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  ة أكاذيبعدها فبركت الحركةو... السلطة تتحدث عن مصادرة أموال وأسلحة لحماس بالضفة .1

 غزة، فتحي صباح أن الناطق باسم األجهزة األمنية في  عن مراسلها فينقالً 6/7/2009الحياة، نشرت 
األجهزة األمنية صادرت ثمانية ماليين ونصف المليون "الضفة الغربية العميد عدنان الضميري كشف أن 

وقال ". دوالر من أعضاء في حركة حماس كانت تستغل لبناء جهاز أمني لها في الضفة الغربية
نحو (صادرنا خالل األشهر القليلة الماضية مبالغَ مالية : "اإلخبارية المحلية أمس" معاً"الضميري لوكالة 

صادرنا أسلحة : "وأضاف". دخلت إلى األراضي الفلسطينية بطريقه غير مشروعة)  مليون دوالر8.5
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معدة ومتفجرات بكميات كبيرة في مدن نابلس والخليل وقلقيلية، إضافة إلى عشرات العبوات التي كانت 
األجهزة األمنية اكتشفت "وأشار إلى أن ". للتفجير من عناصر في حماس كانت ستستغل بطريقة بشعة

شققاً في نابلس اشترتها حماس كانت معدة كغرف عمليات بين الضفة وقطاع غزة لتنفيذ أوامر تصدر 
  ."من هناك، منها خطف مسؤولين وعناصر في الضفة، ومخططات أخرى تمس األمن والقانون

لدى السلطة الفلسطينية معتقلين متهمين "ونفى اتهامات حماس بممارسة االعتقال السياسي، وقال إن 
مستمرون في عملنا حتى تتوقف حماس عن : "وأضاف". بحيازة السالح وتهريب المال غير المشروع

 الظواهر عملها بالتخطيط وتنفيذ انقالب في الضفة كما فعلت في غزة، ونحن مستمرون في محاربة كل
  ".الخارجة عن القانون ألنها تشكل اعتداء صارخاً على القانون وأمن المواطن

 رام اهللا، أماني سعيد أن مصدراً أمنياً نقالً عن مراسلها في 6/7/2009الجريدة، الكويت وأضافت 
 مليون 23إن قوات األمن الفلسطينية صادرت خالل األشهر الثالثة الماضية " الجريدة"فلسطينياً قال لـ
 ماليين يورو من صرافين يتبعون حماس أو تجار يتعاملون مع الحركة إلدخال 8.9دوالر أميركي و

 مليون دوالر، وصل إلى 23وكشف المصدر أن مبلغ الـ . األموال إلى الضفة مقابل عموالت كبيرة
" حماس غزة " ماليين يورو من8.9من العاصمة اللبنانية بيروت، في حين وصلت الـ " حماس الضفة"

  .لتنفيذ عمليات ضد قوات األمن وشخصيات مسؤولة في السلطة وحركة فتح والحكومة الفلسطينية
 جهاز كمبيوتر محموالً في مدينة نابلس وحدها كشف مخطط لحماس 11وأوضح المصدر أن مصادرة 

ستقبلية للحركة، الم" القوة التنفيذية"تسعى من خالله إلى تفريغ عشرات الشبان في المدينة تحت بند 
 دوالر شهرياً، وهو ما 1000 إلى 500مضيفاً أن عناصر حماس وعدوا الشبان برواتب تتراوح بين 

  .شجع العشرات لالنضمام إلى قائمة األسماء
. من رام اهللا أن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، د 5/6/2009قدس برس، وأوردت وكالة 

لقد اعتدنا على مثل هذه التصريحات والفبركات "تصريحات الضميري   محمود الرمحي، قال معقباً على
اإلعالمية من الضميري، الذي يهدف من ذلك إلى توتير الساحة الفلسطينية كلما اقتربنا من التوصل إلى 

هذه "، وتابع "أنا شخصياً لم أسمع مثل هذا الكالم في الضفة الغربية"وأضاف الرمحي ". اتفاق
عن الصحة، وتهدف لتوفير المبررات الباطلة الستمرار اختطاف قرابة ألف من أبناء التصريحات عارية 

يريد من ذلك أن يفشل الحوار "، مؤكداً أنه صانع القرار في األجهزة األمنية "حماس بالضفة الغربية
  .، على حد تعبيره"ي أنه يؤدي التزامات خارطة الطريقسرائيلويثبت لالحتالل اإل

أيمن طه، القيادي   أن صالح النعامية،غزنقالً عن مراسلها في  6/7/2009األوسط، الشرق وأشارت 
تصريحات عدنان الضميري، بأن حماس أنفقت ماليين الدوالرات من أجل اعتبر في حركة حماس، 

محاولة لتبرير ضرب الحركة والقضاء عليها، ودليل "تأسيس جهاز أمني لها في الضفة الغربية، بأنها 
 ".األجهزة األمنية في الضفة الغربية للقضاء على فرص نجاح الحوار الوطنيعلى سعي 

، قال طه، إن األموال التي يتحدث عنها الضميري، تعود لجمعيات "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ
برعاية أسر الشهداء واألسرى، وهي أليتام وضعفاء، ومثل هذه الخطوات تأتي لمفاقمة "خيرية تقوم 
، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي تقوم فيه حكومة فياض "ألسر سوءاأوضاع هذه ا

فبركة "واعتبر طه، أن تصريحات الضميري، تأتي في سياق . بتعقب المقاومة، واعتقال المقاومين
األكاذيب الهادفة لتبرير إفشال الحوار، ومنح مسوغات لمواصلة ضرب حركة حماس في الضفة 

واعتبر طه، أن حديث . تبرا أن كل الجهود الهادفة للقضاء على حماس ستبوء إلى فشل كبير، مع"الغربية
اسطوانة "حكومة فياض، وأجهزتها األمنية عن تخطيط حماس للقيام بانقالب في الضفة الغربية، بأنها 

مطاردة إن كانت السلطة تطارد نشطاء حماس ألنهم يخططون لالنقالب، فلماذا تتم "، متسائال "مشروخة
 .،"نشطاء حركة الجهاد اإلسالمي أيضا
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 ".الباطلة"ووصفتها بـ كتائب القسام نفت تصريحات الضميريأن  6/7/2009القدس العربي، وجاء في 
انه ليس غريبا أن تصدر مثل  "األحد" القسام"أبو عبيدة في حديث خاص لموقع " القسام"وقال الناطق باسم 

ألنه ومن يتحدث باسمهم يشكلون الوكالة األمنية للكيان الصهيوني هذه االدعاءات واالتهامات عنه، 
واإلدارة األمريكية، وهم يتصرفون بناء على ذلك، وإذا لم يتصرفوا بهذا الشكل فلن يجدوا أنفسهم في 

كان األولى بهذه العصابات التي تدعي االنتماء للوطن أن تصادر "وأضاف  ".مناصبهم في اليوم التالي
 بأموال الشعب الفلسطيني، ويسرقون ًاسدين المتنفذين في السلطة، الذين يتاجرون جهاراً نهاراأموال الف

  ".المال العام، ويفتتحون مواخير العار والخمر والكازينوهات في الضفة الغربية
  

  السلطة تسعى لفتح قناة اتصال مباشر مع حماس من خالل الدويك .2
نية رفيعة المستوى بقيادة السلطة األحد أن األخيرة تعمل أكدت مصادر فلسطي:  وليد عوض- رام اهللا 

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي . على فتح قناة اتصال مباشر مع حركة حماس من خالل د
بأن هناك اتصاالت تجري حاليا ما بين القيادة " القدس العربي"وأوضحت المصادر لـ. الفلسطيني

 إلى أن الدويك الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأشارت المصادر. الفلسطينية والدويك
ناصر . مؤخرا أكد لألخير بأنه يتحدث باسم حركة حماس وبأنه احد قادتها وذلك عكس ما كان يطرحه د

ونوهت المصادر بأن عباس أوعز لقيادات . الدين الشاعر بأنه مستقل وال يستطيع الحديث باسم حماس
 للتواصل مع الدويك وفتح قناة اتصال مباشر مع الحركة من خالله بهدف في فتح وبعض من مستشاريه

  .إنهاء االنقسام الفلسطيني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية
من مصادر في حماس بأن الدويك يعمل على حشد قيادات حماس في الضفة " القدس العربي"وعلمت 

لحركة في الضفة الغربية تستطيع القيادة الغربية من حوله بحجة انه ال بد أن يكون هناك عنوان ل
وأشارت المصادر بأن الدويك بدأ . الفلسطينية الحديث معه بشكل مباشر بهدف إنهاء االنقسام الفلسطيني

بسحب بساط قيادة الحركة في الضفة من تحت قدمي الشاعر، وانه مصر على أن يكون هناك عنوان 
  . حال فشل الجهود المصرية ورعايتها للحوار في القاهرةللحركة بالضفة إلجراء الحوار في الداخل في

  6/7/2009القدس العربي، 
  

  من ال يريد حل قضية الالجئين ال يريد حل قضايا الوضع النهائي: عباس .3
شدد الرئيس محمود عباس أمس على أن من ال يريد حل قضية الالجئين :  إبراهيم أبو كامش-رام اهللا 

وقال الرئيس عباس خالل ". ال يريد حال لكل قضايا الوضع النهائي"فاوضات الفلسطينيين على طاولة الم
إن موضوع الالجئين هو إحدى قضايا الوضع "حفل وضع حجر األساس للمتنزه الوطني في مدينة البيرة 

النهائي، ونحن متفقون منذ أوسلو أن هذه القضية توضع على الطاولة وأساس بحثها هو خطة خارطة 
". 194ذات المبادرة العربية التي تقول بحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب القرار الطريق، وبال

عندما يقولون إن هذا الحل خارج الطاولة، إذا هم ال يريدون بحث قضايا المرحلة النهائية سواء "وأضاف 
  ".كانت الجئين أو غيرها

غير شرعي على كل شبر "ووصفه بأنه " يةي في األراضي الفلسطينسرائيلاالستيطان اإل"وانتقد الرئيس 
هذا االستيطان ليس له شرعية إطالقا ويجب أن يزال وعندما نطالب بوقف األنشطة "وقال ". من أرضنا

  ".االستيطانية نقول أوقفوا، ولكن ليس معنى هذا إننا نقبل ما بني في السابق
وفدنا في الحوار هي القبول بأي شيء تعليماتنا كانت ل"وفي موضوع الحوار الوطني، قال الرئيس عباس 
من يقول إننا ذهبنا بشروط مسبقة فان كالمه "وقال ". يعرض عليكم من اجل الخالص من هذا الوضع

غير صحيح، نحن نريد أن ننسى الماضي والجراح وتجاوز كل ما حصل من اجل هدف أسمى وهو 
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سنتصل مع " الجاري، قال الرئيس وحول تأجيل الحوار إلى وقت الحق من الشهر". الوحدة الوطنية
  ".األشقاء المصريين للتأكد من المواعيد المناسبة لهم

 6/7/2009الحياة الجديدة، 
 

  حماس تبحث عن مبررات لتأجيل الوصول التفاق وطني وتسعى لتأجيل االنتخابات: الزعنون .4
حدوث حراك في "ون استبعد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعن:  نادية سعد الدين–عمان 

إكساب المشروعية األميركية على طلب "، محذراً من " ليبرمان-العملية السلمية خالل عهد نتنياهو
وقال الزعنون في حديث ".  باستخدام المجاالت الجوية العربية مقابل التجميد المؤقت لالستيطانإسرائيل

، غير مستبعد "لدولة الفلسطينية من محتواهاال أفق سياسياً بعدما أفرغ نتنياهو ا"في عمان " الغد"إلى 
 على إعالن الدولة، بعدما التفت على المبادرة العربية للسالم بطلب التفاوض حولها، فيما إسرائيلالتفاف "

  ". عاماً إلى نتيجة60لم يفض التفاوض معها الممتد عمره ألكثر من 
، "ي، متخذة االعتقاالت ذريعة لذلكحماس تبحث عن مبررات لتأجيل الوصول التفاق وطن"وأضاف أن 
توجه حماس للطلب بالربط بين انتخابات التشريعي والرئاسي والوطني في الداخل مع اختيار "كاشفاً عن 

يناير /  كانون الثاني25ممثلي األخير في الخارج، لاللتفاف على االستحقاق االنتخابي المتفق عليه في 
ترك موضوع االعتقاالت لحكم الراعي "لزعنون ضرورة ورأى ا". المقبل، وتأجيله لمدة عامين

الفصائل الوطنية الثمانية محقة في المذكرة التي رفعتها مؤخراً للقيادة المصرية "، الفتاً إلى أن "المصري
إلعالن رفضها االلتزام بنتائج الحوار الثنائي بين فتح وحماس، إذ ال يمكن اعتبارها شاهد زور بعدما 

  ".لة في الحوار منذ بدايتهكانت حاضرة وممث
ال يوجد مقاومة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، والسلطة الوطنية في الضفة جادة في تنفيذ "وقال 

