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  30  :كاريكاتير
***  

  
  

  وإبرام اتفاق تهدئة وحل أزمة شاليط خطة مصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .1
 أن وفداً أمنياً مصرياً رفيعاً برئاسة اللواء محمد ابراهيم، معاون اللواء عمر             ،8/7/2009الخليج،  نشرت  

 عبد الخالق بدأ سلـسلة      سليمان مدير المخابرات العامة المصرية، يرافقه مدير مكتب اللواء سليمان أحمد          
لقاءات في دمشق، أمس، مع مسؤولين سوريين وفصائل المقاومة الفلسطينية، تتمحـور حـول التمهيـد                

وقال خالد عبد المجيد، أمين سر لجنة المتابعـة العليـا للمـؤتمر             . للجولة القادمة من الحوار الفلسطيني    
تـذليل  " دمشق والمسؤولين السوريين من أجل الوطني الفلسطيني، إن هدف الزيارة لقاء قادة الفصائل في   

وأوضـح  ".  الشهر الجاري  25 الفلسطيني المقبلة في     -الصعوبات والعقبات أمام جولة الحوار الفلسطيني     
أن الزيارة تأتي بالتزامن مع االتصاالت السورية السعودية من أجل التمهيد لحوار الجولة المقبلة وتفعيل               

 سـعودي لتـذليل مـا       - مصري   -ن أجل أن يكون هناك توافق سوري        م" الجهود السورية والمصرية  "
المعتقلون، القوى األمنية المشتركة فـي      : يعترض الملفات الشائكة في الحوار، وهي أربعة ملفات رئيسية        

  .قطاع غزة، االنتخابات الفلسطينية المقبلة واللجنة العليا التي ستشرف على االتفاق
القاهرة، أن مصدراً مصرياً موثوقاً به عزا سبب زيارة الوفد األمنـي            من  ،  8/7/2009الحياة،  وأضافت  

المصري إلى دمشق، إلى تأكيد موعد الجولة المقبلة للحوار وضمانات نجاحها كي تكون األخيـرة قبـل                 
ـ  . التوقيع على اتفاق المصالحة    ، إن مصر تتطلع إلى إنهاء هذا الملـف وإنجـاز           "الحياة"وقال المصدر ل

من دون الضغط على أي طرف لضمان استمرار االتفاق ونجاحه في إنهاء االنقسام، مـشيراً               المصالحة  
  . الشهر الجاري28إلى دعوة أمناء الفصائل الفلسطينية للتوقيع على االتفاق في 

 غزة، ضياء الكحلوت أن مصدراً فلسطينياً نقالً عن مراسله في 8/7/2009نت، .الجزيرةوجاء في موقع 
 للجزيرة نت، عن خطة مصرية وصفها بالشاملة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وإبرام اتفاق مطلعاًً، كشف

وأوضحت المصادر، أن الوفد . ، وحل أزمة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط"إسرائيل"تهدئة مع 
 المصري يزور دمشق وسيلتقي قادة في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ويسعى للحصول على موافقة

  .الحركتين على الخطة
وأوضح المصدر، أن الخطة المصرية متعددة الملفات وسيتم عرضها على حماس والجهاد إلبداء 
مالحظاتهما قبل انتقال الوفد المصري إلى رام اهللا لمناقشة الخطة مع الرئيس الفلسطيني وقياديي حركة 

ة تبادل األسرى بين حماس الخطة المصرية تحمل عرضاً إلتمام صفق"وأوضح المصدر، أن . فتح
، والتوصل لحل يرضي حماس إلنهاء القضية ومن ثم الدخول في مفاوضات حول تهدئة لعام "إسرائيل"و

  ".على األقل بين المقاومة واالحتالل
الدكتور ، الى أن مصطفى حبوشعن مراسلها  ،غزة ودمشق من 8/7/2009صحيفة فلسطين،  وأشارت

المخابرات  كشف النقاب عن أن وفد" حماس"مكتب السياسي لحركة موسى أبو مرزوق نائب رئيس ال
المصرية العامة اجتمع مع قيادة حركته في العاصمة السورية، أمس، وتباحث الطرفان حول ملفات 

  .الحوار العالقة
ـ     . وقال د  إن زيارة وفد المخابرات لهـا عالقـة مباشـرة          ": " فلسطين"أبو مرزوق في تصريح خاص ب

 القادمة، وتهدف إلى حل اإلشكاالت والملفات العالقة التي طرأت في جولة الحوار األخيرة              بجولة الحوار 
في العاصمة المصرية القاهرة حتى يأتي موعد الجولة القادمة، وتكون قد حلت كافة القضايا، وصـيغت                

 وجهات النظر   ، موضحاً أن الزيارة لتقريب    "ملفات الحوار بصورة نهائية تمهيداً لتوقيع اتفاق المصالحة         
  .وإنهاء الخالف
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  عباس يبدي استعداده لالنتخابات وتسليم حماس السلطة بحال فوزها .2

حماس حركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب  أن دبيمن  7/7/2009نت، .العربيةنشر موقع 
 مع وفي حديث خاص.  انتخابات تُجرى تحت إشراف عربي ودولي واالحتكام إلى نتائجهاإلىباللجوء 

 . ما جاءت النتيجة لصالحهاإذاجيزال خوري، أبدى أبو مازن استعداده لتسليم السلطة إلى حركة حماس 
وأبدى عباس استعداده التزامه بتسليم السلطة التشريعية والرئاسية إلى حماس في حال فوزها في 

 األغلبية في اإلسالميةة االنتخابات القادمة كما فعل في االنتخابات السابقة عندما حققت حركة المقاوم
وهل كنت أعلم : "المجلس التشريعي، وفيما إذا كان كالمه هذا يعني أنه متأكد من فوز فتح، أجاب قائال

في إشارة إلى قبوله األكيد بأي نتيجة تسفر عنها ، )2006يناير / كانون الثاني(أننا سنفشل في انتخابات 
  .االنتخابات القادمة

 الرئيس عباس أشار أن  أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 8/7/2009 ،القدس العربيوأضافت 
 حين "جريمة" التابعة لحركة فتح إلى أن حماس ارتكبت "الفلسطينية"في سياق مقابلة أجرتها معه فضائية 

ال أحد ينكر وال حماس تنكر أنها ارتكبت جريمة وعملت انقالبا، وقسمت "سيطرت على غزة، وقال 
ووصف عباس خطوة  ." منها أنها تحكم في قطاع غزة، وغدا تصل الضفة الغربية وتحكمالوطن، ظنا

، وكذلك اتهم عباس حماس بأنها ترفض "أدت بنا إلى خراب كبير"نها إ، وقال "ساذجة"حماس بأنها 
ترفض ) حماس(نها يجب أن تعترف بالشروط الدولية، وأنها أيضاً إتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وقال 

  .راء االنتخاباتإج
  
  تضع خطة لتحقيق الدولة خالل عامينفياض حكومة .3

 ساعة، لبلورة رؤية 48تعقد الحكومة الفلسطينية، غدا، اجتماعا مطوال، يستمر :  كفاح زبون- رام اهللا
وستبدأ . واضحة، تحدد سياسيات الحكومة خالل العامين القادمين، بما يهيئ إلقامة الدولة الفلسطينية

 محمود الهباش، وزير األوقاف، أن االجتماع .وأكد د. ساء وستستمر حتى مساء السبتالجلسة م
. "سيناقش رؤية الحكومة خالل العامين المقبلين، بما يجعل الدولة قائمة فعال وال ينقصها سوى اإلعالن"

.. "سنبحث في تطوير العمل المؤسساتي بما يمهد إلقامة الدولة": "الشرق األوسط"وقال الهباش لـ
وحول أهمية، هذه الخطوة بينما ال تسيطر السلطة على . "هذه جلسة مفتوحة تماما للنقاش"وبحسبه، فإن 

نحن نؤسس لدولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس، ولن يقف االنقسام عائقا أمام "غزة، والقدس، قال، 
 واألفكار للخروج بمفهوم القيام بواجباتنا، بمعنى أن وضع األساس للمؤسسات ووضع الخطوات والخطط

 ."للدولة، ال يجوز أن يقف أمامه أي شيء
وقال حسن أبو لبدة أمين عام مجلس الوزراء، إن الوزراء سيراجعون خطط الوزارات كلها في محاولة 

وبين أن من أبرز الموضوعات التي سيبحثها المجلس وضع . لوضع أسس لتعزيز األداء الحكومي العام
الوطنية، وأولويات البرنامج الحكومي، واستراتيجية استكمال بناء مؤسسات الدولة، إطار عام لألجندة 

واستراتيجية تحمل السلطة لمسؤولياتها تجاه غزة، واستراتيجية تعزيز المشاركة في تحديد األولويات 
 .السياسية الوطنية وتنفيذها

 8/7/2009الشرق األوسط، 
  

  في غزة" تخريبية" بقيادة خاليا الطيب عبد الرحيمتهم ي "يالتشريع"رئيس لجنة الداخلية واألمن في  .4
 شن نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس رئيس لجنة الداخلية واألمن في :غزة

المجلس التشريعي النائب إسماعيل األشقر هجوماً الذعاً على مستشار رفيع للرئيس محمود عباس، 
 في "تخريبية" على الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبالوقوف وراء خاليا "وباالً"واتهمه بالفساد وبأنه كان 
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العابثين بأمن الوطن ويعملون " األشقر على أيدي أجهزة األمن في التصدي لمن سماهم "شّد"و .القطاع
  ."لمصلحة أجندات صهيونية وأميركية خارجة عن إرادة الشعب الفلسطيني وتوجهاته

نشد على أيدي أجهزة األمن ونقف ": "الحياة" إلى صحافي ُأرسلت نسخة منه وقال األشقر في تصريح
معهم في وجه هذه الخاليا، ونطالب بتقديم كل من يثبت تورطه في مثل هذه الخاليا للمحاكمة وإنزال أشد 

من يقف وراء هذه الخاليا شخص في الساحة "وقال األشقر إن  ."العقوبة به كي يكون عبرة لغيره
بفساده وإفساده، وانتمائه الخارجي، لكنه لألسف متنفذ في حركة فتح وقريب جداً ) معروف(نية الفلسطي

الطيب عبد الرحيم الذي كان وباالً )  الفلسطينيةاألمين العام للرئاسة(من مصادر صنع القرار فيها، إنه 
نتقل بعد وفاة وأضاف أن عبد الرحيم ا ."أبي عمار رحمه اهللا) الرئيس الراحل ياسر عرفات(على 

، معتبراً أن "عباس ليمارس دوره في تخريب كل بذرة خير تظهر على الساحة الفلسطينية"عرفات إلى 
أمثال هؤالء سيلعنهم التاريخ وسيحاسبهم الشعب الفلسطيني، وستكتب أسماؤهم في صفحات الذل والعار "

لفلسطيني، وال ترغب في تصالح أبناء هذه الجهات معنية بإدامة االنقسام ا"وختم األشقر بأن  ."والشنار
الشعب، وتسعى دائماً إلى إخماد أي صوت ويدعو إلعادة اللحمة وتوحيد الصف، فهم يرفعون وتيرة 

  ."عملياتهم بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني في القاهرة، وكلما ظهرت أي بادرة خير منه
  8/7/2009الحياة، 

  
   الوحدةوإعادةتصاالت مع مكتب الرئاسة إلنهاء االنقسام لقاءات تجرى مع نواب فتح وا: الدويك .5

 "القدس العربي" عزيز الدويك لـ. كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:وليد عوض -رام اهللا 
ن هناك اتصاالت تجري ما بين نواب حركتي حماس وفتح بالضفة الغربية بهدف العمل الجدي أالثالثاء ب

مكانية عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ إضافة لبحث إي نهاء االنقسام الفلسطينإل
نا أ" : سراحه قال الدويكإطالق على الساحة الفلسطينية عقب هوحول نشاط .كثر من عامينأحوالي 

