقال  .14
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال        اتهمت حركة حماس   : ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  

ن االعتقاالت جرت يـوم  أوأوضحت الحركة في بيان صحافي  .ثمانية من عناصرها في الضفة الغربية
 مدن قلقيلية والخليل وسلفيت ورام اهللا، وأن من بين المعتقلين أسـيران افـرج عنهمـا مـن                   الجمعة في 

  .السجون اإلسرائيلية
  5/7/2009البيان، اإلمارات، 

  
  تبعات تعذيب النساء في سجون السلطة عباس وفياض تحمل حماس .15

غربية وتعذيبهن، أكدت حركة حماس أن استمرار اختطاف زوجات الشهداء واألسرى في الضفة ال: غزة
  . جريمةً فاقت كل جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني،وتوجيه التهم الباطلة إليهن

إن ممارسات ميليشيا عباس بحق النساء : "حماس فوزي برهوم، في بيانٍ له قال المتحدث باسم حركةو
والتي انسلخت من يؤشر إلى مدى االنحدار األخالقي واإلنساني الذي وصلت إليه هذه الميليشيات، 

، مشددا على أنها باتت حاميـةً وحارسـة للعدو الصهيوني في دور خطير "االنتماء للدين والوطن
 .تمارسه على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

 وحذَّر برهوم من االستمرار في هذا المسلسل اإلجرامي الخطير، وحمَّل عباس وفياض شخصيا ومن 
تبعات هذه الممارسات، مشددا على أنه يجب اإلفراج الفوري عن كل " فتح" من حركة تساوق معهما

األخوات المختطفات من سجون السلطة في الضفة الغربية، وإنهاء ملف االعتقال السياسي وإغالقه مرة 
  .واحدة إلى األبد

  5/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 في غزةالمتحدث باسمها  شرطة حماس باعتقال تتهماألقصى كتائب  .16

ن األجهزة األمنية التابعة للحكومة أت كتائب شهداء األقصى في قطاع غزة قال:  سمير حمتو-غزة 
أنه تم اعتقال محمد لها وأوضحت الكتائب في بيان  .المقالة اعتقلت المتحدث باسمها صباح أمس

ها أجهزة أمن حماس في قطاع غزة في ظل استمرار سياسة االعتقال واالختطاف التي تمارس"أبوعرمانة 
 .بحسب البيان" والتي تسعي إلفشال الحوار الوطني الفلسطيني

 5/7/2009الدستور، األردن، 
  

   تجدد تمسكها باإلفراج عن ألف أسير إلتمام صفقة األسرىحماس .17
 جددت حركة حماس على لسان القيادي في الحركة أسامة المزيني تمسكها بشروطها : حامد جاد-غزة

 بتخفيف الحصار ته مشددة على رفضها مقايض،إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
  .المفروض على غزة

إن قطاع غزة يعاني كثيراً بفعل الحصار وإغالق المعابر، "وقال المزيني في تصريحات صحافية أمس 
ولكن  ":، مضيفاً"ي غزةوال بد من إنهاء هذا الحصار وتخفيف معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني ف

  ".األسرى يعانون كذلك ولن نقايض األسرى بالحصار
نه ال بد أ وهي ،حماس لم تغير شروطها منذ اليوم األول الذي تم به أسر هذا الجندي" إنوقال المزيني 

من أن يتم اإلفراج عن ألف أسير من ذوي األحكام العالية تضع حماس أسماءهم ويتم اإلفراج عنهم كل 
  ".مكان سكناه إضافة إلى الوزراء والنواب والنساء واألطفالفي 

  5/7/2009الغد، األردن، 
  

  دعوة أوباما للتطبيع مرفوضة: حماس والجهاد .18
رفضت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي دعوة الرئيس أوباما لـدول           : محمد جمال وأيمن الرفاتي    –غزة  

  . مقابل وقف االستيطان"إسرائيل"طبيع مع والت "التزاماتها"الشرق األوسط بالوفاء بما سماه 
ـ        دعوة أوباما للسالم ظالمة ألنهـا تـدعو        "إن  " الشرق"وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ل

ودعا برهوم الدول العربية إلى الحفـاظ علـى الثوابـت            ".األشقاء العرب للتطبيع وهي الجريمة الكبرى     
و الذي اغتصب األرض وقتل األهل والمـدنيين منـذ احتاللـه            واالستمرار بمقاطعة إسرائيل ألنها العد    

  .لألرضي المقدسة 
ـ            هـذا يعبـر عـن      "  إن "الشرق"من جهته قال الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ل

 أن الفهم الذي جاء     مؤكداً،  " وهو استجابة للدعوة اإلسرائيلية باألساس     ،استخفاف أمريكي بالموقف العربي   
وشدد البطش على رفض الجهاد اإلسـالمي       . "إسرائيل"أوباما بدأ يتضح في األفعال حيث يتطابق مع         به  

  . العرب لعدم قبول هذا الطلب ونبذه ألنه الخيانة بعينها داعياً،"إسرائيل"أي تطبيع بين العرب و
  5/7/2009الشرق، قطر، 

  
  السادس لحركة فتح النهائية لعقد المؤتمر الخطواتبدء : قريع .19

مفوض التعبئة والتنظيم أنه تـم      وحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح        أأعلن  : "األيام "- رام اهللا 
لقد حسم المجلس الثوري وبـشكل      : ، مضيفاًَ حركةلالبدء بالخطوات النهائية لعقد المؤتمر العام السادس ل       

حم وسماه مؤتمر الشهيد المؤسس     نهائي بالقرار في الزمان والمكان، في الرابع من آب وفي مدينة بيت ل            
، وبذلك انتهى الجدل، وعليـه تبـدأ التحـضيرات          1550ياسر عرفات، وأقر تحديد العضوية نهائياً بـ        

  .النعقاده في مكانه وزمانه المقرين
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إقرار برنامج الحركة للمـستقبل وانتخـاب قيـادة        : لى أن أعضاء المؤتمر لديهم مهمة من شقين       وأشار إ 
حداهما لمرشحي اللجنـة    إ :االنتخابات ستتم على قائمتين مختلفتين    ضحاً أن   ومى تنفيذه،   تمتلك القدرة عل  

  . والثانية لمرشحي المجلس الثوري وبالتزامن،المركزية
  5/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  وجود خالفات بينهماتنفيانحماس والجهاد  .20

 األنباء التي تحدثت عن وجود نفت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي :فاطمة الزهراء العويني - غزة
 .خالفات بينهما

إن العالقة بين الحركتين ": "فلسطين"إسماعيل رضوان الناطق باسم حماس في حديث لـ.وقال د
 . إلى أن وجود اختالف في وجهات النظر وطبيعة إدارة العمل السياسي شئ طبيعي مشيراً،"ستراتيجيةا

حماس أخوية ومتينة وبيب على أن العالقات بين حركته بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد خضر ح
وال أدري من أين (...) قد تختلف وجهات النظر في بعض القضايا لكنها ال تصل إلى حد القطيعة " :قائالً

جاء اإلعالم بهذه األخبار، فنحن حريصون على عالقات أخوية وبناءة وفقا لما يقتضيه ديننا الحنيف 
  ".لعلياوالمصلحة الفلسطينية ا

 5/7/2009صحيفة فلسطين، 
 

  غير مبرر السالح الفلسطيني اللبنانيين من تخوف بعض: أبوالعينين .21
الفلسطينيين اليوم أكثر تفـاؤالً  "ن أبو العينين أاعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان       : بيروت

 ألن لديـه شـعوراً      ،مة اللبنانيـة  والً النيابي سعد الحريري بتشكيل الحكو     أبعد تكليف رئيس تكتل لبنان      
بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين كما لديه القدرة على تخفيف معاناتهم، وهو على درايـة تامـة بأوضـاعهم       

  ."االجتماعية والمعيشية
الفلـسطينيين سـيكونون    "ن  أوأكد في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الحركة في مخـيم الرشـيدية               

نهم أثبت الفلسطينيون   أ. و أي اعاقات  أي عراقيل   أالمكلف ولن يكون هناك     متعاونين مع رئيس الحكومة     
  ."شد الحرص على أمن واستقرار هذا البلد المضيفأكانوا دائماً بتصرف األشقاء اللبنانيين وحريصين 

 وسبق  ،نقزة بعض اللبنانيين حياله غير مبررة     "ن  أوعن السالح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها رأى        
ن وافقوا على نزع السالح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وما يتفق عليه اللبنانيون لـن               أسطينيين  للفل

  ."ي اشتراطاتأمامه ولن يكون لديهم أيكون الفلسطينيون عقبة 
هذا الموضوع ورقة سياسية للضغط على      ": ي حديث عن توطين الفلسطينيين، قائالً     أبو العينين أ  ورفض  

 اإلسرائيلي ما لـم يـضغط هـذا         -ن ال حل للصراع الفلسطيني      أن يعرف   أي عليه   المجتمع الدولي الذ  
ن الفلـسطينيين لـم     أالمجتمع على إسـرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها حق العودة، و           

  ."يقدموا آالف الـشهداء ليكون لهم وطن بديل تحت الشمس عن فلسطين
  5/7/2009الحياة، 

  
    كازاخستان إلى زيارة بيريز أثناء اإلسرائيلية الخارجية بهفشل أمني قامت  .22

 قامت به وزارة الخارجية اإلسرائيلية،  جداً وخطيراً فشال أمنيا ذريعاًإن " اليومإسرائيل"قالت صحيفة 
تسبب بضغط وتوتر كبيرين داخل حاشية الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أثناء زيارته إلى كازاخستان 