، وإذا "سياستها بمنع تخزين وحمل السالح وتبييض األموال أو نقلها إلى غزة تحت طائلة االعتقال
  ".صري تقديرها والتنبيه لهاتجاوزات في هذا الشأن، فمطلوب من الراعي الم"حصلت 

تأجيل الحوار الوطني إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي يضع شكوكاً حول عقد "واعتبر أن 
إبداء جهات عربية، مصر وسورية، استعدادها لرئيس السلطة "، بالرغم من "المؤتمر العام السادس لفتح

  ".حاوي من قطاع غزة في المؤتمر كادر فت400الوطنية محمود عباس بضمان مشاركة أكثر من 
إعادة النظر في "غير أن عدم إتمام الحوار الوطني في نهاية الشهر الحالي يستوجب، وفق الزعنون، 

 مؤتمرات مصغرة 3األخذ بنظام الساحات بعقد "، مقترحاً "كيفية وتوقيت عقد المؤتمر الحركي لفتح
  ".ة والمجلس الثورييختار ممثلوها القيادة الممثلة في اللجنة المركزي

  6/7/2009الغد، األردن، 
  

  النائب جمعة يطالب باإلفراج عن المعتقلين السياسيين كافة من فتح وحماس .5
طالب النائب عن فتح اشرف جمعة عضو لجنة المصالحة في حوار القاهرة :  فتحي صباح- غزة 

معلومات مؤكدة تشير إلى "ه وقال إن لدي". باإلفراج عن المعتقلين السياسيين كافة من فتح وحماس"
تعرض عدد من معتقلي فتح النتهاكات صارخة ومعاملة ال إنسانية، إذ تعرضوا للضرب المبرح والشبح 
وعدم النوم مع وجود عصبة على أعينهم أليام متواصلة، وأن العشرات منهم اآلن في حال موت بطيء، 

واب أعضاء لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان وطالب زمالءه الن". وصرخاتهم تمزق سكون الوحدة الوطنية
بزيارتهم واالطمئنان "في المجلس التشريعي ومؤسسات حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر 

فتح ال تعتقل أحداً، وهي ضد االعتقال السياسي، "وقال إن ". عليهم، والعمل على اإلفراج الفوري عنهم
جاهدة إلى اإلفراج عن كل معتقل سياسي لحماس في الضفة، ، وهي تسعى )في غزة(وليست لها سجون 

ودعا األطراف كافة على الساحة ". وبذلت جهداً وما زالت تبذل الجهد عبر الوسائل المتاحة لها
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باإلسراع في إنهاء االنقسام الفلسطيني، وتهيئة األجواء االيجابية من أجل إنجاح الحوار "الفلسطينية 
  ".الوطني

  6/7/2009الحياة، 
  

   في رام اهللا تضامنا مع زمالئهم المختطفينيعتصمونالنواب  .6
اعتصم نواب من المجلس التشريعي، في مدينة رام اهللا، تضامناً مع زمالئهم المختطفين لدى : رام اهللا

إن هذا االعتصام يأتي ضمن حملة : وقال النواب خالل كلمات تضامنية ألقوها. يسرائيلاالحتالل اإل
  . ية مع النواب األسرى في الذكرى الثالثة الختطافهمالتضامن الدول

ونواب كتلة التغيير واإلصالح، وعدد , عزيز دويك. وشارك في االعتصام رئيس المجلس التشريعي د
  . من نواب الكتل البرلمانية المختلفة، وذوو النواب المختطفين في الضفة الغربية

  6/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الصحراوية تزداد سوءاًأوضا: التحريرمنظمة  .7
أكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أو أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات : عمان

زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية . وقال د. الصحراوية على الحدود السورية العراقية، يزداد سوءا
يس دائرة شؤون الالجئين، على أن المنظمة تتابع أزمة هؤالء الالجئين في مخيمات لمنظمة التحرير، رئ

) 5/7(األحد " قدس برس"وأوضح األغا، في تصريح صحفي مكتوب، تلقته ". التنف"و" الوليد"و" الهول"
 الظروف الحياتية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات الصحراوية صعبة للغاية، وهي تتجه نحو"على أن 

 مئوية، والتهاب الرمال الصحراوية وانتشار 50األسوأ مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة فوق 
األفاعي والعقارب، عالوة على انعدام الخدمات الطبية وشح المياه الصالحة للشرب، محذراً من انتشار 

 ".األوبئة واألمراض في صفوف الالجئين إذا بقي الوضع على ما هو عليه
والبعض "غا، عن أن عدد كبير من الالجئين في تلك المخيمات، يعانون من األمراض المزمنة وكشف اآل

  ".اآلخر يالحقهم خطر الموت، خصوصاً أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والصدرية
  5/7/2009قدس برس، 

 
  جديدة انتداب وزراء للمشاركة في حكومة  من عباس حولحماس تنفي تلقيها اقتراحاً .8

 تلقي حركته عرضا من عباس بأن يتم انتـداب خمـسة            األحدى القيادي في حماس إسماعيل رضوان       نف
  .وزراء من قبلها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية القادمة في حالة تشكيلها

وأوضح رضوان أن هذا كالم غير صحيح وليس له أساس من الصحة، وأن حركته ترفض التعامل مـع                  
ومة فياض وأي شيء آخر حتى لو كان عباس، كون األخير فاقدا للـشرعية،              شيء غير شرعي مثل حك    

نريد أن نوضح بأنه ال يحق للرئيس عباس تشكيل أو ترشيح وزراء جدد             "وتابع   .على حد أقوال رضوان   
  ".لحكومة غير شرعية

  6/7/2009القدس العربي، 
  

    أطاحت بالحوار بالضفة ُأرسلت إلى مشعلنواب حماسل "مذكرة تحفظات": "األخبار" .9
تضع جملة من االعتراضات التي يبدو أنه كـان           رسالة التحفّظات  على" األخبار"حصلت  : حسام كنفاني 

 جديدة ظهرت إلى السطح بعد لقاء سليمان      المطالب  وهذه ال  .لها دور في إطاحة الجلسة الحوارية السادسة      
" مذكّرة تحفّظـات  "غربية، الذين بعثوا    يبدو أن مصدرها نواب الحركة اإلسالمية في الضفة ال        ،  ـ مشعل 

  .إلى قيادة المكتب السياسي في دمشق
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غير أن رسالة النواب لم تقف عند حدود االهتمام بالضفة، بل حملت جملة من المطالب والتحذيرات، لو                 
مـن القبـول    "فقد حذّر النـواب     . تبنّاها المكتب السياسي للحركة فمن شأنها أن تنسف الحوار من أساسه          

ضية الذهاب إلى االنتخابات من دون إصالح األجهزة األمنية أو من دون تنفيذ بقيـة بنـود االتفـاق                   بق
الشامل، وخصوصاً منظمة التحرير أو أن تكون عملية اإلصالح في غزة فقط وإرجاء عملية اإلصـالح                

خالفات كلها إلى   ، وهو ما تنص عليه الورقة المصرية، إذ ترحل ال         "ألجهزة الضفة إلى ما بعد االنتخابات     
  .إصالح لألجهزة األمنية، ساحتها قطاع غزة فقط" تجربة"لجنة فرعية، وتكتفي بـ

 في المئة مـن     15 إلى   10كذلك حذّرت الرسالة من تأجيل ملف المصالحات الداخلية، وأن يكتفى بإنجار            
  .قة المصريةالملف، ويترك الباقي للجنة عربية إلكمال الموضوع، وهو أيضاً ما تنص عليه الور

ولم توفّر مالحظات نواب الضفّة للجنة المشتركة التي ستشرف على عملية االنتخابات واإلعمـار مـن                
أخذ تفويض للجنة مـن المجلـس       "خالل التنسيق مع الحكومتين في الضفة وغزة، فشددت على ضرورة           

ـ "، وعلى ضرورة االتفـاق علـى        "التشريعي، من دون أن تأخذ حكومة فياض ذلك        فها الـوظيفي   وص
في اللجنة من قبل    " حماس"كذلك طالبت بضمانات بعد اعتقال ممثّلي       ". وصالحياتها وتركيبتها ومرجعيتها  

  .يين أو السلطة في الضفة في حال تعثّر الحوارسرائيلاإل
الحصول على اعتراف دولي باللجنة أم ستكون أدنى بالمستوى عملياً          "وتساءلت الرسالة ما إذا كان سيتم       

  ".حكومة سالم فياض، وبالتالي ال قيمة للقرارات التي ال تعجب فياض أو أبو مازن؟من 
األبرز في الرسالة كان المالحظات على موعد االنتخابات، إذ تضمنت جملة من المقترحات تصب فـي                

 أن أوضاعنا في الـضفة    ) على األقل (واضح جداً لنا    "ويقول النواب في رسالتهم     . خانة تأجيل االنتخابات  
بعـد المـصالحة    ) سنتان على األقـل   (الغربية ال تسمح باالنتخابات، ونعتقد أن هناك حاجة لفترة زمنية           

وعودة الحريات والنشاطات والمؤسسات، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الداخل والتحضير النفسي والمادي             
  ".لالنتخابات

: الكل الفلسطيني إلى ثالثة أقاليم هـي      "يقضي بتقسيم   " اقتراح استراتيجي "األخطر في رسالة النواب كان      
، وذلك بعد تعديل القانون األساسي للسلطة، على أن يكـون لكـل إقلـيم               "الضفة الغربية وغزة والخارج   

مجلسه التشريعي ومجلسه التنفيذي، وتكون منظمة التحرير هي المسؤول العام وتهـتم بملفـات تتعلـق                "
أهم مـا   "ورأى النواب أن    .  نظام كونفدرالي مثلّث األطراف    ، أي ترسيخ  "بالخارجية والعالقات والالجئين  

يميز هذا االقتراح أنه يعطينا مرونة القرار والممارسة في ما يتعلق بالمشاركة في الحكـم واالنتخابـات                 
 ".وغيرها، بحيث يمكن أن يكون القرار باتجاه معين في موقع ما وغير ذلك في موقع آخر

  6/7/2009األخبار، 
 

   على اإلدالء باعترافات محددةبعض معتقلي الحركة لطة بالضفة تقوم بإجبارالس: حماس .10
حماس في بيان لها، أمس، النقاب عن أن السلطات األمنية بالضفة عمدت إلى إجبار               حركة   كشفت :غزة

إن الحركـة تـستهجن     :" وقال البيان . بعض المعتقلين لديها على االعتراف باتهامات لتأكيد هذا المخطط        
من رام اهللا ، خاصة ما      ) مقر قيادة السلطة  ( اإلسفاف واستمراء الكذب البواح من قبل فريق مقاطعة          حالة

ورد مؤخراً على لسان محمود عباس وفهمي الزعارير وعدنان الضميري المتحـدث الرسـمي بلـسان                
  ".أجهزة أمن دايتون

الكـشف عـن خطـط      "ص  التصريحات الصادرة عن هذا الفريق بخصو     "في بيانها أن    " حماس"وأكدت  
؛ هي أكاذيب مكشوفة، ال رصيد لها على أرض الواقـع،           "الستهداف قيادات في السلطة أو تنفيذ تفجيرات      

وأشارت إلى أن ضغوطا كبيرة قد مورست على عناصرها المعتقلـين فـي             ". وكالم سخيف مللنا سماعه   
  . يلسجون السلطة بالضفة، إلجبارهم على االعترافات باتهامات من هذا القب

  6/7/2009صحيفة فلسطين، 
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   من خالل التزكية المركزيةلجنة يرفض الترشح لمروان: البرغوثيفدوى  .11
 مروان البرغوثي خـالل اجتمـاع للجـان         األسيرقالت فدوى البرغوثي زوجة      : وليد عوض  - رام اهللا 

ة لفـتح مـن     ان مروان يرفض الترشح لعضوية اللجنة المركزي      :" االحد    أمس االقاليم في الحركة بجنين   
ان مروان سيترشح لعضوية اللجنة المركزيـة، وللمـؤتمر الحـق           : "واضافت البرغوثي  ".خالل التزكية 

  ".الكامل بأن يمنحه العضوية عبر بوابة االنتخابات الديمقراطية
واكدت ان مروان البرغوثي ما زال يرى في المقاومة نهجا شرعيا لن يسقط طالما ان االحـتالل يـصر           

  . لالراضي الفلسطينيةعلى احتالله
واشارت البرغوثي الى ان زوجها يرى ان المفاوض المعتمد على المفاوضـات فقـط صـاحب نهـج                  

  .استسالمي مرفوض، وان المقاوم المعتمد على المقاومة فقط هو مغامر وهو نهج مرفوض ايضا
  6/7/2009القدس العربي، 

  
  ط يعقّد ملف شالياألسرىمنع الزيارة عن : حماس .12

 منع ذوي أسرى الحركة إسرائيلالدكتور سامي أبو زهري نية " حماس"صف الناطق باسم حركة و: غزة
 في قطاع غزة األسير يسرائيلاإل بأنه خطوة خطيرة ستعقد ملف الجندي أبنائهمفي سجونها من زيارة 

ياسة االبتزاز محاولة يائسة لممارسة س"واعتبر أن القرار يتنافى والقوانين الدولية، ويمثل . غلعاد شاليت
  ".للضغط على حماس للتخفيف من شروطها في ما يتعلق بقضية شاليت

، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات "مثل هذه الخطوة تتعارض مع القوانين الدولية"وقال أبو زهري إن 
ت تعقد هذه القرارا"وأكد أن ". بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات في حق األسرى"الحقوقية الدولية 

في جميع األحوال، فإن هذه الخطوات لن تفلح في دفع "، مشدداً على أن "ملف شاليت، وليس العكس
  ".الحركة إلى التراجع عن شروطها

 6/7/2009الحياة، 
  

   أي اتفاق شكلي بين فتح وحماس ال يعالج القضايا الجوهريةلن نقبل :الشعبية .13
ن لهجتها ضد الحوار الثنائي بين فتح وحماس، متهمة م" الجبهة الشعبية" صعدت :  فتحي صباح- غزة 

وتعهد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر ألّا . للشعب الفلسطيني" أوهام"الحركتين ببيع 
الجبهة لن تقبل أي اتفاق شكلي بين فتح وحماس ال "إن " الحياة"، وقال لـ"مجرد شاهد زور"تكون الجبهة 

هرية، وهي لها رؤية وطنية للمحافظة على الثوابت الفلسطينية بتوافق وطني بعيداً من يعالج القضايا الجو
وأضاف  ".المحاصصة والثنائية المقيتة ومحاوالت االلتفاف على روح ونتائج الحوار الشامل في القاهرة

  ."يكرس لحال االنقسام" اتفاقات ثنائية إنتاجمزهر أن إعادة 
 مضيعة إلىبدأ يتحول "ركزية للجبهة كايد الغول إن الحوار في القاهرة من جهته، قال عضو اللجنة الم

للوقت، وبيع أوهام للشعب الفلسطيني في وقت يجري التركيز على الحوار الثنائي الذي يبحث 
المحاصصة بين الطرفين بدالً من أن يكون حواراً شامالً إليجاد حلول وطنية للقضايا التي تسببت في 

 ."االنقسام
  6/7/2009اة، الحي

  
  قوى فلسطينية تدعو للتمسك بالحوار الوطني الشامل  .14

شددت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية أمس على ضرورة التمسك بإنجـاز            :  د ب أ   -رام اهللا   
ودعـت  ". كسبيل وحيد إلنهاء االنقسام واالنفصال الخطير في الوضع الفلسطيني        "الحوار الوطني الشامل    

االبتعاد عن محاولة حرف الحوار إلى حوار ثنائي بين حركتي فتح           "بيان صحفي مشترك إلى     القوى في   



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1485:         العدد       6/7/2009اإلثنين  :التاريخ

وحماس والتمسك بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بما ال يتجاوز الخامس والعشرين مـن كـانون               
  ".2010الثاني 

 اإلعمار للـشعب    كما دعت إلى التوصل إلى حكومة توافق وطني مؤقتة تعمل على رفع الحصار وتعيد             
الفلسطيني واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها مع التحذير من مغبـة االنـزالق إلـى                

  ". األمر الذي يهدد ببقاء حالة االنقسام واالنفصال"البحث في إمكانية تأجيلها 
  6/7/2009الدستور، 

  
  حمبيت لأغسطس في / آبفي  المؤتمر السادس لفتحعباس يؤكد عقد  .15

خـالل  األحد،    أمس  الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام لحركة فتح         قال :ـ وليد عوض   رام اهللا 
اؤكد لكم ان قـرار المجلـس        "،وضعه لحجر االساس للمتنزه الوطني في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية          

) اغسطس( من شهر آب     الثوري سينفذ بالحرف، وان مؤتمر الحركة سيعقد في مدينة بيت لحم في الرابع            
، وذلك في اشارة الى نفي ما نقل        "المقبل، وال مكان آخر لعقده، وال داعي لالستماع لالشاعات والدعايات         

عن مقربين من امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي حول امكانية عقد مؤتمر عام لفتح                 
  .لحمفي الجزائر مواز للذي تجري االستعدادات لعقده ببيت 

وكان مصدر فلسطيني رسمي نفى االحد استعداد الجزائر الستضافة مؤتمر عام لفتح مواز للمقرر عقـده           
ال صحة على االطالق لما ذكرته مصادر مقربة من فاروق القدومي امين سر             "وقال المصدر    .ببيت لحم 

 العام السادس للحركـة     اللجنة المركزية لحركة فتح عن استعداد الجزائر الستضافة مؤتمر مواز للمؤتمر          
  ".في حال انعقاده في بيت لحم

ان السفير الجزائري في تونس نفى بشكل قاطع ادعاءات المصادر المقربة مـن             : واضاف المصدر قائال  
  .القدومي بهذا الخصوص واكد وقوف الجزائر الى جانب القيادة الفلسطينية الشرعية

  6/7/2009القدس العربي، 
  

  ل إلى أي تفاهم مع واشنطن بشأن االستيطان  تنفي التوص"إسرائيل" .16
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيـاهو جـدد        ، أن   القدس، من   6/7/2009 الكويت   ،الجريدةذكرت  

أمس، رفضه التجميد التام لالستيطان في الضفة الغربية، كما أعلن وزير اإلعالم والـشتات اإلسـرائيلي      
 .يولي ادلشتاين

المتشددون » ليكود«وزراء ، أن  الناصرة مراسلها منأسعد تلحميعن ، 6/7/2009الحياة، وأضافت 
 رفضهم تجميد البناء في المستوطنات، وقال وزير شؤون اإلعالم يولي ادلشتاين إن رئيس إعالن واواصل

حتى اآلن لم تتم أية تفاهمات أو التزامات «صباح امس أنه » ليكود«الحكومة أوضح في لقائه مع وزراء 
وتابع ان تجميد االستيطان . »ميد البناء، وأرجو أال يقدم باراك أي تعهد لميتشل يمس بمواصلة البناءلتج
  .»مثله مثل تجميد الوالدة، وهو أمر يناسب أنظمة مثل النظام الصيني في عهد ما ال لدولة إسرائيل«

 وال حتى موقت في لن نسمح بأي تجميد«: وقال وزير البيئة المقرب من رئيس الحكومة يغآل اردان
البناء في المستوطنات، بل أقترح على المجتمع الدولي واإلدارة األميركية أن يطالبوا الفلسطينيين بالقيام 

  .»بلفتات طيبة وإبداء استعداد لعملية سياسية
وكررت الصحف العبرية أن إسرائيل أوضحت لواشنطن أنها مستعدة لوقف موقت للبناء في المستوطنات 

وكتبت .  قيام العالم العربي بخطوات ملموسة والحصول على ضمانات أميركية في شأنهافي مقابل
حجم وعمق تجميد البناء في المستوطنات «ان الرسالة التي تروج لها إسرائيل تقول إن » هآرتس«

  .»سيكونان طبقاً لحجم استئناف العملية السياسية واللفتات الطيبة من الدول العربية
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  " إسرائيل"خارج  الدولة وحل مشكلة الالجئينعتراف بيهودية اال..نجاز للحكومةأهم ا:نتنياهو .17
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ان المبادئ التي طرحها في :  أسعد تلحمي–الناصرة 

بيهودية  اإلسرائيلي، وفي مقدمها اعتراف الفلسطينيين - خطابه قبل ثالثة أسابيع لحل الصراع الفلسطيني 
في إسرائيل » محط إجماع قومي«، أصبحت »منزوعة السالح«إسرائيل وأن تكون الدولة الفلسطينية 

  .التي تقترب من يومها المئة» وأهم إنجاز لحكومته«
وقال نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس إن حكومته نجحت في أيامها المئة األولى في 

شرط أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة «أن مصطلح الدولتين للشعبين في ش» تحقيق توافق قومي«
الشعب اليهودي، وهذا يعني أن مشكلة الالجئين تجد حلها خارج حدود إسرائيل، وأن تحصل إسرائيل 
على ما تحتاجه من حدود قابلة للدفاع عنها، ما يعني تجريد كامل الدولة الفلسطينية من السالح، وهذه 

  .»جة األبرز التي حققتها حكومة الوحدة الوطنيةهي النتي
التي قال إنها » الرصاص المصبوب«على الحدود مع القطاع إلى عملية » الهدوء النسبي«وعزا نتانياهو 

. »والتعليمات التي أعطيتها تقضي برد قاس على أي إطالق نار... أنشأت بنية تحتية جيدة من الهدوء «
صلة على األمن الجاري وعلى األمن القومي، هذه هي األهداف التي إننا في معركة متوا«: وأضاف

  .»سترشدنا في السنوات القريبة لمصلحة كل مواطني الدولة
  6/7/2009الحياة، 

  
  على الحواجز في الضفة خاصة تتفنن في التنكيل بالفلسطينيين إسرائيليةشركات : بركة .18

ئيس الجبهة الديمقراطية للـسالم والمـساواة، ان        قال النائب محمد بركة، ر     :هير اندراوس زـ   الناصرة
االحتالل بات يخصخص التنكيل بالشعب الفلسطيني، ويوكل مهماته لشركات خاصة لتجني االرباح مـن              
جريمة التنكيل، ومن عذابات شعب واقع تحت االحتالل، مستعرضا اساليب التنكيل التـي تـتحكم بـزاد             

وجاء هذا في اطار طرح النائـب بركـة تقـارير            . الحواجز العامل الفلسطيني لدى مروره من احد هذه      
العبرية، عن ممارسات احدى الشركات الخاصة التي تدير الحاجزين         ' هآرتس'حقوقية نشرت في صحيفة     

  .االحتالليين عند مدينتي قلقيلية وطولكرم، على الهيئة العامة للكنيست
  6/7/2009القدس العربي، 

  
         "إسرائيل" طريقة إلسقاط ية تقترحمنظمة يهودية معادية للصهيون .19

قالت منظمة ناطوري كارتا اليهودية المعادية للصهيونية ولدولة إسرائيل إنها تقترح علـى الفلـسطينيين               
 ".وضع نهاية إلسرائيل خالل أقل من خمـس سـنوات  "لتحرير فلسطين و" طريقا ثالثا"والعرب ما أسمته  

شـل  "، بل يهـدف إلـى       "راحل الذي تم استنفاده، وال المقاومة     ليس برنامج الم  "وأضافت أن هذا الطريق     
  ".األسس التي يرتكز عليها النظام الصهيوني

خالـد مـشعل    ) حماس(وقالت المنظمة في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية            
تقترحه يتطرق إلى جملة    وقعها الحاخام إلحنان إستروفيتش من مدينة القدس إن هذا الطريق الجديد الذي             

من القضايا القائمة، بما فيها موضوع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وكذا الوضـع فـي                
  .قطاع غزة

وطالبت الرسالة حركة حماس بتجميد صفقة األسرى التي تسعى بموجبها إلى مبادلة الجندي اإلسـرائيلي               
يلعـب دورا   "ن في السجون اإلسرائيلية، مؤكدة أن شاليط        األسير جلعاد شاليط بمئات األسرى الفلسطينيي     

  .من مسألة تحرير بضع مئات من األسرى" أكبر بكثير
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ستكون خطـأ   " أن صفقة األسرى في هذه األثناء        -التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها     -واعتبرت الرسالة   
كأنهم يعارضون تحريـر عـدد      ، مشيرة إلى أن اإلسرائيليين يبدون       "وستكون بمثابة تتمة للطريق القديمة    

  ".يرغبون في مثل هذه الصفقة بأي ثمن"كبير من األسرى، لكنهم في واقع األمر 
كي يخرج هذا كله إلى حيز التنفيـذ        " "في أقرب وقت ممكن   "ودعا إستروفيتش مشعل إلى عقد لقاء بينهما        

ة راقية، بدأت تسلك شيئا     التي تحظى بمكان  "ألن حركة حماس    " خيبة أمله "، معبرا عن    "على أرض الواقع  
فشيئا طريق اليأس في االعتراف بالصهيونية كما فعلت منظمة التحرير الفلـسطينية، وتستـسلم للحكـم                

  ". الذي نجح الصهاينة في فرضه على العالم بأسره1967البائس من حدود عام 
طيني الخاطئ منذ أكثـر     هذه الطريق البائسة التي تنبع من التفكير الفلس       "وقالت رسالة ناطوري كارتا إن      

من ستين عاما، ستعزز شأن الدولة الصهيونية وتمنحها سنوات طويلة من البقاء والدوام وتبعـد إمكانيـة       
  ".تحرير فلسطين أكثر فأكثر

تـستطيع  "، وأن منظمات المقاومة الفلسطينية      "مسألة سهلة بسيطة  "واعتبرت المنظمة أن تحرير فلسطين      
ضع سنوات فقط لو أدركت أنه يجب أن تنسى تماما الطريق الخطـأ الـذي              إسقاط الحكم الصهيوني في ب    

  ".سلكته جميع منظمات المقاومة بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية
ليست دولة ولم تكن دولـة      "ألنها  " كما يتم التعامل مع دولة طبيعية     "ودعت إلى عدم التعامل مع إسرائيل       