نحن مستمرون في االتصال مع مكتب "، ومضيفا "استأنفت تواصلي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
نهاء االنقسام الفلسطيني والتغلب على  إل" ومع كل القيادات الموجودة بالمجلس التشريعي،رام اهللالرئاسة ب

  .القضايا الخالفية
وحول اللقاءات  .وكشف الدويك عن عقد لقاءات شبه يوميه ما بين نواب حماس في الضفة ونواب فتح

 ."األوضاعفكفكة " إلى تهدف نهاأ إلى مشيرا "هي جوالت وليست جولة واحدة"التي عقدت مع فتح قال 
 بين اإلعالم تم تحقيق اختراق على صعيد االتصاالت التي تجرى حاليا بعيدا عن وسائل إذاوبشأن ما 

 نقول بان هناك أنال نستطيع " : االنقسام الداخلي قال الدويكإلنهاءنواب حماس في الضفة ونواب فتح 
  ." سيحدثبأنه على يقين وأناالقريب العاجل،  يحصل االختراق في أناختراقا حصل ولكن نأمل 

 كشف الدويك بان هناك تحركات واتصاالت لعقد ،وحول استئناف عمل المجلس التشريعي المعطل
 عقد جلسة إمكانية القادم لبحث األسبوعاجتماع له كرئيس للمجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية مطلع 

  .لسطينيةللتشريعي لتفعيل دور النواب على الساحة الف
 المجلس التشريعي تمثل أعضاء اعتقال عدد كبير من اإلسرائيلي مواصلة االحتالل أن إلىشار الدويك أو

 نائب معتقل لدى حكومتي غزة والضفة أي انه ال يوجد إلىمشكلة صعبة تعترض عمل المجلس، منوها 
لنواب التشريعي من قبل ن هناك مضايقات أ إلىشار الدويك أو .الغربية على خلفية الصراع الداخلي

 الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، موضحا انه تم استدعاء النائب محمود الرمحي عن األمن أجهزة
  . انه لم يتعرض لالعتقالإال الفلسطينية لعدة ساعات األمن أجهزة من قبل أيامحماس قبل 

ود عباس بحث ملف االعتقال السياسي ن لقاءه الثالثاء قبل الماضي مع الرئيس محمأ إلى الدويك وأشار
 إلنهاء السعي المتواصل إطار ذلك الملف في إنهاءفي الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة 

  .االنقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
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 انه إالوحذر الدويك من وجود بعض الجهات الفلسطينية التي تدفع باتجاه تجذير االنقسام الحاصل 
  ." اختراقا في الحوارات الجارية اآلن سيتنحى كل الزبد جانباأحدثنا إذا بأنهاعتقد "طرد قائال است

 أنني أساسالرئيس استقبلني على " : قال الدويكأساسهوعن طبيعة وضعه الذي استقبله عباس على 
  ."رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني

  8/7/2009 ،القدس العربي
  

  بط الملفات ببعضها البعض وفتح معبر رفح بشكل يومي ودائم هنية تطالب بعدم رحكومة .6
 طالبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بضرورة عدم ربط الملفات بعضها البعض وعمل جميع :غزة

األطراف من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين، وفتح معبر رفح الحدودي بشكل يومي أمام 
جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة في غزة  .ن وإلى القطاع بسهولة ويسرحركة المرور الفلسطينية م

وبحثت الحكومة بشكل  .برئاسة إسماعيل هنية) 7/7(عقب اجتماعها األسبوعي الذي عقدته يوم الثالثاء 
مستفيض سير العمل في معبر رفح الحدودي خالل المرة األخيرة التي فتح بها المعبر، وظروف مرور 

باعتباره تحدياً "ودعت حكومة هنية إلى تكثيف وصول الوفود المتضامنة مع قطاع غزة  .المواطنين
، مطالبة الدول العربية كافة بتسيير الرحالت "حقيقياً للحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني

ظالمة الرسمية وغير الرسمية تضامناً مع قطاع غزة الذي ال زال يعاني وطأة الحصار ونتائج الحرب ال
  .التي شنها االحتالل مطلع العام الحالي

أمر مستنكر ومدان، "واعتبرت استمرار حمالت االعتقال في الضفة الغربية وخاصة في صفوف النساء 
، على حد "يفتقد ألي بعد قانوني أو أخالقي ويعتبر عائقا حقيقيا أمام جهود تحقيق المصالحة الوطنية

  . تعبيرها
  7/7/2009قدس برس، 

  
   وطنية فلسطينية تطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية تلتزم بالقانون الدوليصياتشخ .7

أعلنت شخصيات وطنية فلسطينية في بيان لها أمس عن قلقها الشديد بسبب :  كمال زكارنة-عمان 
دة  االتفاق الذي ينهي االنقسام ويعيد الوحإلىاألزمة الوطنية الفلسطينية وعدم توصل الحوار الوطني 

ت في البيان الذي وزع على الصحفيين في أكدو .الوطنية ويتحمل مسؤولية مجابهة التحديات المصيرية
 ".على حرصنا على ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل فورا "أمسعمان خالل مؤتمر صحفي 

 بادئمورأت بأن الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس خارج إطار الحوار الوطني الشامل يضعف 
  .التعددية والمساواة والمشاركة

 الشرعية الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية تستند إلىودعت 
  .ويلتزم برنامجها بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية

 للشعب الفلسطيني، وضرورة إعادة تشكيلها وفقا  وحيداً شرعياً تمسكها بمنظمة التحرير ممثالًأكدتكما 
  .2005إلعالن القاهرة عام 

 بحق اإلجحاف وقف إطالق نار متبادل في الضفة الغربية وقطاع غزة دون إلى التوصل إلىودعت 
يكفل تحرير الشعب الفلسطيني بالمقاومة ما دام االحتالل قائما والى اإلسراع في إتمام تبادل األسرى بما 
  . أكبر عدد ممكن من أسرانا البواسل، والعمل من أجل إطالق جميع األسرى بأسرع وقت ممكن

ودعت إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري على أساس التمثيل النسبي الكامل، 
  .ئاسية والتشريعية تشكيل لجنة االنتخابات العامة الرإلىكما دعت %. 2وبنسبة حسم ال تتجاوز 
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  تشكيل لجنة أمنية عليا بعد التشاور مع حكومة الوفاق الوطني االنتقالية إلىودعت الرئيس محمود عباس 
  .لكي تقوم بإعادة توحيد وإصالح وتفعيل األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

  8/7/2009الدستور، 
  

  إسرائيلي كبير ُسرقت من تل أبيبأجهزة أمن السلطة تعيد لالحتالل سيارة ضابط .8
 قالت اإلذاعة العبرية إن األجهزة األمنية الفلسطينية أعادت سيارة ضابط في الشرطة :الناصرة

وأضافت تقول نقالً  .اإلسرائيلية كانت قد سرقت من تل أبيب ونقلت إلى داخل أراضي السلطة الفلسطينية
في طولكرم أعادت الليلة الماضية سيارة ضابط الشرطة عن مصدر أمني إن األجهزة األمنية الفلسطينية 
  . الماضي من منطقة تل أبيباألسبوعالميجر جنرال أوري بارليف التي سرقت نهاية 

 والسلطة الفلسطينية تمخض عن اإلسرائيليوبحسب المصدر نفسه؛ فإن التنسيق األمني بين الجانبين 
  ).2009(لع العام الحالي  منذ مط"إسرائيل" سيارة مسروقة إلى 331إعادة 

  7/7/2009 قدس برس،
  

  مليون دوالر كمنح إفراج األسبوع المقبل 2.5 سيتم صرف: قراقع .9
 وزارته ستقوم خالل إن والمحررين، عيسى قراقع، األسرىقال وزير شؤون  :كتب حسن عبد الجواد

مليون شيكل لتغطية  1.4 مليون دوالر، و2.5 ، والتي تبلغ قيمتهااإلفراج القادم بصرف منح األسبوع
  .اإلسرائيليةغرامات عالية للمحاكم العسكرية 

 8/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  االنتخابات  طلب تأجيل تنفيحماس .10
نفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس معلومات ترددت عن طلب : وكاالت

شريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الحركة من القيادة المصرية تأجيل االنتخابات الرئاسية والت
وقال في تصريحات صحافية نشرت امس إن أي  .كانون الثاني المقبل لمدة عامين/ يناير25المقررة يوم 

وأضاف أن حماس تسعى  .اتفاق لم يبرم حتى اآلن مع حركة فتح على أي شيء بخالف المواعيد المعلنة
ي على الساحة الفلسطينية بأسرع ما يمكن، معتبرا أن استمرار هذا إلى إنهاء االنقسام السياسي والجغراف

  .االنقسام ليس في صالح القضية الفلسطينية
  8/7/2009الخليج، 

  
   معتقال من حماس40 عباس يصدر قرارا باإلفراج عن : في فتحمسؤول .11

الق  قال مسئول فلسطيني أمس ان الرئيس محمود عباس أصـدر تعليمـات بـإط   :غزة ـ أشرف الهور 
 معتقالً من حركة حماس في الضفة الغربية، وبحسب المعلومات فإن قرار عباس يأتي ضـمن                40سراح  
ان ' القدس العربي 'وقال مسؤول في حركة فتح لـ        .'إنهاء ملف االعتقال السياسي بين فتح وحماس      'إطار  

، 'شهر الجاري في القاهرة    من ال  25تهيئة األجواء إلنجاح جولة الحوار القادمة يوم        'هذه الخطوة تأتي لـ     
وتوقـع  . الفتاً إلى أن أجهزة األمن في الضفة أفرجت في أوقات سابقة عن عشرات المعتقلين من حماس               

  ).اليوم(أن تبدأ عملية إطالق سراح المعتقلين خالل ساعات، ربما تمتد ليوم األربعاء 
 الت السياسية قبل جولة الحوار،     ، يهدف إلى إنهاء ملف االعتقا     'تدخل مصري 'وأشار المسؤول إلى وجود     
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كاشفاً عن وجود اتصاالت لعقد جلسات للجنة المصالحة الوطنية في غزة والضفة في وقت قريب، كمـا                 
  .جرى قبل جولة الحوار األخيرة بهدف إنهاء القضية بشكل كامل

  8/7/2009 ،القدس العربي
  

  "ول خيار المقاومةح" تؤكد تمسكها بإنجاح المصالحة وتوحيد الفلسطينيين حماس .12
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إصرار حركتـه علـى إنجـاح               :  حامد جاد  -غزة

وقال  .المصالحة الفلسطينية، وبذل كل ما بوسعها من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء االنقسام             
ينية الموالية لحركة حماس بمناسـبة      الحية خالل كلمة ألقاها في حفل نظمته أمس حركة األحرار الفلسط          

نحن مصرون على إنجاز المصالحة وتوحيد شعبنا خلف        "الذكرى الثانية النطالقتها الثانية في مدينة غزة        
  .مطالبا الفصائل الفلسطينية بالتوحد خلف المقاومة"خيار المقاومة، وعدم التفريط في الثوابت والحقوق 

الفلسطينيون لن يعترفوا بيهوديـة     "تراف بيهودية إسرائيل بقوله     وجدد الحية موقف حركته الرافض لالع     
، وسيواصل الصمود في وجه     "الحرب االخيرة على غزة   "الدولة العبرية فشعبنا صمد في معركة الفرقان        

  ".الغطرسة الصهيونية التي سلبت أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا
  8/7/2009الغد، األردن، 

  
  لعب حماس وعليها أن تشعر بالمسؤوليةالكرة باتت في م: أبو سمهدانة  .13

أكد عبد اهللا أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الكرة اآلن باتت في               :  حسن جبر  -غزة  
ملعب حركة حماس، بعد أن جرى تأجيل جلسة الحوار الوطني السابعة إلى الخامس والعشرين من شهر                