يأتي ذلك بعد أن اكتشف مرافقو وحاشية بيريز، أن أحد الملفات السرية الموجودة . منصرماألسبوع ال
ضمن أغراض الرئيس، التي تتضمن أمورا سرية جدا تتعلق بحراسة الرئيس، تُركت بدون حراسة أو 

أن صحيفة، الوكشفت  .، والذي نزل فيه الوفد اإلسرائيلي"باكو"بالعاصمة " ريكسوس"مراقبة في فندق 
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الحديث يدور عن أشياء حساسة للغاية، تتضمن تفصيال عن الغرف التي يمكث فيها أعضاء الوفد، بما 
فيها غرفة بيريز ورقمها، كما تضمنت تفصيل عن تحركات الرئيس والطريق المموهة وطبيعة سيره 

د ساعات إلى أنه وبع الصحيفة وأشارت.اليومي، والمداخل السرية، وتفصيل كامل عن سيارة الرئيس
طويلة وشد لألعصاب ومشاورات بين جميع الجهات المعنية من حراس ومرافقين، ووزارة الخارجية 
ضمن الوفد المرافق للرئيس، تم اتخاذ قرار بتغيير جذري للطرق التي سيسلكها بيريز، بهدف تقليل 

تفصيلي ألحد األضرار الجسيمة التي كان من الممكن لها أن تحدث إذا ما كان قد وصل الملف ال
بدورها أكدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية على وجود ثغرات وإهمال، موضحة أنه  .األطراف المعادية

 .سيتم معالجة الموضوع، وأنه سيتم استخالص العبر مما جرى
 5/7/2009الدستور، األردن، 

 
  لحكومة اإلسرائيلية تبحث سن قانون يمنع زيارة األسرى الفلسطينيينا .23

 تبحث اللجنة الوزارية لسن القوانين في الحكومة اإلسرائيلية، اليوم، في مشروع قانون جديد :تل أبيب
يقضي بمنع زيارات األهل واألصدقاء عن األسرى الفلسطينيين، إلى أن يتم إطالق سراح الجندي 

 من باً نائ19ويأتي هذا البحث بناء على اقتراح من . اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط
وكان بعض هؤالء قد حاولوا طرح مشروع قانون بهذا . أحزاب اليمين واليمين المتطرف في الكنيست

المعنى في الدورة البرلمانية السابقة، لكن أحزاب االئتالف بقيادة إيهود أولمرت، أجهضت االقتراح في 
كومة بنيامين نتنياهو، مثل واليوم، عندما أصبح بعض المبادرين إلى مشروع القانون وزراء في ح. حينه

وزير المعارف جدعون ساعر ووزير الدولة جلعاد أردان، باتت احتماالت تبني الحكومة هذا القانون 
وحسب النائب داني دانون، من الليكود، فإن حكومة نتنياهو ستؤيد هذا المشروع ألنها . أكبر من الماضي

سطينيون األسير شاليط من رؤية النور ويحرمونه ليس فقط فاليوم يمنع الفل. ال تقبل بالواقع العبثي القائم
 تتيح لألسرى الفلسطينيين مقابلة "سرائيل"من مقابلة أهله بل مقابلة مندوبي الصليب األحمر أيضا، بينما 

ذويهم وأصدقائهم ومحاميهم ومندوبي الصليب األحمر وتتيح لهم مشاهدة التلفزيون وقراءة الكتب 
  .امعية والكتابة وكل شيءوالصحف والدراسة الج

وينص القانون المقترح على السماح لألسرى الفلسطينيين فقط بمقابلة محاميهم ومندوبي الصليب األحمر، 
 .فيما يحرمهم من زيارات األهل واألقارب واألصدقاء

 5/7/2009الشرق األوسط، 
    

  ليلالجومشروع استيطاني إسرائيلي للبناء على أراضي فلسطينية في المثلث  .24
مع استمرار محاوالت الحكومة اإلسرائيلية التوصل إلى تسوية مع الواليات : نظير مجلي - تل أبيب

المتحدة بخصوص البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، تقدم وزيرا الداخلية واإلسكان، إيلي يشاي 
مواطنين العرب في منطقتي وأريه أتياس، بمشروع لبناء قريتين كبيرتين لليهود المتدينين فوق أراضي ال

 لليهود الشرقيين المتدينين، صراحة عن "شاس"وأعلن يشاي وأتياس، وهما زعيما حزب  .المثلث والجليل
هذا المشروع، مؤكدين أنه في الوقت الذي يحرم فيه اليهود من البناء في المستوطنات ينبغي إيجاد حلول 

. "رب يغزون وادي عارة وال يبقون فيه مكانا لليهودالع"وقال أتياس إن . أخرى تضمن لهم حياة طبيعية
المدينة اليهودية التي أقيمت بجوار مدينة (وقال إيلي يشاي إن العرب يغزون مدينة نتسيرت عيليت 

الناصرة العربية وسميت بالناصرة العليا، ومن أجل بنائها صودرت أراضي العديد من البلدات العربية 
، وال توجد وسيلة لجعلها يهودية صرفا إال بشحنها )لليهود والعرب( مختلطة ويعتبرونها مدينة) المجاورة

 .باليهود المتدينين
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وحسب الخطة، فإن بلدتين يهوديتين تقامان لليهود المتدينين، واحدة في نتسيرت عيليت، لتصبح حيا 
وكانت وزارة . ةمستقال في حياته الداخلية ولكنه تابع لبلدية المدينة، واألخرى في منطقة وادي عار
، هذا اإلجراء 48الداخلية قد هدمت سوقا تجاريا في مدينة أم الفحم، األسبوع الماضي، فاعتبر فلسطينيو 

 . بمثابة مقدمة لمشروع التهويد الجديد في المنطقة
5/7/2009البيان، اإلمارات،   

  
 حكومة نتنياهو تكرس االحتالل بمليار شيكل .25

 اليسارية اإلسرائيلية حول ميزانية حكومة "السالم اآلن"ته حركة أظهر فحص أجر: عبد القادر فارس
تم تخصيصها )  مليون دوالر250( أن قرابة مليار شيكل إسرائيلي 2010 ـ 2009االحتالل لعامي 

مشيرة إلى أن هذه األرقام تشمل فقط البنود في .. لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية لكل عام
ذكور فيها بوضوح االستيطان وال تشمل العناصر األخرى التي ال تتحدث عن موضوع الميزانية الم

وأفاد تقرير الحركة أن الحواالت المالية الحكومية اإلسرائيلية السابقة إلى مجلس  .االستيطان صراحة
 مليون شيكل إسرائيلي، وهو 100المستوطنات في األراضي الفلسطينية تصل ما كان يزيد على مليار و

 في المائة من مجمل الحواالت إلى المجلس اإلسرائيلية على الرغم من أن عدد سكان 9ما يعادل قرابة 
على ذلك :  التقرير، وقال"إسرائيل" في المائة من عدد سكان 4المستوطنات اإلسرائيلية يعادل أقل من 

وذكرت . "إسرائيل"ي فإن ميزانية المستوطنات هي أكثر من الضعف مما تحصل عليه المجالس المحلية ف
 فإن المعطيات تشير إلى أن الدولة تمول 2010 ـ 2009الحركة في تقريرها أنه في ما يتعلق بميزانية 

 مستوطنة إسرائيلية في األراضي 120المواقع االستيطانية العشوائية، والدليل على ذلك أن هناك 
 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى 134الفلسطينية، ولكن وفقا للميزانية فإن قسم االستيطان يتناول 

 . بؤرة استيطانية عشوائية تحظى بدعم حكومي16مستوطنتين عشوائيتين، وهو ما يعني أن على األقل 
  5/7/2009عكاظ، 

  
   تصنيع بارجة حربية بدل استيرادها من الواليات المتحدة يقترحالجيش اإلسرائيلي  .26

العسكرية بالعمل على إنتاج بارجة حربية حاملة للصواريخ أكثر قدم الجيش اإلسرائيلي توصية للقيادة 
وتأخذ التوصية بعين االعتبار أن تكاليف اإلنتاج . بدل شرائها من الواليات المتحدة" 5ساعر"تطورا من 

ستكون اقل وستوفر أماكن عمل لمئات اإلسرائيليين، وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن البارجة األكثر 
تبلغ تكلفتها أكثر من نصف مليار " لوكهيد مارتبن" والتي تنتجها الشركة األمريكية 5تطورا من ساعر

في حوض بناء السفن التابع لشركة حوض " ماكو"ويقترح ضباط الجيش إنتاج البارجة الحربية  .دوالر
ئة ، تحت إشراف شركة ألمانية، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الصدد على يد رئيس هي"إسرائيل"سفن 

 .األركان العامة غابي أشكنازي، بالتشاور مع القيادة السياسية
 5/7/2009الدستور، األردن، 

  
   األنفاق يتطلب قذائف وأسلحة لها قوة تدميرية كبيرة هدم: ضابط إسرائيلي .27

 تتجاوز كافة العقبات التي وضعت أناإلسرائيلية إن حركة حماس استطاعت " معاريف"قالت صحيفة 
لسالح، حيث لم تمنع كافة اإلجراءات من قبل األمريكيين والمصريين على الحدود مع رفح لمنع تهريب ا

 أو رصد األنفاقوتسيير الدوريات من قبل األمن المصري واستخدام وسائل تقنية متطورة للبحث عن 
نفاق  حركة حماس تقوم بالتهريب عبر أأن تفيد استخبارية معلومات لألمريكيينعمليات الحفر فإنه وصل 

 ايضا أكده المتطورة، وهو ما األجهزة مترا، مما ساعد على عدم كشفها من قبل 60 إلىيصل عمقها 
  . الكبيراإلسرائيلي األمنيالمسؤول 
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نحن نقوم بعمليات قصف  "أكد اإلسرائيلي احد كبار الضباط في سالح الطيران أن الصحيفة وأضافت
الحرب على قطاع غزة ولكنهم يحفرون على الفور أنفاقا  وذلك منذ انتهاء األنفاقمتتالية للعديد من 

