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  رام اهللارسالة شكر وامتنان ل وحماس تعدها  كالشنكوف للسلطة1000 تصادق على نقل "إسرائيل" .1

ن في ي مسؤول أن سمر خالد،القدس المحتلة نقالً عن مراسلتها في 2009/ 7/ 7الرأي،األردن،نشرت 
ي أيهود باراك، صادق على سرائيلوزير الجيش اإل النقاب عن أن واية كشفسرائيلوزارة الجيش اإل

 العبرية في عددها "جيروزاليم بوست"وقالت، صحيفة  . قطعة كالشنكوف للسلطة الفلسطينيةألفتحويل 
الصادر أمس إن المصادقة على هذا األمر، تمت قبل بضعة أسابيع، بناء على طلب تقدمت به السلطة 

ل هذا النوع من األسلحة بعد أن أجرى عليها الجيش االختبارات الفلسطينية، منوهة إلى أنه تم تحوي
وأوضحت الصحيفة، أن  .الباليستية التي تُجرى على جميع األسلحة التي تُحول للسلطة الفلسطينية

الفحوصات التي يجريها الجيش على األسلحة، تُتيح له المجال لمعرفة ما إذا كانت قد استُخدمت في 
حسب الصحيفة، فإن هذه المصادقة على نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية تُعتبر وب. هجوم معادي ضده

، تبرعت بها 07-  مدرعة من نوع شز50الثانية خالل عام، حيث صودق في المرة األولى على نقل 
  .روسيا، وتخضع اآلن لفحوصات نهائية قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية

العميد عدنان  إلى أن  وليد عوض،رام اهللا مراسلها فينقالً عن  7/7/2009 ،القدس العربيوأشارت 
ن أ ب،"جيروزاليم بوست" على ما نشرته  تعقيباًقال، الفلسطينية األمنية األجهزةالضميري الناطق باسم 

  .إثارتها التي تم األسلحة وقضية يةسرائيلاإل معلومات عن الموافقة أيةالسلطة ليس لديها 
حركة  أن  عبد الكريم السموني،غزة نقالً عن مراسلها في 7/7/2009صحيفة فلسطين، وجاء في 

يهود باراك على نقل ألف قطعة سالح لألجهزة األمنية في الضفة الغربية، إحماس، اعتبرت أن موافقة 
هو بمثابة رسالة شكر وامتنان من قبل باراك وقوات االحتالل إلى عباس وفريقه لتحقيقهم ما عجز 

وأكد مشير المصري، أمين  .عملية اغتيال قادة القسام في قلقيلية الشهر الماضياالحتالل عنه ال سيما 
، أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم مشروع "فلسطين"سر كتلة حماس البرلمانية في حديث خاص بـ

الجنرال األمريكي كيث دايتون الذي يقود األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذا السالح 
ال يمكن أن يستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني إنما هو للدفاع عن أمن العدو وجنوده ومالحقة 

هذا الدعم المستمر من قبل : "وأضاف .المجاهدين وتنفيذ عمليات االعتقال واالغتيال بحقهم، كما قال
 بها دايتون لتطبيق االحتالل يأتي في إطار قناعة االحتالل أن هذه األجهزة أصبحت أداة رخيصة يتحكم

  ".ية وثمرة للتنسيق األمني الذي يحدث في وضح النهارسرائيلاألجندات األمريكية واإل
 مشير المصري قال في تصريح خاص لشبكة فلسطين اآلن        أن   7/7/209فلسطين اآلن،   وأضافت شبكة   

 في واشنطن ويأتي    يأتي في إطار تطبيق خارطة الطريق التي يتفاخر بها عباس         "أن نقل األسلحة للسلطة     
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في إطار ثمرات التنسيق األمني التي تحدث في وضح النهار والتي تشكل عمالة مكـشوفة مـع العـدو                   
  ".الصهيوني

  
  "الفتنة واستهداف مسؤولين في حماس"هنية يؤكد تفكيك خاليا أمنية تابعة لفتح سعت إلثارة  .2

: ينية إسماعيل هنية، قال أمس رئيس الحكومة الفلسط أن غزةمن 7/7/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
إن جهاز األمن الداخلي استطاع تفكيك العديد من الخاليا األمنية التي تعمل لصالح السلطة الفلسطينية 

الفتنة واستهداف "وكشف هنية النقاب عن وجود مجموعات تعمل باسم حركة فتح إلثارة  ."إسرائيل"و
زة، كما عملت على اختراق مجموعات أخرى ولين في حماس والحكومة الفلسطينية في قطاع غؤمس

تعمل بشكل ممنهج على " بالمأجورة"وأضاف أن هذه الخاليا والتي وصفها ". ناشطة للغرض ذاته
  .في قطاع غزة" تخريب الوضع األمني"

ووردت أقوال هنية خالل جولة تفقدية لمخيمات الفرقان وكنز الحفاظ لتحفيظ وتثبيت القرآن، في مسجد 
حي الشيخ رضوان ومسجد السيد علي المغربي في حي الشجاعية، وإذاعة القرآن الكريم الرضوان ب

إن ما تشهده مخيمات الفرقان : "وقال هنية مخاطباً القائمين على مخيمات الفرقان .التابعة لوزارة األوقاف
 سبحانه يمثل فخراً وشرفاً عظيماً للحكومة والشعب الفلسطيني والقضية وتاج وقار وفضالً من اهللا

فما أجمل أن نلتقي على مائدة القرآن وأن نبدأ يومنا بصحبة أهل القرآن وأن نتعرف : "مضيفا". وتعالى
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء جيل قرآني لتعزيز القواعد وبناء  ".على تعاليم الدين اإلسالمي

العقيدة يجب أن يواجه بجيل حضاري المستقبل، منوها إلى أن مواجهة االحتالل الذي يستهدف األرض و
متمسك بالقرآن وتعاليمه وهو ما اعتبره من أهم االستراتيجيات التي تقوم عليها الحكومة فالقرآن 

  .والسلطان ال يفترقان ألن بافتراقهما هالك لألمة
ا  هنية قال إن الخالي أن ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في 7/7/2009العرب، قطر، وأضافت 

 ومن ثم لالحتالل ،الخطيرة والكاذبة لرام اهللا" قدمت معلومات وصفها بـتم تفكيكهااألمنية التي 
واعتبر هنية أن الهدف من تقديم هذه المعلومات هو  ."ي في عملية تسمى تجديد بنك األهدافسرائيلاإل

ا األمنية معظم هذه الخالي": وأضاف هنية ."النيل من شعبنا وصموده"تمكين االحتالل مجددا من 
 وما زالت تتلقى رواتبها وتعليماتها أيضا من قيادات ،عناصرها كانت تعمل في األجهزة األمنية السابقة

  ."أمنية في رام اهللا ومرجعيات سياسية في الوقت نفسه
جهته وصف الناطق باسم المؤسسة األمنية في السلطة العميد عدنان الضميري تصريحات هنية، بأنها  من

عن النفس ومحاولة لتبرئة ما وصفها بميليشيات حماس مما يجري في الضفة للمجموعات والخاليا دفاع 
وقال  .التي تم كشفها مؤخراً وهي تخطط لمهاجمة األجهزة األمنية واغتيال شخصيات في السلطة

جهزة هذه األقوال ال تساوي شيئاً وهي محاولة لتبرير اعتقال المئات من ضباط وعناصر األ": الضميري
، متهما أجهزة أمن الحكومة المقالة بمداهمة بيوت ضباط وعناصر األمن التابعين "األمنية في قطاع غزة

ورداً على سؤال حول اتهام ضباط وعناصر في  .للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة واعتقالهم وتعذيبهم
إذا كان ضباط ينقلون لقيادتهم " :األمن بنقل معلومات لقيادة السلطة في رام اهللا، أجاب الضميري بالقول

الشرعية أي معلومات فهذا واجب وحق، ولكن هذا الوضع ال أساس له من الصحة، بل محاولة لتبرير 
ما تقوم به حماس وقيادتها من تخطيط لمواجهة قوات األمن الفلسطينية وإطالق النار عليها واغتيال 

 ."ال غيرإنها قضية انتقامية وردات فعل .. قيادات فلسطينية
  

   منها ال جزءاًهان تكون رديفا لأ و ومؤسساتياً عن السلطة مالياًفتحاستقاللية عباس يدعو إلى  .3
 إمكانية إلى ألمح الرئيس محمود عباس في حوار شامل مع قناة الفلسطينية التابعة لحركة فتح :بيت لحم

 إزاءالستيطان وتعديل مواقفها  لوقف ااألمريكية اإلدارة ضغطت إذاالعودة للمفاوضات المجمدة فيما 
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بو مازن استعداده للبحث بعقل مفتوح في كافة القضايا موضع التفاوض أكد أو . الدولة الفلسطينيةإقامة
  .وفق قرارات الشرعية الدولية

 المؤتمر سيكون لهم مطلق أعضاء وان األبوابن المؤتمر السادس لحركة فتح بات على إ": وقال الرئيس
ودعا كوادر فتح  . المجلس الثوري واللجنة المركزيةأعضاء ديمقراطية عالية الختيار الحرية بممارسة

 إلى داعيا في الوقت نفسه ، حول الحركة والنهوض بها باعتبارها حامية المشروع الوطنيااللتفاف إلى
  .استقاللية الحركة عن السلطة ماليا ومؤسساتيا وان تكون رديفا للسلطة ال جزءا منها

رس ا يكون معلما في المدأن مازن انه عمل في بواكير حياته عامال في ورش البناء قبل وأبوكشف 
  . تنظيم الستعادة الوطنإنشاء ضرورة إلى يلتفت أن في قرية بسوريا قبل إقامتهالحكومية محل 

  . انه رفض ذلكإال االنتخابات خالل جلسات الحوار بتأجيلوكشف الرئيس عن مطالبة حماس 
 قبل تبييض السجون من إسرائيللن يكون هناك حل مع " وقال األسرى، مازن لملف بوأكما تطرق 

 تتصدر المحادثات وطالبنا األسرىن جميع جلسات المفاوضات كانت قضية إ": ضافأو. األسرى
 عن عزيز الدويك والذي كنا اإلفراج سراح الجميع ومن نتائج تلك الضغوط بإطالقوسنبقى نطالب 

  ".عنه مع مروان البرغوثي وغيرهم باإلفراجنطالب 
 بأنه الملف من قبل حماس إدارةووصف ،  في غزةاألسير يسرائيلاإلوعرج الرئيس على الجندي 

  . الشعب الفلسطينيأبناء أرواح عقيم لجهة االحتفاظ بالجندي وحصد المزيد من الخسائر في أسلوب
 وال ،ال يوجد ما يسمى السجين السياسي" وقال حرفيا: كما عرج الرئيس على ملف المعتقلين في السجون

  . معتقل على خلفية انه ينتمي لحماسأييوجد 
  6/7/2009وكالة معاً، 

  
  المستوطنون الذين يختارون العيش في الدولة الفلسطينية سيكون مرحب بهم: فياض .4

ألوسط عقد قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض، خالل مؤتمر حول الشرق ا: الناصرة
إن اليهود المستوطنين الذين يختارون العيش في الدولة الفلسطينية : "في والية كوليرادو األمريكية

المستقبلية سيكون مرحب بهم، وسيتمتعون بالحرية الدينية الكاملة وبحقوق اإلنسان الكاملة، وسيتم الحفاظ 
ان أقوال فياض جاءت ردا على سؤال ، بيةسرائيلاإل" معاريف"وقالت صحيفة  ".علي حقوقهم المدنية
 حوالي إسرائيليعيش داخل : " رئيس جهاز سي اي ايه األسبق، وقال ويلس لفياض،طرحه جيمس ويلس
، يتمتعون بحريه كاملة فهل في حالة أراد اليهود العيش في مدن مثل )48فلسطيني (ربع مليون فلسطيني 

مستقبلية، وتكون تلك الدولة دولة قانون فهل سيحصل الخليل أو في مكان آخر في الدولة الفلسطينية ال
إن سدس الدولة الفلسطينية : "، وأضاف جيمس"اليهود إلى نفس الحقوق التي يحظي بها فلسطيني الداخل؟

التي ستقام سيكونون من اليهود، فهل سيحصلون علي حقوق مثل الحرية الدينية والتكلم بحرية، وهل 
  ".ن يقتحم أحدا بيوتهم ويقتلهم؟سيستطيعون النوم بهدوء دون أ

لن أتجادل معك، فالدولة الفلسطينية التي أطمح لها ستتمتع بالقيم العالية والتسامح : "رد فياض قائال
واالحترام المتبادل وستقبل بالتغير الثقافي دون أن يظلم أحد فيها، فاليهود الذين سيختارون العيش فيها 

  ".ليها كل مواطن فلسطينيسيحظون بجميع الحقوق التي سيحصل ع
وتطرق فياض لالنتخابات الفلسطينية قائال إن االنتخابات ستجرى في موعدها المحدد في شهر كانون 

  .2010 العام المقبل يناير/ ثاني
 7/7/2009السبيل، األردن، 
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   لتنفيذ التزاماتها"إسرائيل" المجتمع الدولي بالضغط على يطلبعريقات  .5
ئب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، أمس، وزير  صا.التقى د: أريحا

الخارجية األلماني فرانك شتاينماير، وأطلعه على آخر التطورات، واألوضاع المتدهورة على األرض، 
ية بوقف النشاطات االستيطانية، واإلجراءات أحادية الجانب وهدم سرائيلنتيجة عدم التزام الحكومة اإل

 وتهجير السكان، خاصة في مدينة القدس وما حولها، إضافة إلى استمرار الحصار واإلغالق البيوت،
ية بهذه السياسات سرائيلوأكد عريقات أن استمرار الحكومة اإل .والحواجز في الضفة وقطاع غزة

 والممارسات يتطلب من دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة، اإلعالن
 تتحمل مسؤولية تدمير الجهود المبذولة لصناعة السالم، "إسرائيل"وبشكل صريح وواضح وحازم، بأن 

  .وتنفيذ مبدأ الدولتين، ودفع منطقة الشرق األوسط إلى دوائر العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء
جميع األطراف تحمل وشدد على أن الجانب الفلسطيني يتحمل كافة مسؤولياته، وينفذ التزاماته، وعلى 

مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك اللجنة الرباعية التي تتحمل مسؤولية متابعة ومراقبة التنفيذ 
على األرض، واإلعالن للعالم عن الطرف الذي ينفذ والطرف الذي ال ينفذ، مشيراً إلى أن اللجنة 

أن المطلوب منها اآلن رسمياً بأن تدين الحكومة  لتنفيذ التزاماتها، و"إسرائيل"الرباعية اكتفت بدعوة 
ية نتيجة استمرارها في سياسات االستيطان وفرض الحقائق على األرض، ورفض استئناف سرائيلاإل

  .مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها
 7/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  بنى مواجهة االحتالل بدل مفاوضتهستراتيجية تتا العتماد  العربالنائب عبد الرازق يدعو .6

عمر عبد .  د،قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح، وزير المالية في الحكومة العاشرة : صفا-  رام اهللا
 ، كما اشترطت السلطة،وقف االستيطان) إسرائيل(تعثر المفاوضات مع االحتالل بعد رفض "إن : الرازق

إلى إحياء خياراتهم المعطلة، وعلى رأسها المواجهة بدل أثبت عبثيتها، وأكد حاجة الفلسطينيين 
وأوضح عبد الرازق أن مشكلة الحل السياسي حاليا ليست قضية االستيطان كما يروج لها  ".المفاوضة

االحتالل، وإنما استعداده للقبول باستحقاقات التسوية عبر الموافقة على إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة 
  .، وعاصمتها القدس، واإلقرار بحق عودة الالجئين1967محتلة عام على األراضي ال

على األنظمة العربية بمجموعها إعادة النظر بموقفها تجاه : "المحلية" صفا"وقال في تصريحات لوكالة 
ي يجب أن يعود إلى بعده العربي سرائيلي، فالصراع الفلسطيني اإلسرائيلالصراع مع االحتالل اإل

المبادرة : "وأضاف". نتهاء من مأزق حصره في صراع خاص بالفلسطينيين وحدهمواإلسالمي، واال
ية، لذلك المطلوب من األنظمة العربية كافة تعليق هذه سرائيلالعربية نسفت بفعل الضغوط األمريكية واإل

ت ي بدالً من الرضوخ لمحاوالسرائيلالمبادرة، ووضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع العربي اإل
  ".الضغط باتجاه التطبيع مع االحتالل، وفتح األجواء العربية لطائراته

نعتقد أنه ال جدوى من مفاوضات سابقة أو حالية مع االحتالل، فقد كانت ) حماس(نحن : "وتابع قائالً
 ونتنياهو وأولمرت بال فائدة بالنسبة للفلسطينيين بل أدت إلى يز وبيرنرابييالمفاوضات منذ حكومة 

  ".يد من تكريس االحتالل وسيطرتهالمز
  7/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "حد التآمر"اإلهمال بحق القدس وصل : عبد القادر .7

إن اإلهمال  قال وزير القدس المستقيل من حكومة رام اهللا، حاتم عبد القادر،:  صفا-  القدس المحتلة
ي وصل سرائيلت االحتالل اإلالمتعمد بحق مدينة القدس التي تتعرض العتداءات وتهويد من قبل سلطا

المحلية الحكومة التي يقودها سالم فياض " صفا"واتهم عبد القادر، في تصريح لوكالة  ".حد التآمر"إلى 
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اشترط عدم فتح أي قناة حوار "أنه  وأوضح الوزير .على مدينة القدس المحتلة" التآمر"ووزارة المالية بـ
القائمون : "وقال ".عالقة مدينة القدس بوزارة المالية بالكاملبينه وبين حكومة رام اهللا ما لم يتم فصل 

على تشكيل الحكومة هم الذين بادروا في إنشاء الوزارة من منطلق أهمية وجود وزارة للقدس، وأنا 
وافقت على هذا األساس، ولكن وجدت أن هذه الوزارة مطلوب منها أن تكون وزارة شكلية، وبدون 

ود المواطنين، وأنا ال أقبل أن أكون وزيراً لوزارة يراد لها أن تكون ديكورا، فاعلية حقيقية في دعم صم
  ".يعلق على صدر الحكومة" حجابا"أو 

  7/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   حرب أمنية ومالية بين فتح وحماس في الضفة وغزة":الحياة" .8
 أيامالمشهور احمد الشنار قبل  النابلسي األعمال يشاهد رجل أنكان من الطبيعي :  محمد يونس–رام اهللا 