" حمـاس "آمل أن يـشعر اإلخـوة فـي قيـادة           ": األيام"وقال أبو سمهدانة في حديث لـ        .تموز الجاري 
وأشار إلى أن االنقسام يهدد المـشروع        .بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الخطيرة        

الوطني برمته، كما يهدد الثوابت الوطنية، داعياً إلى التوجه إلنهاء االنقسام والتوقف عن وضع العراقيل               
ورفض أبو سمهدانة ما يقال عن أن الكـرة اآلن فـي ملعـب               .ق يعيد الوحدة الوطنية   والتوقيع على اتفا  

أعلنت أنها ال تريد أي وزير فـي        " فتح"كيف يكون ذلك و   : وقال .حركة فتح، مؤكداً أن ذلك غير صحيح      
زة الحكومة المقبلة، وطالبت فقط بأن تكون الحكومة قادرة على رفع الحصار وإعادة اإلعمار وبناء األجه              

  .األمنية والتحضير لالنتخابات
  8/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  إنكار عباس وجود معتقلين سياسيين في الضفة انقالب على الحوار : حماس .14

وجـود  " المنتهية واليته "أكدت حركة حماس على أن تنكر الرئيس محمود عباس          :  محمد األيوبي  - غزة
قالب على الحوار الوطني الفلسطيني وإمعان في الجريمة        معتقلين سياسيين في الضفة الغربية المحتلة، ان      

  ".أمن السلطة" التي ترتكب بحق المقاومين في كافة محافظات الضفة الغربية من قبل 
أتحدى وجـود أي    : "وكان عباس قد نفى في تصريحات متلفزة وجود أي معتقل على خلفية سياسية قائالً             

س أو أنه تحدث بلغة ال تعجبني أو شـتمني أو تحـدث عـن           معتقل عندنا على خلفية انتمائه لحركة حما      
  ".السلطة

ـ   " حماس"وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة        إن تصريحات عبـاس    ":" فلسطين"في حديث خاص ب
تؤكد على أن حركة فتح هي من يشرف على السجون في الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع الجنـرال                  

حتالل اإلسرائيلي، وتنكر جديد لتعهداتها أمام الفصائل والقيادة المصرية         األمريكي كيث دايتون وجيش اال    
  .بالعمل على إطالق سراح كافة المعتقلين من سجونها
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التغطية على ما يجري في الضفة من استمرار تـصفية          " عباس"وأوضح برهوم أن هذا التنكر أراد منه        
من االستمرار  في االعتقاالت السياسية ما       ، ويعطي مؤشراً لبدء مرحلة جديدة       "حماس"واجتساس حركة   

ملف المعتقلين  : "وقال برهوم  .يتعارض مع حوارات القاهرة، ويتناقض مع الجولة السادسة من الحوارات         
فكلما  تقدمنا في الملفات المختلفة خالل جلسات        (...) السياسيين العقبة األصعب أمام تقدم جوالت الحوار      

  ". معتقالً سياسيا950ًذ المزيد من االعتقاالت حيث بلغ عدد المعتقلين نحو ينف" أمن الضفة" الحوار فان 
وأكد برهوم على أن مصير الحوار مرتبط بسلوك حركة فتح الميداني واإلعالمي وتعاطيها مع حـاالت                

إن مصير الجولة السابعة مرهون بثالث نقاط هي إطالق سراح كافـة            : "التوافق الوطني الفلسطيني قائالً   
تقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، وتغليب حركة فتح المصلحة الفلسطينية علـى األجنـدة               المع

بقاء االعتقاالت السياسية والورقة األمركية على طاولة الحوار الفلـسطيني هـي            :" وأضاف   ".الخارجية
  .أكبر معيقات جولة الحوار المقبلة

  8/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   "إسرائيل"ـالنتخابات هروب من الجهد المصري للحوار واحتماء بعباس ل دعوة: حمدان .15
في صدقية دعوة الرئيس محمود عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية " حماس"شككت حركة : بيروت

بإشراف عربي ودولي، واعتبرتها مجرد حيلة للهروب من استحقاقات الحوار الوطني الذي ترعاه 
وأكد ممثل حركة في لبنان أسامة حمدان في  .في إنهاء االنقسام" حماس"القاهرة بعدما تأكد له جدية 

ال يمكنها أن تصدق دعوة كهذه من الرئيس محمود " حماس"أن " قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
محمود عباس عندما يطلق الدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية ويتعهد باحترامها هو ليس "عباس، وقال 

، ولم يقبل بما اختاره الشعب الفلسطيني، بل إنه 2006ترم نتائج االنتخابات عام صادقا بدليل أنه لم يح
، ولذلك عندما يقول هذا الكالم اآلن "حماس"تحالف مع الجنرال دايتون ومع إسرائيل من أجل ضرب 

  ".فهو يمارس ذات المسلسل السابق
صري لتحقيق المصالحة وإنهاء وأشار حمدان إلى أن الدعوة إلى انتخابات في ظل استمرار الجهد الم

هذا : "االنقسام، هدفه الهروب من استحقاقات الحوار، والتغطية على الحملة األمنية ضد المقاومة، وقال
. الطرح في هذا الوقت بالذات هو محاولة للهروب من الجهد المصري، واالحتماء بالموقف اإلسرائيلي

تهدف المقاومة وأهلها، هو محاولة للهروب من الجهد ثم إن الحديث عن انتخابات في ظل حالة أمنية تس
  ".متجاوبة مع هذا الجهد وراغبة في إنهاء االنقسام" حماس"المصري، خصوصا بعد أن شعر عباس أن 

على صعيد آخر نفى حمدان وجود أي جديد في صفقة األسرى، وأكد أن مهمة الوفد األمني المصري 
ة لضمان أكبر قدر ممكن من فرص نجاح الحوار الوطني اليوم في سورية تأتي ضمن جهود القاهر

  .الجاري) يوليو( من تموز 25المقرر انطالقه في 
  7/7/2009قدس برس، 

  
  حماس ترفض الربط بين االعمار والملفات األخرى .16

تظاهر المئات من أنصار حركة حماس في غزة، أمس، لمطالبة المجتمـع الـدولي              : نسمة حمتو  - غزة
وردد .  إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي خـالل الحـرب األخيـرة علـى القطـاع               بالبدء في إعادة  

  .المشاركون في التظاهرة الهتافات المنددة باستمرار الحصار والصمت الدولي على خنق أهالي غزة
وأكد المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، أن ربط إعادة اإلعمار بالمصالحة الوطنية يعني المساومة               

تزاز، مشيراً إلى أن هذه المسيرات الحاشدة تؤكد أن شعبنا متمسك مع بحقوقه، ومتضامن مع أفراد                واالب
وقال أبو زهري، خالل كلمة له فـي        . المحتجزين في سجون االحتالل اإلسرائيلي    " روح اإلنسانية "سفينة  

ـ        : "التظاهرة زة، أنـه ال يعقـل   هذه رسالة للمجتمع الدولي ولكل األطراف المعنية بإنهاء الحصار عن غ
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 مليون فلسطيني، فيما يتفرج المجتمع الدولي والحكام العـرب          1.5الحكم باإلعدام والموت البطيء على      
وشدد على أن إعادة اإلعمار حق من حقوق الشعب الفلـسطيني، معتبـراً أن إعـادة                 ".على هذه المأساة  

  .اإلعمار مسئولية دولية وعربية
دف الحقيقي من استمرار الحصار هو كسر إرادة الشعب الفلـسطيني،           وبين المتحدث باسم حماس أن اله     

حماس لن تتنازل عن مشروع المقاومة،      : "وقال، ومعاقبته على مشروع المقاومة وانتخابه لحركة حماس      
وطالب أبو زهري الدول العربية بالوقوف عند مسئولياتها         ".ولن تقبل االعتراف بشروط الرباعية الدولية     

معرباً في الوقت ذاته عن تقديره الشديد لما بذله متـضامنو قـارب             ، ادة اإلعمار في غزة   لضمان بدء إع  
  . من جهود لفك الحصار عن غزة" روح اإلنسانية"

  8/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "الحوار الثنائي"المستقلون يؤكدون رفضهم لـوفصائل المنظمة  .17
ل الوطني بما فيها حركة فتح من المقرر أن أن فصائل العم' القدس العربي'علمت : غزة ـ أشرف الهور 

، وهو ما أكدته    'الحوار الثنائي 'تقر اليوم وثيقة سترفعها للجنة التنفيذية للمنظمة، تؤكد خاللها رفضها لـ            
بين فـتح وحمـاس   ' تقارب'أيضاً الشخصيات المستقلة، وسط تأكيد فصائل اليسار الفلسطيني على وجود      

 .تمتع بقبول من بقية التنظيمات، ال ي'اتفاق ثنائي'لتوقيع 
وبحسب المعلومات فإن االتفاق على هذه الخطوة جاء عقب اجتماع فصائل اليـسار الفلـسطيني وهـي                 
الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني بوفد قيادي من حركة فتح، دعت إليه األخيرة،              

ار الفلسطيني التي انتهت في القاهرة أواخر الشهر        لتدارس المواقف عقب انتهاء الجولة السادسة من الحو       
 .الماضي

وتخشى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومن ضمنها فصائل اليسار من توصل فتح وحمـاس اللتـين                
، بعيداً عن بقيـة     'اتفاق ثنائي '، منذ انتهاء الجولة الثانية للحوار إلى        'ثنائية'شرعتا في عقد جوالت حوار      

 .الفصائل
ـ     وأكد م  تقارب بين فتح وحماس سـينجح بتوقيـع        'وجود  ' القدس العربي 'سئول رفيع من فصائل اليسار ل

لـن يلبـي المعـايير      '، وأوضح هذا المسؤول أن هذا االتفاق الذي يجري اإلعداد له            'اتفاق ثنائي بينهما  
يا العالقة وهي   وبحسب المسؤول فإن االتفاق الذي يجري التحضير له لمعالجة القضا          .'الوطنية الفلسطينية 

 .'لن يكرس مبدأ الشراكة الشاملة، بقدر ما يكرس نظام المحاصصة'األمن واالنتخابات والحكومة 
وتفيد المعلومات بأن وفد قوى اليسار الفلسطيني أعرب عن تخوفه خالل اجتماعهم بوفـد فـتح مـن أن     

لقادمة، بمعنى أن يتم إقـرار      يكون هذا االتفاق على حساب وجود فصائل المنظمة في العملية السياسية ا           
 .'1.5، إلى '1نظام انتخابي ال يقوم على مبدأ النسبية، بنسبة حسم 

بين فـتح وحمـاس ال يـشمل        ' التقارب'وذكر المسؤول في فصائل اليسار أن هناك خشية من أن يكون            
ـ      ' القدس العربي 'وعلمت   .االتفاق على نظام االنتخاب النسبي الكامل      ة فـتح،   أن أعضاء من وفـد حرك

يتبنون موقف هذه الفصائل، وطالبوا من قبل الرئيس محمود عباس بهذا الموقف، القـائم علـى أسـاس                  
 .إشراك جميع الفصائل في جلسات الحوار القادمة، وان ال يقتصر األمر على وفدي فتح وحماس

نتائج السلبية  آخر تطورات الحوار وال   'وذكر بيان صدر عن الفصائل األربعة عقب االجتماع أنها ناقشت           
 .'المترتبة على الحوار الثنائي بين حركتي فتح حماس

، طالبت الشخصيات المستقلة التي تـشارك فـي حـوار بـضرورة             'الحوار الثنائي 'وبالعودة إلى قضية    
استئناف الحوار الوطني الشامل، والعمل على إنجاحه، باالستناد إلى المبادرات السابقة، ومن خالل ما تم               

 .مارس/ل جلسة لجان الحوار في القاهرة في شهر آذار إنجازه خال
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وقالت تلك الشخصيات التي يتزعمها االقتصادي الفلسطيني المعروف منيب المصري في بيـان لهـا ان                
حوارا خارج إطار الحوار الوطني الـشامل ويـضعف         'بين حركتي فتح وحماس، يعتبر      ' الحوار الثنائي '