جديدة، ونحن ال نستطيع ضرب كافة األنفاق وال وقف التهريب بشكل كامل ألن ذلك يتطلب استخدام 
 وهذا ما يخلق تخوف بتدمير عدد كبير من البيوت في الجانب أعلىقذائف اكبر واسلحة لها قوة تدميرية 

  ". نؤثر على عمليات التهريب وتقليصهاأنإننا نستطيع المصري والفلسطيني مع ذلك ف
 5/7/2009الدستور، األردن، 

  
   للسياراتمواجهات بين يهود متطرفين والشرطة احتجاجاً على افتتاح موقف: القدس .28

 ورشقوا عناصـرها بالحجـارة      اإلسرائيليةهاجم مئات من اليهود المتطرفين الشرطة       : ب.ف.أ -القدس  
وقـال   .، وذلك احتجاجاً على افتتاح موقف سيارات للبلدية في عطلة يوم الـسبت             في القدس  أمسمساء  

مئات من اليهود المتطرفين حاولوا اقتحام      "المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس ان          
إن : وتـابع المتحـدث    ".حواجز الشرطة عبر رشق عناصرنا بالحجارة في مناطق عـدة مـن القـدس             

حاولوا إغالق حركة السير، خصوصاً في محيط حي ميئا شعاريم، وقد نجحت قواتنـا فـي       المتظاهرين  "
ويحتج المتظاهرون على قرار رئيس بلدية القدس، العلماني نير بركات،           ".منعهم من التجمع قرب البلدية    

  من المدينة القديمة فـي عطلـة يـوم         األمتارافتتاح موقف سيارات قرب البلدية وعلى بعد بضع مئات          
 ألنه يشجع في رأيهـم      األسبوعية يدنس عطلة السبت     اإلجراءويعتبر اليهود المتطرفون أن هذا       .السبت

  .على عبور السيارات وفتح المتاجر
  5/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   لقاء عاجل مع نتنياهو لبحث مسألة تجميد المستوطناتعقدالمستوطنون يطلبون  .29

 اإلسرائيليبعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء " يشع"توطنات طلب قادة مجلس المس": معا "-بيت لحم 
  .بنيامين نتنياهو للبحث في مسألة تجميد المستوطنات

 يشعرون بالقلق من موقف الحكومة من مسألة تجميد البناء في مستوطنات إنهمويقول المستوطنون 
ها عن قلقه إزاء التقارير داني دايان رسالة إلى نتنياهو أعرب في" يشع"وبعث رئيس مجلس  .الضفة

إن الحكومة في ظل قيادتكم " دايان  وأضاف.اإلخبارية األخيرة فيما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات
 . تنمية البناء في المستوطناتإلىبدأت واليتها مع النية للعودة 

  5/7/2009األيام، فلسطين، 
 

    لك يا موراتينوسشكرا: ليبرمان وليفني .30
 من قادة 7رحب وزير الخارجية اإلسرائيلي افيجدور ليبرمان بقرار اسبانيا إغالق ملف التحقيق ضد 

من البداية كان قرار المحكمة باستالم : "وقال ليبرمان . متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة"إسرائيل"
 هاتفت كما ".إسرائيل مجرد محاولة سياسية الستغالل القضاء االسباني ضد "إسرائيل"طلبات ضد قادة 

رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني، وزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس وشكرته على 
  . الجهود المضنية التي بذلها من أجل إلغاء وإغالق ملف التحقيق في القضاء االسباني

كانت تتولى منصب وزيرة وجدير بالذكر فقد صرحت تسيبي ليفني في نهاية شهر يناير الماضي، عندما 
الخارجية اإلسرائيلية بأنها حصلت على تطمينات من قبل وزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس 
بأنه سيعمل على تغيير القانون االسباني لكي ال يتسنى لمنظمات فلسطينية أو غيرها من تقديم دعاوى 

  .ضد مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين ضد غزة
5/7/2009األردن، الدستور،   
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  الطيبي يقترح حجب الثقة عن نتانياهو  .31

 التي يترأسها النائب أحمد الطيبي أمس طرح حجب الثقة "العربية للتغيير" و"القائمة الموحدة"قررت كتلة 
عن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو غداً االثنين، وذلك بسبب استمرار افيغدور 

 . وزير الخارجيةليبرمان في منصب
  5/7/2009البيان، اإلمارات،  

  
  اإلسرائيلية تلتقط صوراً ألماكن مهمة في األقصى السلطات: مؤسسة مقدسية .32

مؤسسة األقصى للوقف والتراث، عن قيام مجموعات من مخابرات االحتالل  كشفت :القدس المحتلة
 .عد أن تخفت كمجموعة سياحيةاإلسرائيلي، باقتحام وتصوير أماكن حساسة في المسجد األقصى، ب

، إال أنه تعرض للتوقيف حينما فلسطينينها وثقت عملية االقتحام المشبوهة بواسطة صحفي أ"مشيرة إلى 
قال المحامي زاهي نجيدات المتحدث باسم من جهته و .كشف أمر تصويره، واحتجز لمدة أربع ساعات

يلي يسابق الزمن ويعمل بشكل جنوني ليفاجئ إن االحتالل اإلسرائ"، 48الحركة اإلسالمية في أراضي 
المسلمين والعرب والفلسطينيين بواقع جديد، قد يكون مرحلياً لتقسيم المسجد األقصى على شاكلة الوضع 

  ".المفروض عنوة في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل
  5/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لى قطاع غزةنفي فلسطيني ألي تسهيالت إسرائيلية إلدخال بضائع إ .33

كون االحتالل أبلغهم ي نفى رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح أن : حامد جاد- غزة
إن "وقال  .بأي تسهيالت جديدة تتعلق بعمل المعابر التجارية وزيادة األصناف التي تسمح بدخولها للقطاع

واإلمدادات اإلنسانية ما يزال مجرد ما يجرى الحديث بشأنه عن تسهيالت وزيادة في كميات البضائع 
أن األمر مرتبط بمحاوالت تل  " ، معتبراً"ترويج تطلقه الصحافة اإلسرائيلية من دون أي موقف رسمي

  ".أبيب تجميل صورتها أمام الرأي العالم الدولي
  5/7/2009الغد، االردن، 

  
  48 وراء الخط األخضر هم من فلسطينيي التالميذأكثر من ربع  .34

حقوقي، من مشروع قانون إسرائيلي لتمويل المدارس الدينية الخاصة، لما ال" عدالة" حذّر مركز: ةالناصر
ينطوي عليه من تفرقة وتمييز لصالح اليهود، وضد المدارس العربية اإلسالمية والمسيحية وراء الخط 

، مركزالأوضح ذلك،  إلى .سيفاقم واقع التفرقة الذي يعاني منه في األصل التالميذ العربمما . األخضر
 في المائة من الطالب الذين يتعلّمون في جهاز التعليم وراء الخط األخضر هم من العرب، من 26أن 

  . في المائة يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة مسيحية وإسالمية10ضمنهم 
  4/7/2009قدس برس 

  
  في مراكز التحقيقفلسطينياً  أسيراً 26حاكم االحتالل تمدد توقيف م .35

الجلمة "أفاد نادي األسير في رام اهللا، أمس، بأن محكمة التمديد في مراكز تحقيق ": وفـا "-رام اهللا 
  .للتحقيق معهمفلسطينياً  أسيراً 26مددت فترة اعتقال " وعسقالن وبيتاح تكفا

  5/7/2009األيام، فلسطين، 
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  مستوطنون يهاجمون بورين واالحتالل يعتقل رئيس اتحاد عمال فلسطين .36
اعتقلت قوة كبيرة من جيش االحتالل ياسر طه رئيس اتحاد عمـال            :  وفا - نادر زهد    - سلفيت   -نابلس  

 .فلسطين بعد ان اقتحمت منزله في محافظة سلفيت وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتخريبهـا              
، وأطلقـوا النـار     وفي نابلس هاجم مستوطنون متطرفون الليلة الماضية، قرية بورين القريبة من المدينة           

  .صوب منزل يقع على أطرافها
  5/7/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 

 
 مصريةال تراجع تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر األنفاق بسبب اإلجراءات .37

أن السلطات المصرية كثفت مؤخرا إجراءات منع ،  أكدت مصادر فلسطينية امس:د ب أ -غزة 
وذكرت أن عددا كبيرا من  .الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصرالتهريب عبر األنفاق األرضية على 

 مما تسبب في ،مالكي األنفاق اضطروا إليقاف العمل في أنفاقهم أو تقليصه إلى أقصى درجة ممكنة
وأوضحت أن األنفاق القليلة التي ال زالت  .تسريح عدد كبير من العمال وضعف حاد في نقل البضائع

وأشارت في المقابل إلى أن عددا من  .قطاع لكن على فترات زمنية متباعدةتعمل تدخل بضائع إلى ال
مالكي األنفاق عمدوا على التحايل على اإلجراءات المصرية إما من خالل زيادة طول أنفاقهم وإبعادها 

لكن ورغم ذلك " ،عن منطقة عمليات القوات المصرية أو إخفاء البضائع من خالل إيصالها لفتحة النفق
  ."مليات التهريب باتت تتسم بصعوبة كبيرة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب على غزةفإن ع

  5/7/2009الرأي، االردن، 
  

  ص قطعة أرض إلنشاء فندق سياحي بغزة يعود ريعه لدعم مشاريع مقدسيةيتخص .38
في قطاع غزة، عن موافقة رئيس " القدس الدولية"كشف أحمد أبو حلبية، رئيس فرع مؤسسة  :غزة
حكومة المقالة إسماعيل هنية، على مخطط مشروع استثماري إلنشاء فندق سياحي على شاطئ غزة، ال