مام كاتب العدل في المدينة ليوثق تنازله عن بناية سكنية يملكها في مدينة نابلس، فهو مقاول يعمل في أ
 يكون قد تنازل عن هذه البناية لمصلحة أنبناء البنايات والبيوت وبيعها وتأجيرها، لكن من غير الطبيعي 

  . حركة حماس المسجلة باسمهأمالكترف انها من السلطة الفلسطينية التي تقول انه اع
 في نابلس قالت اإلسالمية عدداً من شخصيات الحركة األخيرة األسابيع امن السلطة في أجهزةواعتقلت 

  .ساتذة جامعات ونساءأعمال وأماس، وشملت االعتقاالت رجال ركة ح لح"قنوات مالية" تشكل إنها
ن عدداً من المعتقلين اعترف انه يدير إ "الحياة" عدنان الضميري لـمن العميدجهزة األأوقال الناطق باسم 

مواالً أ الحركة شملت بناية وشققاً سكنية عدة، وأمالك االعترافات عن إنشبكة مالية لحماس، مضيفاً 
 الشبكة المالية للحركة امرأة سجلت باسمها أعضاء من بين إنوتابع .  مليون دوالر8.5نقدية بقيمة 
  .قتان للحركةالشخصي ش

 الداخلي التابع للحكومة المقالة في األسبوعين األخيرين المئات من األمنوفي غزة، استدعى جهاز 
وقال المركز الفلسطيني .  للتحقيق في شأن صالتهم بالحركةوأخضعهم، وأنصارها حركة فتح أعضاء
شمس الحارقة من دون شعة الأ الداخلي احتجز المئات تحت األمن جهاز إن في غزة اإلنسانلحقوق 

ن أ أمس هنية إسماعيلوأعلن رئيس الحكومة المقالة  .طعام وماء، وان عدداً منهم تعرض لسوء المعاملة
 التي تقدم "تفكيك العديد من الخاليا األمنية المأجورة" من خالل االعتقاالت األخيرة "استطاعت"حكومته 

  . "يسرائيل اإلخطيرة وكاذبة لرام اهللا ومن ثم لالحتالل"معلومات 
 بعضهما أنصار حمالت ضد األخيرة األشهروشنت الحكومتان العاملتان في الضفة وقطاع غزة في 

نصارها، وركزت حملتها على العاملين أ حماس وأعضاءواعتقلت السلطة في الضفة المئات من . البعض
في غزة حملتها على في القنوات المالية والجناح العسكري لحماس، في حين صبت الحكومة المقالة 

  .منية المحلولةألجهزة اعضاء فتح ورجال األأ
: وأضاف. "تعمل خارج القانون" السلطة تشن حملة على القنوات المالية لحماس ألنها إنوقال الضميري 

لدينا العديد من الجميعات والمؤسسات غير الحكومية المسجلة التي تعمل بصورة معلنة ومكشوفة، لكن "
  ."ها تعمل بصورة غير قانونيةحماس ومؤسسات

ن حملتهم على حماس في الضفة تأتي رداً على الحملة التي تقوم بها إويقول مسؤولون في السلطة 
وكانت الحكومة المقالة . نصارها والحكومة والسلطة الفلسطينية في قطاع غزةأعضاء فتح وأحماس على 

 وعلى بيوت وممتلكات شخصية تعود لعدد  على جميع المؤسسات الحكوميةأيديهافي قطاع غزة وضعت 
  .من قادة فتح في قطاع غزة

 السلطة إن القنوات المالية لحماس تتركز في مدينة نابلس، لكن حماس تنفي ذلك وتقول أنوتفيد السلطة 
وقال النائب عن حماس في نابلس . إسالمية وشخصيات أعمال شخصية من رجال أموالتقوم بمصادرة 
 وتدعي أثرياء معروفين بأنهم أعمالمواالً شخصية من رجال أ السلطة تصادر إناوي الشيخ حامد البيت
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 إنهم في الجهاز العسكري لحماس في الضفة وقالت أعضاءيضاً  أواعتقلت السلطة.  تابعة لحماسأنها
  .كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد شخصيات ومؤسسات السلطة وحركة فتح

  7/7/2009الحياة، 
  

  ماس يزور الممثلية السويسرية في رام اهللاوفد من نواب ح .9
زار وفد من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، الممثلية : )آي.بي.يو(

وذكر بيان صدر عن  .يةسرائيلالسويسرية في رام اهللا، وبحث قضية النواب المعتقلين في السجون اإل
ازق وسميرة الحاليقة ومريم صالح، ناقش أوضاع الر  الوفد الذي ضم النواب عمر عبدأننواب، ال

ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي ضمن فعاليات الحملة الدولية . يةسرائيلالنواب المعتقلين في السجون اإل
 28التضامنية مع النواب التي أعلن عنها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك يوم 

 إلى أنه جرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع رى الثالثة العتقالهم، مشيراًيونيو الماضي، في الذك/ حزيران
  .وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية بشكل عام

  7/7/2009الخليج، 
  

  في الضفة ضعيف التي يديرها دايتون  اإلقبال على الدورات األمنية:"جيروزاليم بوست" .10
 إن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة في تجنيد عناصر كيةاألمريقال مسؤولون في وزارة الدفاع : رام اهللا

جدد للوحدات التي يتم تشكيلها من أجل تدريبهم من قبل الواليات المتحدة وما يسمى بمنسق شؤون األمن 
 "جيروزاليم بوست"وأضاف المسؤولون األمريكيون لصحيفة  ."كيث دايتون" األمريكيالجنرال 

ولفت  .]"أمس[ يعتزم إثارة هذه المسألة خالل لقائه مع ميتشل في لندن اليومباراك] إيهود[أن ": يةسرائيلاإل
 كتائب فلسطينية مدربة تدريبا أمريكيا، قد نشرت بالفعل في الضفة الغربية 4هؤالء المسؤولون إلى أن 

 جندي، مشيرة إلى أن هنالك ثالث كتائب 2000في جنين والخليل وأريحا وبيت لحم، وتقدر بأكثر من 
  .4000رى من المفترض أن تضاف ليصل العدد إلى أخ

 في الوقت الذي تؤيد فيه زيادة القوات إسرائيلإن ": يين قالواإسرائيلوبحسب الصحيفة فإن مسؤولين 
المدربة تدريباً أمريكياً، إال أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في العثور على الشباب الفلسطيني المهتم 

  ."منفي الخدمة في قوات األ
إذا كان هناك المزيد من الناس ": ، وأضاف"العملية تسير ببطء"يين أن سرائيلواعترف أحد المسؤولين اإل

على استعداد لاللتحاق بدورات التدريب، لكان هناك حشد ومن ثم سيكون هناك المزيد من الكتائب 
  ."واالنتشار في الضفة الغربية
ير من الفلسطينيين قد يئسوا من فرص السالم، وال زالوا أن الكث" بـاإلقبالوبرر هذا المسؤول ضعف 

  . حسب اعتقاده"2000متخوفين من االنتفاضة الثانية التي اندلعت في الضفة الغربية في عام 
باإلضافة إلى ذلك، فإن عملية القبول لهذه الدورات العسكرية تمر بفحوصات وتدقيق كبير، حيث تسعى 

  . لحركة حماس من التسلل إلى صفوف هذه الكتائب، وفق الصحيفةالسلطة الفلسطينية لمنع مؤيدين
 7/7/2009السبيل، األردن، 

  
   أخرىست إعداد تعمل علىألجهزة األمنية ول تابعة كتائب أربعج تخرالسلطة : العلي .11

 الوطني الفلسطيني االثنين النقاب عن تخريج األمنكشف اللواء دياب علي قائد  : وليد عوض- رام اهللا 
 إعداد الفلسطينية وانه جاري العمل على األمنية األجهزة تأهيل إعادةتائب بعد تدريبها ضمن برنامج  ك4
 عشرة كتائب ستوزع على جميع المحافظات الفلسطينية لتكون مهمتها إلى ليصل العدد أخرى كتائب 6

  .الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة الجغرافيا والنظام والقانون
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 الوطني في الضفة الغربية وقادة المديريات التابعة األمنقب ترأسه اجتماعا لقادة  العلي عأقوالوجاءت 
  . الوطني في المحافظات الشمالية، حيث نقل لهم تحيات الرئيس محمود عباسلألمن

  7/7/2009 ،القدس العربي
  

  سلطة ال تريد مصالحةالوأطراف في . ..االحتالل فشل في كسر إرادتنا: الرمحي .12
محمود الرمحي أن النواب المختطَفين .  أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د:يةالضفة الغرب

صامدون في وجه الغطرسة الصهيونية، منبها إلى تعرضهم لالبتزاز من قبل مخابرات االحتالل للضغط 
ابلة خاصةٍّ وأوضح في مق. على حماس من أجل التنازل عن شروط صفقة التبادل والقبول بحلِّ الدولتين

 أن االحتالل حاول كسر عزيمة النواب المختطَفين بعدة ،، تُنشر الحقًا"المركز الفلسطيني لإلعالم"مع 
طرق؛ فمارس ضدهم المعامالت السيئة والقاسية، ومارس بحقِّهم سياسة النقل اإلجباري من سجن إلى 

 . يل من عزيمتهم وصمودهمسجن، ومارس التنغيص على حياتهم، لكنه كان دائما يفشل في النَّ
إن أطرافًا في رئاسة السلطة الفلسطينية ال تريد للمصالحة : "وعلى صعيد الحوار الوطني؛ قال الرمحي

الفلسطينية أن تتم، وال للحوار الفلسطيني أن ينجز؛ وذلك الرتباط هذه األطراف والتزامها بتنفيذ أجندات 
ا عباس في الضفة الغربية ال ينصاعون ألوامر محمود عباس، بل ونوه بأن بعض قادة ميليشي". خارجية

يتلقَّونها من غيره، مشددا على أن قضية االعتقاالت السياسية تقف حجر عثرة أمام تنفيذ أي اتفاق أو 
 . وطالب بإنهاء هذه المأساة التي تنفِّذها ميليشيا عباس في الضفة الغربية.  فلسطيني- توافق فلسطيني 

ا تتعرض له مدينة القدس المحتلة من هجمة ممنهجة ومدروسة تمارسها سلطات االحتالل وحول م
الصهيوني؛ من مصادرة لألراضي، وهدمٍ للمنازل، وتهديد للمواطنين المقدسيين بالرحيل، وما شابه ذلك 

العالمين الممارسات ما كانت تقع إال نتيجةً لضعف " من ممارسات إرهابية؛ شدد الرمحي على أن هذه
القدس تعرضت قبل ذلك عبر تاريخها "وأضاف أن . العربي واإلسالمي تجاه قضية القدس والدفاع عنها

لم يكن ليكسرها أبدا؛ "، مشددا على أن ذلك "لهجمات كثيرة وكبيرة، وربما أشرس مما تتعرض له اآلن
 ".  بل ازداد التفاف المسلمين حول هذا الصرح المقدس

 6/7/2009الفلسطيني لإلعالم، المركز 
  

 إبراهيم أبو سالم.االحتالل يفرج عن النائب المقدسي د:  شهرا38ًبعد  .13
رب نسخة منه، أن قوات االحتالل أفرجت 48، وصل عـ"كتلة اإلصالح والتغيير"أكد بيان صادر عن 

ح في المجلس  إبراهيم أبو سالم النائب عن كتلة التغيير واإلصال.، عن د6/7/2009مساء االثنين 
 . شهراً في سجن النقب الصحراوي38التشريعي في دائرة القدس، بعد قضاء فترة محكوميته 

 6/7/2009، 48عرب
  

   بوادر أزمة اقتصادية كبيرة تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تتكشف في األشهر القادمة:هآرتس .14
 اقتصادية أزمةقاب عن بوادر  النأمس العبرية "هآرتس"كشفت صحيفة :  زهير اندراوس- الناصرة 

 لم يتم وضع حل جذري إذا القادمة األشهركبيرة تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية قد تتكشف في 
 العجز المالي السنوي أن مصادر فلسطينية عالية المستوى، إلى الصحيفة، استنادا وأوضحت. وعاجل لها

ر السلطة من اجل دفع رواتب موظفيها الذين يعيلون  مليون دوالر، فيما تضط300لدى السلطة بلغ نحو 
  . مليون دوالر530 السكان لالقتراض من البنوك المحلية مبلغ إجماليربع 

 على "إسرائيل"ن السبب الرئيسي في األزمة االقتصادية هو القيود التي تفرضها أ إلى "هآرتس" وأشارت
 بالتزاماتها بنقل ماليين اإليفاءول العربية عن  جانب امتناع الدإلىحركة السكان في الضفة الغربية، 

ونقلت الصحيفة عن معهد واشنطن لبحوث الشرق .  السلطة لتغطية رواتب الموظفينإلىالدوالرات 
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 الهبات التي وعدت بها من قبل مؤتمر باريس إجمالي السلطة تلقت حتى اآلن اقل من ربع أن األوسط
 600ر عينها، تبلغ قيمة المبالغ التي وعدت بها السلطة وبحسب المصاد. 2007للدول المانحة عام 

 خزينتها اقل من إلىن المبالغ التي وصلت أ إالمليون دوالر كل عام معظمها مقدمة من الدول العربية، 
 مليارات دوالر، من 3 إلى وصلت 2009 ميزانية السلطة الفلسطينية لعام أنعلما .  مليون دوالر78
  . من الهبات والتبرعات والقروض45.1ر من جني الضرائب،  مليار دوال64.1 بينها

  7/7/2009 ،القدس العربي
  

   ومنح الفلسطينيين الحقوق المدنية واإلنسانيةيةلبنانالسيادة ال احترام يؤكد علىزكي  .15
 ناقش ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي مع سفيرة :بيروت
وأكد زكي خالل  .ج اودليس نورهايم، األوضاع الفلسطينية ومسألة إعادة إعمار مخيم نهر الباردالنرو

 احترام سيادة الدولة والقانون في لبنان إلىوحدة الموقف الفلسطيني بين جميع الفصائل، بالنسبة "اللقاء 
ال ناجي ورفاقه ، وكشف مرتكبي جريمة اغتيال كمواإلنسانيةومنح الفلسطينيين الحقوق المدنية 

  ." إعمار مخيم نهر البارد والدعم الدولي المطلوب لهذا المشروعإعادةوضرورة 
  7/7/2009الحياة، 

  
  حماس شهدت تغييرات إيديولوجية محسوبة للحفاظ على مشروعيتها :دراسة أمريكية .16

سياسية التي  صدر عن المعهد األمريكي للسالم موخرا دراسة تشير إلى المرونة ال: خاص معا- القاهرة
تتسم بها حركة حماس، حيث خلصت إلي أن فكر حركة حماس وسلوكها السياسي قد شهد تغيرات 
ملحوظة وأن الحركة اتسمت بالمرونة السياسية منذ نشأتها، كما أن التكوين األيديولوجي لها قد شهد 

مساس بثوابتها إلى أيضا تغيرات بطيئة ومحسوبة بحرص شديد باعتبارها حركة أيديولوجية قد يؤدي ال
  العصف بالحركة والنيل من مشروعيتها أمام الرأي العام

ويقر القائمون على الدراسة أن كل أدبيات وتصريحات حماس وقادتها في السنوات األولى من نشأتها 
 ويؤكدون أن ذلك التشوش واالرتباك قد إسرائيلتعكس تشوشا من جانب الحركة في كيفية تعاملها مع 

 الحركة موقفا واضحا حيال اليهود يقوم على عدم معاداة اليهود بسبب خلفية دينهم وأن العداء حسم بتبني
ينصب على الممارسات التي يقوم بها اليهود ضد الفلسطينيين وبالتالي فإنه من غير المنطقي وصف 

  .الحركة بأنها معادية للسامية
سألة التفاوض وإبرام اتفاقيات سالم مع  من ميثاقها ترفض م13يذكر أن حماس استنادا على المادة 

يين لن يحقق العدالة للشعب الفلسطيني ومن ثم سرائيل حيث تشير إلى أن التفاوض مع اإلإسرائيل
عارضت الحركة عند نشأتها أي قرار دولي أو تسوية من شأنها تقديم أي تنازالت من الجانب 

  .الفلسطيني
 تغيرت بمرور الزمن وتدلل على التغير في سلوك حماس بيد أن الدراسة تبرهن على أن هذه القناعة

التحرير "بمواقف الحركة الحالية والتي ال ترفض بشكل مبدئي طرح حل الدولتين كمرحلة من مراحل 
  .لفلسطين" المرحلي

هو في حد ذاته تغيير سياسي " التحرير المرحلي"ويرى القائمون على الدراسة أن تبني الجماعة لمبدأ 
  .إسرائيلفكر الجماعة من شأنه أن يفتح الباب أمام فكرة التعايش السلمي مع وجود جوهري في 

ويخلص القائمون على الدراسة إلى أن الموقف الذي اتخذه الغرب تجاه تلك التغييرات الجذرية التي 
شهدها فكر حماس وسلوكها السياسي اتسم باإلصرار على إحراج حماس أمام مناصريها من المسلمين 

رب والفلسطينيين ومحاولة الضغط عليها للقبول بإمالءات غربية تتصادم مع أيديولوجية الحركة والع
  .ومرجعيتها اإلسالمية
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وأضافت الدراسة أنه بالرغم من أن حماس قد قدمت الكثير من القرائن من خالل مواقف وسياسات تبنتها 
 والتحرر من إسرائيللتعايش السلمي مع على مستوى الواقع العملي تؤكد أنها تسير في اتجاه إمكانية ا

  .الجمود األيديولوجي في اتجاه المرونة السياسية، ولكن دون أن يتعارض ذلك مع الشريعة اإلسالمية
وأشارت إلى أن حماس أثبتت من خالل المواقف التي تم ذكرها ومواقف أخرى أنها تستطيع مع عدم 

امت عليها أن تبذل مساعي حثيثة للوصول إلى ما يحقق التنازل العلني عن األسس األيديولوجية التي ق
  .إسرائيلمصالح الشعب الفلسطيني ويخلق فرصا لتحقيق إمكانية التعايش مع 

وأضافت الدراسة األمريكية أن موقف الغرب المتسم بالجمود واإلصرار على مطالب وإمالءات بعينها 
 مع حماس بالمرونة والفهم الكافيين إلنجاح هو منحى غير عقالني يثبت عدم قدرة الغرب على التعاطي