تتناول حاضر ومستقبل الـشعب     '، على اعتبار أنه يأتي في مرحلة        'كةمبادئ التعددية والمساواة والمشار   
 .'الفلسطيني

  8/7/2009 ،القدس العربي
  

  الترتيبات جارية لعقد مؤتمر فتح السادس بمشاركة كافة األعضاء: األحمد .18
 قال رئيس كتلة فتح في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني عـزام األحمـد إن                 : نادية سعدالدين  -عمان  

بات جارية إلنجاح عقد المؤتمر العام السادس للحركة في الرابع من الشهر المقبل في بيـت لحـم                  الترتي"
الجميـع  "أن  " الغـد "وأضاف األحمد لــ      ".بمشاركة كافة األعضاء من داخل وخارج األراضي المحتلة       

ي خـالل   ملتزم بقرار انعقاد المؤتمر في المكان والزمان المحددين له وفق ما صدر عن المجلس الثـور               
بـدء الخطـوات    "ولفت إلـى     ".جلسته األخيرة في رام اهللا، بوصفه أعلى هيئة قيادية في غياب المؤتمر           

العملية للتحضير لنجاح المؤتمر بمشاركة الجميع، حيث اتخذت لجنة خاصة منبثقة عن المجلس الثـوري               
  ".ردية وال شخصيةالقضية ليست ف"، مشيراً إلى أن "كافة اإلجراءات الالزمة لالستعداد لعقده

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يؤكد على مـا قـرره المجلـس              "وأشار األحمد إلى أن     
الثوري أخيراً بضرورة حضور جميع أعضاء المؤتمر من خارج األراضي المحتلة ومن قطـاع غـزة،                

للنظر فـي الوضـع إذا مـا        اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعاً       "وأوضح بأن    ".وإال فال مؤتمر  
  ".تعثرت مشاركة بعض األعضاء من الخارج ومن غزة

" أبـو مـاهر  "مطالبة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمـد غنـيم    "وتبرز إشكالية مستجدة راهناً مع      
 عـضواً خـالل جلـسته       1550بتخفيض عدد عضوية المؤتمر التي كان المجلس الثوري قد أقره بنحو            

  .ل عضو المجلس الثوري في الحركة اللواء خالد مسمار، حسب قو"األخيرة
الحراك الراهن لعقد المؤتمر في الوقت المحدد لـه، خـصوصا عقـب             "رغم  " الغد"وأضاف مسمار لـ    

تشكيل اللجنة المنبثقة عن المجلس الثوري لالستعداد والترتيب لعقده، غير أننا تفاجأنـا مـؤخراً بطلـب                 
جرى الطلب مـن أقـاليم الخـارج        "ولفت إلى أنة     ". أعداد العضوية  رئيس اللجنة التحضيرية باختصار   

 عضواً، وطلـب    33 عضواً إلى    58باختصار عدد العضوية، حيث طلب من األردن تخفيض العدد من           
  ". عضوا55ً عضواً بدالً من 39من لبنان تخفيضه إلى 

  8/7/2009الغد، األردن، 
  

 و غياب القرار المستقل عند السلطة وفتح السبب الحقيقي وراء تأجيل الحوار ه: علي بركة .19
في لبنان في تصريح " حماس"قال علي بركة المسؤول السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

إن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تأجيل جولة ): "6-7(الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"خاص لـ
، مؤكدا أن )"فتح(ار المستقل للسلطة في الضفة الغربية ولحركة الحوار في القاهرة يعود إلى غياب القر

الطرفين في كل جولة حوار يتذرعان بأن هناك التزامات للسلطة تجاه الكيان الصهيوني واإلدارة 
 ". حماس"األمريكية؛ األمر الذي يمنعهم من التوصل إلى اتفاق مع 

ولة الحوار األخيرة للموافقة على اللجنة المشتركة لم تكن جاهزةً خالل ج" فتح"وأضاف بركة أن حركة 
إلدارة المرحلة االنتقالية، واعتبرت أن اللجنة تنقص من شرعية رئيس السلطة المنتهية واليته محمود 

 . فياض غير الشرعية" حكومة"عباس، وأرادت أن تكون اللجنة خاضعةً له ولـ
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 إلى اتفاق المصالحة؛ هي االعتقاالت والحمالت وشدد على أّن النقطة األخرى التي عوقت التوصل
وفصائل المقاومة الفلسطينية، باإلضافة إلى حملة " حماس"البوليسية ضد المقاومين من أبناء حركة 

 ". في الضفة الغربية" حماس"ميليشيا عباس بحق المؤسسات الخيرية والمجتمعية التابعة لـ
تنوي القيام بأعمال ضد " حماس"ات تابعة لحركة وعن الشائعات التي ُأطلقت عن اختطاف مجموع

الفبركات اإلعالمية التي تروجها "السلطة كما ُأشيع؛ نفى بركة هذا األمر جملةً وتفصيالً، معتبرا هذه 
من " حماس"السلطة في الضفة الغربية تأتي لتأمين الغطاء الالزم الستمرار حملتهم األمنية ضد حركة 

  .   الغطاء الستكمال مسلسل التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني من جهة أخرىجهة، وتؤمن لهم كذلك
  7/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   إن المقاومة مثل موج البحر وحماس تقولحدودال تشيد بالهدوء األمني على "إسرائيل" .20

مني على حدودها الشمالية أشاد تقرير جديد للمخابرات اإلسرائيلية بالهدوء األ: تل أبيب ـ رام اهللا
ولكنه . والشرقية والجنوبية، خصوصا في الشهر األخير حيث لم يصب أي مواطن أو جندي إسرائيلي

في الوقت نفسه أشار إلى أن السيطرة األمنية من طرف حزب اهللا في الشمال وحكومة حماس في 
 .الجنوب أفضل من الوضع األمني تحت السلطة الوطنية الفلسطينية

من هذه ) كانون الثاني(في يناير »  حادثة إرهابية580« في التقرير أنه في الوقت الذي وقعت فيه وجاء
فبدال من . الماضيين وتغير طابعها) آذار(ومارس ) شباط( حادثة في فبراير 120السنة، فقد هبطت إلى 

 من إطالق الصواريخ المتوسطة المدى أطلقت من قطاع غزة قذائف صاروخية قصيرة المدى، وبدال
» المقاومة«وفقد ما يسمى بـ. النار في الضفة الغربية، لجأوا إلى قذف الحجارة والزجاجات الحارقة

، فقد هبط عدد الحوادث )نيسان(وأما في أبريل . وتوقفت األعمال العدائية المسلحة تقريبا. مضمونه
.  حادثة51 إضافي، الماضي حصل هبوط) أيار(وفي مايو .  حادثة69وخف مضمونها أكثر لتصبح 

الماضي، يضيف تقرير المخابرات اإلسرائيلية، فقد حصل هبوط حاد نوعي ) حزيران(ولكن في يونيو 
 منها وقعت على المنطقة الحدودية ما بين 16 حادثة، 38وكمي، حيث أن عدد الحوادث لم يزد على 

 . حادثة في الضفة الغربية22قطاع غزة وإسرائيل، بينما بلغ العدد 
نحن لسنا في حرب مفتوحة، وليس لدينا جيش «قب الدكتور يحيى موسى، القيادي في حماس، بقوله وع

إال أنه قال . »يقف مقابل جيش، نحن في حالة احتالل مباشر، ونعيش أوضاعا لها خصوصيتها وتعقيداتها
نها في حالة إن المقاومة مثل موج البحر، والهدوء ال يعني عدم وجود مقاومة، والمقاومة ال تعني أ

 .»اشتعال مستمر
دوما «وتابع . وأوضح موسى أن اإلحجام عن المقاومة أي يوم مرتبط باإلعداد وإبداع تكتيكات جديدة
في اإلعداد .. تدرس المقاومة أساليبها ووسائلها في كل فترة، والثابت الوحيد أنها مستمرة كخيار

سة تكتيكات العدو وأساليبه واالحتياط لها، ونحن معنيون بعد أن خرجنا من الحرب، بدرا. والتدريب
 .وإعادة ترميم وتقوية المقاومة لذاتها، وهذه حالة مبررة بكل معنى الكلمة

حالة الهدوء الموجودة في القطاع، متفق عليها بين «إن » الشرق األوسط«وقالت مصادر في المقاومة لـ
صادر، الناس دفعت ثمنا كبيرا، وأضافت الم. الفصائل، خصوصا بعد الحرب التي شنت على غزة

 .»والمقاومة والناس يحتاجون الستراحة، وإال تحولنا إلى مقاومة بدون هدف
هذه استراحة «وقالت مصادر في سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد اإلسالمي، إن المقاومة مستمرة 

وأكدت المصادر أنه . اع، وتأخذ بعين االعتبار، حالة الدمار الذي خلفته الحرب على القط»المحارب
يجري اآلن العمل على تقوية المقاومة وهي مستعدة فعال لخوض أي معركة، لكنها ال تريد في هذه 

  .المرحلة أن تكون البادئة
 8/7/2009الشرق األوسط، 
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  حماس تنفي إطالق السلطة الفلسطينية ألي من معتقليها .21

أطرافا في رئاسة السلطة    "سر المجلس التشريعي، إن     قال الدكتور محمود الرمحي أمين      :  غزة –رام اهللا   
الفلسطينية ال تريد للمصالحة الفلسطينية أن تتم، وال للحوار الفلسطيني أن ينجز؛ وذلـك الرتبـاط هـذه                  

قوات األمـن   "ونوه الرمحي في تصريحات صحفية إلى أن         ".األطراف والتزامها بتنفيذ أجندات خارجية    
، "لضفة الغربية ال ينصاعون ألوامر الرئيس محمود عباس، بل يتلقَّونها مـن غيـره             التابعة للسلطة في ا   

 -قضية االعتقاالت السياسية تقف حجر عثرة أمام تنفيذ أي اتفاق أو توافـق فلـسطيني              "مشددا على أن    
  .كما نفت حماس أن تكون السلطة قد أفرجت عن العشرات من أنصارها في الضفة الغربية". فلسطيني

الناطق باسم حماس الدكتور سامي أبو زهري، تعقيبا على تصريح مصادر للسلطة حول اإلفـراج               وقال  
تنفي حركـة حمـاس     : " معتقال خالل األيام الماضية وصدور قرار لإلفراج عن أعداد إضافية          185عن  

صحة االدعاءات حول هذه االفراجات المزعومة، وتؤكد الحركة أن تصريحات السلطة حول ذلك هـي               
حات إعالمية ال رصيد لها في الواقع، وتهدف إلى التضليل اإلعالمي وإعطاء انطباع وهمي حول               تصري

  ".تغير موقف سلطة رام اهللا بشأن االعتقاالت السياسية
 8/7/2009السبيل، األردن، 

  
  أمن السلطة أصبح مرتهناً بشكل كامل لالحتالل : القسام .22

إن األجهزة األمنية فـي     " :" حماس"ة المقاومة اإلسالمية    قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك      :غزة
وأضاف أبو عبيـدة النـاطق باسـم         " .الضفة الغربية أصبحت مرتهنة بشكل كامل لالحتالل اإلسرائيلي       

مطمئنة اآلن وهي ترسل األسلحة إلى هذه العـصابات وال     ) إسرائيل" (في تصريح صحفي أمس     " القسام"
لى سماح وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك بإدخال ألف قطعة سالح من            ،  في إشارة إ    "غرابة في ذلك  

مالحقة "وشدد أبو عبيدة على أن الهدف الوحيد من القرار هو            .إلى السلطة الفلسطينية  " كالشنكوف"نوع  
ها المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها تنفيذاً لما يسمى بخارطة الطريق خاصة مسألة نبذ المقاومة ومالحقت             