تم قد المخطط الهيكلي للمشروع،  مبيناً أن .يعود ريعه لصالح مشاريع دعم صمود أهالي مدينة القدس
داعمة مؤسسة في بيروت، من أجل العمل على تسويقه لدى الجهات اللإرساله إلى المركز الرئيسي ل
 سوق شخصيا للمشروع خالل الزيارة البرلمانية األخيرة مشيراً إلى أنهللمشاريع في المدينة المقدسة، 

  .لمملكة البحرين
  4/7/2009قدس برس 

  
  مليون غزي يحتاجون إلى دعم نفسي1.5: أطباء بال حدود  .39

 1.5نك جونكريت أن أكد رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي المحتلة فرا:  سمر حدادين-عمان 
مليون مواطن غزي يحتاجون إلى دعم نفسي للتخلص من الصدمة واآلثار النفسية التي خلفتها الحرب 

وبين أن الوضع اإلنساني في غزة مترد وال يقل صعوبة عما كان عليه أثناء الحرب التي  .اإلسرائيلية
ود والطعام وال يوجد سيولة نقدية، وال انتهت في كانون ثاني الفائت، موضحا أن ثمة نقصا حادا في الوق

أطباء بال حدود تعمل في  فيما تجدر اإلشارة إلى أن .تزال آثار الدمار شاهدا على صعوبة األوضاع
 متطوعين من جنسيات 8 عامالً فلسطينياً باإلضافة إلى 125 ويعمل لديها 2000قطاع غزة منذ العام 

  .أخرى
  5/7/2009الرأي، االردن، 
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   تغني فلسطين بستّ لغات على إيقاع غربي"دير ياسين"فرقة  .40
 ،عمار الزير البريطاني من أصل فلسطيني وزمالءه في فرقة دير ياسينبدأ :  شادي األيوبي- أثينا 

الذين ينتشرون في كثير من البلدان األوروبية، منذ فترة قليلة بكتابة وأداء أغان سياسية تشرح القضية 
سيقى واأللحان األوروبية الحديثة، ولعل هذا سبب إعجاب الكثير من الشباب الفلسطينية ولكن بالمو
في العديد من ، التي ال يتعدى عمر أفرادها العشرين سنة الفرقة، ساهمت كما .األوروبي بهذه األغاني

كتابة العديد من )  سنة15(تولى الزير قد  و. المهرجانات التي أقيمت لشرح حيثيات القضية الفلسطينية
. األغاني بنفسه، فيما ساعد ملحن بريطاني متعاطف مع القضية الفلسطينية في تأليف األلحان وتطويرها

 نجاحاً متميزاً في األوساط األوروبية والعربية وصارت األغنية المطلوبة من "غزة تاون"فحققت أغنية 
لفرقة وأعمالها، ما جلب لهم كما لفتت الكثير من المهتمين الى ا. الفرقة في جميع الحفالت التي تحييها

وللتغلب على عقدة تعدد اللغات األوروبية، كون  .المزيد من الدعم والتشجيع وفتح لهم المزيد من األبواب
عمار شبكة من العالقات مع شبان في مثل سنه يتولى كل منهم ترجمة األغنية المطلوبة الى اللغة 

. نتشار األغاني باللغات المحلية بعد انتشارها باالنكليزيةما ساعد على ا. المحلية والمساعدة في تأديتها
ال تخصه وحده، بل تخص كل صاحب "يطمح الى جلب المزيد من األعضاء المحليين ألن القضية هو و

ويعد أعضاء الفرقة حالياً أغنية بست لغات أوروبية، إضافة الى العربية، تتحدث عن . "ضمير في العالم
وخداعه حول الحقائق في فلسطين والعالم، وما يقولون إنه تحريف وتزييف غسيل الدماغ البشري 

  .للحقائق والوقائع، حيث يغدو العربي المهجر من أرضه معتدياً، واالحتالل مظلوماً ومضطهداً
  5/7/2009الحياة، 

  
   بهدف توطين الفلسطينييننان لبفيمال سعودي : عون .41

بيع الـوطن   " العماد ميشال عون في لبنان رفضه التوطين و        النائب" التغيير واإلصالح "جدد رئيس تكتل    
أولئك الذين باعوا أنفسهم وضميرهم ماتوا، ومواطنونا ال يبيعـون وطـنهم،            : "وقال ".واألرض والهجرة 

  ".وهناك مال سعودي يضخ في البلد، وهم يفعلون ذلك بهدف توطين الفلسطينيين
  5/7/2009النهار، لبنان، 

  
  "اليونيفيل"في لبنان تحكم بالسجن المؤبد على فلسطينية استهدفت المحكمة العسكرية  .42

 قضى بالـسجن المؤبـد بحـق         غيابياً  أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً      : يو بي أي   -بيروت  
  ).اليونيفل(فلسطينية بتهمة محاولة تفجير عبوة بدورية تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 

تأليف عصابة مع شركاء لهـا      " الذي نشر السبت، ليلى موسى محمد بتهمة         ،مة في حكمها  وأدانت المحك 
ومحاولة تفجير عبوة ناسفة بقوات الطوارئ الدوليـة فـي الجنـوب            (...) رهابية  إعمال  أبقصد القيام ب  

 كما أدانتها بنقل عبوات ناسفة الستهداف اليونيفيل في عدة عمليات طالـت هـذه القـوات منـذ                  ".لقتلهم
  .سبانية العاملة مع هذه القواتدى الى مقتل جنود من الكتيبة اإلأ ، مما 2007 يونيو /حزيران

  4/7/2009الحياة، 
  

   في الطائرة المحتجزين ويتسلم مواطنيه"إسرائيل"الوفد البحريني يحط في  .43
ت في مطار أكد مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية ان طائرة المسؤولين البحرينيين هبط:  أ ب-المنامة 

بن غوريون في تل أبيب، لكنهم لم يمروا عبر بوابات العبور اإلسرائيلية، ما يعني تقنياً انهم لم يدخلوا 
وأوضح ان إسرائيليين ذهبوا الى الطائرة على ارض المطار حاملين معهم الوثائق الضرورية . "إسرائيل"

. وح اإلنسانية بهدف كسر الحصار عن غزة البحرينيين الذين كانوا على متن سفينة رالطالق الموقوفين
سنعيد الكرة ألن هدفنا مساعدة " أحد المفرج عنهم خالد الشينو لوكالة اسوشييتد برس من جهته قالو
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نأمل في ان عودتنا الى البحرين ليست طريقة للقول اننا أقمنا عالقات " بالقول ، مضيفاً"إخواننا في غزة
  ."مع العدو

  5/7/2009الحياة، 
  

  بغي ان يتطور ليصير شريكاً في عملية السالمن "ال مفر منه"حماس العب : اريسب .44
تقول مصادر ديبلوماسية فرنسية إن االستيطان هو الذي يعوق إعادة انطالق  : سمير تويني-باريس 

وقف  اإلسرائيلي فانه مت-أما في ما يتعلق بالمسار السوري . عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
أما هل تريد الواليات المتحدة انطالق المسار اللبناني . بانتظار اتفاق الطرفين على كيفية التفاوض

والسوري بالتوازي مع المسار الفلسطيني،  فتجيب المصادر انه يتم التحدث حالياً مع الرئيس السوري 
ق وحماس العب ال مفر منه  اإلسرائيلي ألن خالد مشعل يقيم في دمش-بشار األسد بالمسار الفلسطيني 

نبغي ان يتطور ليصير شريكاً في عملية السالم، وهذا ما يتطلب تعديل موقفه والموافقة على شروط "و
اتضح عموماً  إلى ذلك، ".الرباعية، وقد كانت مناسبة أخرى للديبلوماسية الفرنسية إليصال هذه الرسالة

 الملف الفلسطيني، غير ان ذلك ال يعني وقف ان الشعور العام يشير الى إجراءات عاجلة في إطار
ما "تحذر المصادر من انه من جهة أخرى، و. معاودة إطالق الحوار بين السلطات السورية واإلسرائيلية

دامت  حماس تريد اللعب على مسارين، أي الحكم في غزة وتعبئة بناء لميثاقها في خط يدعو الى 
من الصعوبة تحديد "واوضحت انه  ".اً في محادثات السالماإلرهاب والعنف، فال يمكن ان تكون شريك

موقف فرنسي، ألن باريس تريد الوحدة الفلسطينية، وهي مهمة للغاية في نظرها ألنه يجب البحث في 
دولة فلسطينية وليس دويالت، وتحض على التوافق في ما بينهم ليتم التوصل الى اعتراف باتفاق اوسلو 

ق المفاوضات، وما يحتاج اليه الفلسطينيون في هذه المرحلة هو تعبير صادق وهو أحد البنود التي تعو
  ".عن هدفهم

  5/7/2009النهار، لبنان، 
  

  بالتأكيد على رفض االستيطان باراكلندن تستبق زيارة  .45
 استبقت وزارة الخارجية البريطانية زيارة باراك لها للقاء المبعوث األميركي : جمال شاهين-لندن 

رج ميتشيل وعدد من المسؤولين البريطانيين غداً االثنين، بتوزيع بيان تؤكد فيه رفضها للسالم جو
وشدد البيان الذي وزعته . لسياسات تل أبيب الهادفة لتوسيع المستوطنات وتؤكد تمسكها بحل الدولتين

لمان الخارجية، وهو عبارة عن حوار أجري بين وزير الخارجية ديفيد ميلباند وعدد من أعضاء البر
حل الدولتين يجب أن يكون بناء على حدود عام : البريطاني تأكيده على أن موقف الحكومة واضح للغاية