  .يين إذا كانت هذه النية متوافرة ومؤكدة من األساسسرائيلمساعي التعايش السلمي بين الفلسطينيين واإل
وعلق األستاذ ضياء رشوان الخبير في شؤون الحركات اإلسالمية ورئيس تحرير تقرير لحريات الدينية 

 باتجاه - عمليا- أن أوروبا سبقت واشنطن" اتيجية في اتصال هاتفيا بمركز األهرام للدراسات االستر
اإلقرار بمرونة حركة حماس كل من فرنسا وبريطانيا تجاه التعامل مع حماس في إطار إعادة صياغة 
العالقة بين األوروبيين وحركة حماس، بل تجاه التعامل مع الحركات اإلسالمية في الشرق األوسط 

  ". في لبنان، وحركة طالبان في أفغانستانالحتوائها كحزب اهللا
وأضاف رشوان أن هناك تحركات أوروبية جرت بعد الحرب على غزة باتجاه حماس منها زيارة وفود 
برلمانية بريطانية إلي غزة، ودمشق، وتم البحث حول سبل االنفتاح على حركة حماس واالعتراف 

مقراطية، إضافة إلى بحث إنهاء العزلة الدولية بشرعيتها، على اعتبار أنها جاءت عبر انتخابات دي
  .المفروضة عليها، وإعادة صياغة العالقة بين األوروبيين وحركة حماس

في اتصال هاتفي من " شاتام هاوس"آن لي مور خبيرة شؤون الشرق األوسط في مؤسسة . وترى د
حماس وقياداتها خاصة بعد العاصمة البريطانية لندن أن هناك توجه دولي لفتح قنوات حوار مع حركة 

المصالحة الفلسطينية التي تجري في القاهرة، وقد أدرك المجتمع الدولي أن إقرار تسوية في منطقة 
أن هناك "وأضافت لي مور  ".الشرق األوسط ال يمكن بدون حركة حماس وحزب اهللا على اختالفهما

عترافهم بدورها في المنظومة السياسية إدراكا أن الزيارات األوروبية رسالة غير مباشرة إلى حماس با
الفلسطينية وفي مسألة إعادة اإلعمار، وأن تراجع الدول المانحة عن قرار تجميد المساعدات المباشرة 
لحكومة حماس المقالة في غزة يعتبر خطوة أوروبية جديدة تجاه الحركة، بجانب إصرارها على نجاح 

  ".يها حماس بشكل مباشرتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك ف
في اتصال هاتفي التوجه " شاتام هاوس"ووصفت ريم عالف الخبيرة بشؤون الشرق األوسط في مؤسسة 

األوروبي للتعامل مع حركة حماس في إطار سياسة احتواء الحركات اإلسالمية وفقا لرؤية اإلدارة 
  .األمريكية الجديدة

ع حماس مرهون بها وبمدى استجابة الحركة ومرونتها وأكدت أن التغييرات األوروبية في التعامل م
، "لتصبح شريكا في أية تسوية قادمة" إسرائيلاالعتراف ب" السياسية للتعامل مع شروط الرباعية الدولية 

ومؤكدة على وجود خطوات أمريكية وبريطانية لتذويب الجليد مع الحركة، وتشجيعها لالعتراف 
  ".إسرائيلب

  7/7/2009وكالة معاً، 
  

   غزة في المؤتمر"فتحاويي" األسد وعد عباس بالتدخل لدى حماس لتأمين مشاركة ":الحياة" .17
الرئيس «: أن» الحياة«قال مصدر فلسطيني رفيع في السلطة الفلسطينية لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ذليل العقبات األسد وعد األخ أبو مازن أثناء لقائهما األخير في دمشق الشهر الماضي بالمساعدة في ت



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1486:         العدد       7/7/2009الثالثاء  :التاريخ

التي قد تحول دون عقد المؤتمر، وذلك من خالل التدخل لدى قيادات حماس من أجل دفعهم إلى السماح 
  . »بخروج أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من غزة لتأمين مشاركتهم في المؤتمر وإنجاحه
عوة الكثير من وأشار المصدر إلى أن عدم مشاركة كوادر غزة في المؤتمر كانت من أهم أسباب د

قيادات الحركة إلى تأجيل عقد المؤتمر ألنهم يشكلون أكثر من الثلث وال يمكن عقد المؤتمر في ظل 
وأوضح أن السلطة الفلسطينية أجرت اتصاالت مع السلطات . غياب قيادات الحركة وكوادرها في غزة

لجميع األعضاء المشاركين ية من أجل عدم وضع عراقيل أمام عقد المؤتمر ولضمان السماح سرائيلاإل
يين الذين أكدوا لنا أنهم لن يضعوا أي عراقيل أمام سرائيلأجرينا اتصاالت باإل«: فيه بالحضور، وقال

أبلغونا أيضاً بأنهم «: ، مضيفا»عقد المؤتمر تتعلق بمنع أي عضو مشارك في المؤتمر من الحضور
. » عبر معبر إيرز إلى الضفة الغربيةسيسمحون لألعضاء المشاركين في المؤتمر من غزة بالمرور

االشكالية حتى اآلن تنحصر في حماس ومدى تجاوبها مع المساعي التي تبذلها مصر «ولفت إلى أن 
السلطة طلبت من «، موضحاً أن »وسورية من أجل عدم منع أعضاء الحركة من الخروج من غزة
، »الل اتصاالتهم مع قيادات حماسالمسؤولين المصريين التدخل من أجل تسهيل عقد المؤتمر من خ

حتى اآلن لم يأتنا الرد سواء من األخوة السوريين أو من األخوة المصريين، سواء سلباً أو «: وقال
  .»إيجاباً

  7/7/2009الحياة، 
  

   تأجيل اجتماع لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية بدمشق":القدس العربي" .18
من مصادر فلسطينية موثوقة في دمشق انه تـم تأجيـل           ' القدس العربي 'علمت   :احمد المصري  -لندن  

اجتماعات لجنة المتابعة امس االثنين في العاصمة السورية، وهذه اللجنة هي اللجنة المنبثقة عن المؤتمر               
وهي المرة الثالثة التي يتم فيهـا االعـالن          .الوطني الذي ضم الفصائل الثمانية والمستقلين العام الماضي       

  .الجتماعات، والتي كانت تتم بشكل دوري منذ مطلع العام الماضيعن تأجيل هذه ا
وترى بعض االوساط السياسية ان سبب التأجيل متعلق بالمواقف الـسياسية األخيـرة لحركـة حمـاس                 
وخطاب رئيس المكتب السياسي للحركة وقبولها بدولة بحدود الرابع من حزيران، مما خلق فجوة كبيـرة                

مي، والتي يرى بعض المحللين انها تعرضت لصدمة من لغة الخطاب الـذي             بين حماس والجهاد االسال   
  .القاه خالد مشعل وتحدث عن دولة بحدود الرابع من حزيران

من جانبه نفى خالد عبد المجيد وجود خالفات فلسطينية وأكد ان تأجيل اللقاء يتم ألسباب فنية، في حـين                   
ـ     رفض الكشف عن اسمه، ووصف تأجيل اللقـاء بـأن   والذي ' القدس العربي'صرح احد اعضاء اللقاء ل

بعض قادة الفصائل الفلسطينية ال يريدون ان يقولوا شيئا، وال يريدون ان يجيبوا على االسئلة المطروحة                
خصوصا بعد ما جرى من تعثر للمفاوضات وعدم وضوح الرؤية لبقية الفصائل واالختالف الذي اشتعل               

  .اس حول الحوارات الثنائية في القاهرةمؤخرا بين فصائل المنظمة وحركة حم
  7/7/2009 ،القدس العربي

  
 لم نطلب تأجيل االنتخابات وال اتفاق مع فتح :أبو مرزوق .19

دحض نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق :  أيمن جريس- القاهرة
نتخابات الرئاسية والتشريعية المعلومات التي ترددت حول طلب الحركة من القيادة المصرية تأجيل اال

وأفصح في تصريحات  . يناير المقبل مدة عامين25وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقرره في 
عن أنه حتى اآلن ال يوجد اتفاق مع حركة فتح علي أي شيء بخالف المواعيد المعلنة في » عكاظ«لـ
إنهاء االنقسام السياسي والجغرافي في وشدد على أن حماس تسعى إلى  . من الشهر الحالي28 و25

 .معتبرا أن استمرار هذا االنقسام ليس في صالح القضية الفلسطينية.. الساحة الفلسطينية بأسرع ما يمكن
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ورفض أبو مرزوق بشكل قاطع أن تكون حماس وافقت على تجاوز قضية االعتقاالت السياسية في 
 . وتوقيع االتفاق دون حل مشكلة االعتقاالت السياسيةالضفة الغربية واالنتقال إلى الملفات األخرى

وأوضح أن ما طرحته الحركة هو استعدادها إلطالق سراح المعتقلين، لكن إذا تبقت بعض األسماء التي 
ترفض فتح اإلفراج عنها فإنه يمكن متابعة هؤالء بعد التوصل إلى اتفاق، بشرط أن تقدم فتح األسباب 

 من خالل االعتقاالت السياسية سرائيلواتهم حركة فتح بأنها تقدم إل .ق سراحهموالحيثيات التي تمنع إطال
 25وتنفيذ البنود األولى من خريطة الطريق أكثر مما يجب، وعبر عن استعداد حماس إلرسال وفد قبل 

  .يوليو الحالي لحلحلة القضايا الخالفية مع فتح
  7/7/2009عكاظ، 

  
  ة السابعة للحوارحماس تتهم فتح بالتهرب من الجول .20

اتهمت حركة حماس، حركة فتح باستغالل فصائل منظمة التحرير، من أجل : كفاح زبون: رام اهللا
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن التصريحات الصادرة عن بعض . التهرب من الحوار

غبتها في توفير غطاء حول عدم انعقاد جولة الحوار السابعة المقبلة، يعكس ر» منظمة التحرير«فصائل 
وقال أبو زهري في تصريح نشره موقع حماس إن . لحركة فتح التي ال تريد المشاركة في هذه الجلسة

هذه الفصائل تريد أن تريح حركة فتح من تحمل مسؤولية عدم الذهاب إلى الجلسة القادمة المقرر «
 حركة حماس نؤكد بالمعلومات نحن في«: وأضاف. »انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

أن حركة فتح غير معنية بالحوار وال استمراره وتحاول التملص منه واستغالل موقف هذه الفصائل 
  . »كغطاء يبرر لها عدم الذهاب إلى الحوار أو التعنت في شروطه

» سطينالجبهة الديمقراطية لتحرير فل«وجاء موقف حماس، ردا على ما أعلنه عضو المكتب السياسي لـ
صالح زيدان عن اعتقاده أن الجولة السابعة من الحوار الفلسطيني لن تعقد في الموعد المقرر لها في 

الجاري، باعتبار أن نتائج الجوالت الثنائية السابقة ووجهت ) تموز(الخامس والعشرين من يوليو 
  . »بمعارضة وطنية وشعبية واسعة

فتح ليس لديها قرار بعدم «ار، عبد اهللا أبو سمهدانة إن وقال القيادي في فتح، وعضو وفدها إلى الحو
وأوضح أبو سمهدانة أن  .»المشاركة، لكنا أيضا ال نستطيع أن نغضب جميع فصائل منظمة التحرير

القانون النسبي، يضيع الفصائل «مشكلة فصائل منظمة التحرير، هو في قانون االنتخابات، وأضاف 
  . »الصغيرة

، إن فتح لن توقع على اتفاق يغضب فصائل المنظمة، وتحديدا في »ق األوسطالشر«وقالت مصادر لـ
موضوع التمثيل االنتخابي، وستحاول تأجيل الحوار ألنه يأتي مع حمى التحضير للمؤتمر السادس لفتح 

إذا أصر المصريون على الموعد ففتح سترسل «لكن . في بيت لحم) آب( أغسطس 4الذي ينعقد في 
  . »وفدها

 7/7/2009األوسط، الشرق 
  

  "الحوار فشل ألن السلطة تريد كسب الوقت ألجل حرب جديدة على غزة: "األسطل .21
أكد الدكتور يونس األسطل، عضو اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن االعتقاالت : غزة

 من الشبكات التي األخيرة التي نفذها جهاز األمن الداخلي في قطاع غزة، جاءت على خلفية ضبط عدد
، الفتاً االنتباه إلى أن "قيادات في رام اهللا"اعترفت بأنها تجدد بنك األهداف بالتخابر مع ما وصفها بـ

خلية ناشطة تمكّنت في أسبوع واحد من إرسال ثالث دفعات من التقارير، كل دفعة تضم اثني عشر "
  ".تقريراً، وكل تقرير يتكون من عدة صفحات
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، "مواقع رباط المجاهدين"دي البرلماني الفلسطيني أن هذه التقارير تتحدث في مجملها عن وذكر القيا
وعن أماكن األنفاق المحتملة في قطاع غزة، وعن أماكن يعتقد أنها لتخزين السالح أو لتصنيعه، 

عديد من باإلضافة إلى رصد المواقع الجديدة لقوى األمن ووزارة الداخلية، وكذلك لمتابعة تحركات ال
أخطر هذه التقارير على اإلطالق "وأفاد األسطل أن . الشخصيات سواء كانت سياسية أو عسكرية

  .حماساعتراف أصحابها المعتقلين بأنهم كانوا مكلّفين بتدبير اغتياالت لبعض القيادات في الصف األول ب
األمن الداخلي قبل ثالثة لقد قام جهاز "، "قدس برس"وقال الدكتور يونس األسطل، خالل حديث خاص لـ

أسابيع تقريباً باعتقال ما يزيد على سبعين شخصاً، وأثناء التحقيق توصل إلى ما يزيد على هذا العدد، 
وال زال الملف لم يغلق بعد، ولدى زيارتنا نحن نواب كتلة التغيير واإلصالح لقيادة األمن الداخلي 

ألخيرة، خاصة وأنها كانت مستهجنة في ظل جوالت للمتابعة والرقابة جرى السؤال عن هذه الخطوة ا
الحوار في القاهرة، حيث كنا حريصين أال تكون هناك أية سياسات تعرقل الحوار وتؤثر على نجاحه 

، على حد "التي تُرتكب في الضفة الغربية) ممارسات األجهزة األمنية التابعة للسلطة(رغم الجرائم 
  . تعبيره

قد تبين لنا أن فشل جوالت الحوار المتكررة في القاهرة ليست الستحالة التوصل ل"وتابع النائب األسطل 
إلى اتفاق، بل ألن القابعين في رام اهللا يريدون اكتساب الوقت لجولة جديدة من المجابهة مع الصهاينة 

ايا ، ولو كانت هناك نو)ية األخيرة على غزةسرائيلالحرب اإل(ربما تكون أعنف من معركة الفرقان 
صادقة في التوصل إلى اتفاق لنجح الحوار من جولته األولى، إذ كان يكفي أن نحيي اتفاق القاهرة 

كما ". 2008 أو إعالن المبادئ في صنعاء 2007 أو اتفاق مكة 2006 أو وثيقة الوفاق الوطني 2005
  .قال

زة قد وصلت إلى ولم يستبعد األسطل أن تكون األهداف التي قال إنها رصدت مؤخراً في قطاع غ
تشير إلى أن هذا "ي وبأقصى سرعة، الفتاً االنتباه إلى أن كل االعترافات التي حصلت سرائيلالجانب اإل

في رام اهللا، تحت وطأة ) من قطاع غزة وتستقر حالياً(النوع من التجسس جاء بتكليف من قيادات هاربة 
  .، على حد تعبيره"خرالتهديد بقطع الرواتب حيناً أو بمغريات مالية حيناً آ

  6/7/2009قدس برس، 
  

 مذكرة الفصائل الثمانية ليست سبب فشل جولة الحوار : الشعبية .22
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة حركتي فتح وحماس بإطالع الشعب : رأفت الكيالني

القاهرة وقبله محاصصة الفلسطيني علي األسباب الحقيقية لفشل جوالت الحوار الثنائي األخير بينهما في 
وأكدت الجبهة أن مذكرة الفصائل الثمانية التي سلمت لممثل القيادة المصرية ولرئيس اللجنة  .واتفاق مكة

موضحة أن نهج , التنفيذية والقائد العام لحركة فتح في رام اهللا ليست المسؤولة عن فشل الحوار
ي تعرض ألفدح األضرار بجريرة االنقسام المحاصصة الثنائية وإقصاء ممثلي الشعب الفلسطيني الذ

والصفقات الثنائية وإدارة الظهر للحوار واالتفاق الوطني الشامل هي المسؤولة الفعلية عن فشل الحوار 
 .واستمرار حالة االنقسام الفلسطيني المدمر,

 التعبير سبق وجرى,والجبهة الشعبية كطرف مشارك في هذه المذكرة ,وبينت أن موقف الفصائل الثمانية
وبحضور وفد حركة فتح للحوار الثنائي في  ,عنه في اجتماع اللجنة التنفيذية من ممثلي القوى الثمان

ما ينفي ادعاءات البعض من أن هذه المذكرة التي استلمها وفد فتح في حوار القاهرة هي السبب , القاهرة
 .فرغةفيما وصل إليه الحوار الثنائي من فشل ومواصلة دورانه في حلقة م

 6/7/2009، 48عرب
  
  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1486:         العدد       7/7/2009الثالثاء  :التاريخ

   بتصريحات فياض رحب خاللها بوجود المستوطنين في الدولة الفلسطينيةتنددفصائل  .23
نددت، أمس، فصائل فلسطينية مقاومة، بتصريحات رئيس حكومـة رام اهللا   : تقرير محمد األيوبي - غزة

ة علـى أن التـصريحات      سالم فياض التي رحب خاللها بوجود المستوطنين في الدولة الفلسطينية، مؤكد          
الحق في تكريس وجودها في األراضـي       ) إسرائيل(تراجع كبير في مواقف السلطة الفلسطينية، وتعطي        

ـ      .الفلسطينية على أن فياض ال يملك القرار ليتنازل       " فلسطين"وشددت الفصائل في تصريحات منفصلة ل
رق األوسط عقد فـي واليـة       وقال فياض خالل مؤتمر حول الش     . عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني    

اليهود المستوطنون الذين يختارون العيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية سـيكون           :"كوليرادو األمريكية   
مرحب بهم وسيتمتعون بالحرية الدينية الكاملة وبحقوق اإلنسان الكاملة وسيتم الحفـاظ علـى حقـوقهم                