وأكـد أن التنـسيق مـع االحـتالل          ".وأنه هو الهدف الوحيد إلرسال االحتالل الصهيوني لهذه األسلحة        
  ". هو طعنة  في خاصرة  الشعب الفلسطيني وخيانة عظمى"اإلسرائيلي 

  8/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   األحرار تحتفل بذكرى انطالقتها الثانيةحركة .23
لذكرى الثانية النطالقتها أمس بحضور قادة الفصائل الفلـسطينية         أحيت حركة األحرار الفلسطينية ا    : غزة

وطالـب   .في قطاع غزة، وبمشاركة المئات من أنصارها في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غـزة              
األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل كوادر حركة فتح بإيجاد آلية إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحـدة                 

  ".ابة دايتون، وال اإلدارة األمريكية والصهيونيةولكن ليس من بو"
مهزلة المقترح األمريكـي الـذي يـتم دراسـته          "وناشد الفلسطينيين والعرب للوقوف في وجه ما اسماه         
ودعا األمين العام لحركة األحرار كوادر حركة        ".بمقايضة وقف االستيطان مقابل تطبيع كامل مع العرب       

لسادس المقرر عقده في الرابع من آب القادم، وعدم االلتفات إلى المصالح            فتح إلى إنجاح مؤتمر الحركة ا     
كما دعا حركة فتح إلى استعادة مجدها والحفاظ على موروثها ونضالها واالتفاق             .واالرتباطات الخارجية 

  .على إنهاء أشكال االنقسام الفلسطيني خالل عقد مؤتمرها السادس
 هاء حركته من إعداد أجهزة الحركة المكونة مـن الجهـاز األمنـي             وأشار األمين العام لألحرار إلى انت     
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أن الحركة تعكف العام القادم علـى إعـداد        "والعسكري والدعوي خالل العام األول من تأسيسها، مضيفاً         
  ".جهاز العمل النقابي والطالبي، باإلضافة إلى فتح باب االنتساب لعضوية الحركة هذا العام

  8/7/2009السبيل، األردن، 
  

 مواجهة التوطين: "حزب اهللا"نائب األمين العام لـيلتقي " القيادة العامة"وفد من  .24
الشيخ نعيم قاسم، بحضور عضو المجلس السياسي حسن » حزب اهللا« استقبل نائب األمين العام لـ

ع العام تم استعراض الوض«برئاسة أنور رجا، حيث » الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة«حدرج، وفداً من 
في المنطقة، والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية، وضرورة العمل الجاد العتبار حق العودة 
أولوية ال تراجع عنها، والحذر من منزلقات التنازالت التي يسعى إليها االستكبار العالمي لمصلحة 

لسطيني وخاصة في غزة، وكذلك وال بد من تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الف. إسرائيل
بذل الجهد لمعالجة الحقوق االنسانية والمطالب المشروعة للفلسطينيين في لبنان، مع التأكيد على مواجهة 

 . »أي شكل من أشكال التوطين
اآلن ولبنان على أبواب مرحلة جديدة بكل معانيها، نرى أنه من الضروري تعزيز وضع : وقال رجا

بناني بإجراءات عملية تعزز الثقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتعيد الحيوية الملف الفلسطيني الل
ومع نائب األمين » حزب اهللا«لهذه العالقة األخوية المهمة االستراتيجية، لذا كان لقاؤنا اليوم مع قيادة 

ء أردنا أن نتحدث ونبحث العام الشيخ نعيم قاسم، هذا أمر بالنسبة لنا بالغ األهمية، ألننا من خالل اللقا
ونحن على أبواب تشكيل الحكومة اللبنانية في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني اللبناني، وبشكل خاص 
بموضوع الالجئين ألننا نرى أنه آن األوان أن تتحرك الحكومة اللبنانية باتجاه إعطاء الفلسطينيين 

لفلسطيني من تحقيق حلمه بالعودة إلى فلسطين، أي الحقوق المدنية واالنسانية والسياسية، التي تمكِّن ا
إنجاز حق العودة، وهذا هدف فلسطيني بمقدار ما هو هدف لبناني، وقد تناولنا القضايا الثنائية والعامة 

 بالنسبة لنا بوابة إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية التي من شأنها أن تطمئن الجميع، والتي تعتبر
واإلنسانية، ولنا الثقة بأن حكومة لبنانية تريد أن تكون ناجحة بالتأكيد ستتعامل مع هذا الملف بعيداً عن 
اللغة األمنية السابقة، ويجب االنفتاح االنساني والسياسي على هذا الملف، ولعل هذا أهم العناوين التي 

  .  »لنسبة لنا بداية وعنوانا لعالقة إيجابية ومثمرة إن شاء اهللاتشكل با
 8/7/2009السفير، 

  
  سياسيون يتوقعون فشل الحوارات الثنائية في التوصل إلى اتفاق مصالحة: غزة .25

توقع سياسيون فشل الحوارات الثنائية بإنجاز اتفاق مصالحة، مؤكدين أن التجربة السابقة             :عيسى سعد اهللا  
ودعا هؤالء خالل كلمات في ورشة عمل نظمها تحالف السالم الفلسطيني إلى العودة              .ة الفشل تؤكد حتمي 

واتهم المتحـدثون فـي    .إلى الحوارات الشاملة كونها الضمانة األكيدة والوحيدة لنجاح أي اتفاق مصالحة  
، أمـس،   السويدية ضمن مشروع الـسلم الـداخلي      " أولف بالمة "الورشة التي نظمت بالشراكة مع مركز       

  .تيارين في حركتي حماس وفتح بالسعي إلى االستمرار في الحوارات الثنائية لتحقيق مصالحهما
وشددوا على ضرورة االنتهاء من اتفاق المصالحة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية قبـل الخـامس                

م تسمح ألكبر عدد    والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل، على أساس التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حس            
وطالب المتحدثون بوجود آلية متابعة دائمة من األطراف التـي رعـت             .من الفصائل والقوى بالمشاركة   

وأشار المتحدثون إلى أن قواعـد التنظيمـات وهيئاتهـا           .المصالحة بشأن تنفيذ االتفاق في حالة حدوثه      
تتبنى المصالحة وتترجمها إلـى ثقافـة       دائم ومستمر، ل  " ترويض"وإعالمها وأدبياتها الحزبية بحاجة إلى      

ودعوا حركتي فتح وحماس إلى االقتناع بعدم قدرة أي منهما علـى االنفـراد بقيـادة الـشعب                   .حزبية
  ".القضاء على اآلخر"و
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" السالم أبـو حـصيرة    "في فندق   " حلول واقعية في مشروع الوحدة    "وحضر الورشة التي نظمت بعنوان      
يادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي، وطلعـت الـصفدي عـضو           بمدينة غزة، خضر حبيب عضو الق     

المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة              
  .لتحرير فلسطين، وعدد من الشخصيات

 8/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  "التطبيع"ـنتنياهو ال يرى خطة أمريكية للتسوية ويستبعد خطوات عربية ل .26
بنيامين نتنياهو أن اإلدارة األمريكية ال " اإلسرائيلي"ادعى رئيس الوزراء  :وكاالت -القدس المحتلة 

تملك خطة للتسوية في الشرق األوسط، مستبعدا ان تنجح جهودها في الضغط على دول عربية للقيام 
 الصدام معه من خالل مطالبتها ، وزعم أن اإلدارة األمريكية تسعى إلى"إسرائيل"بخطوات تطبيعية مع 

بتجميد االستيطان، في وقت تحدث مسؤولون آخرون عن عدم وجود مؤشرات لتقارب بين الجانبين 
بسبب إصرار واشنطن على تجميد االستيطان، فيما اتهم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الفلسطينيين 

  .برفض الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة
أمس أن نتنياهو عبر في األيام الماضية عن شكوك كبيرة حيال " ديعوت أحرونوتي"وذكرت صحيفة 

مقابل " إسرائيل"قدرة اإلدارة األمريكية على دفع دول عربية مثل السعودية لتنفيذ خطوات تطبيع تجاه 
تسير تجميد االستيطان، ورأى أن هذه الخطة األمريكية ليست قابلة للتنفيذ، ومن هنا استنتج أن اإلدارة 

" إسرائيل"وأشارت إلى أن نتنياهو سأل وفدا من أعضاء الكونجرس األمريكي زار . باتجاه الصدام معه
هل تعرفون ما هي خطة اإلدارة؟ وهل توجد لديهم "مؤخرا حول تفاصيل هذه الخطة األمريكية قائال 

  ".خطة تشمل بداية ونهاية؟ وما الذي تريد اإلدارة تحقيقه؟
قولهم في ختام اجتماع لجنة وزارية سداسية أمس، " اسرائيليين"عن مسؤولين " سرائيليةاإل"ونقلت اإلذاعة 

بخصوص " اإلسرائيلي"ال توجد أية مؤشرات حتى اآلن تدّل على أن األمريكيين اقتربوا من الموقف "إنه 
  ".المستوطنات وهم يواصلون المطالبة بوقف أعمال البناء فيها

مصدر، أشارت إلى أنه مقرب من المحادثات بين وزير الحرب ايهود عن " يديعوت أحرونوت"ونقلت 
باراك والمبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، قوله إن الواليات المتحدة لن 

  ".كدولة يهودية"الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل " إسرائيل"توافق على مطالبة 
يؤيدون سياسة نتنياهو فيما يتعلق بمواصلة " اإلسرائيليين"ة وأظهر استطالع للرأي نشر أمس إن غالبي

لكنهم رفضوا استمرار أعمال البناء " النمو الطبيعي"البناء في المستعمرات لسّد احتياجات ما يسمى ب 
  . والواليات المتحدة" إسرائيل"هذه في حال كان الثمن المّس بالعالقات بين 

  8/7/2009الخليج، 
  

  أمام الضغوط األميركية لوقف االستيطان" الصمود"نتنياهو بـ يطالبون" ليكود"نواب من  .27
إلى زعيم الحزب " شديدة اللهجة"الحاكم برسالة " ليكود" نائباً من حزب 12بعث :  أسعد تلحمي-الناصرة 

الصمود في وجه الضغوط األميركية لوقف البناء في "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناشدونه فيها 
بمواصلة " أي وقف للبناء سيكون نكثاً لوعود الحزب ونتنياهو لناخبيهما"واعتبروا أن ". ناتالمستوط

بداعي أن االستيطان في أرجائها حق تاريخي " أرض إسرائيل"البناء في المستوطنات وفي كل بقعة من 
ريحاته في أيار وذكّر النواب، وبينهم الوزيران يولي ادلشتيان ويغآل اردان، رئيس الحكومة بتص. لليهود

الماضي أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية بأنه ال يمكن وقف البناء في المستوطنات ألن من ) مايو(
شأن ذلك أن يحول دون أن تتطور هذه المستوطنات وتكبر، وبأنه أكد أن مطلب تجميد البناء حتى 

  . ليس منطقياً" التكاثر الطبيعي"لغرض التجاوب مع 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1487:         العدد       8/7/2009األربعاء  :التاريخ

صحاب الرسالة أقوال نتنياهو في جلسة الحكومة األخيرة األحد الماضي بأن حل الدولتين كما انتقد أ
ونحن كأعضاء حركة "وقالوا إن هذا الحل ما زال موضع خالف، ". إجماع قومي"للشعبين بات محط 

لحق ليكود ال يمكننا أن نكون شركاء لتصريح مبدئي يرى حل الدولتين ممكناً ومناسباً، سواء من ناحية ا
  ".األخالقي للشعب اليهودي في هذه البالد أو من الناحية األمنية

  8/7/2009الحياة، 
  

  عما كان متوقعاً % 30كميات الغاز المكتشفة قبالة سواحل حيفا تزيد : تل أبيب .28
قالت مصادر إسرائيلية إنه تبين أن كميات الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها قبالة شواطىء  -الناصرة
ونقلت اإلذاعة العبرية عن خبراء إسرائيليين قولهم  . في المائة عما كان متوقعا30ًفا تزيد بنسبة مدينة حي