 وفلسطين، كما أن هنالك حاجة لتسوية عادلة لقضية "إسرائيل"، وأن تكون القدس عاصمة لكل من 1967
  .الالجئين

  5/7/2009البيان، اإلمارات، 
  

  قيد النمو االقتصادي ويقلص إيرادات السلطة الفلسطينيةاالستيطان ي :المفوضية األوروبية .46
عبرت المفوضية األوروبية عن قلقها ازاء استمرار االسـتيطان فـي           :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلـة تقيـد النمـو    "االراضي الفلسطينية معتبرة أن    
 السلطة الفلسطينية، ما يعني استمرار اعتماد السلطة الفلسطينية على أمـوال            االقتصادي وتقلص إيرادات  

وقال روي ديكينسون، القائم بأعمال ممثل المفوضـية فـي           ".الجهات المانحة ألعوام عديدة في المستقبل     
ـ          وبكل تأكيد  ن االتحاد األوروبي  إالقدس،   ر  يعتبر كافة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غي

وأشارت المفوضية الى ان االتحاد األوروبي      . قانونية، وأنها تهدد بشكل جدي أي تقدم تجاه حل الدولتين         
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قدم مساهمته السابعة لهذا العام إلى السلطة الفلسطينية لصالح دفعات رواتب مـوظفي الخدمـة المدنيـة                 
 مليون  71قيمة تزيد على    ومخصصات التقاعد في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تم توفير المساهمة ب           

، حيث سيستفيد من هذه المـساهمة مـا يقـرب مـن             ) مليون يورو  13ما يعادل   (شيكل إسرائيلي جديد    
أن ،  حدد تقريـر للبنـك الـدولي      ،  وفي نفس الوقت  .  موظفاً في سلك الخدمة المدنية ومتقاعداً      80.580

ين يمنعون من الوصول إلى األراضي،      المستوطنات تعتبر احد العوامل الرئيسية التي تعني أن الفلسطيني        
وقد وجدت الدراسة أن لدى هذه القيـود  . بما فيها مساحات كبيرة من األراضي الخصبة في غور األردن       

لم يتم احتساب تكاليف    مشيرة إلى أنه    . آثاراً اقتصادية هامة على معظم القطاعات في االقتصاد الفلسطيني        
تكون بالغة وأن تساهم بشكل كبير في عجـز موازنـة الـسلطة     هذه األضرار حتى اآلن، لكن يتوقع أن        

بيغـاس  في هذا السياق، يشار إلى أن آلية . 2009مليار دوالر أميركي في العام      1.51الفلسطينية البالغة   
. بتسيير المساعدات من االتحاد األوروبي والمساعدات الدولية للمساعدة في بناء الدولة الفلـسطينية            تقوم  

 مليون يورو كدعم مالي مباشر      202لية لتوفير   هذه اآل ، استخدم االتحاد األوروبي     2009عام  ومنذ بدء ال  
  .فياضسالم إلى السلطة الفلسطينية ودعم أولويات موازنة رئيس الوزراء 

  5/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  نيين قاتلة الفلسطي" الزنانة"ج الطائرات انتبإ النفط النرويجية استثماراتتقرير يكشف ضلوع  .47
كشفت مصادر إعالمية نرويجية، النقاب عن أن بعض عائدات النفط في هذا البلد االسكندنافي : أوسلو

في تطوير طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، تُستخدم ألهداف القتل واالغتيال  يجري استثمارها
لسنة الجارية أسهماً في امتلك في بداية ا وطبقاً للمصادر؛ فإن صندوق النفط النرويجي. واالستطالع

ومن شأن هذه المعلومات . طائراتهذه الالمتخصصة في تصنيع  اإلسرائيلية" إلبت سيستيمز"شركة 
مراقبين، أن تهز صورة النرويج في العالم، كبلد مسالم يحرص على إدارة عالقة  المفاجئة، وفق

المية نرويجية، وبخاصة تقرير وأظهرت مصادر إع. العالم العربي متوازنة، ويتمتع بسمعة جيدة في
، التوظيف الواسع الذي عمدت إليه "نقطة ساخنة"عرضته قناة التلفزة النرويجية األولى ضمن برنامج 

القوات اإلسرائيلية لهذا النوع من الطائرات، الممولة نرويجياً بشكل جزئي، مشيراً إلى أن سبعة وثمانين 
خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة " هرمز"م بطائرة مواطناً فلسطينياً من المدنيين تم قتله

 توفر صورة جيدة لألشخاص على األرض ليالً  هذه الطائراتمجساتعلى الرغم من أن و. وحدها
ونهاراً، مع القدرة على التمييز بين األطفال والكبار، فقد قتل الجيش اإلسرائيلي عشرات األطفال والفتية 

ون التصدير المعمول به في هذا البلد االسكندنافي، بحظر بيع السالح لدولة في حالة ويقضي قان. بها
لكن صندوق النفط النرويجي يقول من . حرب، كما هو تصنيف الحالة اإلسرائيلية من جانب النرويج

اص جانبه إنه ال يرى مانعاً من االستثمار في المجال العسكري اإلسرائيلي، رغم أن ميثاق الشرف الخ
  .بالصندوق يرفض االستثمار في شركات ضالعة في انتهاك حقوق اإلنسان

  3/7/2009 قدس برس
  

  تحذر من االجراءات االسرائيلية لتغيير معالم القدس القديمة االورمتوسطيةالبرلمانية  .48
أعربت الجمعية البرلمانية االورمتوسطية عن قلقها من االنباء التي تتحدث ان هناك :  بترا–عمان 

   . بتنفيذها لتغيير المعالم الدينية التاريخية لمدينة القدس القديمة"سرائيلإ"اجراءات وعملية منهجية تقوم 
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االجراءات عقبة امام عملية السالم، معربة عن املها بان تعود الى مسارها الصحيح  واعتبرت هذه
نهاية للنزاع العربي االسرائيلي لتؤدي في نهاية المطاف الى سالم عادل ودائم في الشرق االوسط ليضع 

على طريق حل الدولتين الذي سيؤدي بدوره الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة 
 . خدمة لمصالح الشعبين بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام"سرائيلإ"تعيش جنبا الى جنب مع 

  5/7/2009الدستور، األردن، 
  

 من أمريكا صوب غزة " 2"ياة انطالق قافلة شريان الح .49
انطلقت قافلة شريان الحياة الثانية، أمس، من مدينة نيويورك باتجاه قطاع غزة، محملة بمعدات  :غزة

وأوضح رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار  . متضامن أمريكي200طبية وأدوية وتضم أكثر من 
ية في ذكرى استقاللها يعطي داللة كبيرة حمدي شعت أن انطالق القافلة من الواليات المتحدة األمريك

  .لكافة الشعوب أن من حق الشعب الفلسطيني نيل حريته واستقالله كغيره من شعوب العالم
  5/7/2009فلسطين، 

  
 يحذر من حصار غزة" النرويجيالصليب األحمر " .50

 والمصري برفع سرائيليطالب بوري بريند األمين العام للصليب األحمر النرويجي الجانبين اإل :أوسلو
الحصار المفروض على قطاع غزة، وتغيير سياساتهما في إدخال المساعدات اإلنسانية الالزمة القطاع .

إن وضع قطاع غزة غير مقبول على المستويين البيئي والصحي؛ فنحن "وقال في تصريح صحفي له 
اء؛ فتلجأ إلى المولدات؛ األمر أمام إمكانية انتشار األمراض في ظل مشاف تعاني يوميا من قطع الكهرب

  ".الذي يشكل معاناة أخرى بسبب صعوبة توفير البنزين لها
  5/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  برنامج سالم فياض .51

  حمادة فراعنة
لم يعد سالم فياض مجرد موظف برتبة رئيس وزراء لدى الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح محمود                

 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، فقد بات شريكاً منـدمجاً فـي البرنـامج                عباس، ووزيراً للمالية  
الوطني الفلسطيني، ومؤسسات صنع القرار، منذ أن اختار االنحياز لصناديق االقتراح والترشح لعضوية             
المجلس التشريعي، ونجح في ذلك، وغدا ممثالً لقطاعات واسعة من الوطنيين الفلـسطينيين المـستقلين،               

 في ذلك مثل راوية الشوا وعبد اهللا الحوراني وزياد أبو عمرو ومنيب المصري، كل من جهته وفي                  مثله
موقعه، وكل له رؤيته وعالقاته، يتوسل الشراكة في البرنامج ومؤسـساته الوطنيـة، برنـامج منظمـة                 

  ."يلإسرائ"التحرير الثالثي األبعاد، االستقالل لفلسطين، والعودة لالجئين، والمساواة داخل 
سالم فياض دخل السياسة والحكومة من البوابة المهنية، كخبير مالي وموظف سابق في البنك الـدولي،                
فأثبت موجوديته المهنية وامتلك المصداقية والحضور، فاصطدم بالمشروع االستعماري اإلسرائيلي، ليس           

 وحسب، بل بصفته مسؤوالً     بصفته موطناً يتعرض لألذى يومياً من سياسات االحتالل وإجراءاته العقابية         
مطالً ومطلعاً على أهمية السياسات وقيمة اإلجراءات، وتأثيراتها ومدى ما تسببه من عـذاب وأوجـاع                
لشعبه وأهله، وللمشروع الوطني الفلسطيني، فتورط مثل العديد من الشخصيات المهنيـة المـستقلة فـي              

ولية إزاء فلسطينيتها، وواجب العمل علـى       العمل السياسي، من موقع عدم القدرة على التملص من المسؤ         
  .التخفيف من معاناتها، أسوة بباقي فصائل وشرائح الشعب الفلسطيني