  ".المدنية
  سلم التنازالت

فوزي برهوم، أن حديث فياض عن وجود       " حماس"سم حركة المقاومة اإلسالمية     من جانبه أكد الناطق با    
المستوطنين في الدولة الفلسطينية اعتراف بشرعية االستيطان، ويمثل خط تراجع خطيـر فـي مواقـف                
السلطة، وانزالقاً في سلم التنازالت لصالح االحتالل والرضا بـسياسة األمـر الواقـع التـي فرضـتها                  

ـ    وقا). إسرائيل( ي أوجد المستوطنات وجعلها أمراً     سرائيلإن االحتالل اإل  ":" فلسطين"ل برهوم في حديث ل
  ".واقعاً وعلى السلطة أن تتعامل معها

  غير مقبول
يين فـي   سرائيلمن ناحيته، اعتبر جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية أن حديث فياض عن وجود اإل              

يين الحـق فـي تكـريس اسـتيطانهم         سرائيلق، ويعطي اإل  األراضي الفلسطينية غير مقبول على اإلطال     
  . ووجودهم علي األراضي الفلسطينية

ـ     إن الضفة الفلسطينية مزروعة بالمستوطنات، والمطلـب الـرئيس         ":" فلسطين"وقال مزهر في حديث ل
ن إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو إزالة كافة هذه المستوطنات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني م              

وحول إذا ما كان يملك فياض قرار الفلسطينيين ليسمح للمستوطنين          ". إقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة    
بالعيش في الدولة الفلسطينية، أوضح أن الشعب الفلسطيني له مؤسسته القانونية والدستورية والتـشريعية              

يحات دون ذلك ليس لها أي وزن وال        التي تقرر وتأخذ القرارات بعيداً عن األشخاص، مبيناً أن أي تصر          
  . تستطيع االلتفاف على قرارات الشرعية الدولية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

  ظرف استثنائي
(...) إن  فياض ال يمثـل إال نفـسه        : "من جانبه، قال أمين عام حركة األحرار الفلسطينية خالد أبو هالل          

ـ ". طينيةويمثل اإلدارة األمريكية على الساحة الفلس      فياض موظـف فـي حكومـة       ":" فلسطين"وأضاف ل
  (...)..".جاءت نتيجة انقسام وظرف استثنائي وسيزول هو وحكومته بزوال هذا الظرف 

  ضربة للثوابت 
ال يقرر مصير الشعب الفلسطيني،     " فياض  " الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد، أكد على أن           

ار يصدر عنه، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن ما نصت عليه             وأن الشعب غير ملزم بأي قر     
ي علـى إصـدار     سـرائيل خارطة الطريق التي اتفق من خاللها بين أصحاب الخط التفاوضي والعدو اإل           

  .تصريحات بعيدة عن طموح الشعب الفلسطيني
  7/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  غزةبمدينة "   جهاديةمهمة" استشهاد أحد عناصرها في في  عنالقسام تعلن .24

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس استشهاد أحد عناصـرها فـي              :  د ب أ   -غزة  
إن المجاهد ياسر أبو شنار استشهد أثـر إصـابته          "وقالت القسام في بيان لها      . بمدينة غزة " مهمة جهادية "
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أثناء تأديته واجبه   " أن أبو شنار قضى      وأضافت". بطلق ناري خالل التدريب في حي الصبرة بمدينة غزة        
  ".الجهادي في اإلعداد والتدريب

  7/7/2009الدستور، 
  

   من كوادرها في قطاع غزة13فتح تتهم حماس باعتقال  .25
إن الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس اعتقلت أمـس           : قالت حركة فتح  :  الشرق -غزة  

وذكرت الحركة في بيان صحفي أن االعتقاالت استهدفت قادة         . ع غزة  من كوادرها الميدانيين في قطا     13
وأضافت أن مسلحي   . األقاليم في الحركة في كل من مدينة خان يونس ومنطقة غرب غزة وشمال القطاع             

  .حماس اقتادوا المختطفين إلى مراكز السجون بحجة التحقيق
  7/7/2009الشرق، قطر، 

  
  تهويد األحياء العربية في القدسجمعية استيطانية تنشط ل": معاريف" .26

قالت صحيفة معاريف في تقرير لها نشرته امس انه بعد أن برز دورها في الجليل تحت شـعار تهويـد                    
عـن طلـب مـستأجرين     "إسـرائيل الصندوق ألراضي " أعلنت الجمعية االستيطانية ،"إسرائيلأرض "

  .شرقية في إطار الجهود لتهويدهاومشترين ذوي خلفية استيطانية ألراض وشقق سكنية في القدس ال
 شـيكل   1600وأعلن مدير الجمعية أرييه كينغ عن حاجته لمستأجرين لشقة خلت مؤخرا بسعر مخفض              

ويوضح أيضا أن جمعيتـه تـدير       . لتشجيع اليهود على السكن في األحياء العربية من منطلقات أيدلوجية         
  .حتلةعقارات في عدد من األحياء العربية في مدينة القدس الم

 وهدف جمعيته المعلـن     ،وكينغ هو مقرب من المليونير اليهودي األمريكي المتطرف آرفين موسكوفيتش         
 ، وتسعى إلى شراء منازل وأراض عربية لبيعها لمستثمرين يهود ذوي توجهـات اسـتيطانية              ،"التهويد"

  . وتتعهد لهؤالء المستثمرين بإدارة العقار والبحث عن مستأجرين يهود له
في المرحلة األولى نحن نساعد اليهود على شراء عقارات فـي شـرقي      ": معاريف"كينغ لصحيفة   ويقول  
 وظيفتنا هي البحث    ، ونتعهد لهم بإيجاد مستأجرين للشقة     ، ويتم تسجيل العقارات على اسم مالكيها      ،المدينة

  ".  وطبعا نحاول أيضا العثور على مشترين محتملين وبائعين عرب محتملين،عن سكان
 كبـارا   ، علمانيين ومتـدينين   ، تعيش في المبنى تعيش أسر صهيونية      ،الباب مفتوح أمام الجميع   : يفويض

 صحيح أن من ال يـأتون       ، ال ينقص في القدس أناس يبحثون عن شقة رخيصة لسنتين أو ثالث            ،وصغارا
  .من خلفية استيطانية لن يرغبوا في السكن هنا في بيت حانينا

 ،حنينا ليست الحي العربي الوحيد التي تعمل فيه الجمعيـة االسـتيطانية           ويتضح من حديث كينغ أن بيت       
كما يأمل أن يجـد     . فكينغ يأمل أن يجد ساكنا آخر لشقة أخرى في بيت صفافا في الجهة الجنوبية للقدس              

  .ساكنين لعدة شقق في حي الشيخ جراح
ون المنزل في بيت حنينا بـادرة  ، ويأمل أن يك" ويجب أن ندخل إليها يهودا،نملك عقارات كثيرة" :ويقول

  ".إلنطالق االستيطان في القدس الكبرى
 فـي   إسرائيلال اعتقد أن هذه الشقة مهما كانت رخيصة ستكون القوة الدافعة الستيطان شعب              : "وأضاف

 بل ربمـا    ، الذين يريدون االنتقال إلى هنا     ، ولكن ربما قد يشعل ذلك الحافز لدى بعض الناس         ،بيت حنينا 
  ".اض وتأجيرها لليهود بدافع أيدلوجيشراء أر

وكانت الجمعية قد أعلنت العام الماضي عن نيتها بيع مئة دونم في الجليل لليهـود بتـسهيالت وأسـعار                   
 وجاء في اإلعالن    ،وقالت الجمعية حينذاك انها اشترت األراضي من مالكين عرب في المنطقة          . مخفضة

  . ي منطقة الجليلف" خلق تهيج وطني"ان الهدف من المبادرة هو 
  7/7/2009الدستور، 
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   وواشنطن يتناول عدد البؤر االستيطانية الواجب تفكيكها"إسرائيل"الخالف الرئيسي بين  .27

ية أمس أنه خالفاً لتقارير صحافية عن تقدم سرائيلاإل" معاريف"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
شأن مطلب األخيرة وقف البناء في المستوطنات في  والواليات المتحدة في إسرائيلفي االتصاالت بين 

، فإن الطرفين لم يتفقا على المسائل المختلفة المتعلقة بهذه 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ال بل هناك خالف جديد بينهما في شأن عدد البؤر االستيطانية غير الشرعية المطلوب من "القضية 
 بؤرة فقط، فإن واشنطن تتحدث عن أكثر من 23 عن إسرائيلما تتحدث وكتبت أنه في".  تفكيكهاإسرائيل

  .مئة بؤرة أقيمت في العقد األخير ينبغي تفكيكها
وأضافت الصحيفة أن مسألة التغلب على نقاط الخالف بين الجانبين في شأن وقف البناء مدرجة على 

ايهود باراك والمبعوث األميركي ي سرائيلجدول أعمال اللقاء الذي كان مقرراً بين وزير الدفاع اإل
ي سرائيلوقالت إن واشنطن ترفض المطلب اإل. الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في لندن أمس

بإخراج مدينة القدس المحتلة ومحيطها الذي يعج بالمستوطنات من دائرة المستوطنات المطلوب وقف 
ي بالبناء في الكتل االستيطانية الكبرى سرائيلالبناء فيها، كما أنها ال تعتزم الموافقة على الطلب اإل

  .، إلى جانب رفضها مواصلة بناء الوحدات السكنية والمباني قيد اإلنشاء"التكاثر الطبيعي"للتجاوب مع 
وتابعت الصحيفة أن الخالف األكبر يتناول عدد البؤر االستيطانية العشوائية غير القانونية، والمقصود 

لصغيرة التي أقيمت منذ أواخر تسعينات القرن الماضي في شكل عشوائي على المواقع االستيطانية ا
ية سرائيلأراض خاصة في أنحاء الضفة الغربية ومحيط القدس من دون إذن رسمي من السلطات اإل

  . يسرائيلحتى في القاموس اإل" غير قانونية"وألجل ذلك تعتبر 
امين نتنياهو عن أملها في أن تخفف واشنطن من من جهتها، أعربت أوساط قريبة من رئيس الحكومة بني

  .تشددها في قضية البناء في المستوطنات
  7/7/2009الحياة، 

  
  ميتشلباراك يرى تقدما في المحادثات مع  .28

ي ايهود باراك يوم االثنين إنه أحرز ومبعوث الواليات سرائيل قال وزير الدفاع اإل: ادريان كروفت-لندن
جورج ميتشل تقدما في الجلسة الثانية من المحادثات التي عقدت خالل أسبوع المتحدة في الشرق االوسط 

وأضاف باراك لرويترز عقب المحادثات التي جرت في لندن  .واحد بشأن تعزيز السالم في المنطقة
وقال باراك انه ال يتوقع اعالنا   ."وما زال هناك طريق يتعين أن نسلكه. أعتقد انه كان هناك تقدم"

  .يةسرائيلعلق ببناء المستوطنات اإلوشيكا يت
اعداد االرضية "ولكن باراك الذي التقى بميتشل يوم الثالثاء في نيويورك قال انه متفائل بشأن فرص 

  ".لبدء عملية سالم رئيسية
مناقشات "وفي واشنطن أصدرت الخارجية االمريكية بيانا مشتركا من باراك وميتشل يفيد بأنهما أجريا 

  ".في المستقبل القريب"يين سرائيلل مع نتنياهو وباراك وغيرهما من المسؤولين اإلستتواص" بناءة
 إسرائيلأكدا على التزامهما بالهدف المشترك وهو السالم االقليمي بين "وأضاف البيان أن الرجلين 

  ."والفلسطينيين وسوريا ولبنان والخطوات الالزمة لتحقيقها
 االمن والتحريض من جانب الفلسطينيين وخطوات من جانب تشمل تدابير بشأن"وتابع أن الخطوات 

 خطوات تتعلق بالحركة والتنقل في الضفة إسرائيل وأن تتخذ إسرائيلالدول العربية نحو التطبيع مع 
  ."الغربية وفيما يتعلق بالنشاط االستيطاني
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انت ستخفف وقال مسؤول أمريكي رفيع لرويترز ان واشنطن ستسأل الحكومات العربية عما اذا ك
 اذا جمدت النشاط االستيطاني في االرض التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم إسرائيلالعقوبات على 

  ."أعتقد أن االمريكيين نشطون في هذه القضية"وحينما طلب من باراك تأكيد ذلك قال  .فيها
سالم االقليمية فانهم  خطوات وتنازالت من أجل دفع جهود الإسرائيلبينما يطلبون من "وأضاف 

وتابع  ."إسرائيليتواصلون مع العرب أيضا ويسألونهم عما يمكن أن يسهموا به من حيث بدء التطبيع مع 
ووصف  ."نحن نبحث ونحاول التوصل الى صيغة الظهار استعدادنا لتفهم مدى احتياجات االخرين"قوله 

وقال انهما ناقشا جميع جوانب عملية السالم ". نقاش طيب وبناء للغاية"باراك المحادثات مع ميتشل بأنها 
  .في الشرق االوسط بما في ذلك المسار الفلسطيني والمسار اللبناني والمسار السوري

  6/7/2009وكالة رويترز، 
  

  "خطاً أحمر" االستيطان تجميد: ليبرمان .29
ال يوجد بديل للعالقات افيغدور ليبرمان انه " يسرائيلاإل"زير الخارجية  قال : وكاالت-القدس المحتلة 

في " الخطوط الحمراء"والواليات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتنازل عن " إسرائيل"بين 
  .إشارة لمعارضته المطلب األمريكي بتجميد االستيطان

مس البرلمانية أ"  بيتناإسرائيل"عن ليبرمان خالل اجتماع لكتلة حزب " يةإسرائيل"نقلت وسائل إعالم و
من الواضح أننا ندرك ونريد مساعدة الواليات المتحدة، وأنه ال يوجد أي بديل لعالقاتنا الخاصة "قوله إنه 

معها، لكننا لن نتنازل بأي حال من األحوال عن تلك الخطوط الحمراء مثلما اتفقنا عليها مع رئيس 
  ".الحكومة بنيامين نتنياهو وكنا قد حددنا خطوطا حمراء واضحة جدا

وزعم ليبرمان، الذي يسكن في ، أنا ال أوافق على كل شيء لكننا صغنا خطوطا حمراء أيضا"أضاف و
أنه امتنع عن إجراء مفاوضات بشأن تجميد "الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة، " نوكديم"مستوطنة 

وأضاف ". االستيطان مع ميتشل، بحجة أن ذلك ينطوي على تناقض مصالح بسبب حقيقة انه مستوطن
  .بشأن تجميد االستيطان" لم أرغب بأن يتهموني بأني تعمدت إفشال المفاوضات مع األمريكيين"

  7/7/2009الخليج، 
  

  نتنياهو ال يؤيد حل الدولتين: ليفني .30
قالت ليفني إن نتنياهو ال يؤمن بحل الدولتين فعالً، وأضافت في   :، وكاالت"الخليج "- القدس المحتلة 
هدفاً "، وال يعتبر قيام هذه الدولة "شفهياً"لكنيست أمس ان نتنياهو يؤيد قيام دولة فلسطينية كلمة ألقتها في ا

واتهمت ليفني نتنياهو بأنه ال يعتبر حل الدولتين واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين حتى لو  ".ياًإسرائيل
  ".إسرائيل"كانت منزوعة السالح في صالح 

  7/7/2009الخليج، 
  

  بإزالة معسكر فلسطيني يطل على إحدى المستوطنات" دايتون"البون المستوطنون يط .31
ال يطيقـون رؤيـة معـسكر       " مافئوت يريحو "سكان مستوطنة   "بان  " 7المستوطنين"ذكر موقع    -رام اهللا 

  ".التدريبات الذي يتدرب به عناصر األجهزة األمني الفلسطينية والذي يقع علي تلة تطل علي المستوطنة
الذي يشرف علـى تـدريبات األجهـزة األمنيـة          " كيث دايتون "ن الجنرال االمريكي    وطالب المستوطني 

الفلسطينية في الضفة الغربية، بنقل المعسكر لمكان آخر بالرغم انه يقع على أراضي للسلطة الفلـسطينية                
في األغوار، بحجة أن المستوطنين يخشون أن يشكل هذا المعـسكر فـي             ) العوجا-اريحا  (علي طريق   

  .بل خطرا على حياتهمالمستق
 7/7/2009السبيل، األردن، 
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 الغربية مع إيران" ما بعد فشل الجهود الدبلوماسية" تستعد لمرحلة "إسرائيل" .32

 أنها ال تثق في إمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية، التي يبذلها إسرائيلأكدت مصادر أمنية في  :تل أبيب
 تستعد لمرحلة ما بعد فشل هذه إسرائيلنووي، ولذلك فإن الغرب مع إيران، لمنعها من إنتاج السالح ال

الجهود، وأنها قد توجهت إلى كل من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول 
 ".ما بعد الفشل"المعنية، طالبة أن تستعد هي األخرى لمرحلة 

نابع من التشجيع الذي منحه نائب الرئيس ، اعتبرت أن هذا الموقف إسرائيلومع أن أوساطا إعالمية في 
األميركي، جو بايدن، عندما صرح أول من أمس، لقناة إخبارية أميركية، بأن اإلدارة األميركية ترى أن 

ي، سرائيل أن تدافع عن نفسها في مواجهة التهديد اإليراني، إال أن وزير الدولة اإلإسرائيلمن حق 
ذاعي أمس، إنه ال يثق أن بايدن يعبر عن مواقف متفق عليها في الجنرال يوسي بيلد، قال في تصريح إ

وقال بيلد، إنه ال يستبعد أن يخرج غدا مسؤول أميركي آخر ويقول موقفا معاكسا لموقف . البيت األبيض
بايدن، حيث إن قائد القوات المشتركة في الواليات المتحدة، مايك ماالن، قال فقط قبل يومين، إن الهجوم 

على "وبناء على ذلك، خلص بيلد، إلى أن . ي على إيران يهدد االستقرار في الشرق األوسطلسرائياإل
 ". أن تعتمد على نفسها فقطإسرائيل

 7/7/2009الشرق األوسط، 
 

  سفينة كسر الحصارناشطي تبعد "إسرائيل" .33
 على متن سفينة  انها اطلقت سراح غالبية الناشطين الذين اوقفواإسرائيل اعلنت : أ ب-القدس المحتلة 

ية سابين سرائيلوأشارت الناطقة باسم وزارة الداخلية اإل .يسرائيلكانت متجهة الى غزة لكسر الحصار اإل
 الذين كانوا على متن السفينة التي اوقفت الثلثاء وهي 21حداد الى اطالق سراح غالبية الناشطين الـ 