 مليار متر مكعب، مما قد يؤثر على التوازن االستراتيجي 180إن كميات الغاز الطبيعي قد تبلغ 
  . في سوق الطاقة في الشرق األوسطاإلسرائيلي

 إسرائيلمن الغاز الطبيعي قد تسد احتياجات " الهائلة"تها بـ فوذكرت اإلذاعة أن هذه الكمية التي وص
  . عاماً، حسب تقديرها20من الطاقة لمدة حوالي 

  8/7/2009 قدس برس
  

   اإلسرائيليين يعانون أزمات نفسيةمن% 25 :استطالع .29
" تيـديعوت احرنـو   " دلت نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيلي قامت بنشره صحيفة           -القدس المحتلة   

 بالمائة من اإلسرائيليين يعانون من أزمة نفسية ، فيما تلقي           25إن  ". بروكديل"وأجرته مؤسسة الدراسات    
  48،نصفهم العالج الالزم للخروج منها ، وان الفئات األكثر تأثرا من األزمة النفسية هم فلسطيني الـ

 بالمائة من ذوي الـدخل      33ما إن    بالمائة منهم يعانون من األزمة ، في       38حيث أشار االستطالع إلى إن      
  . بالمائة من النساء31وبالمائة من كبار السن ،   30 والمنخفض ،

وأوضح االستطالع إن جزء كبيرا من المستطلعة يرون أن الضائقة النفسية أثرت بشكل كبير على كافي                
ال تؤثر على حيـاتهم ،   منهم إلى أن الضائقة التي يعانون منها خفيفة و  23%مناحي الحياة لديهم ، ولفت      

وأن مجموع ما يعاني من الضائقة النفسية وذهبوا لتلقي العالج النفسي أو اإلرشاد االجتماعي يصل فقط                
  . بالمائة لتلقي العالج الطبيعي ، مثل العالج الصيني الفسيولوجي6 بالمائة ، بينما توجه 38إلى 

وا المساعدة من صديق أو من العائلة أو من رجال          وبين االستطالع أن ثُلث الذين يعانون من الضائقة طلب        
 بالمائة منهم توّجهوا لتلقي العالج الطبي ، كانوا يذهبون إلى عيادات خاصة ، بينما ذهـب                 24الدين ، و    

  .البقية لتلقي العالج في العيادات العاّمة
  8/7/2009الدستور، 

  
   وينضمون للجيش"إسرائيل" يهوديا يصلون إلى مهاجرا 230 .30

 مهاجرا جديدا قادمين من الواليات المتحـدة وكنـدا، مـن            230 أعلنت مصادر إسرائيلية أن      –اصرةالن
 شابا ينوون االنضمام إلى صفوف الجيش االسرائيلي خـالل األشـهر القريبـة              30 عائلة، و  42ضمنهم  

ـ        . 1948القادمة، وصلوا إلى فلسطين المحتلة عام        صيف ويعتبر هذا هو الوصول األول لمهاجرين في ال
 .  االف مهاجر إضافي6حتى نهاية العام " إسرائيل"الحالي، ومن المرجح أن يصل إلى 

  8/7/2009السبيل، األردن، 
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  مخططات تهويد القدس خطيرة ومدعومة بإمكانات هائلة : " اإلسالمية المسيحيةلهيئةا" .31
دس واألماكن المقدسة، الدكتور    أكد األمين العام للهيئة اإلسالمية والمسيحية لنصرة الق        :هدى الدلو  - غزة

خطيـرة جـداً    "حسن خاطر على أن مخططات دولة االحتالل اإلسرائيلي التي تهدف لتهويـد القـدس               
 تهدف إلى محاولة فرض شراكة إسـرائيلية        "إسرائيل"، موضحاً أن    "ومدروسة ومدعومة بإمكانات هائلة   

تي يزعم اليهود أنها أمكان مقدسـة لهـم،         وزيادة المناطق ال  ، مع المسلمين في المسجد األقصى المبارك     
  . وتوسيع منطقة حائط البراق

ـ   . وقال د  إن من أهم التطورات الخطيرة التي حدثت في اآلونة األخيـرة           ": "فلسطين"خاطر في حديث ل
، مبيناً أن أكثر من عشرة آالف بيت مهدد بالهـدم  "ترحيل المواطنين المقدسيين بالقوة واإلغراءات المالية    

السلطات اإلسرائيلية توهم المواطنين المقدسـيين      : "وأضاف. ياء البستان ووادي حلوة وشيخ جراح     في أح 
هذه الوعود المعسولة ترمـي     (...) المهددة بيوتهم بالهدم بوجود بيوت بديلة لهم في أحياء مقدسية أخرى            

  ".في نهاية المطاف إلى التضليل والخداع واالستدراج
8/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
  بناء جسر جديد للدخول إلى باب المغاربة يصادق على الحتاللا .32

أصدرت محكمة في القدس الغربية أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمـل             :  زهير اندراوس  - الناصرة
 القاضي ببناء جسر جديد لباب المغاربة في القدس وتوسيع ساحة مـا يـسمى               12472لتنفيذ مخطط رقم    

مزعوم، وذلك في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من            لدى اليهود بحائط المبكى ال    
مكتب المحامي غياث ناصر باسم الدكتور محمود مصالحة إلبطال مخطط باب المغاربة الـذي صـادق                

  .عليه المجلس القطري للتنظيم والبناء بشكل نهائي
' صندوق تراث حائط المبكى   'سماة  المخطط المذكور هو مخطط هيكلي كانت الشركة اليهودية اليمينية الم         

قدمته للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة القديمـة                 
إال أن المخطـط يقتـرح      . 1967 والتي كانت طريقا لباب المغاربة إلى ذلك الوقت منذ عام            2004عام  

نوبية على حساب األرض التي كانت عليهـا تلـة بـاب            أيضا توسيع ساحة حائط المبكى من الجهة الج       
  .المغاربة القديمة بشكل يغير الوضع الديني القائم في هذه المنطقة

8/7/2009 ،القدس العربي  
 

   ومتضامناً أميركياًفلسطينياقوات االحتالل تقتحم بلعين وتعتقل  .33
رائيلية، أمـس، قريـة بلعـين،       اقتحمت قوة من جنود االحتالل، وحرس الحدود والشرطة اإلس        : رام اهللا 

  . ومتضامناً أميركياًشابا فلسطييناواعتقلت ، ودهمت أربعة منازل
8/7/2009األيام، فلسطين،   

  
   ألف طالب عربيا يتعلمون في مدارس غير مربوطة بالكهرباء23: النقب .34

بار وزارة التعلـيم     التماسا للمحكمة العليا، طالبها فيه بإج      "عدالة" قدم مركز    :زهير اندراوس  - الناصرة
 االبتدائيتين في قرية أبو تلـول فـي         "األعسم ب " ومدرسة   "المستقبل"وشركة الكهرباء على ربط مدرسة      

 ألف طالب عربي من القرى غير المعترف بها في          23ويدرس أكثر من    . النقب بشبكة الكهرباء القطرية   
يد هذه المدارس بالكهربـاء بواسـطة       ويتم تزو . النقب في مدارس غير مربوطة بشبكة الكهرباء القطرية       

وتعمل هذه المولدات لسبع ساعات يومياً على األكثر، ومن          . مولدات كهرباء تعمل على الوقود الصناعي     
  . بعدها يقطع التيار الكهربائي عن المدارس كليا

8/7/2009 ،القدس العربي  
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  قوات االحتالل تهدم مبنى في أم الفحم .35

زارة الداخلية اإلسرائيلية أمس على هدم مبنى في قرية كفر قرع جنـوبي أم              رافات و ج أقدمت   :أم الفحم 
الفحم، وذلك بادعاء البناء غير المرخص، رغم إن المحكمة قد عينت موعدا للنظر في ملف المبنى ليوم                 

   تموز الجاري ، 15
8/7/2009الدستور،   

  
   عاما لفلسطيني طعن جنديا إسرائيليا15 السجن .36

لمحكمة المركزية في القدس المحتلة أمس، حكما يقضي بسجن الـشاب الفلـسطيني             أصدرت ا : الناصرة
، ومحاولة طعن   "حرس حدود " سنة، بعد إدانته بطعن جندي       15أسرار البرغوثي من مدينة رام اهللا لمدة        

 . مجندة قبل بضعة أشهر
8/7/2009السبيل، األردن،   

  
  الحتاللأسير فلسطينيي يحصل على شهادة الماجستير في سجون ا .37

 عامـاً   26حقق األسير السياسي مخلص برغال، من مدينة اللد وبعد سجن           : زهير اندراوس  -الناصرة  
إنجازا في مجال التعليم حيث حصل مؤخرا على شهادة الماجستير في موضوع دراسات في الديمقراطية               

ه حتى ال يصل إلـى      بامتياز، رغم صراع دائم مع إدارة السجون التي حاولت بكل وسيلة تعطيله وتأخير            
  .الهدف المنشود

8/7/2009 ،القدس العربي  
  

 سجون االحتاللب أسيراً من غزة يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة 122: "األسرىوزارة " .38
أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين بغزة بأن عدد األسرى الذين يمضون أحكاما بالسجن : غزة

اعتقلوا خالل ) 8(اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، و) 88(سير، منهم أ) 122(مدى الحياة من قطاع غزة بلغ 
وقالت .  خالل انتفاضة األقصى اعتقلوا) 25(وجود السلطة الفلسطينية وقبل اندالع انتفاضة األقصى، و

أسيراً مريضاً، مصابون بأمراض ) 30(الوزارة بأن من بين هؤالء المحكومين بالسجن مدى الحياة يوجد 
  .  الخطيرة والبسيطةمختلفة ما بين

8/7/2009قدس برس،   
 

  طفال26ًمقابل كل شهيد سقط في خان يونس خالل الحرب األخيرة ُأنجب :  رسميةمعطيات .39
جنوب قطاع (معطيات صادرة عن دائرة األحوال المدنية بمديرية محافظة خان يونس أفادت : خان يونس

لتي أعقبت الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، بأن عدد المواليد خالل الشهور الستة الماضية، ا) غزة
  . مرة عن عدد الشهداء في المحافظة خالل فترة الحرب26  تضاعف ألكثر من

 :وقال محمود الجحجوح، مدير دائرة األحوال المدنية بمديرية داخلية خان يونس في تصريح صحفي له
 في المائة منهم 60 نسبة  جديد، مولود 1000 إلى 800في كل شهر بمحافظة خان يونس يولد ما بين 
 بمديرية داخلية خان يونس خالل فترة ما بعد الحرب على  ذكور، حيث أصدرت دائرة األحوال المدنية

 شهادة ميالد جديدة مجاناً للمواليد الجدد باإلضافة إلى ملحقين لبطاقات الهوية لكال 8000قطاع غزة 
 شهيد ارتقوا إلى جوار 300هادة وفاة، من بين المتوفين  ش 950الوالدين؛ وخالل تلك الفترة تم إصدار 

  .، كما قال" األبي  الصهيونية البربرية على قطاع غزة ربهم خالل الحرب
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أكد " جرائم الحرب بحق أطفال غزة" بعنوان   للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن أصدر تقريراً وسبق
    فلسطينياً، بينهم1435ما يزيد عن   فقد استشهد  زةخالله أنه نتيجة للحرب اإلسرائيلية على قطاع غ

)  في المائة83 (  طفالً، وقد أثبتت تحقيقات المركز أن الغالبية العظمى من شهداء الحرب315أكثر من 
  .كانوا من المدنيين

7/7/2009قدس برس،   
  

  من االقتصاد اللبناني% 10,5من سكان لبنان ويساهمون بـ% 10 يشكلون نوالفلسطيني .40
أمس، لقاء حوارياً بالتعاون مع لجنة االئتالف الفلسطيني اللبناني، في          " رابطة أبناء بيروت  "أقامت  : خ.ر