، وتلمس وقائعها ونتائجهـا  2000 والثانية العام   1987سالم فياض عاش تجربتي االنتفاضة األولى العام        
اء على الوقـائع الحـسية التـي        واعتمد عليها في استخالص العبر والدروس المستفادة، واتخذ موقعه بن         
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أفرزتها سياسات االنتفاضتين، األولى ذات الطابع المدني االحتجاجي الـسلمي، والثانيـة ذات الطـابع               
العسكري القتالي االستشهادي، وبناء عليه صاغ فياض مواقفه واعتمد على تحالف وطني، قاعدته حركة              

  .فتح واليسار الفلسطيني والتيار القومي والمستقلون
 قدم سالم فياض برنامجه الوطني من أجل التخلص        2009 حزيران   22في خطابه أمام جامعة القدس يوم       

من االحتالل ونيل الحرية واالستقالل معتمداً على مجموعة من الخطوات التراكمية التي يمكن تلخيصها              
  :كما يلي

ورها ومكانتها، فالـسلطة كمـا      الدعوة لحسم الجدل والنقاش حول الموقف من السلطة الوطنية ود         : أوالً  
وصفها، عنوان نضالي مرحلي، تشكل ركيزة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني وأداة تنفيذية علـى               
أرض الوطن لبناء ركائز ومؤسسات الدولة المنشودة، بما يستدعيه ذلك من ضرورة اإلقرار بوحدانيتها،              

  .هدف الدولة واالستقاللباعتبارها بيتاً للجميع يوحد طاقات الشعب إلنجاز 
وأن الحكومة الفلسطينية ارتكزت في عملها على مفهوم البناء بالرغم من االحتالل على طريق إنهائـه،                
وإقامة الدولة بشكل تدريجي وتراكمي من خالل إرساء مؤسسات قوية وقادرة علـى تقـديم الخـدمات                 

مدى تهدف إلى ترسيخ مقومات ماديـة       للمواطنين بطريقة فعالة وعادلة، وفي سياق خطة عمل طويلة ال         
  .على األرض من شأنها تسريع الخالص من االحتالل

ال يجوز تقسيم الشعب الفلسطيني وقواه الحيوية بين فريق مقاومة وفريق مساومة، حيث ال يوجـد                : ثانياً
لذلك شريك فلسطيني يسعى لتجميل االحتالل بل هناك شريك فلسطيني يعمل على إنهائه والتخلص منه، و              

طالب بوضع حد لهذا الجدل العبثي، والدعوة لتوحيد طاقات وفصائل الشعب والتفافها حول برنامج إقامة               
الدولة وبناء وترسيخ وتقوية مؤسساتها لكي تصبح الدولة الفلسطينية، حقيقة قائمة تكرس الثقة بـالنفس،               

ط، حيث سيفـضي هـذا العمـل        والقدرة على اإلنجاز بعد عقود طويلة من االحتالل وما خلفه من إحبا           
التراكمي إلى امتالك الشعب الفلسطيني دولة مؤسسات ومرتكزات ناجحة بكافـة المقـاييس وعنـصر                

  .استقرار، وفوق ذلك قادرة على اإلنجاز في مجال الحكم واإلدارة وفق أرقى المعايير الدولية
جاالت الـسياسة واإلدارة والمـال      لقد تمكنت السلطة الوطنية، بما حققته من تطوير ملموس في م          : ثالثاً

والقانون واألمن، من نقل االصطفاف الدولي من مواقع التشكيك وعدم الثقة بالشعب الفلسطيني وسـلطته               
 بتنفيـذ   "إسـرائيل "الوطنية إلى وضع االصطفاف الدولي المؤيد والمتعاطف مع الفلسطينيين، والمطالب           

  .االستحقاقات المطلوبة منها
ى إنهاء حالة االنقسام وتوحيد الوطن ورفع الحصار الظالم ومعالجة الواقـع المأسـاوي              العمل عل : رابعاً

الذي يعيشه أهل قطاع غزة، وان معالجة هذا الواقع بما يعيد للقطاع مكانته في بناء الدولـة الفلـسطينية                   
أجـل  وكرافعة أساسية للهوية الوطنية والمشروع الوطني، يتطلب وفق سالم فياض تكثيف الجهـد مـن            

اإلسراع في إنهاء حالة االنقسام في إطار توافق وطني إلجراء االنتخابات العامة في موعدها الدستوري                
  .، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وحقاً طبيعياً للمواطنين ال يجوز تجاوزه2010في كانون الثاني العام 

معصرة وسلوان والشيخ جراح، والقرى     التأكيد على أهمية تجربة نضاالت قرى بلعين ونعلين وال        : خامساً
والبلدات ولجانها الشعبية التي تشكل نموذجاً يحتذى به في التصدي لسياسات االحتالل وإجراءاته، وفـي               

دعم الـسلطة   : "سبيل الحفاظ على األرض والدفاع عنها وصيانتها، وقد جدد سالم فياض كما قال حرفياً             
انتفاضـة  ". جماهير شعبنا إلى مزيد من المشاركة في فعالياتهـا        الوطنية للحركة الشعبية السلمية، وأدعو      

الفلسطينيين المدنية ذات الطابع السلمي غير العنفي رافعة كفاحية في وجه االحتالل، وتـصعيد كفـاحي                
تدريجي لدى الشعب الفلسطيني لتحريك الرأي العام العالمي واألميركي واألوروبي واإلسرائيلي، ودفعـه          

 شرعية هذا النضال ومع عدالة المطالب واألهـداف الفلـسطينية، وإحـراج إسـرائيل               إلى التعاطف مع  
  .وفرض العزلة على سياساتها االحتاللية االستعمارية غير الشرعية وغير المشروعة
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تفعيل النظام السياسي الفلسطيني، وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفـة،            : سادساً
ب األوليات في إطار أجندة سياسات وطنية تعبر عنها وثيقة وطنية ستقوم حكومة سـالم               بما يتضمن ترتي  

فياض االئتالفية ببلورتها في إطار إسهامها الملموس في الجهد الوطني العام، وبما يحقق الربط العضوي               
ه منظمـة   بين ما تقوم به السلطة الوطنية في مجاالت البناء والحكم، وبين المسار السياسي الـذي تقـود                

التحرير الفلسطينية، وذلك كله لربط ما تقوم به الحكومة والـسلطة الوطنيـة مـع المـسار الـسياسي                   
والتفاوضي، ودعوة المجلس المركزي الفلسطيني لالنعقاد بهدف االطالع على مكونات هـذا البرنـامج              

  .المقترح، ومناقشته وإقراره ليكون عنواناً ومحطة للعمل الفلسطيني المقبل
 شريكاً في برنامج، بل أكثر من ذلك فهو صاحب برنامج، وخطابه            أصبحيعد سالم فياض موظفاً، بل      لم  

في جامعة القدس يتضمن هذه الرؤية ويحوي هذا البرنامج وبالتالي فإنه ينبغي التعامل معه على أسـاس                 
 .هذه الرؤية، ومحاسبته دستورياً ووطنياً على ذلك

  5/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  مالحظات حول الفشل المنظم:  الفلسطينيةالقاهرةات حوار .52
 بالل الحسن

ففي كل شهر أو شهرين، تنعقد . أصبح الفشل كلمة موازية لمفاوضات الحوار الفلسطيني في القاهرة
جولة من جوالت المفاوضات، ويقول اإلعالم بأن هذه الجولة ستكون الجولة النهائية، ثم تبدأ الجلسات، 

 ويتدخل الوسيط المصري مهددا ومنذرا ومذكرا بمخاطر الفشل، إلى أن يتم اإلعالن وتبرز الخالفات،
كان هدف المفاوضات حل الخالفات بين . في النهاية عن جولة مفاوضات جديدة ستبدأ بعد شهر أو أقل

وكان هدف المفاوضات صياغة اتفاق تفاهم ما يمكن بعده أن تأتي أموال . "حماس" و"فتح"حركتي 
.  هناك"إسرائيل"ات للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة جريمة الحرب الكبرى التي خلفتها المساعد

أما مع الوقت، ومع تكرار االجتماعات، فقد أصبح الهدف هو أن تستمر، وأن ال تنقطع، وأن ال يتم 
  .إعالن أنها فشلت، مع أنها تفشل في كل شهر مرة

وعند الجولة األخيرة انعقدت . ه االجتماعات صداها العربي المقرروهنا ال نستطيع إال أن نالحظ، أن لهذ
ولقاء في شرم . لقاء في جدة جمع الرئيس حسني مبارك مع الملك عبد اهللا. سلسلة من اللقاءات العربية

وقبل . الشيخ بعد أيام قليلة فقط جمع الرئيس حسني مبارك مع الملك عبد اهللا، وانضم إليهما ملك البحرين
رسلت السعودية مستشار الملك عبد اهللا إلى دمشق، وسط أنباء متتالية تقول إن القاهرة والرياض ذلك أ

ينم هذا الجهد العربي عن . تتشاوران باستمرار حول مضمون ومجرى المفاوضات الفلسطينية في القاهرة
 رسائله ومطالبه تتم االهتمام أوال، ولكنه ينم أيضا عن اهتمام دولي بالمفاوضات الفلسطينية، ربما كانت

وبهذا يكون الموضوع الفلسطيني، من التسوية السياسية إلى تعمير غزة، قضية . عبر العواصم العربية
  .دولية بامتياز، كما هو قضية عربية بامتياز

وإذا كان كل هذا االهتمام يتم حول الحوارات الفلسطينية، فلماذا إذا تفشل بهذا الشكل المتكرر؟ لن نتحدث 
عن العوامل الفلسطينية، وهي موجودة بالتأكيد، وسنكتفي للحظة بالقول إن الوضع الدولي لم ينضج هنا 