 منهم في الحجز ريثما يتم تدبير رحلة 8 في طريقها من قبرص الى غزة، مضيفة انه تم االبقاء على
" نوبل"جوية لهم، من بينهم السيناتورة االميركية السابقة سينثيا ماكيني والناشطة الحائزة على جائزة 

  .للسالم ميرياد ماغواير
  7/7/2009الحياة، 

  
   شهورستةمردخاي فعنونو  تمدد منع سفر" إسرائيل" .34

أمس لمدة ستة شهور أمر منع السفر والتقاء أجانب " يةسرائيلاإل"مددت المحكمة العليا : آي.بي.يو
" إسرائيل"واالقتراب من السفارات في تل أبيب، المفروض على مردخاي فعنونو الذي كشف أسرار 

  .النووية وحجم ترسانتها النووية
وضة عليه وجاء قرار المحكمة على أثر التماس قدمه فعنونو إلى المحكمة وطلب فيه إلغاء القيود المفر

ونقلت وسائل إعالم . والتي تشمل االعتقال اإلداري المنزلي بسبب نيته السفر الى خارج البالد
أنا إنسان وأريد الحرية، وهذه ليست حكومتي وأنا ال أستطيع الذهاب إلى "عن فعنونو قوله " يةإسرائيل"

  ".المطار لكني أريد السير في شوارع نيويورك
يين رسالة موجهة إلى لجنة جائزة نوبل للسالم، قال فيها إنه يرفض بشدة أن ووزع فعنونو على الصحاف

ي سرائيلاإلائزين بهذه الجائزة تشمل الرئيس يتم شمله ضمن قائمة المرشحين للجائزة ألن قائمة الف
  ". يةسرائيليقف وراء السياسة النووية اإل"شمعون بيريز الذي قال إنه 

  7/7/2009الخليج، 
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  " أمين الحسيني"إقامة بؤرة استيطانية في مقر تصادق على " قدسبلدية ال" .35
، أمس، على مخطط إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في موقع تاريخي           "بلدية القدس "صادقت  : القدس المحتلة 

وبحسب مـصادر إعالميـة      .من مدينة القدس، كان فيما سبق مقراً لمفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني           
البؤرة االستيطانية تتكون من عشرين وحدة سكنية في مرحلتهـا األولـى فـي األرض               عبرية؛ فإن هذه    
  .، الكائن في حي الشيخ جراح، وسط مدينة القدس المحتلة"شبرد"الخاصة بفندق 

ي منـذ   سـرائيل مقر إقامة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، واستخدمه االحتالل اإل         " شبرد"وكان فندق   
، في إطـار اسـتخدامه لقـانون        "حرس الحدود " مقراً لقوات    1967س في سنة    سيطرته على شرقي القد   

، ويقع الفندق على مساحة أرض كبيرة، وفي منطقة حساسة جداً في مدينة القدس              "حارس أمالك الغائبين  "
  .المحتلة

ـ              دس، وادعت المصادر العبرية؛ أن المليونير اليهودي الذي يمول بعض عمليات التوسع االستيطاني بالق
، التابع لسلطات   "حارس أمالك الغائبين  "ماسكوفيتش، كان قد اشترى الفندق واألرض التي يقع عليها من           

االحتالل، بانتظار االنتهاء من إجراءات تمهيدية إلقامة بؤرة اسـتيطانية كبيـرة تتـصل مـع البـؤر                  
  . االستيطانية في حي الشيخ جراح

 منزالً، بهدف   28ر هدم لجميع منازل الحي، البالغ عددها        وفي هذا اإلطار؛ وجهت سلطات االحتالل أوام      
التـاريخي، وبالتـالي تهويـد      " شبرد"إقامة حي استيطاني سيتصل بالبؤرة االستيطانية الجديدة في فندق          

  . المنطقة بشكل كامل ونهائي
7/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
  اسية معلما على خلفيات سي226 تتهم حكومة فياض بفصل "المظالمديوان " .36

، إن وزارة التربية والتعليم في "ديوان المظالم"قالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في فلسطين : رام اهللا 
 تواصل إصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين، بحق  حكومة سالم فياض، في رام اهللا،

ذلك على خلفية انتمائهم السياسي لحركة العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، و
  ".حماس"

، تناول انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية )6/7(وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته االثنين 
الماضي، أنها تلقت خالل الشهر المذكور، شكاوى ضد وزارة ) يونيو(المحتلة، خالل شهر حزيران 

 226بالضفة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على التربية والتعليم في حكومة فياض 
  . الجاري2009شكوى، خالل األشهر األولى من عام 

وأكد المشتكون في تلك الشكاوى، أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية بحكومة فياض، بدعوى عدم 
  .موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة

6/7/2009دس برس، ق  
  

   مواطناً خالل الشهر المنصرم 380 فتاختط قوات االحتالل :" األسرىوزارة" لـتقرير .37
/ أفاد تقرير صادر عن جهة معنية بشؤون األسرى، أن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر يونيو              : غزة

  . حمالت االعتقال في كافة محافظات الوطن،حزيران الماضي
مواطناً ) 380( لوزارة شؤون األسرى، أن قوات االحتالل اختطفت ما يزيد عن            وأوضح التقرير الشهري  

بينهم أربعة مصريين تم اعتقالهم في منطقة النقب بحجة تجاوز الحدود المصرية الفلسطينية ودخولهم إلى               
قاعدة عسكرية، إضافة إلى اعتقال مئات العمال داخل الخط األخضر بحجة عدم حصولهم على تراخيص               

  . لللعم
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 طفالً، وثالثة نـساء إحـداهن تعرضـت         31ي اختطفوا ما يزيد عن      سرائيلوبين أن جنود االحتالل اإل    
 صياداً فلسطينياً من قبـل      16للتعذيب على أحد الحواجز الطيارة في مدينة رام اهللا، إضافة إلى اختطاف             

ا تهريب أسلحة إلى غـزة،      زوارق االحتالل الحربية واقتيادهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم حول قضاي          
ي مقابل السماح لهم بالصيد وتقديم مبلـغ مـن          سرائيلوالضغط عليهم ومساومتهم للعمل مع االحتالل اإل      

  .المال
7/7/2009صحيفة فلسطين،    

   
   شمال الضفة زراعية النار في أراض يضرمونمستوطنون  .38

لرعـي   فـي أراض     ،لنار أمـس  قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين يهود أضرموا ا       :  د ب أ   -نابلس  
.  وأخرى زراعية تعود لسكان قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس شـمال الـضفة الغربيـة                الماشية

 مستوطنا هاجموا المنطقة القريبة من القرية وأشعلوا عـدة حرائـق فـي              20وذكرت المصادر أن نحو     
   .مراعيها وبساتينها

ية شرعت منذ صباح أمس فـي تجريـف         سرائيل اإل من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية إن السلطات       
أراض فلسطينية في خربة المفقرة شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل من أجل توسيع البـؤرة االسـتيطانية                 

وأضافت المصادر أن تلك السلطات أقامت ثالثة مساكن        . المقامة على أراض مصادرة لبلدة يطا     " افيغال"
  .متنقلة على األراضي التي تم تجريفها

7/7/2009الدستور،   
  

  غزة ما زالت تحت الركام ..  أشهر من الحربستة بعد: "الغارديان" .39
ية سرائيلإن سكان قطاع غزة بعد ستة أشهر من الحرب اإل         : البريطانية" ذي غارديان "قالت صحيفة    :غزة

تحـت  حيـاة  "وتحـت عنـوان    .ما زالوا يعيشون تحت الركام وينتظرون إعادة إعمار منازلهم وحياتهم        
نشرت الصحيفة البريطانية أمس، تقريرا لمراسلها بيتر بيومنت الذي زار غزة عقب الحـرب              " األنقاض

ية عليها ليلتقي بالمنكوبين فيها ثم عاد بعد ستة أشهر ليجد أن سكانها ما زالوا ينتظرون إعـادة                  سرائيلاإل
  .بناء منازلهم المدمرة وكذلك حياتهم
ئالت فقدت منازلها ولم يعد يؤويها سوى الركام والخيام، وأخرى تسكن           وقد تناول المراسل عدة صور لعا     

ولم يجد المراسل خالل تجواله في قطاع        .في منازلها التي لم تدمر ولكن جدرانها تزخر بصور لمفقوديها         
غزة، أي تغيير طرأ على المباني التي دمرت باستثناء ظهور منازل مشيدة من الطـين والقـش كحـل                   

ي المفـروض علـى   سرائيل وأن كل ما يستخدم في البناء يحظر إدخاله بسبب الحصار اإل      مؤقت، ال سيما  
 3800ولدى زيارته إلبراهيم رضوان الذي عينته الحكومة لتقييم األضرار، ذكر أن أكثـر مـن                 .غزة

  . مقرا حكوميا بالضرر80منزل وأماكن عمل قد دمرت بالكامل، فضال عن إصابة أكثر من 
7/7/2009صحيفة فلسطين،    

  
   مركزاً إقليمياً ثانياً في القطاعيونس تعتمد خان "المقالةوزارة التخطيط " .40

اعتمدت وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية المقالة، محافظة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع : غزة
خطط اإلقليمي وتقوم فكرة هذا الم. غزة، مركزاً إقليمياً ثانياً حسب المخطط اإلقليمي لمحافظات القطاع

وهو " محافظة غزة"على اعتماد مركزين إقليميين بالقطاع؛ بحيث يكون اإلقليم األول في الشمال هو 
على أن يكون ذا محورين، " محافظة خان يونس" سياسي، واإلقليم الثاني في الجنوب هو –محور إداري 
  . صناعي– والثاني زراعي ، ثقافي–األول سياسي 
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س الرنتيسي، مدير دائرة الخطط والسياسات بوزارة التخطيط، في تصريح مكتوب وقالت المهندسة إينا
 سيتم على ثالث 2025إن إعداد مخطط خان يونس المقترح عام "نسخة عنه اليوم، " قدس برس"تلقت 

 حتى عام 2015، والمرحلة الثانية من عام 2015 حتى عام 2010مراحل المرحلة األولى من عام 
  ".2025 وحتى عام 2020لة الثالثة فهي من عام ، أما المرح2020

 6/7/2009قدس برس، 
  

  لزيادة جودة زيت الزيتون الفلسطينيمشاريع  تدعم "أوكسفام" .41
 البريطانية إنها تدعم مشاريع لزيادة جودة زيت الزيتون الفلسطيني وتمكين "أوكسفام"قالت منظمة : غزة

، وأشارت في تقرير أصدرته في مدينة غزة أمس. يةصغار المزارعين من الوصول الى األسواق العالم
تم تسويق منتج زيت الزيتون في أسواق بريطانيا واليابان والواليات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا "إنه 

وبلجيكا وغيرها، اذ يتم دعم صغار المزارعين باألدوات الالزمة لتحسين اإلنتاجية والعناية بالشجرة، 
  ."لزيتون للوصول الى المعايير الدولية المطلوبه لمنتج زيت الزيتون البكر الممتازومن ثم تحسين جودة ا

تقوم على إشراك مؤسسات وجمعيات المجتمع المحلي فيه، اذ تم في الموسم "وأضافت أن فكرة المشروع 
 مزارعاً، ومن المتوقع أن يرتفع 650 تجمعاً للمزارعين وجمعية محلية، أي نحو 19الماضي إشراك 

وحدة معلومات "وأشارت الى أن المشروع أسس . " جمعية في الموسم المقبل27عدد الجمعيات إلى 
تسويقية لمساندة المزارع في المهام التسويقية، مثل التفاوض على أسعار البيع واإللمام بكيفية التعبئة 

حيث تصل سليمة والدعاية وعقد الصفقات والتصدير، وما يترتب عليه من تجهيز لألوراق وللبضائع ب
  ."الى وجهتها النهائية

7/7/2009الحياة،   
 

   معاق فلسطيني1000تقدم مساعدات لـ " االماراتية الخيرية األعمالهيئة " .42
تسلمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية شحنة من المعدات واألدوات الطبية مقدمة كمعونة للشعب : غزة

ر معبر رفح الحدودي بعد تأخير استمر أكثر من شهرين من الفلسطيني من مكتب الهيئة في استراليا، عب
  .وصول الشحنة إلى ميناء بورسعيد المصري

 كرسي 500وقال مدير مكتب الهيئة في قطاع غزة عماد الحداد إن الشحنة الطبية تحتوي على ما يقارب 
لى أسرة طبية متحرك وعكاكيز بأحجام مختلفة وكراسي حمام وأدوات أخرى مساعدة للمعاقين إضافة إ

حيث من المقرر أن تتم عملية تسليم الكراسي المتحركة واألدوات  .وفرشات وحماالت للمحاليل الطبية
المساعدة وتوزيعها على ما يزيد على ألف من المعاقين والجرحى في حفل ستنظمه الهيئة بحضور 

  . ممثلين عن المؤسسات المحلية
  7/7/2009الخليج، 

  
  السلبية تجاه لبنان "إسرائيل"ع الدولي للتوقف أمام رسائل الحريري يدعو المجتم .43

 رئيس وزراء ، أنقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام وفود أجنبية ودبلوماسية استقبلها امس
 ال ينفك يوجه رسائل سلبية الى لبنان والحكومة اللبنانية، وان تصريحاته االخيرة حول لبنان "إسرائيل"

وطالب  .  هي بكل بساطة قلب للحقائقإسرائيلكومة اللبنانية مسؤولية أي عمل تتعرض له وتحميله الح
 من أخطار أي تهديد ألمن لبنان إسرائيلالتوقف أمام هذه الرسائل السلبية، وتنبيه "المجتمع الدولي بـ

  . "وسيادته
7/7/2009السفير،   
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 حث أوضاع الالجئين الفلسطينيين ويب بعد انقطاع"القيادة العامة"جنبالط يلتقي وفدا من  .44
 -  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط وفدا من 

وهو .  برئاسة ابو عماد رامز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور"القيادة العامة
بعد مرحلة الخالف حول موضوع السالح الفلسطيني خارج االجتماع االول بين الطرفين منذ سنوات 

 . المخيمات
تم عرض آخر التطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية، ال سيما في ضوء "وأفاد بيان للتقدمي انه 

كما نوقش ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي اكد النائب جنبالط . ية المتطرفةسرائيلالمواقف اإل
 . "يةسرائيلقها في اسرع وقت ممكن لمواجهة المخاطر اإلعلى ضرورة تحقي

اوضاع الالجئين الفلسطينيين وضرورة اعطائهم حقوقهم المدنية واالجتماعية، بما يحسن "وتم البحث في 
وكان . "مستوى معيشتهم ويرفع عنهم الظلم والحرمان بعيدا عن السجاالت السياسية العقيمة حول التوطين

بما يعزز استقرار لبنان "تفعيل وتكريس خطوات التقارب اللبناني ـ الفلسطيني نقاش ايضا في سبل 
 . "والتزامه القضية الفلسطينية

أين أصبحت مهمة المبعوث االميركي للشرق االوسط جورج ميتشل؟ وأين أصبح الكالم ": وتساءل
نت هذه المقاربة وستقام الجميل للرئيس االميركي باراك أوباما حول االستيطان وضرورة تجميده؟ فهل دف

 صار يعلو فوق كل االعتبارات إسرائيللها مراسم العزاء قريبا، أم أن القبول بشعار يهودية دولة 
األخرى، بهدف ضرب كل مرتكزات عودة الالجئين الفلسطينيين والقيام بحملة تهجير جديدة لفلسطينيي 

 . لحصول على التطبيع العربي المجاني؟الداخل، والقضاء على بقايا أوهام قيام دولة فلسطينية وا
7/7/2009السفير،     

  
  صلوخ يؤكد رفض لبنان توطين الالجئين الفلسطينيين .45

 امس، مع كبار المسؤولين اللبنانيين لمناسبة تولي السويد ، نائب وزير خارجية السويد فرانك بلفراغالتقى
إن :  الذي قال عقب اللقاءبين فوزي صلوخ التقى وزير الخارجية والمغتركما ،رئاسة االتحاد االوروبي

ي، في ضوء مساعي االدارة االميركية الجديدة سرائيلاالجتماع تناول موضوع الصراع العربي اإل
والرباعية الدولية لمعاودة المفاوضات الرامية الى بلوغ حل شامل ألزمة الشرق االوسط، قائم على 

ة، بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس  من األراضي العربية المحتل"إسرائيل"انسحاب 
رفض لبنان توطين الالجئين الفلسطينيين على ارضه العتبارات عدة، وفي مقدمها "وأكد على . الشريف

 . "حقهم المقدس بالعودة الى ديارهم التي اقتعلوا منها
7/7/2009السفير،   

  
  "المخيم الجديد"بدالً من  "خيم نهر البارد بمالمحيطةالبقعة "الجيش اللبناني يطلق مصطلح  .46

المخيم " بمخيم نهر البارد بدالً من تسمية "البقعة المحيطة" دعا الجيش اللبناني إلى اعتماد تسمية :بيروت
  ."هذه المنطقة ليست من المساحة العقارية التابعة للمخيم القديم" ألن "الجديد

خالل الفترة السابقة، ومن دون اي مستند ":  أمسوقال الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه
 "بمخيم نهر البارد القديم"، للداللة على المنطقة المحيطة، "المخيم الجديد"قانوني، تم استخدام مصطلح 

لجهة محلتي العبدة والمحمرة، والتي تضم مباني ومحال تجارية عائدة لمواطنين لبنانيين، وآخرين من 
م تكن هذه المنطقة في أي وقت من االوقات من ضمن المساحة العقارية التابعة االخوة الفلسطينيين، ول

  ."للمخيم القديم
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المخيم " بدالً من عبارة "البقعة المحيطة بالمخيم"تشير قيادة الجيش الى انها اعتمدت عبارة ": وأضاف
يدة، وذلك انسجاماً مع ، وهي تأمل من وسائل االعالم وكل من يعنيه االمر، اعتماد التسمية الجد"الجديد

  ."الواقع المذكور، ومنعاً ألي التباس، وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة
7/7/2009الحياة،   

 
 وغزة" إسرائيل" أنباء نشر قوات أميركية على حدودها مع بشدةمصر تنفي  .47

مية تحدثت  نفت مصر بشدة، أمس، صحة تقارير إعال      :  محمد عبد الرازق، يسري محمد     -القاهرة، رفح   
وأكد المتحدث الرسمي باسم  .أو قطاع غزة" إسرائيل"عن نشر قوات أميركية على الحدود المصرية مع 