سـيطرت علـى    (...) نظام من منظمة إجرامية تابعة للمافيـا        "، بل هي حسب تعبير الرسالة       "ذات مرة 
  ".الشعب اليهودي بوسائل اإلرهاب والقوة

(...) تفاهم واتفاق مع اليهود الحقيقيـين المعـادين للـصهاينة           "وحثت الرسالة العرب على التوصل إلى       
، واصفة هـذا  "بية واليهودوالتقدم سويا نحو طريق جديدة بديلة للسالم ومعادية للصهيونية بين الدول العر  

سيكون مقبوال كليا وستوافق عليه الواليات      "وأنه  " يرتكز باألساس على نظرة اإلسالم لليهود     "السالم بأنه   
  ".المتحدة وأوروبا

سيسحب من الدولة الصهيونية االحتكار الذي تمارسـه فـي إدارة أمـور             "وأضافت أن هذا الحل كذلك      
عم الواليات المتحدة وأوروبا في وجه إسرائيل لتبقى معزولة تماما في           سيسد أنبوب د  "، و "الشعب اليهودي 

  ".عالقتها مع دول العالم
 5/7/2009الجزيرة نت، 

  
   تنفي موافقة السعودية السماح لها بعبور أجوائها لضرب إيران  "إسرائيل" .20

زراء نفى مسؤولون اسـرائيليون فـي ديـوان رئـيس الـو           :  رامي منصور ووكاالت   -القدس المحتلة   
االسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس األنباء عن موافقة السعودية على عبور طائرات حربية اسـرائيلية فـي    

وقال المسؤولون إن االنباء في صـحيفة الـصاندي تـايمز            و .أجوائها لضرب المفاعل النووي اإليراني    
  ".اس لهاعارية تماما عن الصحة وال اس"البريطانية استناداً إلى مصادر ديبلوماسية 

البريطانية نقلت امس عن مصدر دبلوماسي ان السعودية اعطت موافقتها          " صنداي تايمز "وكانت صحيفة   
الضمنية للحكومة االسرائيلية على ان تحلق طائرات اسرائيلية فوق اراضيها اذا اضطرت الى ضـرب               

  .ايران 
  6/7/2009الدستور، 

  
  ة تمشيط المتوسط إشراكها في حمل"ناتو" ستطلب من حلف "إسرائيل" .21

لتمكينها من ضم سفينة حربية ) ناتو( تعتزم إسرائيل التقدم بطلب إلى حلف شمال األطلسي :الناصرة
 في البحر األبيض 2001إسرائيلية إلى سفن الحلف المشاركة في حملة التمشيط التي بدأتها أواخر عام 

  . أمن المالحة البحرية في المنطقةالمتوسط لمنع تهريب أسلحة دمار شامل وتنقّل إرهابيين ولتحسين
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وكانت الحكومة األمنية المصغرة صادقت في اجتماعها األربعاء على توصية جهات أمنية تبناها وزير 
بطلب » الناتو«الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكينازي، التوجه إلى 

عضواً فيه، علما أن دوالً ليست أعضاء في الحلف المشاركة في الحملة على رغم أن إسرائيل ليست 
إلى أنه في حال المصادقة على الطلب » هآرتس«وأشارت صحيفة . مثل روسيا وأوكراينا تشارك فيها

اإلسرائيلي، فإنه سيطلب من البارجة اإلسرائيلية المشاركة أال تقترب من سواحل دول عربية ال تقيم 
  . نان ودول المغربعالقات مع إسرائيل مثل سورية ولب

6/7/2009الحياة،   
  

   "الفالشا"مسؤولون إسرائيليون يبحثون في اثيوبيا تهجير المزيد من  .22
يعتزم وفد من وزارة الداخلية اإلسرائيلية في غـضون         :  بترا – القدس المحتلة    - محمد سعيد    -واشنطن  

في مدينة  " الفالشا"وبيين المعروفين باسم    األيام القليلة المقبلة االجتماع مع نحو ثالثة آالف من اليهود األثي          
جوندر بإقليم أمهرا األثيوبي لفحص مدى صالحيتهم للهجرة إلى إسرائيل من عدمه حيث يزعم هؤالء أن                

  .جذورهم الدينية يهودية وينتظرون السماح بهجرتهم إلى فلسطين المحتلة لالستيطان فيها
 الخبر على موقعهـا اإللكترونـي إن وصـول الوفـد            األثيوبية التي أوردت  " إنفورمر"وقالت اسبوعية   

اإلسرائيلي إلى إثيوبيا يأتي في إطار اتفاقية كانت الحكومة اإلسرائيلية قد وقعتها مع الحكومة اإلثيوبيـة                
في شهر ايلول من العام الماضي للسماح ألعداد إضافية من اإلثيوبيين بالتقـدم بطلبـات للهجـرة إلـى                   

وأشارت الصحيفة إلى ان الحكومة اإلسرائيلية كانت قد طلبت مـن           . ود الفالشا إسرائيل باعتبارهم من يه   
بحلول األول من كانون الثاني المقبل علـى        " الفالشا"وزارة الداخلية البدء في إجراء عملية التحقق بأهلية         
  . شخص شهريا100أن يتم نقل من تثبت لياقته منهم إلى إسرائيل بواقع 

  6/7/2009الدستور، 
  

  "إسرائيل"ـ  دفعة مهاجرين يهود من جنوب أفريقيا لوصول .23
 مهاجرا جديدا من يهود جنوب افريقيا وفق ما 120وصل الى اسرائيل امس :  بترا–القدس المحتلة 

  .ذكرته االذاعة االسرائيلية
) العال(وقالت االذاعة ان هذه الدفعة التي وصلت على متن احدى رحالت شركة الطيران االسرائيلية 

 رحلة جوية اخرى سيصل على متنها نحو ثالثة االف مهاجر يهودي جديد الى 20الولى وستتبعها هي ا
  .اسرائيل خالل موسم الصيف هذا العام 

6/7/2009الرأي، األردن،   
  

   مليون دوالر في مايو301 "إسرائيل" االجنبي المباشر في االستثمار .24
 مليون دوالر 301حد ان االجانب ضخوا يوم اال) المركزي(قال بنك اسرائيل : رويترز - القدس 

 مليون دوالر 341استثمارات مباشرة في اسرائيل من خالل البنوك المحلية في مايو أيار بعدما ضخوا 
  . مليون دوالر في مارس اذار297في ابريل نيسان و

  .لدوائيةوتركزت االستثمارات المباشرة لشهر مايو في التكنولوجيا الفائقة واالتصاالت والصناعات ا
 مليون دوالر من االسهم في بورصة 400في مايو بلغ صافي مشتريات االجانب "وقال البنك المركزي 

تركز االستثمار في أسهم .  مليون دوالر في مارس وابريل200تل أبيب بعد مبيعات صافية بلغت 
ر من االسهم  مليون دوال280في المقابل سجلت مبيعات صافية بقيمة . شركات الكيماويات والدواء

  ."االسرائيلية المتداولة في الخارج
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 مليون دوالر من سندات الحكومة االسرائيلية المتداولة في بورصة تل أبيب 180كما باع االجانب نحو 
 عشرة مليارات 2008كان مجمل االستثمار االجنبي المباشر في  و.معظمها من النوع طويل االجل

  .دوالر
5/7/2009وكالة رويترز،   

 
  "إسرائيل"تزايد الهجرة إلى :  اليهوديةلوكالةا .25

 في 15اليهود إلى إسرائيل هذا العام » المهاجرين« توقعت الوكالة اليهودية، ارتفاع نسبة :يو بي أي
 . 2000المئة، مقارنة مع العام الماضي، وذلك للمرة األولى منذ العام 

 تفيد بأن عدد المهاجرين إلى إسرائيل معطيات الوكالة اليهودية" امس، ان "هآرتس"وذكرت صحيفة 
 رحلة 20 آالف في 5 ألفا، وأنه سيصل خالل الشهرين المقبلين 20خالل العام الحالي سيصل إلى قرابة 

 . "جوية
 2008، وسجل العام 2000 اليهود إلى إسرائيل بصورة تدريجية منذ العام "المهاجرين"وانخفض عدد 

 .  ألف يهودي16وبلغ أقل عدد من الذين وصلوا إسرائيل، 
 6/7/2009السفير،     

  
   في الضفة"خاليا مسلحة" تعتقل فلسطينيا تسلل من غزة بهدف انشاء "اسرائيل" .26

 اعلنت الحكومة االسرئيلية امس اعتقال فلسطيني قالت إنه تسلل الى اسرائيل : أ ف ب- القدس المحتلة 
  . في الضفة الغربية المحتلة"خاليا مسلحة"من قطاع غزة بهدف انشاء 

بعد اعتقاله في عملية )  سنة25(ودانت محكمة في بئر السبع جنوب اسرائيل عبد الرحمن طاللقة 
وكان عبد الرحمن، وهو من سكان مخيم . مشتركة بين الشرطة واجهزة األمن مطلع الشهر الماضي

. ر شبه جزيرة سيناء المصريةالنصيرات في غزة، اعتقل في صحراء النقب بعد ان دخل اسرائيل عب
وقالت الحكومة االسرائيلية في بيان ان لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة ارسلت عبد الرحمن 

اعترف بأنه خضع لتدريب «واضافت ان عبد الرحمن . »إلنشاء بنية تحتية ارهابية داخل اسرائيل«
استخدام االسلحة الخفيفة واعداد وتابعت ان عبد الرحمن تدرب على . »عسكري مكثف في قطاع غزة

المواد الكيميائية وتفخيخ السيارات واعداد األحزمة الناسفة، وكان يأمل في نقل خبراته الى فلسطينيين 
آخرين في الضفة، كما خطط لتدريب مسلحين على استخدام اجهزة تحديد المواقع الجغرافية وقراءة 

هجمات انتحارية وعمليات «مة للقيام بعمليات، ومن بينها الخرائط وجمع المعلومات االستخباراتية الالز
  .اسرائيليين» خطف وقتل جنود

  6/7/2009الحياة، 
  

  يحذر لبنان مجددا من ضم حزب اهللا إلى الحكومة  نتنياهو .27
في جلسة الحكومة األسبوعية التي عقدت صباح يوم أمس رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قال 

. »ولن يتأتى ذلك دون أن يتحملوا النتائج«م حزب اهللا إلى الحكومة يعني منحه الشرعية األحد إن ض
وأضاف أن الحكومة في بيروت تعتبر هي السيادية في البالد، وكل عملية هجومية تصدر من هناك 

 .هووأيد وزير األمن إيهود باراك ما جاء في كلمة نتنيا. ستعتبر باسم الحكومة اللبنانية وبموافقتها
 6/7/2009، 48عرب
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  ي للسيطرة على محيط بلدة القدس القديمةإسرائيلعن مخطط سري  تكشف يةإسرائيلجمعية  .28
ية، كشفت النقاب عن سرائيلاإل" عير عميم"جمعية ، أن القدس المحتلة من 5/7/2007قدس برس، قالت 

لقديمة من القدس المحتلة، وذلك مخطط سري أعدته سلطات االحتالل، يهدف للسيطرة على محيط البلدة ا
من ناحيتها الجنوبية الشرقية، ضمن مشروع تبلغ مساحته نحو ألفين وخمسمائة متر مربع، بما يسمى 

  ".الحوض المقدس"وفق المصطلح التهويدي بـ
، إن هناك مخططاً حكومياً رسمياً وسرياً بالتعاون مع جمعيات استيطانية في  الحقوقيةجمعيةالوقالت 
حدائق ومتنزهات وطرق ومواقع أثرية؛ ستغير جذرياً الوضع القائم في المدينة "ينة، إلقامة تسع المد

  .القديمة
وأشارت إلى أنه من المقرر إنجاز هذا المخطط التهويدي خالل السنوات األربع المقبلة، وهو يشمل إقامة 

في الوضع القائم فيها لصالح شبكة حدائق وطرق لتطويق بلدة القدس القديمة، وإحداث تغيير جذري 
  .يةسرائيلالجمعيات االستيطانية والدوائر الحكومية اإل

وأوضحت الجمعية أن سلطات االحتالل، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط، أقرت سلسلة من القوانين 
فل الصارمة، بهدف الحد من الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، وقالت الجمعية، إنه في الوقت الذي يحت

 مشروع تهويد الحوض إسرائيلتدشن فيها "، 2009فيه الفلسطينيون بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 
، وفق "ي وغربي يزيد عن مليار دوالر خالل السنوات األربع المقبلةإسرائيلالمقدس بدعم مالي 

  .استغرابها
دد من األحياء المقدسية، مثل وأشارت الجمعية إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط على مراحل لتفريغ ع

 1500 منزال في منطقة البستان يسكنها 88حي سلوان، من سكانها المقدسيين ومنازلها، حيث تقرر هدم 
 فلسطيني، وتوجد فيها مقبرتان إسالميتان بدأت جرافات االحتالل تعمل فيهما يد التخريب والهدم، ألن

وتوجد في المنطقة معالم ". مشروع تجاري وسياحي"والبلدية االحتاللية تريد إقامة موقف سيارات 
تاريخية عريقة يتم هدمها، مثل جسر باب المغاربة، الذي تعيد سلطات االحتالل بناءه بطريقة حديثة 