  .مبنى الرابطة، وذلك للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين وبحق العمل لهم
 يخـضعون لـشروط    واعتبر نائب رئيس اتحادات عمال فلسطين علي محمود أبو سامح، ان الفلسطينيين           

العمـال الفلـسطينيون    : "وقال. حياتية وقانونية قاسية، اذ يفرض قانون العمل اللبناني قيوداً على حقوقهم          
. شكلوا عامل بناء لالقتصاد اللبناني، لكن قانون العمل ال يحميهم، بل يشكل مصدر خـوف وقلـق لهـم                 

يتطلب من القوى الـسياسية واالقتـصادية     وشدد على أن اقرار حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان           
واالنسانية اللبنانية دعم مطالبهم عبر اقرار تعديالت على قانون العمل اللبناني والقوانين التي تشكل قيوداً               

  .على حقوقهم
ـ          ، الى ان حملة حق العمل قامت       "المستقبل"وأشارت المنسقة االعالمية في اللجنة نوال العلي في حديث ل

ساهمات الفلسطينيين باالقتصاد اللبناني في المخيمات والتجمعات، وجاءت النتـائج علـى            بدراسة عن م  
ـ     % 10ان الفلسطينيين يشكلون    : "النحو التالي  مـن االقتـصاد    % 10,5من سكان لبنان، ويساهمون بـ

  .اللبناني
اً حق  وأوضحت، انه وفق هذه النتائج، أصبحت ضرورية المطالبة بحقوق الفلسطينيين المدنية وخصوص           

العمل، معتبرة أن من أهداف الحملة الحصول على دعم الرأي العام اللبناني بالنسبة لهذه القـضية، قبـل                 
ادخالها البرلمان، مشددةً على مطلب أن يعامل الفلسطينيون كالجئين مقيمين قسراً وليس كأجانب، كي يتم               

  .بالنتيجة تطبيق قانون العمل عليهم
8/7/2009المستقبل،   

  
   جنود االحتالل أثناء نوم من غزة إلى الضفةنتسلّالي نيانفلسطي .41

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية امس عن تمكن شابين فلسطينيين من التسلل من غزة الى إسرائيل، 
مستفيدين من غرق ستة جنود من وحدة الهندسة في الجيش اإلسرائيلي في النوم اثناء الخدمة على 

وبحسب المصادر، فان الحادث وقع قبل أيام، ولكن خالل الفترة الماضية . الحدود المصرية اإلسرائيلية
  تمت تنحية الجنود الستة من مهامهم وتحويلهم للسجن

لو كان الشابان ينتميان الى تنظيمات فلسطينية، لكانت النتيجة اما ": وقال ضباط في الجيش اإلسرائيلي
لدينا جلعاد شاليط واحد فإنه كان سيكون لدينا قتل الجنود او وقوعهم في األسر، وبدال من ان يكون 

 ."جلعاد شاليط اثنان او حتى ثالثة
8/7/2009القبس،   

  
  بعد وفاة طفل من خان يونس  337  ضحايا الحصار إلىارتفاع .42

  غزة  عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع       اعارتف أعلنت وزارة الصحة في غزة     :غزة
   .  بعد وفاة طفل من خان يونس شهيداً،337منذ ثالث سنوات إلى 

8/7/2009صحيفة فلسطين،   
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 لألراضي الزراعية في الضفة" تدمير ممنهج" لـ  يسعىاالحتالل": المقالة الزراعة" .43

" تدمير ممنهج"اتهمت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة السلطات اإلسرائيلية بالسعي إلى : غزة
من خالل حرق المحاصيل واألراضي الزراعية التي شهدت ذروتها للزراعة في الضفة الغربية، وذلك 

  .خالل األسبوع الماضي
نسخة منه أن ما يحدث بحق الزراعة الفلسطينية من " قدس برس"واعتبرت الوزارة في بيان لها، وصل 

ليس "عمليات حرق يومية لألشجار و المحاصيل الزراعية وممتلكات المواطنين في الضفة الغربية 
إن مطلع الشهر الحالي : "وقالت ".ئياً وإنما مبرمج من قبل المغتصبين وبمساعدة قوات االحتاللعشوا

لوحده شهد أكثر من عشرين اعتداء على المزارعين وممتلكاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية، مبينة أنه 
ت المزروعة تخللها عمليات تجريف وحرق غالل القمح وحرق مساحات واسعة تُقدر بمئات الدونما

بأشجار الزيتون والمحاصيل المختلفة تركزت في قرى عراق بورين جنوب مدينة نابلس، يطا جنوب 
  ". محافظة جنين  الخليل، وأم الريحان وعانين في

وأضافت أن قوات االحتالل والمستوطنون يعملون على مدار الساعة لتوسيع المغتصبات على حساب 
م من خالل االعتداءات اليومية المتكررة على المزارعين ورعاة أراضي المواطنين، والتضييق عليه
  .األغنام وتسميم مواشيهم وآبار المياه

7/8/2009قدس برس،   
  

  ألف فلسطيني400ال قدرة للبنان على توطين : سليمان الرئيس .44
أن تلعب دورا ضاغطا على «تمنى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان على بريطانيا  : بيروت

ال حل ألزمة منطقة الشرق "، مؤكدا أن »إسرائيل إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم والسيما منها حق العودة
الحل يبدأ بالتزام تطبيق المبادرة العربية للسالم "وأشار إلى أن . "األوسط إذا لم ينل الفلسطينيون حقوقهم

حها كمدخل صحيح للتوصل إلى  وأعادت قمة الدوحة األخيرة طر2002التي أقرتها قمة بيروت في عام 
وضع لبنان الدستوري والسياسي والبنى التحتية فيه ال يسمح بتوطين أربعمائة ألف «وكرر أن . »حل

فلسطيني وتأمين حياة حرة وكريمة لهم في وقت يهاجر الشباب اللبناني إلى الخارج بحثا عن الرزق 
اني مشترك من حزبي العمال والمحافظين، في وجاء كالم سليمان أمام وفد نيابي بريط. »والعيش الكريم

 . حضور سفيرة بريطانيا لدى لبنان فرانسيس غاي
8/7/2009الشرق األوسط،   

 
   يهنئون الشعب الفلسطيني باالفراج عن الدويك"  اللبنانيونالبرلمانيون" .45

في اجتماعهم اعتبر البرلمانيون اللبنانيون األعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، 
أن عبور الغواصة اإلسرائيلية لقناة السويس تهديد لألمن "الشهري في المركز الرئيسي في بيروت أمس 

الشعب الفلسطيني عموما وحركة "وهنأ البرلمانيون في بيان صدر عنهم  ،"والسلم اإلقليمي والدولي
   . " خصوصا باإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك"حماس"

8/7/2009فير، الس  
  

 غالبية السنيات متزوجات من فلسطينيين: أوضاع المتزوجات من غير لبنانيينعن  دراسة .46
نحو تعديل قانون الجنسية "اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة، وعبر مشروعها اصدرت : سعدى علوه

باحثة الدكتورة فهمية ، ونفذتها ال"أوضاع المتزوجات من غير لبنانيين"، دراسة حملت عنوان "الحالي
وقام فريق العمل  . شرف الدين مع فريق عمل متخصص، وبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1487:         العدد       8/7/2009األربعاء  :التاريخ

ووفقاً للدراسة ونتائجها . 2008 ولغاية 1995 عاماً مضت، أي منذ عام 14بمسح المعطيات على مدى 
 .  عقد زواج في هذه الفترة860 ألفاً و17ين فقد بلغت عقود الزواج المبرمة ما بين لبنانيات وغير لبناني

 في 51,5وتقول أرقام الدراسة إن نصف الزيجات ما بين لبنانيات وغير لبنانيين هي عند السنّة، بنسبة 
واحتسب .  في المئة5,6 في المئة، ثم النساء األرثوذكسيات بنسبة 33,6المئة، تليها عند الشيعة بنسبة 
 ملف عقد زواج لدى الطائفة السنية 60 ألفاً و63لدى كل طائفة إثر فتح فريق عمل الدراسة الزيجات 

 عقد زواج للبنانيات من غير لبنانيين من بين مجموع 15ووجد الفريق أن هناك سبعة آالف و. وحدها
 . العقود المفتوحة في محاكم السنّة
وطني لعدد الزيجات لدى شرف الدين، بإسقاط الرقم على المستوى ال.وقام فريق عمل الدراسة، وفق د

السنة في كل لبنان، خالل الفترة نفسها، أي األعوام األربعة عشر الماضية، فبلغ عدد العقود المسجلة عند 
 .  عقد زواج مسجل276 الفاً و87السنة 

 200وبذلك يكون عدد الزيجات ما بين نساء من الطائفة السنية ورجال غير لبنانيين هو تسعة آالف و
 . عقد زواج

 مراجع عقد الزواج 
 في 19,3 في المئة من المسلمات المتزوجات من غير لبنانيين من جنسيات فلسطينية، و35,3تزوجت

 في المئة 6,9أما بالنسبة إلى المسيحيات فقد تزوجت . في المئة من مصريين8,1المئة من سوريين، و
 . ئة من مصريين في الم6,8 في المئة منهن من سوريين، و30,5منهن من فلسطينيين، و

 جنسيات األزواج بحسب طوائف الزوجات 
 7,9 في المئة منهن من سوريين، و19,2 في المئة من السنّيات من رجال فلسطينيين، و38,9تزوجت 

 20 في المئة من بينهن من عراقيين، و22,3أما الشيعيات فقد تزوجت  . في المئة منهن من مصريين
ئة منهن من مصريين، بينما لم تسجل الدراسة رقماً ملحوظاً لزيجات  في الم9,6في المئة من سوريين، و

 . ما بين شيعيات وفلسطينيين
 في المئة من بينهن 29,7بالنسبة إلى اللبنانيات المسيحييات المتزوجات من غير لبنانيين، فقد تزوجت 

مئة من فلسطينيين،  في ال8,2 في المئة من فرنسيين، و9,4 في المئة من أميركيين، و10من سوريين، و
 صفحة، مرفق بها جداول تفصيلية لكل القضايا 150وتقع الدراسة في  .  في المئة من مصريين7,3و

   .  جدوال678ًويبلغ عدد الجداول المنجزة . واألرقام والمؤشرات التفصيلية
8/7/2009السفير،   

 
  "إسرائيل"يشدد على حل الدولتين وبيريز يتمسك بيهودية  مبارك .47

دعا الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، المـسؤولين اإلسـرائيليين إلـى    :  جيهان الحسيني  -رة  القاه
وقال مبـارك، بعـد     . التحلي بشجاعة اتخاذ قرارات صعبة حتى تنجح عملية السالم في الشرق األوسط           

سـط  محادثات مع الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في القاهرة، إن نجاح عملية السالم في الـشرق األو               
وأكد خالل مؤتمر صحافي مع بيريز      ". شجاعة التخاذ قرارات صعبة   "و" إرادة سياسية إسرائيلية  "يتطلب  

، "إسرائيل"لدينا أسساً واضحة للسالم العادل والشامل وتشتد الحاجة اآلن إلى إرادة سياسية من جانب               "أن  
اً المسؤولين اإلسرائيليين بـأن     وطالب مبارك ضمن  ". إرادة سياسية تمتلك شجاعة اتخاذ القرارات الصعبة      

الـسالم  "وشدد على أن    ". ال يحتمل فشالً آخر لعملية السالم     "يعوا حقائق الوضع في الشرق األوسط الذي        
تحقق األمن لدوله كافة وشعوبه وترسي دعائم       ... وحده هو الكفيل بفتح صفحة جديدة في الشرق األوسط        

  ".نهاعالقات طبيعية وتعاون إقليمي مثمر في ما بي
وأكد أن النقاش حول حـل      ". كانت صريحة "من جهته، قال بيريز إن المحادثات التي أجراها مع مبارك           