ال يعني هذا أن األمور تتحرك دوليا باإلشارة على طريقة . بعد، بحيث يعطي إشارة االنتقال إلى االتفاق
تراقب الدبلوماسية الروموت كونترول، بل تعني أن األطراف المحلية، الفلسطينية منها والعربية، 

ربما بعد انتهاء (األميركية، وتالحظ أنها لن تبدأ تحركها في الشرق األوسط إال في شهر آب المقبل، 
، وهي تؤجل الوصول إلى نقطة االتفاق حتى ذلك الحين، لعلها تستفيد من الوقت )فترة اإلجازات العالمية

  .ر الضغوط المادية المباشرةلصالح أجندتها الخاصة أكثر فأكثر، عبر التمنع، أو عب
لنأخذ قضية االعتقاالت كمثال واضح على ذلك، فهذه االعتقاالت التي تجري في الضفة الغربية ضد 

وال يغيب عن األذهان .  تنشط بشكل ملحوظ قبل بدء جولة من جوالت الحوار،"حماس"أعضاء حركة 
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 يرضخ ويقبل ما يريده الطرف هنا أن االعتقاالت تستعمل كوسيلة ضغط على الطرف اآلخر لعله
وحين يتصاعد صوت االحتجاج على االعتقاالت في حوارات القاهرة، ال يتورع شخص من . المقابل

نوع عزام األحمد مثال عن القول بأن االعتقاالت ستستمر إلى أن يتم حل موضوع االنقسام، وبعد انتهاء 
حتدم الجدل حول موضوع االعتقاالت بين وبسبب ذلك ي. االنقسام فقط، نبحث حل مشكلة االعتقاالت

، من دون أن يرى الوسيط األكبر بينهما، أنه من المفيد أن يرفع "حماس" و"فتح"الطرفين المتحاورين، 
  .صوته للضغط باتجاه وقف االعتقاالت أو التخفيف منها على األقل

ات الفدائية األخرى؟ ما هو ، فأين هي المنظم"حماس" و"فتح"وإذا كانت األمور تجري مطوال بين حركتي 
موقفها وما هو دورها؟ والغريب هنا أن الجواب على هذه األسئلة ليس إيجابيا، بل ربما كانت فيه جوانب 
سلبية مزعجة، فالجبهة الديمقراطية مثال، وكنموذج على مواقف اليسار، ال تنثني تنتقد الحوارات بين 

ية، وهي تطالب بحوار وطني شامل ال يحمل أي ، وتعتبرها حوارات محاصصة ثنائ"فتح" و"حماس"
مضمون سياسي جديد، سوى أن المحاصصة بين تنظيمين تصبح مقاسمة بين عشرة تنظيمات، وتنال 

  :وهكذا يتدرج موقف الديمقراطية كما يلي. الجبهة الديمقراطية منها قسمتها الصغيرة
وط البقاء ضمن الصورة، مع أن مدح دور الراعي المصري، ألن هذا المدح هو شرط من شر: أوال

  .الراعي المصري هو الذي يرعى ويقترح كل ما تنتقده الجبهة الديمقراطية
، ألن النسبية هي المدخل )قاعدة النسبية، وقاعدة القوائم(إعالن رفض وجود قاعدتين لالنتخابات : ثانيا

لتشريعي، وإذا ألغيت قاعدة الوحيد لكي تستطيع الديمقراطية أن تنال مقعدا وحيدا لها في المجلس ا
  .النسبية، سيضيع ربما حتى هذا المقعد الوحيد

، حتى يحق ألي قائمة أن تنال بعض %4تطالب الديمقراطية بإلغاء ما يعرف بنسبة الحسم، وهي : ثالثا
ربما بسبب خوفها؛ هي وسواها من الفصائل التي فقدت صلتها مع الجمهور الفلسطيني، أن . المندوبين
  .لى نسبة الحسم هذه في أي انتخابات مقبلة، فتخسر مندوبها الوحيد في المجلس التشريعيتحصل ع

وإذا كانت هذه هي اقتراحات الديمقراطية لتجاوز المحاصصة التي تنتقدها بين تنظيمين كبيرين، فإن 
 وبخاصة إذا الحظنا أن اقتراحات. المقاسمة التي تقترحها بين عشرة تنظيمات ليست أفضل حاال

الديمقراطية أصبحت تخلو تدريجيا من االقتراحات السياسية، وهي التي اعتادت أن تجعل من نفسها 
منظرا كبيرا في هذه القضايا، واختارت بدال من ذلك، أن تلتحق بالسلطة الفلسطينية، وأن تقف مساندة 

ويقود هذا كله . ضلمواقفها السياسية، سواء على صعيد الرئاسة أو على صعيد رئيس الحكومة سالم فيا
إلى القول بأن أي محاولة لالعتماد على منظمات اليسار من أجل أن تلعب دورا فلسطينيا توفيقيا اعتادت 
عليه، قد بات أمرا من الماضي، فهذه الفصائل لم تعد معنية إال بمكاسبها التنظيمية، وباتت تتساهل 

  .بمواقفها الفكرية والسياسية من أجل تلك المكاسب
خطة خارطة ( ظاهرة أخرى برزت وال تزال تبرز في حوارات القاهرة، تلك التي تتعلق بتطبيق وهناك
فما إن تتجه الوفود إلى القاهرة للحوار، حتى تصدر التصاريح . 2002التي وضعت عام ) الطريق

لبند األول وا. المتوالية مشيدة بالتزام السلطة الفلسطينية بخارطة الطريق، وماضية قدما في تطبيق بنودها
، أي ضرب المنظمات الفدائية التي تقاوم االحتالل، على )ضرب اإلرهاب(في خارطة الطريق يدعو إلى 

  :وما ينساه مسؤولونا الكبار هنا ثالثة أمور.  في الوقت نفسه بوقف االستيطان"إسرائيل"أن تقوم 
ارطة الطريق، في سياق أن أن المفاوض الفلسطيني سبق له وقال إنه يوافق على خطة خ: األمر األول

وكان موقف عدم الموافقة اإلسرائيلية، يعفي .  استنكفت عن القبول علنا ببنود تلك الخطة"إسرائيل"
  .الجانب الفلسطيني من تبعات الموافقة على الخطة

 في حينه، رفض علنا الموافقة على الخطة، وقال "إسرائيل"أن آرييل شارون رئيس وزراء : األمر الثاني
  . أربعة عشر تحفظا عليها"إسرائيل"نا أيضا إن لدى عل
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أن قيادة السلطة الفلسطينية، عادت فجأة، ومن خالل خطة أمنية يشارك بها الجنرال : األمر الثالث
وترجمت التنفيذ بعملية اعتقاالت تجري . دايتون، إلى البدء بتنفيذ خطة خارطة الطريق من طرف واحد

حت شعار ضبط األمن، وتحت شعار أن السالح الشرعي الوحيد هو سالح في الضفة الغربية منذ أشهر ت
إن األمن هو "السلطة، وسالح األجهزة األمنية، بينما بدأ الجنرال دايتون يقول في محاضرات رسمية 

  ."طريق السالم
 إن هذا كله يجري التذكير به، عبر التصريحات، أو عبر االعتقاالت، عند كل جلسة من جلسات الحوار،

لتذكير المتحاورين أن هذا هو المضمون الذي ال بد من اعتماده إلنجاح الحوار، وإال فإن الحوار سيمتد 
  .شهرا آخر، ثم شهرا آخر، وتبقى غزة محاصرة

هل يستطيع طرف فلسطيني، وإزاء أربعة عشر تحفظا إسرائيليا، على خطة خارطة .. نسأل هنا
  الطريق، أن يصوغ ضدها تحفظا واحدا فقط؟

 ستتراجع عن تحفظاتها األربعة عشر، بعد أن "إسرائيل"هل يضمن المفاوض الفلسطيني أن .. ونسأل هنا
  يطبق الطرف الفلسطيني كل ما يترتب عليه؟

تحوم هذه األسئلة وغيرها في أجواء الحوار الفلسطيني في القاهرة، وتحوم في أجواء االتصاالت العربية 
  .المعنية بهذه الحوارات

 . هنا كثيرة كثيرة، ولكن اإلجابات حولها قليلة قليلةواألسئلة
 5/7/2009الشرق األوسط، 

  
 حماسة لها ومقاومة ضدها: جهود استقطاب يهود العالم إلسرائيل .53

 أسعد عبد الرحمن. د
 االقتصادية الشديدة التي تعصف األزمةأن ): جلعاد شارون (اإلسرائيليبعبارات متوجعة، يقول الكاتب 

 غادروا إسرائيليين وإعادة) البالد (إلىفرصة استثنائية لمرة واحدة لجلب المهاجرين اليهود بالعالم هي 
 انحالل االتحاد أعقاب بعد أن مر عقدان من الزمن تقريبا منذ موجة الهجرة الكبرى في "إسرائيل"

 إذا)! البالد (إلى بدون المليون مهاجر تقريبا ممن جاءوا "إسرائيل" تتصوروا أنواآلن حاولوا . السوفييتي
إذن، هذا، ما تخشاه إسرائيل من انخفاض منسوب .  سترون كارثةفإنكمتخيلتم ذلك على نحو سليم 

 فلسطين إلىالهجرة إليها وكذلك من الهجرة المعاكسة التي تعصف بها، خاصة وأنها تعتبر جلب اليهود 
 .تهاهو االستثمار األكثر جدوى لديمومة حياتها والزدهارها وتعزيز قو

 مقاالت متالحقة تروج ألخبار قمع أوروبا لليهود وحثهم على الهجرة اإلسرائيليةمؤخرا، نشرت الصحف 
وحسبنا اآلن االقتباس من مقال مفعم . حيث يتجمع اليهود في وطنهم القومي!) بلد األمان(إلى إسرائيل 