ألنهم يريدون جسراً قوياً تستطيع قوات الشرطة وحرس الحدود استعماله عندما "تقضي على األثر القديم 
  .، وفق استنتاجات الجمعية"ألقصى المباركتقرر اقتحام باحة المسجد ا

، المحامي دانئيل زايدمان، أن تنفيذ المخطط سيحد من إمكان "عير عميم" المدير العام لجمعية  وأضاف،
إذ سيحصرها في شقيها الشمالي والجنوبي، ويستثني المناطق "التوصل إلى تسوية جغرافية في القدس، 

وحذر زايدمان ".  نقل السيطرة العملية عليها إلى الجمعيات االستيطانيةالمحيطة بالبلدة القديمة من خالل
ستؤجج الصراع وتهدد بتحويله من صراع قومي قابل للسيطرة والحل، إلى صراع "من أن هذه السياسة 
  .، وفق تقديره"ديني ال رجاء منه

 ،يخ تيسير التميمـي   الش، أن   القدس المحتلة رامي منصور    عن مراسلها من     6/7/2009الدستور،  ذكرت  
قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حـذر مـن المخطـط             

ـ      سرائيلاإل وقـال إن   . المحـيط بالبلـدة القديمـة     " الحوض المقدس "ي التهويدي للسيطرة على ما يسمى ب
 ،حيا لكل اليهود في العـالم     ومجمعا رو ) للشعب اليهودي (االحتالل يسعى لتكريس القدس كقلب ومركز       "

بهدف تجميع كل المؤسسات اليهودية وتطويرها إضافة إلى تجميع الشباب اليهودي الموجود في الـشتات               
 مما يعني تسخير كافة هذه المباني واألراضي لخدمة المشروع القـومي الـصهيوني         ،في تلك المؤسسات  

  ".نية قديمة حسب ادعائهملتحويل المدينة المقدسة الى مدينة يهودية وموروثة صهيو
 20بلدية القدس الغربية صادقت على مخطط إلقامة         من القدس أن     6/7/2009فلسطين،  وأضافت األيام،   

ويمتلك الفندق المليونير    .، في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية        )شبرد(وحدة استيطانية في فندق     
 موسكوفتش الذي يمتلك نوادي قمار في الواليات        اليهودي وعراب االستيطان في القدس الشرقية ايرفينغ      
  .ية جزءاً منهسرائيلالمتحدة، ولكنه اآلن مهجور، فيما تستخدم السلطات اإل
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ية، فإن رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات هو مـن دفـع باتجـاه تنفيـذ                 سرائيلوبحسب المصادر اإل  
  .ذهالمخطط رغم المطالب األميركية المتتالية اليه بعدم تنفي

  
  وتحتجز الباقين " روح اإلنسانية" من متضامني سفينة عدداسلطات االحتالل تبعد  .29

 الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عـن قطـاع          ، أن غزةمن   6/7/2009وكالة سما،   ذكرت وكالة   
 التـي " روح اإلنسانية "ي في احتجاز متضامني سفينة      سرائيلغزة استنكرت استمرار سلطات االحتالل اإل     

  .اقتحمتها على مشارف قطاع غزة الثالثاء الماضي
أن سلطات االحتالل قامت بنقل مجموعة من المتضامنين األجانب من          "وأشارت الحملة في بيانٍ صحفي      

تمهيداً ) اللد" (بن غوريون "مكان احتجازهم في منطقة الرملة داخل الخط األخضر عصر اليوم إلى مطار             
  ".إلبعادهم بالقوة
ملة أن سلطات االحتالل ال تزال تحتجز بقية المتضامنين من بينهم الحائزة علـى جـائزة                وأوضحت الح 

  .نوبل للسالم موريد ماجوير وصحفيو قناة الجزيرة في ظروف قاسية
وفي خطوة استهجنت عربيا وفلسطينيا قدم يوم الجمعة وفد بحريني رسمي إلى البالد السـتالم خمـسة                 

" رويترز"ية لوكالة   سرائيلوأكدت الخارجية اإل  ". روح اإلنسانية "ن سفينة   انوا على مت  كمواطنين بحرينيين   
وبحسب . إسرائيلنبأ وصول الوفد البحريني، وقالت إنها أول زيارة رسمية من قبل حكومة البحرين إلى               

، وأن الخارجية تؤكد علـى أن       إسرائيلهي األولى لبحرينيين إلى     "ية فإن هذه الزيارة     سرائيلالخارجية اإل 
، على حد قول الخارجيـة      "هذه الزيارة هي الستالم مواطنين بحرينيين، وال يوجد أي معنى آخر للزيارة           

  .يةسرائيلاإل
لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة  أن لندن من 6/7/2009الحياة، في نفس السياق ذكرت 

 لليوم السادس على التوالي "انيةالروح االنس" في احتجاز سفينة إسرائيلاعتبرت في بيان ان استمرار 
انتهاك فاضح للقانون " و"قرصنة بحرية"الماضي، ) فبراير( شباط 5 منذ "االخوة اللبنانية"واحتجاز سفينة 

  جريمة اخرى ضد االنسانية" و"الدولي واالتفاقات الدولية وقانون المالحة البحرية
لكسر الحصار، دعت إلى تدخل دولي اللجنة الحكومية " أن غزةمن  5/7/2009قدس برس، وأوردت 

  .التضامنية" روح اإلنسانية"عاجل لإلفراج عن مختطفي سفينة 
إن ما أقدمت عليه سلطات "، "قدس برس"وقال حمدي شعث، رئيس اللجنة، في تصريح مكتوب تلقته 

 المجتمع الدولي االحتالل يعد تجاوزاً خطيراً لكل المواثيق واألعراف الدولية، ويحتاج إلى وقفة جادة من
  ". للتدخل، وخاصة األمم المتحدة

  
  األراضي من يونس وتجرف مساحات واسعة  قوات االحتالل تتوغل شرق خان .30

صباح اليوم، عملية توغل محدودة شرق بلدة خزاعة إلى الشرق  يسرائيلنفذت قوات االحتالل اإل: غزة
زارعين ومنازل المواطنين، حيث قامت من خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط إطالق نار كثيف اتجاه الم

  .بتجريف أراضي زراعية
وقالت مصادر فلسطينية، إن عدة دبابات وجرافات، ترافقهم دوريات راجلة توغلت بشكل مفاجئ في 
أراضي المواطنين شرق منطقة العمور المحاذية لبلدة خزاعة، وشرعت بعملية تجريف واسعة ألراضي 

وأضافت المصادر أن آليات االحتالل قامت بعمل سواتر ترابية في  .ةالمواطنين هناك وحمامات زراعي
  .المنطقة، فيما قامت الدبابات بإطالق نيران رشاشاتها تجاه المنازل والمزارعين هناك

  5/7/2009قدس برس،  
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   تكشف النقاب عن وجود ثمانية صحفيين معتقلين لدى السلطةالفلسطينيكتلة الصحفي  .31
استمرار االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون " كتلة الصحفي الفلسطيني"استنكرت  :رام اهللا

الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية، الموالية لرئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية، في الضفة ما زالت تعتقل سبعة 

فيين في سجونها، بعضهم أمضى شهورا طويلة، في الوقت الذي تسود فيه الدعوات لإلفراج عن صح
  .مئات المعتقلين السياسيين تهيئة للتوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة االنقسام الفلسطيني المرير

  5/7/2009قدس برس،  
  

  "ةالسلميالمسيرات "مركز حقوقي يدين منع السلطة الفلسطينية بالضفة  .32
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان صادر عنه اليوم، إنه يدين بشدة منع السلطة  :رام اهللا

، مؤكداً حق المواطنين "المسيرات السلمية في الضفة الغربية، وتفريق المشاركين فيها بالقوة"الفلسطينية، 
م االعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ الكامل والمشروع في عقد االجتماعات العامة وتنظي"الفلسطينيين 

  ". للضوابط القانونية
" حزب التحرير"جاء ذلك بعد أن منع األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، 

  .له في مدينة رام اهللا" مؤتمر جماهيري سلمي"من عقد 
5/7/2009قدس برس،   

  
  " شرعيمقاتل غير"ن غزة أحدهم مصنف كـ معتقلين مثالثةاالحتالل يفرج عن  .33

ي، اليوم، عن ثالثة معتقلين من قطاع غزة، أمضى أحدهم أكثر سرائيلأفرجت سلطات االحتالل اإل :غزة
  ".مقاتالً غير شرعي"من سبعة أعوام، وكان مصنّفاً 

 هؤالء من جانبها؛ نددت وزارة األسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية بغزة، باستمرار احتجاز
" ملف سري"األسرى في سجون االحتالل دون الحاجة إلى تقديم الئحة اتهام ضدهم، بذريعة وجود 

  .لألسير، وهذا يوفر غطاء قانونياً وتشريعاً الستمرار اعتقال األسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً
  5/7/2009قدس برس، 

  
  ليو غزة منتصف يوإلىقافلة مساعدات بقيادة جالواي تصل  .34

القدس المحتلة، و القاهرة، وجنيف  محمد جمال،         نقال عن مراسلها في    6/7/2009 الشرق، قطر،    ذكرت
ووكاالت األنباء، أنه وصلت إلى القاهرة أمس األحد أول قافلة مساعدات أمريكية لدعم الشعب الفلسطيني               

طـاع خـالل اليـومين      في قطاع غزة قادمة من نيويورك على متن طائرة ركاب على أن تتوجه إلى الق              
وشارك في تنظيم حملة جمع التبرعات لغزة في الواليات المتحدة النائـب  . القادمين عبر منفذ رفح البري   

  . ياالبريطاني جورج جالو
ويقول ماهر أبو حمده وهو أمريكي من أصل فلسطيني ومن بين أعضاء القافلة إن هدف القافلة اإلعالن                 

  .ت المدنية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزةعن دعم الشعب األمريكي والمنظما
في جنيف خيمـة اعتـصام      " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة      "على صعيد متصل، نظمت     

الـذين تـم    " روح اإلنـسانية  "وسط مدينة جنيف في سويسرا للمطالبة باإلفراج الفوري عن ركاب سفينة            
  . الدولية لقطاع غزة اختطافهم من عرض البحر على مشارف المياه

ي قال في أول قافلـة مـساعدات        ا،أن النائب البريطاني جورج جالو     5/7/2009نت،  .الجزيرةوأضافت  
لنا ثالثة أهداف، أوالً أن نوصل رسالة للعالم اإلسالمي مفادها أن الـشعب األميركـي               "أميركية لغزة إن    

 من أن الدول العربية لم تستطع إنقـاذه فـإن           إبالغ الشعب الفلسطيني أنه على الرغم     "، و "ليس عدوا لهم  
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العرب والمسلمين وأصدقاءهم في العالم يحاولون القيام بما في وسعهم إلنقاذهم، وأخيرا نريـد توصـيل                
  ".رسالة للشعب األميركي بأن األوضاع يجب أن تتغير

  
  104في سجون االحتالل إلى   عاما20 من أكثرارتفاع عدد األسرى الذين قضوا  .35

بأن قائمة عمداء األسرى الذين أمضوا أكثر  أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين الفلسطينيين،: غزة
  .  أسرى، بانضمام أسير من قطاع غزة104 عاماً في السجون قد ارتفعت إلى 20من 

  6/7/2009قدس برس، 
  

 " نهر البارد"تجاه طالب " األونروا"ينتقد تقصير  "أشد"اتحاد  .36
سلفادور "نروا في لبنان و إعالن المدير العام لوكالة اال"أشد"الديموقراطي الفلسطيني وصف اتحاد الشباب 

من أبناء مخيم ) 121( موافقة االنروا على تغطية االقساط الجامعية لمئة وواحد وعشرين طالباً "لمباردو
 جامعياً من سكان  طالبا450ًنهر البارد بالخطوة الناقصة وينبغي استكمالها، ولفت الى أن هناك أكثر من 

مخيم نهر البارد يلتحقون في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة، والجزء األكبر منهم يلتحق قي جامعة 
 طالباً يدرسون في 60 طالباً من البارد، باإلضافة الى وجود ما يقارب 158بيروت العربية الذي تضم 

 . جامعات خارج لبنان
6/7/2009السفير،   

 
  ي من مخيم الوليد على الحدود السورية العراقية نتيجة اإلهمال الطبي وفاة فلسطين .37

 في مخيم الوليد لالجئين الفلـسطينيين     المقيمين   الجئا فلسطينيا من     إنقالت مصادر فلسطينية أمس     : غزة
وحـذرت رابطـة      . بسبب تدهور األوضاع الصحية فـي المخـيم        على الحدود السورية العراقية توفي    

 نسخة منه من تدهور األوضاع اإلنسانية في مخـيم          "القدس العربي "اق في بيان لها تلقت      فلسطينيي العر 
يعيشون تهميـشاً واضـحاً مـن قبـل المؤسـسات        " إنهمالوليد، جراء ضعف الخدمات الصحية، وقالت       