أن التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن نشر قوات أميركية علـى           "الخارجية المصرية السفير حسام زكي      
 ،أوضح المتحدث المـصري   و. ية أو مع قطاع غزة هي تقارير غير صحيحة        سرائيلالحدود المصرية اإل  

في تصريحات صحافية أمس، أن حقيقة األمر هي أن الواليات المتحدة بصدد إجراء تغيير دوري لجزء                
من قواتها المشاركة في القوة متعددة الجنسيات العاملة في سيناء وأنه ال مجال للتأويالت اإلعالمية التـي             

دد خصوصاً وأن عملية التغيير تتم بانتظام منـذ         ال تستند إلى أساس حول أي إعالن أميركي في هذا الص          
ية عام  سرائيلنشر القوة التي تشارك فيها عشر دول أخرى عقب التوقيع على معاهدة السالم المصرية اإل              

 .وطالب زكي وسائل اإلعالم بتحري الدقة في مثل هذه األمور وتجنب إثارة اللغط حولها. 1979
زكي قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء إنها لم تتلقَّ حتـى     وبالتوازي مع تصريحات السفير حسام      

ضـمن القـوات متعـددة      " إسـرائيل "اآلن ما يفيد قرب انتشار جنود أميركيين على الحدود بين مصر و           
وقالت المصادر، إنه في حالة وصول      . يةسرائيلالجنسيات بسيناء لمراقبة تنفيذ معاهدة السالم المصرية اإل       

ل ضمن قوات المراقبة الدولية فإنها لن تشارك في أي مهـام مـصرية خاصـة بمنـع                  هذه القوات للعم  
، مشددة على أن الشرطة المصرية هي الوحيـدة التـي           "إسرائيل"ومكافحة عمليات التسلل والتهريب إلى      

 .تتولى حراسة منطقة الحدود
  7/7/2009الشرق األوسط، 

  
  يران أراضيها لضرب إية فوق ئيلسراالرياض تنفي الموافقة على تحليق الطائرات اإل .48

نفت المملكة العربية السعودية، أمس االثنين، ما نشر من انباء عن موافقة ضـمنية              :  أ ف ب   -الرياض  
وقال المتحـدث   . ية بالتحليق فوق اراضيها اذا اضطرت الى ضرب ايران        إسرائيلعلى السماح لطائرات    

ليس لدينا اي شكل مـن      . المؤكد ان ذلك ليس صحيحاً    من  "باسم وزارة الخارجية السعودية اسامة النقلي،       
  ".يينسرائيلالعالقات مع اإل

  7/7/2009القدس العربي، 
  

 معونات ليبية ومصرية تدخل غزة عبر معبري رفح والعوجة .49
سمحت السلطات المصرية بدخول معونات طبية إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر            :  شادي محمد  -رفح  

ول بمعبر رفح الحدودي، إن المساعدات التي سمح بدخولها تـشمل معونـات             وقال مسؤ . رفح الحدودي 
  . خاصة بعالج المعاقين، مقدمة كمعونات للشعب الفلسطيني من هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية بأستراليا

 شاحنات تحمل معونات غذائيـة مـصرية        10ية بعبور   سرائيلوعلى صعيد متصل، سمحت السلطات اإل     
  . بوسط سيناء مرورا بأراضيهاإسرائيلطاع غزة عبر معبر العوجة على الحدود بين مصر ووليبية إلى ق

  7/7/2009العرب، قطر، 
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1486:         العدد       7/7/2009الثالثاء  :التاريخ

 االستيطان خنق األوروبيين وأنهك االقتصاد الفلسطيني: األوروبيةالمفوضية  .50
 االقتـصاد  ية أسـهمت فـي خنـق   لسـرائي  قالت المفوضية األوروبية أن سياسة االستيطان اإل  :بيت لحم 

واعتبر البيان الذي صدر    . الفلسطيني وجعلت الحكومة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات الخارجية        
  ".حيث قال أن األوروبيين هم من يدفعون الثمن نتيجة هذه التبعية, عن المفوضية بالقاسي

ضافة إلى شق شوارع مليئة بالحواجز والتـي        ووفقا للبيان فان بناء االستيطان يقام على أراضي خصبة إ         
وروبي من أكبـر الممـولين      ويعتبر االتحاد األ  . اد الفلسطيني يضا االقتص أتخدم المستوطنين فقط خنقت     

  .  مليون يورو لتغطية العجز في الميزانية200 تم دفع 2009وفقط في العام , للحكومة الفلسطينية
6/7/2009وكالة معاً،   

  
  "الحلول الوسط"دعماً ألمانياً للتسوية ويطالب بقبول شتاينماير يعرض  .51

طالب وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير في مستهل جولته التـي            :  وكاالت -القدس المحتلة   
بدأها أمس في الشرق األوسط أطراف الصراع في المنطقة بإظهار المزيد من االستعداد للتوصـل إلـى                 

مانيا من أجل إعادة إحياء عملية التسوية، وقال شتاينماير خالل محادثاته مع            حلول وسط، عارضا دعما أل    
ي شمعون بيريز في القدس المحتلة إن طريق إحالل االستقرار في المنطقة كلها لن يـتم       سرائيلالرئيس اإل 

وأكد دعم ألمانيا واالتحـاد األوروبـي لمبـادرة الـرئيس           . سوى عبر مفاوضات مع الجانب الفلسطيني     
مريكي باراك أوباما حول الشرق األوسط، موضحا أن جميع األطراف على دراية بأن النتائج ال يمكن                األ

  .أن تتحقق بين عشية وضحاها
، "يةسـرائيل اإل"وشدد الوزير األلماني على عدم إمكانية التوصل لتسوية دائمة من دون تغييـر الـسياسة                

  )".في بناء المستعمرات( التوسع سيكون من الصعب التوصل لنتائج ما لم يتم وقف:"وقال
7/7/2009الخليج،   

  
   في شأن غزة تعقد جلسات استماع عامة في جنيفالدوليةلجنة التحقيق  .52

بدأت لجنة مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة المكلفة التحقيق فـي العمليـة              ): ب.ف.أ (-جنيف  
  .مم المتحدة في جنيف، أمسوروبي لألتماع علنية في المقر االية، جلسات اسسرائيلالعسكرية اإل

والبعثة التي يرأسها ريتشارد غولدستون المدعي العام السابق في محكمـة الجـزاء الدوليـة الخاصـة                 
بيوغوسالفيا السابقة ورواندا، مكلفة التحقيق في احتمال حصول انتهاكات لحقوق االنسان خالل الحـرب              

وتهدف جلسات االستماع فـي  . المقبل) سبتمبر(يلول  أئي في   ن تسلم تقريرها النها   أية، ويفترض   سرائيلاإل
إلى قطاع غزة لـإلدالء بافـاداتهم،       مام االشخاص الذين لم يتمكنوا من التوجه        أفساح المجال   إلى  إجنيف  

  .طالق الصواريخ من فلسطينيينيين الذين تعرضوا إلسرائيلخصوصا الشهود اإل
7/7/2009الحياة،   

  
   من دخول غزةفرنسي حين جرافريقاالحتالل يمنع  .53

ي أمس لليوم الثاني على التوالي دخول بعثة انسانية مؤلفة          سرائيلرفضت سلطات االحتالل اإل   ): ب.ف.أ(
من أطباء جراحين إلى قطاع غزة، وقال كريستوف أوبرلين الجراح الفرنسي والمسؤول عن هذه البعثـة                

 يحمـل تفويـضاً مـن وزارة الخارجيـة          والفريق". رفضوا دخولنا إلى قطاع غزة من دون أي تفسير        "
الفرنسية، كما أوضح البروفيسور اوبرلين، وقال أن الفريق كان سيقدم خالل زيارته العناية لنحو مائـة                

  .مريض، أكثر من نصفهم من األطفال
7/7/2009الخليج،   
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   إلعادة إعمار غزة والعمل على المصالحة الفلسطينية أوروبيةجهود : السويد .54
 قصر   في وزير خارجية السويد فرانك بلفراغ، أمس، خالل لقائه مع كبار المسؤولين اللبنانيين           أبدى نائب   
ميركية الجديـدة    االوسط في ظل انفتاح السياسة األ      في إعادة إطالق عملية السالم في الشرق      "بعبدا، أمله   

 في إعادة إعمار غـزة      وروبي للمساهمة إلى جهود سيبذلها االتحاد األ    ، مشيراً   "وروباأالتي انضمت إليها    
  .  الفلسطينية–والعمل على المصالحة الفلسطينية 

7/7/2009السفير،   
  

 من خالل أكبر سدر للكنافة" جينس" لدخول موسوعة تستعدالكنافة النابلسية  .55
تستعد الكنافة النابلسية، وهي الحلوى التي اشتهر بها أهل نابلس، وانتشرت في أرجاء العالم  :نابلس 

تصبح واحدة من أهم أطباق الحلوى التي تقدم في المناسبات، لدخول موسوعة جنيس لألرقام العربي، ل
ويستعد حاليا، عدد من أصحاب محالت بيع الكنافة، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة،  .القياسية

، في  للكنافة، سيعرض أمام الجمهور في الثامن عشر من الشهر الحالي"صينية"إلى صنع أكبر سدر 
ميدان الشهداء وسط المدينة، في إطار فعاليات شهر التسوق، الذي تستعد الفعاليات االقتصادية واألهلية 
في المدينة إلقامته، بهدف دعم اقتصاد المدينة، الذي عانى من سلطات االحتالل، يمتد على مدار شهر 

   .كامل، ابتداء من متصف الشهر الحالي
كنافة بالعالم، " صينية"رة، إنه حصل على ترخيص رسمي إلنتاج أكبر وقال مهند الرابي، صاحب الفك

، "قدس برس"وأضاف الرابي لـ  . كيلوغراما1350 متر بعرض مترين ووزنها يبلغ 75ويبلغ طولها 
 ألف 15لعمل هذا السدر، والذي يتوقع أن تبلغ كلفته " جينس"أخذنا الموافقة، من القائمين على موسوعة 

  .دوالر
6/7/2009، قدس برس  

  
   وطناً آخر لليهودألبانيااقتراح مبكر لجعل :  الجامعة العبرية بالقدسرشيفأوثيقة في  .56

 "اكتشاف" حد إلى واأللبان يصل بألبانيا اهتماماً يهودياً األخيرة شهدت العقود الثالثة :وطؤاألرنا. محمد م
ألبانيا هي : "ذه الحالة الفريدةه" وأقيمت معارض عدة تعرف بـإصداراتألبانيا من جديد، حيث ظهرت 

 الوحيد الذي لم يضطهد فيه اليهود خالل الحرب العالمية الثانية ولم ينقص فيه عدد اليهود األوروبيالبلد 
  .بل زادوا نتيجة لما كان يحدث في الدول المجاورة ما دفع بعضهم للجوء واالختفاء واالستقرار في البانيا

االلبان واليهود عبر " كتاب المؤرخ االلباني أبستول كوتاني 1993 عام وفي هذا السياق نشر في تيرانا
وقد لفت هذا الكتاب نظر المصور .  ثم تتالت طبعاته1995، الذي ترجم الى االنكليزية عام "التاريخ

االميركي اليهودي المعروف نورمان غروشمان، حيث عرف من خالله ان اليهود نجوا تماماً من 
ة االوروبية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة، ما حرضه على زيارة ألبانيا وجمع وثائق المحرقة في الدول

، الذي أقيم "االلبان المسلمون الذين أنقذوا اليهود خالل المحرقة: قانون الشرف"وصور عن معرضه 
يويورك  بالقدس الغربية وحظي باهتمام كبير ثم نقل الى ن"يد فاشيم" في متحف 2007للمرة األولى خالل 

  .وغيرها
 خصوصاً مع اللوبي "الدياسبورا" اليهودية، سواء على مستوى - ومع هذا التطور في العالقات االلبانية 

هناك سفارة البانية في تل  (إسرائيلاليهودي في الواليات المتحدة، أو على مستوى العالقة بين البانيا و
المنصرم اكتشاف ) يونيو(خير من شهر حزيران تم في االسبوع اال) ية في تيراناإسرائيلأبيب وسفارة 

وثيقة مهمة في أرشيف الجامعة العبرية بالقدس تتعلق باالهتمام اليهودي بل الصهيوني المبكر بألبانيا 
وفي . واالعجاب بما فيها من امكانات الى حد اقتراح ان تتحول البانيا الى وطن آخر لليهود في العالم
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 في رسالة من الصحافي البريطاني والناشط الصهيوني المعروف ليو التون الواقع ان هذا االقتراح ورد
  .الى الرئيس االول للجامعة العبرية في القدس يهودا ليب ماغنس

وجاءت .  حيث فوجئ هناك بهذه الدولة وامكاناتها وشعبها المتسامح1935وكان التون قد زار البانيا في 
اضطهاد في اوروبا الوسطى والبحث جار عن أي مكان زيارته في وقت كان اليهود يتعرضون الى 

يستقرون فيه بعد ان حددت بريطانيا عدد اليهود الذين يسمح لهم بالهجرة الى فلسطين، كما ان الهجرة 
  . في افريقيا لم تكن مغرية لليهود من اوروبا الوسطى"وطن آخر"الى 

وكان التون قد . بانيا وتوطين اليهود هناكوفي هذا الوضع، رأى التون ان الحل يكمن في الهجرة الى ال
قرأ في الصحافة البريطانية ان الحكومة  االلبانية ترحب بالمهاجرين اليهود اليها، ولذلك قرر ان يذهب 

في البانيا، في ما بتعلق بالدين ال "وبعد ان وصل وتعرف اليها كتب التون . ويتعرف الى هذا البلد بنفسه
وأضاف ان البانيا لم تعرف في . "ألن المسلمين االلبان ليسوا متعصبين... حيشعر المرء بغياب التسام
  .تاريخها أي اضطهاد لليهود

لن يعيشوا في ) الى البانيا(ال يوجد سبب للشك في ان اليهود المهاجرين "وباالستناد الى ذلك كتب التون 
)  في المئة20(الرثوذكسية وا)  في المئة70(بين االسالم  ("انسجام كامل مع هذا الشعب المتنوع

  ). في المئة10(والكاثوليك 
مليون (أما االغراء اآلخر للتفكير في اختيار البانيا كوطن آخر لليهود فهو ان البانيا كانت قليلة السكان 

بينما لديها امكانات كبيرة للزراعة تكفي الحتضان خمسة ماليين مهاجر كما ) نسمة فقط في ذلك الوقت
قد ذهب الحماس بالصحافي التون لكي يقترح اجراءات محددة للمهاجرين اليهود الى و. يذكر التون

ومع اسهام . البانيا، ومنها ممارستهم لزراعة الحمضيات وتطوير صناعة النسيج وزيت الزيتون الخ
  .اليهود في ازدهار البانيا يتخيل التون ان االلبان سيكونون ممتنين للسكان الجدد في بالدهم

ناد الى ذلك يبدو كما لو ان التون يمثل خطاً جديداً داخل الحركة الصهيونية يدعو الى حل آخر أو وباالست
  .كمواز أو كبديل عن الوطن األول الذي لم يكن مستقبله واضحاً بعد) البانيا(وطن آخر لليهود في اوروبا 

» شكولي«(انية والصحافة االلب) هآرتس(ة سرائيلولكن مع نشر هذه الوثيقة في الصحافة اإل
  .يطرح هنا سؤاالن كبيران على االقل) 28/6/2009

فقد ذهب التون لزيارة . السؤال األول يتعلق بوقت كتابة وتوجيه هذه الرسالة الى الزعامة الصهيونية
 ودرس األوضاع هناك لينتهي الى االقتراح المذكور 1935البانيا بعد ان سمع عنها في العام 

ولكن يبدو من المستغرب ان التون قد تأخر كثيراً في رفع هذا االقتراح الى . انجاحهواالجراءات الكفيلة ب
، كما انه ال يوجد لدينا حتى اآلن ما يشير الى رد فعل الزعامة 1945الزعامة الصهيوينة حتى عام 
  .الصهيونية على هذا االقتراح

فقد كانت الحرب األهلية بين . 1945ك في وأما السؤال الثاني فيتعلق بالوضع الذي كانت عليه ألبانيا آنذا
في نهايتها تقريباً، ولذلك ) انور خوجا(والشيوعية ) احمد زوغو(اليمين واليسار، وبالتحديد بين الملكية 

فإن طرح مثل هذا االقتراح كان يفترض باليهود ان يحددوا الطرف الذي سيتعاونون معه لتحقيقه على 
 اشتهر بترحيبه بهجرة 1939- 1928غو ملكاً على ألبانيا خالل وعندما كان احمد زو. أرض الواقع

ولكن . اليهود الى البانيا في الوقت الذي كانوا يتعرضون الى اضطهاد في كثير  من الدول االوروبية
احمد زوغو كان قد خسر المعركة تقريباً، ولذلك فإن مثل هذا االقتراح كان يفترض ان يتعامل مع 

ولكن انور خوجا كان جزءاً من . ب أي الحزب الشيوعي بزعامة انور خوجاالطرف الرابح في الحر
مشروع كبير يشمل اوروبا الشرقية، حيث كان على عالقة وطيدة مع الحزب الشيوعي اليوغسالفي ومع 
الزعيم السوفياتي جوزف ستالين الذي ما كان ليسمح لمشروع كهذا ان يمر أو ان يتحقق من دون 

 صفحاتها خالل السنوات االخيرة لنشر الوثائق عن بداية العالقات بين "شكولي"دة وتفسح جري. موافقته
  .أنور خوجا والقيادة اليوغسالفية والقيادة السوفياتية، حيث لم يرد فيها ما يتعلق بهذا الموضوع
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وربما ولذلك فإن هذه الوثيقة التي كشف النقاب عنها هذه االيام تطرح من االسئلة ما يحتاج الى اجوبة، 
  .تتوافر في القريب العاجل او اآلجل

  7/7/2009الحياة، 
  

  تصفية المقاومة اإلسالمية وحتى فتح :  دايتون-الوظيفة الجديدة لفياض .57
  يوسف شلي

هذا االسم عاد مجدداً ليظهر في وسائل اإلعالم المختلفة، خاصة الفلـسطينية منهـا، وفـي                "... قوة بدر "
، حيث يراد لهذه القوة أن تقوم بمهمـة قـذرة خاصـة فـي األراضـي                 المواقع اإللكترونية والمنتديات  