لكن يا ! أخرىذا السؤال مرة يصعب تصديق أن يسأل ه: قال فيه) غي بخور(بالمبالغة والتعميم للكاتب 
؟ هل يستطيع اليهود في أوروباأهنالك مكان لوجود يهودي في : ويلنا، انه يثار مع ذلك بعد سبعين سنة

فاليهودي لم .  العيش كجمهور فخور في تلك القارة ذات الذاكرة الفظيعة؟ الجواب هو بالنفي2009سنة 
اتركوا القارة التي : أوروبايختم مقاله محرضا يهود و. يعد يستطع أن يظل حبيسا وراء باب وقفل خائف

يوجد لكم وطن، فلماذا . إليكم في حاجة "إسرائيل"فنحن في . تذكر، بخفقان سريع للقلب، معاداتها للسامية
 فقط، بل من "إسرائيل"لن تأتوا من اجل . توافقون على ان تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة؟

في النطاق ذاته، وفي سياق ترويجها لتنامي الشعور المعادي !!!! أبنائكممن اجل مستقبل اجل هويتكم و
 استقصائيةلليهود في بلدان أوروبا، ركزت الصحف اإلسرائيلية على نشر وترويج مضمون دراسة 

بلدان أثبتت فيها ارتفاعا في نسب المعاداة لليهود في عدة ) بيو األميركي للدراسات(أجراها مؤخرا مركز 
) النزعة الشتاتية(أوال : هناك رؤيتان: يفند الطرح أعاله قائال) أنتوني ليرمان(غير أن الكاتب ! أوروبية

التي تنظر لليهود األوروبيين على أنهم متحضرون وينظرون إلى المستقبل، مستفيدة من التعددية 
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وي تكون فيه الحقوق اإلنسانية األوروبية، وتلعب دورا كامال في اإلسهام ببناء مجتمع مدني أوروبي ق
لليهود في أوروبا حالة إيجابية خالقة وقابلة ) النزعة الشتاتية(بهذا المفهوم، تكون هذه . للجميع متساوية

التي تعتبر ) الصهيونية الثقافية(ثانيا، هنالك . لإلدامة، وال تنطوي على فكرة المنفى أو انتظار العودة
دية، والمصدر الوحيد لإللهام الروحي والثقافي والديني الذي يستطيع إعادة  المركز للحياة اليهو"إسرائيل"

هذه . "إسرائيل"ـفي أوروبا التي تضج بنزعة جديدة من المعاداة لليهود ول) الشعب اليهودي(توحيد 
إن فكرة الشتات : ويضيف بوعي راق. النظرة، تروج لفكرة المكوث تحت المظلة العرقية الصهيونية

اليوم، لم .  خيار لليهود في أوروبا فحسب، وإنما تقدم لليهود أيضا طريقا للخروج من األزمةليست أفضل
  اليوم ماأوروبافالحرية التي ينعم بها يهود .  أحد ليفتح لهم الباب أو ليقيم لهم مظلةإلىيعد اليهود بحاجة 
 .تزال تثير الدهشة

) روجيه كوكرمان(، عبر "إسرائيل"ـ والعالم لوفي سياق ردود الفعل الرافضة لدعوات جلب يهود أوربا
 في "إسرائيل"رئيس جمعية المنظمات اليهودية الفرنسية عن استيائه وصدمته، حيث قدم احتجاجا لسفير 

 على تشجيع اليهود في العالم للهجرة إلى األساسيةباريس على قرار الوكالة اليهودية، التي تعمل بالدرجة 
وبحسب رئيس الوكالة . فوجئت وصدمت بهذا) كوكرمان(وأعرب . ع جمعيته، دون التشاور م"إسرائيل"

هناك أسباب قطعية جديدة بدأت تتحدد بالنسبة ليهود أوروبا والواليات المتحدة ): زئيف بيلسكي(اليهودية 
 نقطة اجتذاب لهم، كذلك باقي يهود العالم، حيث برز على السطح "إسرائيل"الذين لم يعودوا يرون أن 

واالندماج، وازداد ميل اليهود لالندماج في مجتمعاتهم األصلية وفي المحيط ) الذوبان(ة عامل التمثل وبقو
 بالمئة من اليهود في العالم يعيشون في بالد مستواهم المعيشي فيها 90: ويضيف. الذي يعيشون فيه

القطاعات  من وجهة نظر بعض "إسرائيل"بل أضحت . "إسرائيل"أعلى من المستوى المعيشي في 
عند قطاعات من -اليهودية الثرية في العالم، دولة من الخطر العيش فيها ووجودها موضع شك، فزالت 

 نفسها فيها، وتستند إليها في تحشيد اليهود وراءها باعتبارها "إسرائيل" الصفة التي كانت ترى -اليهود
 !.موطن السالمة اليهودية

  5/7/2009الرأي، األردن، 
  

  ائل اليسار في مربع السلطة؟لماذا تقف فص .54
  سر الزعاترةيا

في سياق ما يجري في الضفة الغربية من عملية اقتالع لحركة حماس، تبدت على نحو أكثر وضوحا 
مواقف فصائل اليسار من الوضع في الساحة الفلسطينية، السيما النزاع الدائر بين السلطة وحركة 

خيرة تم استيعابها في مؤسسات السلطة، ومن حماس، وليس بين حركتي حماس وفتح، ألن هذه األ
نقول ذلك ألن ربط استهداف المجاهدين وبرنامج . رفضوا ذلك يغردون بال جدوى خارج السرب

المقاومة باالنقسام ليس صحيحا بحال، بدليل أننا إزاء سلطة تعلن ليل نهار التزامها بخريطة الطريق التي 
  ".والتحريضوقف العنف "ينص البند األول منها على 

ليس من العسير القول إن مواقف قوى اليسار وعلى رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية كانت معظم 
الوقت منحازة لطرف السلطة، وقد تجلى ذلك على نحو أكثر وضوحا في مسلسل حوارات القاهرة، 

ة عمليا، اللهم باستثناء وحيث يصعب إيجاد أي فرق بينها وبين الوفد الذي يمثل حركة فتح نظريا والسلط
  .مواقف هامشية ال تقدم وال تؤخر في مسيرة الحوار

نتذكر هنا أن الجبهتين كانتا ضد أوسلو، ولكنهما انخرطتا عمليا في مؤسساته، وعاد األمين العام للجبهة 
سكرية إلى الداخل قبل أن يغتاله اإلسرائيليون إثر مشاركة الجبهة في الفعاليات الع) أبو علي مصطفى(

أثناء انتفاضة األقصى، فيما آثر نايف حواتمة البقاء في الخارج، وهي خطوة ذكية في واقع الحال، ألنها 
تركته يصول ويجول ويطلق التصريحات، بينما لم يكن باإلمكان ضمان مصيره في الداخل، أقله من 
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بطاقات يعرف الجميع زاوية الحصول على بطاقات الفي آي بي التي يحصل عليها قادة السلطة، وهي 
  .ثمنها السياسي

ماهر (وبينما يغرد أحد قادة الشعبية في دمشق . اليوم تقف الجبهتان على صعيد واحد إلى جانب السلطة
خارج السرب، يعمل قادتها في الداخل مع السلطة في ظل غياب األمين العام أحمد سعادات ) الطاهر

 جانب السلطة تأكيدا على تمثيلها لفصائل منظمة داخل السجن، وبعد تحول عبد الرحيم ملوح الى
التحرير، وبالطبع بعد أن خرج من السجن في واحد من الحوافز التي قدمها اإلسرائيليون للسلطة كي 

  .تواصل التزامها ببنود خريطة الطريق
، ال يعرف بالطبع كيف يكون الموقف على هذا النحو، وكيف يجيب قادة الجبهتين عن سؤال المستقبل

مستقبل القضية في ظل واقع السلطة والعقيدة التي تعمل على أساسها أجهزتها األمنية، وفي ظل 
  .اإلصرار على ما يسمونه هم أنفسهم المفاوضات العبثية

لنفترض أن حماس أخطأت بمشاركتها في انتخابات أوسلو، وهي كذلك من وجهة نظرنا على األقل، 
ات الخطأ من قبل، والفارق أن حماس لم تنكس راية المقاومة، وهي ارتكبوا ذ) أعني قوى اليسار(لكنهم 

نفذت عملية الوهم المتبدد بعد شهور من فوزها في االنتخابات، والتي كلفتها ثمنا باهظا، ال سيما في 
دعك من حجم (الضفة باعتقال جميع نوابها، ثم ها هي تسمح للجبهتين بأجنحة عسكرية في قطاع غزة 

  ).واقعمساهمتها في ال
عندما يعمل هؤالء حثيثا على إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنتخابات، وفي ظل وضوح سافر 
في البرنامج السياسي للطرف الذي يتحالفون معه، وعندما يتواطئون مع مطالبة السلطة لحماس 

داء األيديولوجي باالعتراف بشروط الرباعية، عندما يفعلون كل ذلك، فهل يمكن تفسير ذلك بغير الع
  .، إلى جانب المصالح الشخصية؟،)ليس اليساري بالضرورة(

 في 7هي في حدود ) بحسب القائمة النسبية(يبقى القول إن حصة جميع قوى اليسار في الساحة الشعبية 
، حتى لو مثلت في الحوارات ثقال بانحيازها الكامل لفريق دون فريق، لكن ) منها للشعبية4(المئة 

 الواقعية أننا إزاء قوى يتبخر مددها الشعبي، وهي تقترب من النهاية أكثر فأكثر بسبب بؤس الخالصة
 .المواقف وتناقضها وضآلة الدور

  5/7/2009الدستور، األردن، 
  

  :كاريكاتير .55
  

  
  5/7/2009قطر،  لشرق،ا