  ."اإلنسانية
6/7/2009 ،وكالة سما  

  
  ية ائيلسر تفرق بالقوة اعتصاما ضد استيراد المنتجات اإلاألردنيةالشرطة  .38

قوات الشرطة االردنية فرقت بالقوة ، أن نبيل غيشان عن مراسلها عمان من 6/7/2009 الحياة، ذكرت
اعتصاما نفذته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع امام مبنى وزارة الزراعة امس احتجاجا على استيراد 

ي مقدمهم رؤوساء النقابات وشارك في االعتصام مئة شخص تقريبا، ف. الخضار والفواكة اإلسرائيلية
المهنية، لكن الشرطة رفضت السماح باالعتصام كونه تم من دون ترخيص رسمي، وهو ما رفضه 
المعتصمون، ما ادى الى استعمال قوات الشرطة الهروات في تفريقهم، واصيب بعض االشخاص فيما 

المعتقلين بالسيارة الى اال ان رؤساء النقابات اصروا على مرافقة . اعتقلت الشرطة شخصين منهم
عوملنا بشكل الئق في المركز االمني «: »الحياة«وقال نقيب االطباء احمد العرموطي لـ. المركز االمني

  .»الى ان حضر المدير العميد محمد القضاة حيث تم دفعنا بالقوة الى الخارج
ا لرؤوساء النقابات، مؤكدا ان وفورا زار وزير الداخلية نايف القاضي مجمع النقابات المهنية وقدم اعتذار

ونحن والنقابات في قارب واحد لحماية الوطن كل ... ال يعتبر سياسة حكومية تجاه النقابات «ما جرى 
تشكيل لجنة تحقيق لتحديد االشخاص المتسببين في الحادث «وقرر االفراج عن الموقوفين و. »في مجاله

  .»ومعرفة من اساء الى صورة االردن
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كد وزير الزراعة في مؤتمر صحافي امس ان منتجات المستوطنات ال تدخل االسواق من جانبه، ا
شددنا الرقابة على االستيراد من إسرائيل من اجل ضمان عدم دخول منتجات «: االردنية، وقال

  .»المستوطنات الى االردن
ة صـادرة   إحصاءات رسمي ، أن   عمان من   محمد النجار  عن مراسلها  5/7/2009 الجزيرة نت،    وأضافت

 طـن مـن الفواكـه       1500 أن المملكة اسـتوردت أكثـر مـن           الى عن وزارة الزراعة األردنية تشير    
منها أنتجـت فـي     % 18والخضراوات اإلسرائيلية خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري، نحو           

  .مستوطنات الضفة الغربية
 الرسمية على استمرار فتح باب االسـتيراد     وكان اتحاد المزارعين األردنيين قد احتج بشدة لدى السلطات        

وكانت النقابات المهنية نفذت اعتـصامات أمـام الـسوق           .من إسرائيل في ذروة موسم اإلنتاج األردني      
المركزي في العاصمة عمان احتجاجا على استمرار عدد من التجار في اسـتيراد المنتجـات الزراعيـة            

النقابات المواطنين على عدم شراء البضائع اإلسـرائيلية        وحثت   .اإلسرائيلية وطرحها في السوق المحلي    
أرضنا المغتصبة بأيد مجرمة على حساب حقوقنا فـي         "وسؤال التجار عن مصدرها، كونها زرعت في        

  ".األرض والمياه
  

  جنسية الفلسطينيين باألردن محل جدل .39
تـصاعدا فـي المملكـة،      تثير قضايا سحب الجنسية األردنية من فلسطينيين جدال م        : عمان-محمد النجار 

وبينما تنطلق التبريرات الحكومية من ضرورة تثبيـت         .يتراوح بين تبريرات حكومية وانتقادات حقوقية     
الفلسطينيين في أرضهم، يؤكد المتضررون ومعهم حقوقيون أن ما يجري تعد علـى الحـق الدسـتوري           

  .1950لفلسطينيين اكتسبوا جنسيتهم األردنية بقرار وحدة الضفتين عام 
ويجري سحب الجنسية عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية األردنية من أبناء الضفة الغربية              

 .ومنح بطاقات خضراء عوضا عنها لحاملي الجواز األردني المؤقت دون تمـتعهم بحقـوق المواطنـة               
االنتقال من حالـة    ويترتب على سحب الجنسية سحب حقوق المواطنة التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني و             

المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر مؤقتا، وتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة                
  .والعالج

 أردني من أصل فلسطيني فقدوا الحـق        2700وتتحدث مصادر وزارة الداخلية األردنية عن أن أكثر من          
  .في الجنسية في السنوات األربع الماضية

ـ          ووصل الج  ، وباتت القضية إحـدى     "الخيانة"دل إزاء هذه القضية حد اتهام قطاع ممن يثيرون القضية ب
التفاصيل التي تناقش بشكل غير بعيد عن سؤال الهوية األردنية والفلسطينية وأسئلة المستقبل الكثيرة في               

  .هذا اإلطار
 5/7/2009نت، .الجزيرة

  
  ن غزةالمعلم يطالب االتحاد األوروبي برفع الحصار ع .40

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع فرانك بيلغراغ، سكرتير الدولة للشؤون الخارجية في              : سانا
مملكة السويد الزائر إلى دمشق أمس، العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها واألوضاع في منطقة               

ـ  . الشرق األوسط وبخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة       م ضـرورة أن يبـذل االتحـاد        وأكد المعل
  .األوروبي جهوداً لرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة

من جهته، أعرب بيلغراغ عن التزام االتحاد األوروبي بتحقيق السالم في المنطقة وعن أمله باإلسـراع                 
  .رئاسة السويدية لالتحاد األوروبيفي المصادقة على اتفاق الشراكة السورية األوروبية خالل ال

  6/7/2009الخليج، 
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  ضغوط سعودية وأمريكية على سورية للتنازل عن مزارع شبعا للبنان": هآرتس" .41

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن السعودية والواليات       :  الشرق - يو بي أي     -تل أبيب، القدس المحتلة     
سيم الحدود بينها وبين لبنان والتنازل عن مزارع شبعا         المتحدة تمارسان ضغوطاً على سورية من أجل تر       

وأضـافت الـصحيفة، أن ترسـيم       . وأن يتبع ذلك انسحاب إسرائيلي من المزارع ونزع سالح حزب اهللا          
من مواصلة االدعاء أن مزارع شبعا تقع في األراضي السورية وأنه بسبب ذلك             " إسرائيل"الحدود سيمنع   

  .  منها وأن يكون فقط في إطار مفاوضات مع سوريةينبغي اتخاذ القرار باالنسحاب
  6/7/2009الشرق، قطر، 

  
  الخالفات العربية تحضر في قمة عدم االنحياز .42

 15يبدو أن قمة عدم االنحياز التي ستلتئم في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي              :  محمد صالح  -القاهرة  
، أن كـالً مـن   "الحيـاة "ربي، إذ علمت  الجاري ستعكس الصعوبات التي تواجه جهود التضامن الع      16و

وقالت مـصادر   . سورية وقطر أبلغتا القاهرة بأن تمثيل البلدين في القمة سيكون دون المستوى الوزاري            
اعتبرت أن الموقف السوري، إلى جانب ما رشح مـن          "، أن القاهرة    "الحياة"مصرية واسعة االطالع لـ     

الت مع المملكة العربية السعودية، وتشدد حركة حمـاس         مواقف سورية في الشأن اللبناني خالل االتصا      
  ". مجدداً في ملف الحوار الفلسطيني الذي تقوده مصر، يعكس عودة إلى المواقف السلبية السورية

أن الحوار الفلسطيني   "المصادر عن المؤشرات التي تؤدي إلى هذا االستنتاج، فأوضحت          " الحياة"وسألت  
مؤشرات مبشّرة بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد           الذي تقوده مصر وبعد أن حقق       

مشعل إلى القاهرة الشهر الماضي، عاد وتعثر تحت دعاوى واهية ال يمكن تفسيرها إال من خالل تـدخل                  
مصر لم تكن لديها مشكلة في المزيد مـن التقـارب           "وأكدت المصادر أن    ". سوري سلبي على هذا الخط    

في كيفية استثمار هذا التقـارب لـصالح التـضامن العربـي            "وأن تركيزها كان    ،  " السوري –السعودي  
  ".واالستقرار والتقدم في الملفين اللبناني والفلسطيني بشكل خاص

  6/7/2009الحياة، 
  

  المتهمون تلقوا تدريبات على يد ميليشيات فلسطينية: في مصر" تفجيرات الحسين" .43
 الدولة العليا فى قضية تفجيرات الحسين عدة مفاجآت، وكشفت          فجرت تحقيقات نيابة أمن   : أحمد الخطيب 

عن وجود أسلحة ومتفجرات وصواريخ مضادة للدبابات، وسيارات ملغومة وأحزمة ناسفة فـى حـوزة               
وكشفت التحقيقات، المتهم فيهـا     . المتهمين، وهي أحراز تعد جديدة من نوعها في قضايا اإلرهاب بمصر          

ي، واثنان من قطاع غزة، وخمسة مصريين، عن دخول بعض المتهمـين             من بلجيكا وفرنسي وبريطان    ٣
  . األوروبيين لقطاع غزة، وتلقيهم تدريبات على أيدي الميليشيات الفلسطينية المسلحة

وذكرت التحقيقات فى القضية، أن المتهمين الفلسطينيين تسلال إلى مصر عبر أنفاق غزة من أجل تنفيـذ                 
تكليف من قائد المجموعة المصري الهارب خالد محمد أحمـد، مـن بنـي              عدد من العمليات اإلرهابية ب    

. سويف، وهو مسؤول الجبهة اإلسالمية العالمية التابعة لتنظيم القاعدة، وفر قبل ثالثة أعوام إلـى غـزة                
تفاصيلها ألول مرة، أنه كان على رأس العمليات التـى          " المصري اليوم "وأكدت التحقيقات، التى تكشف     

، ورصد السفن اإلسرائيلية داخـل قنـاة        "إسرائيل"الفلسطينيان تفجير خطوط الغاز المتجهة إلى       كُلف بها   
  .السويس، تمهيداً لوضع خطة لتفجير بعضها

  6/7/2009صحيفة المصري اليوم، 
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 إذا ارتأت عمال عسكريا إلزالة التهديد النووي اإليراني" إسرائيل"لن نقف في وجه : بايدن .44
نقال عن مراسلتها من واشنطن، حنان البدري، أن نائب الرئيس األمريكـي             6/7/2009 الخليج،   ذكرت

هذا "وفي حديث إلى برنامج     . لن تغير من سياسة واشنطن تجاه إيران      " إسرائيل"جو بايدن أكد أن ضغوط      
" إسـرائيل "رفض بايدن التكهن بردود الفعل األمريكية، حيال توجيه         " سي. بي. ايه"على شبكة   " األسبوع

ربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية، لكنه أوضح بشكل حاسم أن أي ضغوط من أية دولة كانت لن                 ض
  .تغير من سلوك الواليات المتحدة حول كيفية إدارة الموقف من إيران

لكنه أضاف  .." نسير وفق ما نؤمن بأنه لصالح الواليات المتحدة ومصلحة األمن القومي األمريكي           "وقال  
  ".إسرائيل" بأن هذا يصب في الوقت نفسه في مصلحة نؤمن أيضاً"

الحق كدولة ذات سياسة في التحرك وفقاً لمصالحها وان الواليات          " إسرائيل"وكان بايدن قد أكد أوالً ان ل        
المتحدة ال تستطيع أن تفرض على أية دولة أخرى ما الذي يمكن أن تفعله، وما الذي ينبغـي عليهـا أال                     

  .تفعله
 من واشنطن، وطهران، قول مايكل مولن قائـد هيئـة أركـان              6/7/2009 األوسط،    الشرق وأضافت

أشعر منذ بعض   «: »فوكس نيوز صنداي  «الجيوش األميركية المشتركة، أمس، في مقابلة ضمن برنامج         
الوقت بالقلق من هجوم يشن على إيران، ألن هذا األمر سيكون مزعزعا جدا لالستقرار، ومن المستحيل                

 .»أهمية عدم استبعاد أي خيار، بما في ذلك الخيار العسكري«وشدد من جديد على  .»اقبهالتكهن بعو
  

  أن تتخذ خطوات سالم فعلية لتعزيز عالقاتها مع األوروبيين" إسرائيل"على : بوترينغ .45
تعزيز العالقات والتقدم   " غيرت بوترينغ إن     -قال رئيس البرلمان األوروبي هانز    :  نادين النمري  -عمان  
، يتطلب أن تتخذ األخيرة خطوات فعلية في طريق عملية الـسالم،            "إسرائيل" بين االتحاد األوروبي و    بها

  ".بناء على حل الدولتين
عقب انتهاء اجتماعات مجلس البرلمان المتوسطي في عمـان أول          " الغد"وأضاف بوترينغ في حوار مع      

نحن نـدافع عـن حقـوق       "، موضحا   "االتحاد األوروبي يريد أن يكون موضوعيا ومحايدا      "من أمس إن    
  ".، لكننا ندافع كذلك عن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية"إسرائيل"