  . أمريكية لمحاربة فصائل المقاومة الفلسطينية-الفلسطينية، لتنفيذ األجندة الصهيو
، لم يكن الهـدف المرجـو تحقيقـه         )التي لم يتم نفيها   (لكن، وحسب بعض التقارير واألخبار اإلعالمية       

ومة الفلسطينية األساسية، وتحديدا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي،        محصوراً فقط في قمع فصائل المقا     
ولكن أيضاً من أجل اجتثاث العناصر الفتحاوية المناضلة العاملة في داخل دواليب الـسلطة الفلـسطينية،                

  . األمنية منها والمدنية على حد سواء
، باتـا   2006ينـاير   /ون الثـاني   كان 27حركتا حماس وفتح، ومنذ إعالن نتائج االنتخابات التشريعية في          

وبدا واضحاً من خـالل مـا       . يسرائيليتصارعان فيما بينهما على سلطة شكلية واقعة تحت االحتالل اإل         
، أن السجال السياسي واألمني الفلسطيني، دخل في نفق مظلم وفـي أخطـر              )الضفة الغربية (يحدث في   

 إن لغة الرصاص، أو كسر العظام حسب تعبيـر          مراحله التاريخية، منذ انطالقة الثورة الفلسطينية، حيث      
أحد المحللين الفلسطينيين، هي المسيطرة على الموقف العام، داخلياً وخارجياً، سيما بعدما وصل الحـوار          

  .  الفتحاوي إلى طريق مسدود-الحمساوي 
بعد أدائـه اليمـين     ومنذ إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا بالضفة الغربية،              

، يبدو أن   2009مايو   / آيار 19 محمود عباس في     - المنتهية واليته    -الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني     
، الذي عينته اإلدارة األمريكية السابقة في       (*)سالم فياض وبالتنسيق مع الجنرال األمريكي كيث دايتون         

ية سـرائيل  المنسق األمنى األمريكـي للـشئون اإل       هذا المنصب الهام، واحتفظت به اإلدارة الجديدة، وهو       
، المقيم في القدس، يخططان لـشيء مـا قبـل أن يـصل الطـرفين                إسرائيل -الفلسطينية في تل أبيب     

يوليـو  / تموز 7الفلسطينيين المتصارعين، حماس وفتح إلى اتفاق ما في القاهرة خالل المهلة المعلنة في              
  . ، والتي قد تمتد إلى أبعد من ذلك2009

ومنذ وصول فياض إلى رئاسة الحكومة، فإن هذا األخير يسير وفق التعليمات والمبادئ التوجيهية التـي                
ية التي ال تزال لها اليد العليا علـى الحقـوق الفلـسطينية             سرائيلوضعها دايتون، مع احترام الشروط اإل     

  . المشروعة
ل له نشره في يومية قطرية منذ أيام قليلـة،          ووفقاً للكاتب والمفكر الفلسطيني البارز، منير شفيق في مقا        

فإن هدف السلطة الفلسطينية ليس قمع فصائل المقاومة الفلسطينية الرئيسية، حماس والجهاد اإلسـالمي،              
كخيار مـن   " البندقية"ولكن أيضاً القضاء على الشخصيات الفتحاوية المناضلة التي لم تسقط من أجندتها             

  .  المشروعةجملة خيارات النضال الفلسطيني
هكذا، وحسبه، تمكن دايتون من تدريب وتسليح قوة شبه عسكرية محسوبة على رئيس السلطة الفلسطينية               

، وذلك بهدف استبدال مختلف قوات األمن       )قوة بدر ( عنصر، أطلق عليها اسم      900محمود عباس، تضم    
عرفات، بعد أن شاركت بقوة     الفلسطينية، في ظل حركة فتح التي أسسها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر            

ية، فتم اتخاذ هذا    سرائيلي، وهو ما أثار غضب واستياء القيادة اإل       سرائيلفي االنتفاضة الثانية ضد العدو اإل     
القرار بوضعها على الجانب وتحييدها في اتخاذ المبادرات التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ومن ثم               
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ة ورفع اليد عنها وتركها مـن دون حمايـة أو سـند شـرعي               تقييدها بجملة من القرارات البيروقراطي    
  . وقانوني

داخل حركة فـتح،    " االنقالبي"وتعتبر هذه الخطة تطوراً خطراً على صعيد الدعم الصهيوني المقدم للتيار            
بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى إعادة التوتر في قطاع غزة بعد فترة الهدوء التي تمتع بها في ظـل سـيطرة                     

  . ية التي طالت كل شيءسرائيلعليها، رغم الحرب الهمجية اإلحركة حماس 
 فتحاوي إلى التقاعد، وإلى توظيـف عناصـر         7000وللعلم، فإن مخطط كيث دايتون أفضى إلى إحالة         

جديدة أخرى، مشبعة بالتعاليم األيديولوجية الجديدة المعادية للمقاومة، تتمثل مهمتها األساسـية فـي أداء               
تصفية خاليا المقاومـة    : ي في الضفة الغربية   سرائيلتي كان يقوم بها جنود االحتالل اإل      الوظائف القذرة ال  

وهي المهام التي قامت بها فعالً هذه القوات األمنية الجديدة خالل           . التابعة لحماس والجهاد اإلسالمي وفتح    
فـي الجمعيـات    سنة ونصف منذ إنشائها، دون أن تجنب أو تستثني في خطتها، المسلحين أو المناضلين               

  . الخيرية أو التعليمية أو في المرافق الصحية أو الدعاة والعلماء
، والـذي   2009مايو  /وخالل استشهاده بأقوال دايتون، أثناء خطابه الذي ألقاه في معهد واشنطن في آيار            

 منيـر   ، استنتج الكاتب والمفكر الفلسطيني    "يينسرائيلأداء قوات بدر أذهل اإل    "قال فيه على الخصوص إن      
ية المتمركزة في الضفة الغربية من      سرائيلشفيق، أنه بفضل هذه القوات الفلسطينية، استطاعت القوات اإل        

 كـانون   2008االنتقال إلى غزة بسهولة، وإشعال الحرب القذرة على أهالي غزة العزل فـي ديـسمبر                
  . 2009يناير /الثاني

 21 جامعة القدس في بلـدة أبـو ديـس، فـي             ووقف أيضاً، على الخطاب األخير لفياض الذي ألقاه في        
إنشاء مؤسسات الدولة الفلـسطينية المـستقلة فـي         "يونيو الماضي، أين أشار فيه إلى ضرورة        /حزيران

  ...". إسرائيلغضون السنتين المقبلتين، وعدم انتظار التسويات أو ما ستمنحه لنا 
الدفع بالموظفين  :  مع قوات األمن الفلسطينية    ولذلك من المتوقع، حدوث عملية مماثلة لتلك التي تم تحقيقها         

المنتمين إلى حركة فتح إلى ترك مناصبهم وإخالئها بطريقة سلسة، لتحل محلها عناصر موالية لفيـاض                
  .  ميتشيل-والثنائي األمريكي دايتون 

ن أن  التي مـرت دو   " السحرية"ولكن، أكثر ما يقلق المفكر الفلسطيني في خطاب فياض، الكلمات الثالثة            
ي في أبو ديس، وهـي      سرائيلمع العلم أنه كان يتحدث إلى نظيره اإل       ". إننا نلتقي في القدس   : "يلحظها أحد 

يين سـرائيل مدينة تقع في نطاق حدود األراضي المقدسة في مدينة القدس المحتلة وليس القـدس، وأن اإل               
عاصمة لهـم، ولـيس القـدس       كانوا دائماً يصرون على فرض هذه المدينة على الفلسطينيين واعتبارها           

  . الشريف
إذاً، رئيس الحكومة الفلسطينية، سالم فياض، يحاول أن يمرر فكرة التخلي عن مدينة القدس، كعاصـمة                
للدولة الفلسطينية القادمة، وهي الفكرة التي رفضها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بـشدة فـي                

  . 2000كامب ديفيد في عام 
الة، أنه ال يمكن تسويق هذه األفكار التي تعترض مع أبسط الحقوق الفلسطينية فـي               ويفترض في هذه الح   

الدولة المنشودة، التي ناضل وضحى من أجلها مئات األآلف من الفلسطينيين منذ أكثر من سـتة عقـود،              
  . من دون ضوء أخضر من الرئيس محمود عباس الذي عينه في هذا المنصب

خير، يمرر في خطاباته العامة إلى الفلسطينيين عكس مواقفه من القـضية            وفي حقيقة األمر، فإن هذا األ     
: ياًإسـرائيل إنها سياسة تبادل األدوار بينهما أو توزيعها وفق ما هو مخطط أمريكياًً ومراقبـاً               . الفلسطينية

  .لفلسطينيأحدهم يفرض وقائع في الميدان، واآلخر يسلي الشعب ا
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األصلي، الذي تفرع إلى فروع عديدة عسكرية وأمنية فيما         (سطيني  وهكذا تحول هدف جيش التحرير الفل     
بعد، والذي رسمه له المرحوم أحمد الشقيري ليكون الطليعة في تحرير فلسطين، إلى جـيش أو قـوات                  

  .  وأمنها من الشعب الفلسطينيإسرائيلعسكرية وأمنية ليحمي مستوطنات 
  6/7/2009 ،مجلة العصر

  
  تيطانتصريحات فياض شرعنة لالس .58

  اهللا فارس عبد
عقد في واليـة كـوليرادو      ,خالل مؤتمر حول الشرق األوسط      , تأتي تصريحات سالم فياض المستهجنة    

بخصوص قبوله بضم المستوطنات الصهيونية بمستوطنيها للدولة الفلسطينية،        , 4/7األمريكية يوم السبت    
طن المحتل، وخلل سياسي واستراتيجي     لتكشف عن الهبوط واالنحدار في المفهوم الوطني العام لقضية الو         

ـ   , فبعد التنازل من قبل فريـق المفاوضـات       , مفضوح في إدارة معركة التحرير      48عـن فلـسطين الـ
ـ  فيعلن فياض ومن قبله قريـع عـن        , ال يزال يلحق بهم عار التنازل واالنبطاح      , )إسرائيل(باالعتراف ب

ي سيتم إنشاؤها على قاعدة المفاوضات، وبـدعم        ببقاء المستوطنين ضمن مسمى الدولة الوهم الت      , قبولهم
وإعـالن  , بعد أن يقدم العرب فروض الطاعة باالعتراف بيهودية الكيـان         , مأمول من اإلدارة األمريكية   
في استخفاف  , ليؤكدوا رغبتهم بالسالم مع مستوطنة القتل والتدمير الكبرى       , التطبيع الكامل والشامل معه   

, أوجدتها سياسات األنظمة العربية المتواطئة مع اإلدارة األمريكيـة        واضح وغير مسبوق وحالة خضوع      
لكـي يجمـد االسـتيطان بافتتـاح خطـوط          , أوقعت نفسها فيها، فال عجب أن يطالب الكيان الصهيوني        

ومسارات جوية لطيرانه المدني والعسكري فوق العواصم العربيـة، أو أن يطالـب بـالتطبيع الكامـل                 
  .ضيةالستئناف العملية التفاو

بعد فوز ائتالف نتنياهو ليبرمان، وصعودهم لسدة الحكـم         ,الموقف المعلن لقيادة سلطة رام اهللا والمنظمة        
هذا القرار يحتاج إلـى وقفـة       , أن ال مفاوضات مع الكيان بدون وقف لالستيطان       , في الكيان الصهيوني  

أم أن هـذه    ,ن الـصهيوني ؟     تحليلية، وهل جاء كقناعة تحققت نتيجة لدراسة واعية لسياسات االسـتيطا          
علمـاً بـان تنفيـذ      ,الخطوة نتيجة ردة فعل إعالمية أمام شروط حكومة نتانياهو لمواصلة المفاوضـات             

االلتزامات األمنية للسلطة بإشراف الجنرال دايتون، وتطبيقاً لخارطة الطريق مستمرة في الضفة المحتلة،             
الذي يستفيد  ! على االستيطان وخاصة التنسيق األمني ؟     فلماذا ال يتم تجميد كل قنوات التفاوض احتجاجاً         

منه الكيان الصهيوني باإلضافة إلى ما يشكل من مساهمة خطيرة في تفتيت البنية المجتمعيـة والوطنيـة                 
ويزرع ثقافة مغايرة تدعو إلى العمالة وااللتقاء مع العدو الحقيقي في مواجهة الـشريك واألخ      , الفلسطينية

  .في الوطن والقضية
وأخضع للتفاوض كل شيء في أجواء  استمر فيها         , فريق السلطة استمر باالنزالق في الهاوية التفاوضية      

بل تزايد وتعاظم في ظل حكومة أولمرت الحمائميـة         ,الذي لم يتوقف منذ توقيع اتفاقية أوسلو        ,االستيطان  
 اجتماعات السيد أبو مـازن مـع   التي كانت لها عالقات متميزة مع قيادة سلطة رام اهللا والتي بلغت فيها            ,

أولمرت في قلب مدينة القدس المحتلة أكثر من خمسة عشر لقاء، كما بلغت المفاوضـات الثنائيـة بـين                   
حيـث  ,وفى نفس الوقت كان االستيطان يتواصل ويتصاعد        , أكثر من خمسين جولة تفاوضية      , الفريقين  

دت زيادة كبيرة في عـدد المـستوطنين فـي          أفادت أحدث التقارير الصهيونية أن فترة حكم أولمرت شه        
ومع ذلك  , وفي نفس الفترة تسارعت عمليات توسيع للمستوطنات وبناء مستوطنات جديدة         , الضفة المحتلة 

  !!.استمرت المفاوضات 
التـي تـنهش    , كنا نأمل أن يكون موقف فريق السلطة من االستيطان منطلق من تقييم لحالة االسـتيطان              

دس المحتلة بسرعة سرطانية تقتل ما تبقى من حيـاة فـي األرض الفلـسطينية               األرض في الضفة والق   
في دولة الضفة   ,إال أن الواضح من تصريحات سالم فياض حول القبول بالمستوطنين الصهاينة            , المحتلة
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, وغزة الوهمية يشكل شرعنة لالستيطان على األرض الفلسطينية، في سابقة خطيرة تؤسس للمستوطنين              
وأن هذا الطرح الغبي يجعل من قضية استمرار االسـتيطان ال           , ا اغتصبوه بالقوة واإلرهاب     أحقيتهم بم 

وبذلك فإن االستيطان لـم     , جدال فيها على المستوى الدولي، وأن هذه التصريحات بمثابة حلول مستقبلية            
حفـظ  يعد عقبة في وجه مسار التسوية طالما أن هناك من الفلسطينيين مـن هـو علـى اسـتعداد أن ي                    

للمستوطنين حقوقاً واستقراراً وحريات على أرض مغتصبة سلبت من أصحابها بالقتل واإلجرام وال يزال              
فيأتي فياض ليقبل بمغتصبيها مواطنين في دويلته الوهمية،        , أهلها األصليون ينتظرون ساعة التحرير لها       

من صفحات مسلـسل تفـاوض      ويتبرع أبو قريع لمنحهم الجنسية الفلسطينية في مشهد المضحك المبكي           
  .وتفاوض

أمام عقم التجربة التفاوضية التي لم تلبِ طموحات الشعب الفلسطيني وأمام تـصلب العـدو الـصهيوني                 
وتعنته، واستمرار عدوانه وتواصل االستيطان في الضفة المحتلة، وممارسـة عمليـات تهويـد القـدس         

قها التفاوضي إال االنسحاب من المشهد الـسياسي        وترحيل وتهجير أهلها، لم يبقَ أمام سلطة رام اهللا وفري         
ففلسطين تحتـاج إلـى     , ألن فلسطين أكبر من كل الشخصيات الوهمية والمصطلحات البالية        , الفلسطيني

  . وال يتبرعون في سوق النخاسة الدولية بأجزاء منها لقاتلها ومغتصبها،رجال يحفظونها بدمائهم
ت السياسية في العلن وبقائها بالسر، بل واستمرار جلسات التنسيق          مواجهة االستيطان ال تتم بوقف اللقاءا     

فالحرب على االستيطان تحتاج إلى إطـالق       , األمني التي تستهدف المقاومة ورجالها في الضفة الصامدة         
يد المقاومين لضرب قطعان المستوطنين على مفترقات الطرق االلتفافية ومحاربة االستيطان من خـالل              

ضد سارقي أشجار الزيتـون والميـاه مـن         , وتهيأ األجواء للمدافعة واالنتفاض   , معة للشعب رفع اليد القا  
فإن الكلمة هي لفصائل المقاومـة      , ولما كانت السلطة غير معنية بالمشروع الوطني الحقيقي       , المستوطنين

 وجماهيرها على األرض بان تشعل المستوطنات بالنيران والبارود، حينها سوف يهربـون، وتـنخفض             
أعدادهم، وتعود المستوطنات خاوية من المغتصبين كما كانت في السنوات األولى من انتفاضة األقـصى               

 بالمقاومة فقط يحارب المستوطنون وتقلع مستوطناتهم، ويبقى صاحب الحلول المريـضة فـي              ،المباركة
وقد تصل  ! ؟سبات التفاوض حتى يصل التفاوض على عتبة بيته، هل تعود له أم هي من ممتلكات شلومو               

  .به الثقافة التفاوضية أن يعلن أنها لشلومو وأوالده
  7/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
 من يفاوض حماس .59

 مصطفى يوسف اللداوي. د
 ومالكة القرار التي يحق لها التفاوض والحوار مع حركة ،لسنا ندري من هي الجهة صاحبة الحق

 وهل يوجد شريك وطني ،تهم وأين هي ومن هي مرجعي، ومن يمثل المفاوضون في القاهرة،حماس
 . فلسطيني يفاوض بمسؤولية ووطنية حركة حماس

 وهي تدرك ماذا ، وعددت شروطها، وقد حددت أهدافها، وتعرف طريقها،فحركة حماس تملك قرارها
 ولهم صوتٌ ، يذهب وفدها إلى القاهرة برئسٍ واحد، فهي حركة مسؤولة ومنظمة، وإلى أين تمضي،تريد
 ومهما اختلف الناطقون باسمها في القاهرة أو دمشق أو بيروت أو ، وشروط واحدة،وقف واحد وم،واحد
 تدل على وحدة ، ولكنها عباراتٌ رصينة، فإنهم يصيغون ذات الموقف وإن جاءت بعبارات مختلفة،غزة