على أرض الواقع في التوسع ببنـاء المـستوطنات، بـين أن            " إسرائيل"وحول اإلجراءات التي تقوم بها      
، موضحا  ""إسرائيل" ضد مصلحة    هذه السلوكيات "وبين أن   ". غير مقبولة "البرلماني األوروبي اعتبر انها     

ال يمكن أن يكون الحل بناء على األمن العسكري اإلسرائيلي، فمفهوم األمن أوسـع واشـمل، ويـضم                  "
ونطلب مـن الفلـسطينيين أن      " إسرائيل"نريد انفتاحا اكبر من     "وقال  ". الدبلوماسية والسياسة واالقتصاد    

  ".اتخاذ خطوات"ين إلى ، داعيا الطرف"تتخلى حماس عن سياسة القوة والعنف
6/7/2009الغد، األردن،   

  
  1- تعميم تجربة دايتون .46

  أحمد نوفل
خطة دايتون فاق ما توقعه واضعو تلك الخطة من أهداف وغايـات، ففعـالً نجـح                « إنجاز«ال ريب أن    

ل الذي ال يرتبط بدين وال بأرض أو وطن وال بعشيرة وأه           «الفلسطيني الجديد «الجنرال دايتون في إنشاء     
وأي صفيق يجادل في هذا ويـزعم أن        .. وال بقيم وال يقيم وزناً لقرابة، وال يرقب في مؤمن إال وال ذمة            

سلطة عباس تقر النظام، وتفرض القانون، وتنشر األمن، وتنجز الحلم الفلسطيني في الدولة، كـل هـذا                 
، )مريكي الجديد لفلـسطين     المندوب السامي األ  ( فقوات دايتون   . الجدل أو الدجل ال يستحق التوقف عنده      

 في أن تجد كالباً ضالة مصابة بالـسعار         إسرائيلهذه القوات، فعالً، تحقق الحلم، لكن حلم من؟ إنه حلم           
  .تقوم بخدمات جلى لتوطيد االستعمار، وقهر المقاومين
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  وهل ظاهرة قوات دايتون الفلسطينية ظاهرة جديدة حتى يجادلنا بعض المتنطعين؟
  !س التي ال تقطع األشجار إال بيد من األشجار نفسهاإنها نظرية الفأ

وهل نسينا تجربة روابط القرى التي فشلت؟ وهل ننسى تجارب العصافير وقد أبدع فكرتها واحد من بني                 
  !إسرائيللقد جندت آالف الشباب المتعاونين أمنياً مع : جلدتنا، وهو يفتخر بهذا، ويقول عن نفسه

بط، وجرى تحسين على أداء العمالء، فهو في الحالة األولى مخبر عميـل             اآلن جرى تطوير لفكرة الروا    
« في نظر نفسه ونظر الناس، ولكنه اآلن قوات أمنية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية المنبثقـة عـن                  

  !تحرير من وماذا؟ لست أدري» ..منظمة التحرير
 يسير في   – بغسل دماغه    – عنه وجعله    المهم، لقد نجحوا في رفع الوصمة عن هذا العميل، وغسل العار          

  ..المخطط بقناعة وفعالية
.. هذا هو الجديد، فيا أخ عباس، مهما ادعيت أنت والسالم الفياض والفرقة أنكم إنما تفرضـون النظـام                 

: والمعزوفة المعروفة إياها، فإن هذا جزء من التغطية والتمويه، كما لو سميت بعـض أمـاكن الفـساد                 
  !احةمؤسسات تنشيط السي

وهل نسيتم تجربة جيش جنوب لبنان، بقيادة عميل معتق، سعد حداد، ثم من بعده أنطوان لحـد، وكـانوا                   
وهل ينفع  .. يزعمون ما تزعمون أنتم اليوم، أن المهم عندهم تحرير لبنان من الفلسطينيين ومن المخربين             

  ؟..الشهيد: سماه) صفير(الدينية الذي اغتالته المقاومة اللبنانية أن بعض الرموز « عقل هاشم « العميل 
بعد نجاح تجربة دايتون، النجاح المذهل والمدوي، أعتقد أن الخبرة ستنتقل، وأن التجربة سـتعمم،               : أقول

وهي في العراق ماضية، وإن لم تحقق النجاح بالمعدل نفسه الذي حققته التجربة في فلسطين، والتجربـة                 
ولك أن تتـصور أن التجربـة       . نستان تسير على ما يرام     وادي سوات ماضية، وفي أفغا     –في باكستان   

  .ستنتقل إلى بلدان تخطر أو ال تخطر لك ببال، تنوعت البلدان والتجربة واحدة
من جديد، بريمـر    « المندوب السامي   « لقد رجع العالم العربي قرناً من الزمان إلى الوراء، بعودة فكرة            

  !في العراق ودايتون في فلسطين، صح يا رجال؟
   خطاب مشعل-2

استمعت إلى خطاب مشعل، كما استمع الماليين غيري، وتكون لدي انطباع، أن هـذا أنـضج خطـاب                  
  .سياسي يلقيه مشعل

فهو أوالً التزم النص المكتوب وإن كان من السهل أن يخطب مرتجالً حتى ال يقوده االنفعال أو االرتجال                  
رم بالنص المكتوب، ولم يخضع إلغـراء االنطـالق         إلى ما ال يريد من األقوال، فلقد انضبط بشكل صا         

واالنفالت إلى الخطاب المباشر الحر.  
ثم هو ثانياً غطى مساحة واسعة من النقاط بإيجاز وتركيز، فمن خطاب أوباما، وموقفه كان قوياً واضحاً                 

ـ             ! متزناً بال شطط وال غلط     ف وكذا من خطاب أوباما، ثم حرص في خطابه أال يصطدم بـصخرة التخل
العربي والتبعية العربية واإلعاقة العربية والحصار العربي، وقدرك أن تتعايش مع كل هذه الجدر العازلة               

 سنوات على اعتقاله، وال أدري هل       3وفي موضوع شاليط الذي مر في يوم خطاب مشعل           !عن القضية 
 أسير فلسطيني بما فيهم      ألف 12ولفت األنظار التي ال تريد أن تلتفت إلى         . توقيت الخطاب مقصود أم ال    

  .النساء واألطفال في سن سنة ونصف السنة
، وإن كـان وصـفاً   «بالسهل الممتنـع  « وتعرض لدايتون بمنطق واضح وقوي جعل البعض يعبر عنه         

« دمقرطتنـا   « فإن كان أوباما حريصاً على      . للخطاب كله، لكنه كان في هذه النقطة أكثر تجلياً وحسماً         
  ..بالده، وليدع شعبنا يعيش حياته على هواه ال على هوى المندوبفليأخذ جنراله إلى 

لقد ارتقى خطاب خالد مشعل في كلمته األخيرة إلى مستوى أداء نصر اهللا،             : أستطيع أن أقول دون مبالغة    
وما مـن   . باعتباره في الخطاب السياسي قمة عز نظيرها، وإن كان هذا الربط أصبح اآلن يثير إشكاالت              

اهللا شئنا أم أبينا زعيم فذ ملء ثيابه، أعجبنا ذلك أم ال، وهل ننكر أن رابين كـان زعيمـاً                    مشكلة فنصر   
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« مقتدراً؟ هل معنى هذا أن نحكم بالكفاءة على من نحب؟ وهل لو كان أقرب الناس إلي كابن أو نحـوه                     
  !؟«ئل أفصح من سحبان وا« كما يقول المثل العربي، هل يجوز لي أن أقول عنه « أعيى من باقل 

  .على كل حال، الفكر النير الواضح والكلمة القوية، والثبات على المباديء أحد أهم متطلبات المرحلة
   المنطق المتدحرج-3

يتدحرج منطقنا منزلقاً من منحدر إلى منحدر، فأي ذرة من عقل أو منطق فيمن وصف خطاب نتنيـاهو                  
ل العمى إلى الحد الذي ال نعرف القدام من الورا،          بأنه خطوة إلى األمام؟ إلى األمام يا مفتري؟ وهل وص         

  .واألمام من الخلف، وهل ردت الوجوه على األدبار فما عادت تميز إلى هذا الحد
  .الحضيض ليس له حدود، ويصدق عليه أن بإمكاننا أن نكون أسوأ: إن المنط العربي يصدق عليه

ويروجون له ويسوقونه، لم يخطر ببـالهم       ولم يخطر ببال أصحاب المنطق المتدحرج ومن يدافعون عنه          
وهو المنطق المهـزوم المقلـوب      .. أن يقارنوا منطقنا بالمطلوب وال يقارنونه بأن باإلمكان ما هو أسوأ          

  .المغلوب
وحمى اهللا عقولنا من االستعمار، فلئن استعمرت البالد وكان العقل حراً ليوشكن البالد أن تتحرر، إنمـا                 

  !ق كما احتلت المنطقةالمصيبة أن يحتل المنط
 6/7/2009السبيل، األردن، 

  
  !!خطة أوباما تسوية إقليمية أم تطبيع .47

  محمد خليل مصلح 
في أغلب األحيان أغرق في التفكير أمام لعبة الساسة العبريين لدرجة أقف فيهـا عنـد  حـد التطـرف                     

لعبرية تهدف إلى أن توصلنا إلى ما       بالقناعة أن الممارسة السياسية أو اللعبة السياسية الداخلية في الدولة ا          
العقل العربي أو التيه في المعقول والالمعقول في استراتيجية إدارة الخـالف فـي              " إخمار"اسميه إسكار   

الساحة الحزبية الداخلية  والخالف مـع الواليـات المتحـدة خارجيـا وإدارة الـصراع مـع العـرب                    
  .والفلسطينيين

جية الضربات االستباقية العسكرية في ساحة الحرب  على إدارتهـا           تسقط خبرتها في استراتي   ) إسرائيل(
للصراع دبلوماسيا وسياسيا لخلق حالة من اإلرباك أمام العقل العربي المخمور، فالشك أن واقع السياسة               
العربية يعكسه مكونات النظام العربي الرسمي والذي في أغلبه من مخلفات فترة االستعمار الغربـي وان                

ينهم ما زالت قائمة على اعتبارات الوفاء للمستعمر بمنح تلك األنظمة المظلة السياسية واألمنية،              العالقة ب 
في مقابله التـزام غربـي أمريكـي        ) إسرائيل(مقاربة يغفل الكثير عنها فااللتزام األمريكي بحماية أمن         

سياسـية  " اسـتاتيكا "مود  بحماية بقاء تلك األنظمة في سدة الحكم كشرطي أمين إلبقاء المنطقة في حالة ج             
  .للحيلولة دون حدوث أي انقالب على المشروع االستعماري الغربي الصهيوني

إن ساستنا العرب اشتد سكرهم بعد أن شربوا من خمر خطاب أوباما وخطة الواليات المتحدة الجديدة في                 
ربية أو سوءها لخطة    المنطقة في إطار الفهم الخاطئ لبواعث وأغراض الخطة األمريكية، فحسن النية الع           

يجدر بنـا أن    -ية تعكس تحليالت    سرائيلأوباما ستوقع المنطقة في كارثة سياسية انتحارية، فالصحافة اإل        
 تتجاهلها محافلنا الـسياسية الراغبـة فـي         -نضعها  في الحسبان وفي اعتبارات االستراتيجية العربية         

ضد ما أنتجته آلة الحرب األمريكية فـي        تصديق أن الواليات المتحدة أصبح لها قلب طيب وضمير حي           
مـن نفـسها    ) إسرائيل(في المنطقة، وهي أن الواليات المتحدة تحمي        ) إسرائيل(الشرق األوسط  وأداتها     

  !!العدو غير المرئي
ي برغم  سرائيلمن سأل نفسه عن الواقع الحقيقي لعدم دخول كاديما ليفني حتى اآلن االئتالف الحكومي اإل              

ا؟ وهل تساءل ساستنا المخضرمون عن ماهية الدولة التي تـصارع ليفنـي نتنيـاهو               كل الضغوط عليه  
عليها؟ أو أليس من األفضل لتسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما أن تناضل من داخل االئتالف للعمل إلنقاذ                 
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ي؟ هذا االعتقاد صحيح لو كانت ليفني كما يظـن جماعـة االعتـدال              سرائيلدولتها من جنون اليمين اإل    
  .عربي ومن يحلمون بنيل لبن العصفور منهاال

ليفني ترى في المصالحة الداخلية بين حماس وفتح تهديدا لمشروع التسوية لتحقيق السالم، ليفني ترى أن                
تسهيل حركة المعابر والتخفيف من الحصار على غزة إفشال لجهود تصفية حماس للتفرد  بفريق رام اهللا                 

طيني بمحادثات ومقترحات سياسية دون نتيجة والهـروب مـن لحظـة            مما يعني استنفاد المفاوض الفلس    
  .      المواجهة ودفع الثمن

أوال والمصالح األمريكية ثانيا،    ) إسرائيل(خطة أوباما تطبيع الجغرافيا، المجال الجوي الحيوي لمصلحة         
فلماذا ال نختبـر    إذا كان البعض وهو قليل بحسب ما جاءت به استطالعات الرأي بعدم الثقة باألمريكان               

الموقف األمريكي باعتراف شبيه باالعتراف األمريكي البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تاريخيا ودينيـا             
في فلسطين، حتى ال يقال عنا إننا من أصحاب نظرية الشك والريبة والخوف من الغرب وإننا مـا زلنـا       

  .ميننخضع لحقبة االستعمار المباشر والعداء المتطرف للعرب والمسل
ي أو الوسط العلماني واليميني يؤكد علـى أهدافـه          سرائيلمن المفيد أن نذكّر البعض أن أهداف اليمين اإل        

الثابتة بتصفية المقاومة الفلسطينية وإحداث انقالب في غزة لتغيير سلطة حمـاس الوطنيـة، وال يعنـي                 
س أنا أدعو لموقف واضح يجـاري       تحليلي هذا للموقف الحالي أننا ال نمتلك رؤية أو موقفاً بل على العك            

مناورات السياسة العبرية واألطراف المشاركة ولو استنفدت منا سنوات حتى نحدث انقالبا في الـسياسة               
  .اإلقليمية والعالمية لمصلحة الحق الفلسطيني

  6/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "سدوم"إذ تعيد تجربة .."إسرائيل" .48
  عدنان أبو عامر

 األسـبق موشـيه بـن       االجتماعيةية السابق أبراهام هيرشزون، ووزير الشؤون       إدانة كل من وزير المال    
عيزري، باختالس المال العام، وخيانة األمانة وسوء التصرف في الممتلكات الخاصة بالدولة، وصـدور              
حكم بسجن كل منهم عدة سنوات في السجن، سلط األضواء مجدداً على فـساد النظـام الـسياسي فـي                    

علت الكثير من مراكز األبحاث في تل أبيب، تؤكد أن الفساد أصـبح سـمة متأصـلة                 ، لدرجة ج  إسرائيل
  .ية الكثير من التعليقات لمظاهر الفسادسرائيلوقد أفردت الصحف اإل. يسرائيلللنظام السياسي اإل

ي، أن النظام السياسي بات مستعداً ليس فقط لغـض الطـرف            سرائيلفقد أكد ألوف بن الكاتب والمعلق اإل      
وفي مقال نـشره فـي      . لساسة الفاسدين، بل تهيئة الظروف لالرتقاء بهم ليتبوؤوا المناصب الكبيرة         عن ا 

يضرب بن مثاالً بما سيحدث لوزير الداخلية األسبق آرييه درعي الذي أدين باختالس             " هارتس  " صحيفة  
ليحل محل وزيـر    المال العام قبل سبع سنوات وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو اآلن يستـعد               

  .الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي من المتوقع أن يستقيل بسبب قضايا فساد مماثلة
ويشير بن إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصر على تعيين ليبرمان في منصب وزير الخارجيـة                 

ة مـن أنـه ال      الذي يعد ثاني أهم منصب في الحكومة، على الرغم من تحذير المستشار القضائي للحكوم             
يجوز تعيين وزير تجرى ضده تحقيقات حول شبهة ارتكاب قضايا فساد خطيرة كما هو الحال بالنـسبة                 

للحكومة مع كل ما ارتكبه مـن جـرائح وجـنح،           ) درعي(ان مجرد فكرة عودته     : "وأضاف. لليبرمان
مر فعالً، فإنـه ال     وإن حدث هذا اال   . وبطريقة هزت الجهاز السياسي والقضائي تثير الحفيظة في النفوس        

وأكد بن أن السماح بعودة درعي للحكومة رغم فـساده الكبيـر،             ". إسرائيليوجد شيء غير ممنوع في      
  .سيشجع الفاسدين ويقلص من تأثير العقوبات التي تفرضها المحاكم على الساسة الفاسدين
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اسية وان الجهاز السياسي تحول     المشكلة األساسية التي تهدد هذه الدولة انها ال تمتلك ثقافة سي          : " وأضاف
مع الوقت الى جهاز بال خجل او وجل، لقد اجتزنا درباً طويلة منذ ان كان النشطاء الحزبيون ضـالعين                   

  ".في اعمال فساد بذريعة انهم يفعلون ما يفعلونه من اجل الحزب كما يزعمون 
فـساد، بـل إن الـسلطة التـشريعية         أما بامبي شيلغ فقد اعتبر أنه ليس السلطة التنفيذية قد نفث فيهـا ال             

، الذي من المفتـرض    )مجلس النواب (واعتبر شيلغ الكنيست    . والقضائية قد نخر فيهما الفساد نخراً جائراً      
أن يراقب أداء السلطة التنفيذية مؤسسة تثير الخجل واالكتئاب، في حين أن الجهاز القـضائي والنيابـة                 

موضوعية، منوهاً إلى أن كبار موظفي النيابة العامة وقـادة          والشرطة قد استحكمت فيها المعايير غير ال      
الشرطة يقومون بتسريب المعلومات حول كل قضية يتورد فيها أشخاص ال يروقون لهم، منوهاً إلـى أن                 

  .ي بات ال يثق بالشرطة والنيابة العامةسرائيلالجمهور اإل
ب تفضل القادة الذين تحوم حـولهم       أوضح شيلغ أن النواب واألحزا    " معاريف"وفي مقال نشرته صحيفة     

ي تتمثل في أنه يحتاج الى قيادة تتمتع بقاعدة جماهيريـة           سرائيلأزمة المجتمع اإل  : " وأضاف. شبه الفساد 
واسعة، وقادرة على شن الحرب او الدخول في سياقات من المفاوضات، وفي نفس الوقـت ال ينـزعج                  

الى الدخول في مواجهة عسكرية مع أي من اعـدائها،          ي من امكانية أن تضطر الدولة       سرائيلالجمهور اإل 
  ".بينما يقف على رأسها قائد عديم االسناد الجماهيري

 علـى   إسـرائيل من ناحيته قال الكاتب والمعلق عوزي بنزيمان إن أحد العوامل التي تشجع الساسة في               
ين، معتبـراً أن الجمهـور      ي ال يبدي اكتراثاً إزاء سلوكهم المـش       سرائيلالفساد هو حقيقة أن الجمهور اإل     

أعـاد بنزيمـان    " هـارتس " وفي مقال نشره في صحيفة      . ي يعتمد منظومة قيم أخالقية غريبة     سرائيلاإل
لألذهان حقيقة أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قد اعترف عندما كان يتنـافس علـى منـصب                  

و يمارس الرذيلة مع صديقته علـى        أن شخصاً ما قام بتصويره وه      1996رئيس الوزراء ألول مرة عام      
 إلى مثل سـدوم     إسرائيلي ال يعنيه أن تتحول      سرائيلالجمهور اإل : "وأضاف. الرغم من أنه كان متزوجاً    

  ".، حيث يمارس قادته الفجور طالما أن سلوكهم ال يؤثر على رفاهيتهم)البلدة التي عاش فيها لوط(
عالم مفاهيم المواطن االمريكي اقـل      : "واألمريكي، قائالً ي  سرائيلوقارن بنزيمان بين معايير الجمهور اإل     

تسامحاً في هذا الصدد بالنسبة لخيانات قادته المنتخبين لزوجاتهم، واال لما كان الخبر التلميحـي بوجـود               
عالقة غرام للمرشح الجمهوري جون ماكين ليهدده في طريقه للحصول على اختيار الحزب له كمرشـح                

ية تفيد بحكمة بأن الحياة العاطفية للـسياسيين، هـي          سرائيلالشيفرة األخالقية اإل  : "الًوأردفق قائ ". للرئاسة
في المقابل خالفاً للمعـاير     . مسألة شخصية تخصهم طالما كانت ال تؤثر سلبياً على ادائهم لمنصبهم العام           

 مفرطاً مع نقـاط     ي في السنوات االخيرة تسامحاً    سرائيلالذي يستخدمه الناخب االمريكي يبدي المواطن اإل      
  ".ضعف اخرى لقادته رغم تأثيرها الصارخ على سلوكهم العام

  6/7/2009السبيل، األردن، 
  

  ية في أسواقنا جناية بحقنا جميعاسرائيلالبضائع اإل .49
  ياسر الزعاترة

يحاول البعض التقليل من شأن التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، بالقول إن مستوردات المملكة مـن                
 مليون دينار خالل الربع األول من هذا العام، فضال عن القول إن ما يدخل من                31الكيان لم تتجاوز    ذلك  

  .ية إلى األسواق األردنية ال يتجاوز كميات قليلة من أصناف معينةسرائيلالخضار والفواكه اإل
ظر عـن مكـان     وفي حين كنا في السابق إزاء مبدأ االستيراد من الدولة العبرية بشكل عام، بصرف الن              

ية، على اعتبار أن    سرائيلالمنتج، فقد برزت قضية جديدة تتعلق ببضائع زراعية من إنتاج المستوطنات اإل           
هذه األخيرة تشكل جريمة أكبر، مع العلم أن هذا المنطق يصح في حال الغربيين الذين يقاطع فريق منهم                  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1485:         العدد       6/7/2009اإلثنين  :التاريخ

، 48ر شرعية، خالفا لألراضي المحتلة عام       البضائع المنتجة في المستوطنات على اعتبار أنها كيانات غي        
  .وال يصح في السياق العربي واإلسالمي

وفي حين يستحق من يفعلون ذلك من الغربيين الشكر والتقدير ألنهم يواجهون تيار صهيونيا عاتيـا فـي       
 فنحن في بلد نعيش تهديدا مباشرا ال حاجـة للتفـصيل فيـه، ألن             : بالدهم، فإن الموقف يختلف في حقنا     

  .الجميع يعرفونه حق المعرفة
من هنا ال يبدو من المنطقي التفريق بين بضائع قادمة من المستوطنات، وأخرى قادمة مـن األراضـي                  

 التي ال تدخل في مسمى األراضي المحتلة ضمن ما يعرف بقرارات الشرعية الدوليـة،               48المحتلة عام   
كومات ألف معاهدة، فإن الجمـاهير لـن تعتـرف    والسبب أنها جميعا بالنسبة إلينا محتلة، ولو وقعت الح     

  .بشبر من األرض للصهاينة
نشير إلى ذلك كله، بين يدي الفعاليات التي تقيمها النقابات المهنية بين حين وآخر ضد استيراد البـضائع                  
الصهيونية، كما هو حال االعتصام الذي نفذته لجنة مقاومة التطبيع في النقابات يوم أمس األحد، وهـي                 

 دون شك فعاليات مهمة، مهما بلغت رمزيتها، وبالطبع لما تنطوي عليه من تحذير للمتعـاملين مـع                  من
  .العدو بشتى مسمياتهم

من المؤكد أن رفض التعاطي مع دولة العدو ليس مقبوال من أية جهة كانت، لكن السياق الرسمي غالبـا                   
، ألننا نعتقد أن العـدو      )س متفهما بالطبع  لي(ما يتحدث عن معاهدات والتزامات، األمر الذي يبدو مفهوما          

  .ال يلتزم بالمعاهدات، وما دام كذلك، فمن الضروري أن يعامل بالمثل
لكن ذلك شيء، والموقف من البعد الشعبي للقضية شيء آخر، إذ ليس ثمة ما يبرر قيام تاجر باسـتيراد                   

 هذا الفعل الذي ال يعبر عن أدنى        بضاعة من الدولة العبرية، وإذا كان منطق الجشع هو الذي يدفعه نحو           
حس بالمسؤولية الوطنية، فإن الموقف يبدو أسوأ في حالة المواطن العادي الذي يعلم تمام العلم أن هـذه                  
البضاعة قادمة من دولة العدو، ثم يشتريها من دون أن يرفّ له جفن، واألسوأ بـالطبع أن يبـرر ذلـك                    

كأن الجزر أو المانجا أو الكاكا وما شابه تعد مـن وسـائل             بالقول إنه ليس ثمة بضاعة أخرى مشابهة، ل       
العيش الضرورية، فضال عن أن يتحدث عن فرق في السعر ال يكاد يذكر بينها وبين بضاعة من مصدر                  

  .محلي أو عربي
إنه العمى وفقدان اإلحساس بالمسؤولية الوطنية والدينية، بل الصدأ الذي يمأل القلب فيحيلـه مريـضا ال                 

روفا وال ينكر منكرا، وإذا وصل اإلنسان إلى هذا الدرك، فليس ثمة ما يمنعه من ارتكـاب أي                  يعرف مع 
من الموبقات، ألن الذي ال يمكنه التضحية بشيء سخيف من أجل القضية الوطنية والدينيـة، ال يمكنـه                  

  .التضحية بما هو أكبر، حتى لو تبجح بغير ذلك في سياق التبرير
لى مختلف المستويات، وهو يستحق اإلدانة أيضا من كافة الـشرفاء مـن دون              التعامل مع العدو مدان ع    

  .تردد، ألن هذا هو التحصين الضروري ضد هذا العدو الذي يستهدف حاضرنا ومستقبلنا في آن
  6/7/2009الدستور، 
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  :كاريكاتير .50
  

  
6/7/2009الجريدة، الكويت،   