 .  واتفاق المحاورين والناطقين والموجهين وحتى المراقبين، ووحدة الكلمة،الموقف
 وال تتنكب ألي ، فهي ال تغير مواقفها بعد كل لقاء،ون شروط حركة حماس ثابتةٌ لم تتغيروتكاد تك

 فهي حركة واضحة في ، وال تعود إلى القاهرة بمواقف جديدة غير تلك التي أعلنت عنها سابقاً،إتفاق
 يتجذر  وال تريد لهذا االنقسام أن، وهي ال تريد أن يطول عمر االنقسام بين شطري الوطن،مواقفها
 وهي تطمح لالفراج عن ، وتقديراً لخيار الشعب وإرادته، وهي تريد احتراماً للشرعية والدستور،ويتعمق
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كل المعتقلين والمحتجزين في سجون غزة ورام اهللا قبل المطالبة باالفراج عن السجناء والمعتقلين في 
 ، ويحترم الجميع سياستها،لجميع يشارك فيها ا، وهي تريد حكومة وحدة وطنية،يسرائيلسجون العدو اإل

 ولكن ،وتسعى إلجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية وأخرى لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
 ، وهي تسعى إلى رفع الحصار عن قطاع غزة،وفق قواعد ونظم تحقق العدالة والنزاهة واالحترام

ادة اإلعمار بأي شروط أخرى، وترفض أن  وترفض أن تربط رفع الحصار وإع،وتستعجل إعادة إعماره
 . تخضع لضغط األطراف األخرى كلها على جرح غزة

 وال يوجد من ، في الداخل والخارج، هي مؤسساتها الشورية والقيادية،ولحركة حماس مرجعيةٌ واحدة
  وال توجد لها مرجعيات خارج حدود الوطن بحدوده، ومن يملي عليها مواقفها،يؤثر على قراراتها

 وإن ، أو فرض مواقفَ عليها، وال تسمح حركة حماس أليٍ كان بالتدخل في شؤونها الداخلية،الوطنية
 وطواعية ديناميكية تجعلها حركةً واقعية ، وتتعاطى مع الواقع بمرونة ويسر،كانت تستجيب للمستجدات

 . تعيش واقعها وظروف زمانها
 إذ ال ، بل هي مبهمةٌ وغامضة،مور غير واضحةأما في الجانب اآلخر من طاولة المفاوضات فإن األ

 ، حيث تتعدد المواقف،توجد مرجعية وطنية واحدة للطرف اآلخر الذي يفاوض ويحاور حركة حماس
 وينقلبون على ، ويتبادلون االتهامات، ويتنابذ المحاورون أبناء الفريق الواحد،وتتناقض التصريحات

 ويظهر على الفضائيات ناطقون ،نكرون لكل محاوالت االتفاق ويت، ويتراجعون عن االتفاقيات،المواقف
 ويزرعون المتفجرات على ، ولكنهم يحملون المتناقضات، كٌل يصرح باسم الوفد المحاور،مختلفون

 .  ويتقلون كل فرصة لالتفاق، فيفسدون كل محاولة للتفاهم،طاولة المفاوضات
 تصدر عن رئاسة ، وهي مواقف مسؤولة،تفاقوفجأةٌ تصدر مواقف من رام اهللا تنفي أي فرصة لال

 وعندما أعلن عن أن يوم السابع من يوليو ، أو مستشارٍ لرئيسها، أو عن ناطق باسمها،السلطة الفلسطينية
 وأن القاهرة ستشهد حفل توقيع على اتفاقية الوفاق ،الجاري سيكون يوماً للحسم الوطني الفلسطيني

 تحذر بأن ،رة رسالة باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برزت في القاه،الوطني الفلسطيني
 ولن ، وبدورها لن تعترف به،أي اتفاق في القاهرة مع حركة حماس لن يكون معبراً عن إرادة المنظمة

 .  وقتل األمل الذي بدأ يكبر في صدور الفلسطينيين، فتم بهذا الموقف وأد اإلتفاق،تصادق عليه
 وقد عرفنا أن ،ة الطرف الفلسطيني المفاوض اآلخر في القاهرةيا أن نتساءل عن مرجعأال يحق لن

 ، وأن أحداً ال يقوى على فرض شروطه عليها،مرجعية حركة حماس هي مؤسساتها الشورية والقيادية
 ولكن من ، متحررة من أي قيد أو التزامٍ غير وطني، حرة في مواقفها،فهي حركةٌ مستقلة في قرارها

 وهل المفاوضون في ، أهي مرجعية فلسطينية وطنية، مرجعية وفد السلطة الفلسطينية المحاورهي
 أم أنهم يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية ، أم أنهم يمثلون حركة فتح،القاهرة يمثلون السلطة الفلسطينية

 فهل هناك ،ه فقط وكٌل يعبر عن رأيه وموقف، أم أنهم يمثلون ذواتهم وأشخاصهم،بأطيافها السياسية
 أم أن على وفد ، وتعبر عن أرائهم،مؤسسة وطنية واحدة جامعة وحريصة هي التي تنسق وتنظم مواقفهم

 ، دولية وإقليمية وحتى احتاللية،السلطة الفلسطينية المفاوض أن يشاور أو يراعي مواقف دوٍل أخرى
 ،اتهم المستمرة على كل محاولة لالتفاق وإال فبماذا يفسر انقالب،وأن يخضع لشروطها وطلباتها وحاجاتها

وبماذا يفسر قتلهم ووأدهم كل جولة للحوار عندما تقوم أجهزة أمن رام اهللا باعتقال المئات من كوادر 
 . وأنصار حركة حماس

 عن مرجعية وفد السلطة ،بكل صدق ومسؤولية هذا سؤال موجه لكل فلسطيني مواطنٍ ومسؤول
 ومن هو المسؤول عن فشل ، بل عن وطنية المرجعية وفلسطينيتها،اهرةالفلسطينية المفاوض في الق

 أم ، وهل يستطيع شعبنا أن يصبر أكثر أمام ضبابية مرجعية وفد السلطة في القاهرة،الحوار مرة تلو مرة
 . أنه سيكون له موقف ورأي آخر

 6/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  شرم الشيخ المدينة المشؤومة .60
  صالح المسفرمحمد. د

وذكرت بـأنني ال    "حسني مبارك في السعودية     " كتبت في هذه الزاوية في األسبوع الماضي تحت عنوان          
أشعر باالطمئنان على أمتنا العربية وسيادتها وسالمة قرارها السياسي كلما خرج الرئيس حسني مبـارك               

مر في المملكة الـسعودية فـي       من مصر إلى أي جهة كانت ودعوت اهللا من كل قلبي أن ال يقع والة األ               
  شباك الخدع السياسية التي تنصب لهم من راعي الجمهورية الرابعة 

 ال نعلم ماذا حدث في قمة جـدة الـسعودية ـــ             ،صدق حدسي وتخوفي من تحركات الرئيس مبارك      
أي  ساعة ؟    48 ولماذا قمة أخرى تعقد في مدينة شرم الشيخ ذات التجارب السيئة في أقل من                ،المصرية

مراقب سيقول إن هناك أمراً جلالً حدث لهذه األمة األمر الذي يستدعي عقد قمة فورية ألكبـر دولتـين                   
  . عربيتين مصر سكانا، والسعودية مكانة روحية وقدرة مالية فائقة

تقول وكاالت األنباء إن قمة شرم الشيخ مدعوة لتعديل مبادرة العرب السابقة، وكـان مـن المقـرر أن                   
األخيـر  ,  أمير دولة قطر، ورئيس الجمهورية العربية السورية، وكذلك ملـك البحـرين              يحضرها سمو 

 والسؤال الذي يطرحه بعض المـراقبين       ،حضر قمة شرم الشيخ الثالثية، والقطري والسوري لم يحضرا        
هل دعي الزعيمان القطري والسوري أم أنهما لم يدعيا ؟، تردد في وسائل اإلعالم أن الـدعوة وجهـت                   

 وممارسـة   ، اشترطت قيادة الجمهورية الرابعة على الرئيس السوري تحجيم عالقاته مـع إيـران             ولكن
القضية برمتهـا دون أن تثـار   " بيع  " ضغوط على الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق لصالح مسيرة          

ة وعـدم   ، كما أن على أمير دولة قطر أن يكتم أنفاس محطة الجزير           "البيع  " احتجاجات أو رفض لعملية     
 في األراضي المحتلة حتـى      إسرائيل وما تقوم به     ،نشر أي أنباء عن فلسطين والدور المصري في شأنها        

 وكذلك عـدم نقـل أي       ،"البيع  " ال يثار الرأي العام الفلسطيني والعربي األمر الذي يعكر مسيرة السالم            
ت وكذلك عدم القيام بـأي      أخبار أو تقارير عن ما يجري في مصر من اعتصامات واحتجاجات واعتقاال           

   . وأن يترك ذلك األمر للكبار، إلى جانب أمور أخرى،جهود تصب في صالح هذه األمة
إن : "  يقول الرئيس حـسني  ،إذا صدقت هذه األنباء فإن الكاتب يؤكد تشاؤمه من أي قمة في شرم الشيخ         

القول صحيحاً فلماذا لم يدع أطراف      إذا كان   " القمة الثالثية ركزت على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية        
إن : " الخالف الفلسطيني للتحاور معهم وجها لوجه ؟ الناطق باسم الرئاسة المصرية السيد عـواد قـال                 

وأذكر القاري بأن البيـان الـصحفي       " الثالثية جاءت في إطار الدعم العربي لجهود السالم         . قمةالرابعة
 فما الجديد لقمة أخـرى      ، والحوار الفلسطيني  ،سار التسوية الهدف معرفة م  : المصري قبل قمة جده قال      

  . في مدة قصيرة ؟هنا تثور مخاوفي من القمم التي يدعو لها زعيم الجمهورية الرابعة
ألم يقدم القادة العرب مبادرة لتحقيق السالم وجرى شطبها في مؤتمر أنا بوليس الذي عقد فـي                 : يا سادة   
 وتجاهلها الرئيس األمريكـي الجديـد       ،مستوى وزراء الخارجية   وحضر كل العرب على      2007أمريكا  

 من إسحاق رابين مرورا بشارون وإيهودا       إسرائيلأوباما في خطابه في جامعة القاهرة ورفضها كل قادة          
 بمعنى آخر لم يقبل بها إال مقدموها فأي سالم يريد قادتنا الميـامين              ،أولمرت وأخيرا وليس آخراً نتانياهو    

  يم جهوده ؟ تحقيقه وتدع
 فهو قد   ،نحن على يقين بأن الملك عبد اهللا آل سعود لن يقع في الشراك المنصوب للمملكة في شرم الشيخ                 

 ولن يمارس أي جهود على      إسرائيلأعلن رفضه عند مقابلته للرئيس األمريكي أوباما القبول بالتطبع مع           
   الفلسطيني المستوى العربي للتطبيع ما لم يستجب للمطالب المشروعة للشعب

 )2 (   
يالحظ المراقبون العرب أن جهود الرئيس حسني مبارك تنصب على تغيير مـسار المطالـب العربيـة                 

التركيـز علـى    :  وأهم نقط المسار الجديد هي       ،والفلسطينية وهي تتماشى مع المكر اليهودي الصهيوني      
 أعلنـت أنهـا سـتقبل       إسرائيل و ، يقابل ذلك تعهد عربي بالتطبيع الكامل      ،تجميد البناء في المستوطنات   
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 وعلى الفلـسطينيين أن يقـدموا       ، وحدة سكنية  2000بالتجميد المؤقت للبناء في المستوطنات ما عدا الـ         
 وإنهاء جميع المطالـب الفلـسطينية بمعنـى         ،مقابالً لوقف االستيطان الموقت باالعتراف بيهودية الدولة      

   .التنازل عن حق العودة
الجديد الذي يقوده السيد حسني يقود إلى ضياع الحقوق الفلسطينية بعملية التـدويخ             المسار  : كلمة أخيرة   

 ، وقف توسيع المـستوطنات بـشكل مؤقـت        ، في شكل دولة فلسطينية منزوعة السالح والسيادة       ،للعرب
 السلطة الفلسطينية تكون قوة أمنية للحفاظ على أمـن          ، التنازل عن حق العودة    ،االعتراف بيهودية الدولة  

 التطبيع الكامل مع العرب القبول بتعديالت على حدود ما قبل الخامس من             ،لمستوطنات والكيان اليهودي  ا
   1967حزيران عام 

  فهل يقبل العرب ؟. هذا مع األسف ما تروج له إدارة الجمهورية الرابعة في شرم الشيخ
 7/7/2009الشرق، قطر، 

  
  لزمارومن يدفع ل.. االستطالعات في الساحة الفلسطينية .61

   ياسر الزعاترة
 بين أسبوع وآخر يخرج علينا أحد مراكز الدراسات في الضفة الغربية باستطالع رأي حـول الوضـع                 

 إضافة إلى سؤال تقليدي     ،الفلسطيني يتضمن أسئلة معينة للجمهور تتعلق غالبا بتطورات المرحلة األخيرة         
ها سؤال حول أسماء معينة يمكن أن يجـري          وقد يضاف إلي   ،حول التنظيم أو الفصيل الذي يحظى بالتأييد      

  .اختيارها لهذا المنصب أو ذاك
 لكنها تفاقمـت    ، فهي موجودة قبل نشوء سلطة أوسلو      ،هذه الظاهرة ليست جديدة على الساحة الفلسطينية      

 ومعها مؤسسات العون األجنبي التي تهتم بقضايا إشكالية في المجتمع الفلسطيني مثـل قـضايا                ،بعد ذلك 
 ال سـيما    ، فضال عن العمل االجتماعي والخيري والحركات الـسياسية        ،والعنف واألطفال والدين  المرأة  

  .اإلسالمية منها
 وغالبـا   ، لكن أغلبهم من خريجـي الفـصائل الفلـسطينية         ،ينشط في هذا المضمار عدد كبير من الناس       

 ، والغربية بشكل عـام    ، وهؤالء يتواصلون مع مؤسسات العون األجنبي األوروبية واألمريكية        ،اليسارية
  . بينما يخصصون الباقي ألنفسهم،ويأخذون تمويالت لدراسات ونشاطات يصرفون جزءا منها

 عدد  ،في الضفة الغربية  " حداثة" والمدينة األكثر    ، باعتبارها عاصمة السلطة   ،في رام اهللا على سبيل المثال     
 أن من السذاجة بمكـان النظـر إلـى           ونعلم ، إضافة إلى عدد أقل في مدن أخرى       ،كبير من تلك المراكز   

تمويل هذه المراكز على أنها صدقات أو هبات هدفها تطوير المجتمع الفلسطيني ومساعدته على مواجهة               
 أكان مباشرة   ، لكنها في الغالب تفعل العكس     ، ولو كانت كذلك لصنفت في خانة تمويل اإلرهاب        ،االحتالل

عمالها لغاية التسويق بعض العناوين التي تخـدم المجتمـع           فيما سيتوفر من بين أ     ،أم على المدى الطويل   
  .بالفعل

 والسبب أن خدمة البرنـامج  ، لكن المجتمع الفلسطيني مستهدف أكثر من سواه       ،يحدث ذلك في دول كثيرة    
 ال سيما أن الصهاينة يتغلغلون في       ،الصهيوني تبقى مسألة يتسابق في مضمارها كثيرون في العالم أجمع         

  . ويمكنهم توجيهها لحساب مصالح دولتهم األم،واقع الغربيةالكثير من الم
 إضافة إلى الخوف من     ،في حالة المراكز التي تجري االستطالعات ينهض بعد آخر يتعلق بتمويل محلي           

 بدليل التعاطي المرعوب لوسائل اإلعالم مع الوضع فـي الـضفة            ،يسيطر األمن عليها  " معسكرة"سلطة  
  .ية السحق التي تتعرض لهالجهة الموقف من حماس وعمل

 ربما ألغراض البحث عن المصداقية      ، باستثناء حاالت نادرة   ،من هنا تأتي نتائج االستطالعات المذكورة     
 مقابل نتائج بائسة لحركة حماس      ، واألهم حركة فتح   ، تأتي في صالح السلطة وطروحاتها     ،بين حين وآخر  



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1486:         العدد       7/7/2009الثالثاء  :التاريخ

 إن لهم استطالعاتهم الخاصة لـشعبية       91س عام   أحد مساعدي ياسر عرفات قال لنا في تون       (وبرنامجها  
  ).الفصائل غير تلك التي تنشرها مراكز الدراسات

 عـشية انتخابـات المجلـس       2006والالفت أن النتائج المذكورة هي ذاتها التي كانت تخرج قبل عـام             
ربعين  بينما راوح رقم فتح في حدود األ       ، إذ راوحت حصة حماس في حدود العشرين في المئة         ،التشريعي
  . وهو ما يتكرر هذه األيام مع فارق محدود في النسب ال يغير من المسافة بين التنظيمين،في المئة

 فـي المئـة     45جاءت في حدود    ) القائمة النسبية وليس الدوائر    (2006نتذكر بالطبع أن نتيجة انتخابات      
ه المرة؟ وهنا سيـسأل شـطار        وال ندري لماذا يشذّ الموقف هذ      ، في المئة لفتح   42لحماس مقابل أقل من     

 ثـم   ، واإلجابة هي لماذا يحق لطرف أن يرفض نتيجة لم تعجبه          ،كثر عن سبب رفض حماس االنتخابات     
 خالفا لكـل    ،يقرر تغيير نظام انتخاب كان أقره بنفسه من دون أخذ رأي المجلس التشريعي في االعتبار              

في األرض يمكـن أن يـصدق أن االنتخابـات           فأي عاقل    ، وإذا مر القانون الجديد    ،األعراف في الدنيا  
 وال تسأل بعد ذلـك      ، بينما ندرك أن العالم كله سيتواطأ على تزويرها        ،الجديدة ستكون نزيهة مثل سابقتها    

 أم  ، هل سيفك الحصار وتتنازل قيادة السلطة عن صالحياتها في الضفة          ،عن سؤال ماذا لو فازت حماس     
  .سيتكرر المسلسل السابق من جديد؟،

 واألجندات التـي تـشتغل عليهـا    ، ولكننا نتحدث عن قصة االستطالعات المبرمجة،س هذا موضوعنا  لي
من يـدفع   "يقول المثل اإلنجليزي الشهير     .  وتخفيها بشعارات براقة ال تنطلي على العقالء       ،بعض المراكز 
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