غيـر أن   . وسيكون للفلسطينيين دولة عربية   " دولة يهودية "ستكون  " إسرائيل"الدولتين انتهى، واعتبر أن     
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لـن  " "إسـرائيل "ان إذ أكد أن     بيريز كرر مواقف الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو في شأن االستيط          
  ".تصادر أراضي جديدة ولن تقيم مستوطنات جديدة

وحركة حماس إلتمـام صـفقة      " إسرائيل"وسئل الرئيس المصري عن تطورات الوساطة المصرية بين         
لتبادل األسرى تتيح اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط في مقابل مئات األسرى الفلـسطينيين،               

وأعرب مبارك عن أمله في أن تنتهي في وقت قريب المفاوضات حـول       ". عتقد أن شاليط سليم   أ: "فأجاب
  .صفقة مبادلته بمعتقلين فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

ـ        حتى اآلن على رغـم تحقيـق الـسالم بـين           " إسرائيل"وسئل الرئيس مبارك عن أسباب عدم زيارته ل
لو تحقق في شكل كامل وشامل في المنطقة فال توجد          " أن السالم    : عاماً، فأجاب  30الدولتين منذ أكثر من     

  ". مشكلة عندئذ في أن أزور إسرائيل
عقبة في طريق   " إسرائيل"ورداً على سؤال عن الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية، وعما إذا كانت يهودية             

 في خريطة الطريق التي قبلها      إمكان إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة موجودة       "السالم، قال بيريز إن     
ال يـأتي أي    : "وأضاف. ، الفتاً إلى أن هذا ليس اقتراحاً جديداً       "الفلسطينيون والعرب والجانب اإلسرائيلي   

وهنا تدخل  ". طرف إلى المفاوضات ومعه المسدسات وكل قضية يمكن بحثها وهذا االقتراح موثق خطياً            
ومن خالل المفاوضات يمكن االنتقال إلى      . المؤقتة ليست دائمة  مسألة الحدود الفلسطينية    "مبارك قائالً إن    
  ".الحدود الدائمة

  8/7/2009الحياة، 
  

  يدعو لرفع الحصار عن الفلسطينيين وفتح المعابر ووقف االستيطان األسد .48
تكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن      "دعا الرئيس السوري بشار األسد إلى       :  سمر أزمشلي  -دمشق  

أنها الخطوات األولى لمناقشة ملفات الـسالم       "، واعتبر   "لسطيني وفتح المعابر ووقف االستيطان    الشعب الف 
أن ما تطرحه سورية في شأن السالم ليس شروطاً وإنما هي حقوق غيـر قابلـة                "، مشدداً على    "األخرى

  ".للتفاوض أو التنازل
أن المحادثـات تناولـت     " بيان رئاسي    جاء ذلك بعد لقائه وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينمر، وأفاد         

العالقات الثنائية بين البلدين وعملية السالم في المنطقة واستعراض تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية،             
تأكيد أهمية عامل الوقت وضرورة التحرك فـي        "وأشار البيان إلى    ". وخصوصاً على الساحة الفلسطينية   

  ".واإلفادة من األجواء االيجابية في المنطقة والعالمسرعة لتحقيق أي تقدم لمصلحة السالم 
  8/7/2009الحياة، 

  
  الشرق األوسط ال يحتمل حرباً جديدة:  موسىعمرو .49

منطقة الشرق األوسط ال تحتمل     "حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من أن           : القاهرة
ات نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن بشأن       ، وذلك في تعقيبه على تصريح     "حرباً أو مغامرات جديدة   

وقـال موسـى، فـي تـصريحات     . كدولة مستقلة في قصف إيران لوقف قدراتها النووية     " إسرائيل"حق  
، منوها بما ذكره الرئيس األمريكي باراك أوباما في         "الموقف يتطلب مقاربة عاقلة   "للصحافيين، أمس، إن    

عودة الملف اإليراني مرة أخرى إلـى مائـدة         " عن أمله في     هذا اإلطار الذي مد يده للتفاوض، وأعرب      
  ".الحوار

  8/7/2009الخليج، 
 
 
  



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1487:         العدد       8/7/2009األربعاء  :التاريخ

  " حوار األديان" المطالب بعزل شيخ األزهر بعد جلوسه مع بيريز إلى مائدة واحدة في تجدد .50
. تجددت مطالب رموز المعارضة المصرية ونواب في البرلمـان بعـزل د           :  حسام أبو طالب   -القاهرة  
د طنطاوي من منصبه شيخاً لألزهر بسبب اللقاء الذي جمعه للمرة الثانية بالرئيس اإلسـرائيلي               محمد سي 

  . شمعون بيريز في غضون أشهر قليلة
محمود حمدى زقزوق وزير األوقاف عن ظهور شيخ األزهر بجوار بيريز في مؤتمر             . من جانبه دافع د   

إنهما كانا على مائـدة مـستديرة جمعـت كـل           الذي عقد مؤخرا في كازاخستان، قائال       " حوار األديان "
  .المشاركين، ومن بينهم الوفد اإليراني

  .جاء ذلك عقب مطالبة عدد من النواب في مجلس الشعب بمساءلته وعزله من رئاسة األزهر
  8/7/2009القدس العربي، 

  
   تحقق في شبكة إسرائيلية تجسست على صفقة سالح بينها وبين روسياالجزائر .51

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن األمن الجزائري فـتح فـي شـهر             :  وكاالت –سين بوجمعة    ح -الجزائر  
مارس الماضي تحقيقاً حول قيام الموساد اإلسرائيلي بالتجسس على صفقات سالح بين الجزائر وروسـيا               

جنـدت دائـرة    "الجزائرية نقالً عما وصفته بأنه مصدر علـيم قولـه           " الخبر"وقالت صحيفة   . وأوكرانيا
بوزارة الدفاع ضباطاً وخبراء للتحري حول حجم المعلومات التـي          ) جهاز المخابرات (تعالم واألمن   االس

  ".يكون اإلسرائيليون حصلوا عليها حول إمدادات السالح الروسي التي وصلت إلى الجزائر
  8/7/2009العرب، قطر، 

  
   الالعبين كافةتحقيق السالم في الشرق األوسط يتطلب اإلسهام والمشاركة من: شتاينماير .52

قال وزير الخارجية األلماني فالتر شتاينماير في مؤتمر مـشترك مـع نظيـره              :  سعاد جروس  -دمشق  
إننا في لحظة االنطالق الجديد الذي يفتح مجاالت جديدة لتحقيق السالم واالسـتقرار   "السوري وليد المعلم    

الفرص "، داعيا إلى استغالل     "غير محدود في المنطقة ولكن ال ينبغي أن ال نتوقع أن الزمن المتوفر لذلك             
المتوافرة بتنظيم المحادثات والعمليات الضرورية، وال بد من استغالل الفرص خالل هـذه الـسنة وإال                

تحقيق السالم واالستقرار فـي المنطقـة يتطلـب اإلسـهام           "معتبرا أن   . "يمكن أن تغلق النافذة من جديد     
 هو مضمون المبادرة األميركية التي ال تشمل فقـط المباحثـات            هذا"، وأن   "والمشاركة من الالعبين كافة   

 ."وفلسطين" إسرائيل"بين 
8/7/2009الشرق األوسط،   

  
   ضوءاً أخضر لمهاجمة إيران"إسرائيل" ينفي منح أوباما .53

 مـس، أ ،وبامـا أ نفى الرئيس االميركي باراك      ):ب.ف.أ(، رويترز،   )ب.أ( -واشنطن، طهران، الدوحة    
يران لمنعها من   إ ضوءاً اخضر لمهاجمة     "إسرائيل"ن تكون الواليات المتحدة أعطت      أ "نأن  أسي  "لشبكة  

  ."القنوات الديبلوماسية"وأوضح أوباما انه يفضل ، امتالك سالح نووي
8/7/2009الحياة،   

  
   وإلحاح التسوية لماذا؟أوباما .54

  منير شفيق
 حرصها الجّدي إلحداث اختراق سياسـي       األمر المؤكد في السياسة األميركية، في المرحلة الراهنة، هو        

وهو امتداد لحرص إدارة بوش في سنتها األخيرة حيث بذلت . ''الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ''على المستوى 
وقد أعلن مسؤول المفاوضـات     . جهوداً جّدية عبر المفاوضات الثنائية السرّية إلحداث االختراق السياسي        
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 لو لم تنته واليتها مع      2009 إدارة بوش كانت ستنجز اتفاقاً العام        الفلسطينية أحمد قريع أنه متأكد من أن      
  . بداية العام

فالحرص االستثنائي الراهن والسابق لتحقيق تسوية ما، وقد تعزز منذ تعيين أوباما لجورج ميتشل لهـذه                
ك المهمة، أن ال عالقة له برغبات جورج دبليو بوش في السنة األخيرة من عهـده، وال برغبـات بـارا        

وذلك رغم ما يمكن أن يساق عن أسباب شخصية أو سياسية لكل مـن  . أوباما في السنة األولى من عهده    
  . الرئيسين في تحقيق ذلك اإلنجاز

أما الدافع الرئيس، أو األساس، وراء انكباب اإلدارتين على إنجاز تسوية فينبع من رؤية مبلـورة لـدى                  
األميركي، تقول إن حالً للصراع الفلـسطيني ـ اإلسـرائيلي    البنتاغون، أو في األّدق لدى قيادة الجيش 

وقد جـاء  . سوف يساعد الجيش في كل من العراق وأفغانستان وباكستان، بل في وضعه اآلسيوي عموماً           
هذا االستنتاج القاطع، أو القناعة القوية من اإلخفاقات العسكرية التي مني بها الجيش األميركي في البلدان                

آب /  جانب الفشل العسكري الذي لحق بالجيش اإلسرائيلي في كل من لبنان فـي تمـوز               المذكورة، إلى 
 اقتناع قيادة الجيش    2009/.2008كانون الثاني   / كانون األول، يناير  / وفي قطاع غزة في ديسمبر     2006،

مرار  دولة آسيوية، بأن است    21األميركي، وكما عّبر عن ذلك الجنرال بتريوس قائد القوات األميركية في            
الصراع الحامي على أرض فلسطين يزيد من تعقيد الوضع المترّدي للقوات األميركية، فيما إيجاد حل ما                
سيساعد القوات العسكرية األميركية في الخروج من ذلك التدهور بل قد يساعد على تحقيق ما يسعى إليه                 

  .من أهداف إن لم يكن كلها فالرئيس منها
ا المستوى في ما يتعلق بوضع الجيوش األميركية في ساحات الحروب           إن وضع قضية إيجاد حل على هذ      

التي تخوضها، مع كل ما يعنيه ذلك من تقرير لمستقبل النفوذ األميركي العالمي سلباً أو إيجابـاً، يجعـل                   
الدبلوماسية األميركية، بما في ذلك، كل رئيس أميركي مضطراً، إن لم يكن راغباً، على العمـل، وفقـاً                  

الجبهات مشتعلة وتتكاثر أعداد    /ت تلك اإلستراتيجية العسكرية األميركية السيما حين تكون الجبهة        لمقتضيا
  .القتلى والجرحى، وتُسد آفاق االنتصار العسكري

إن إدراك هذا الجانب الذي استجّد، بقوة، وأصبح أشّد إلحاحاً هو الذي يفّسر كل ذلك اإلصرار من قبـل                   
نائية واإلشراف عليها بدأب وتصميم، وهو الذي يفسّر ما يبديه الـرئيس            إدارة بوش على المفاوضات الث    

ورطات فـي   / فالجيش األميركي في ورطة   . باراك أوباما وإدارته من إصرار على التقدم باتجاه التسوية        
العراق وأفغانستان وباكستان إلى جانب الحفرة التي سقطت فيها الواليات المتحدة األميركية نتيجة األزمة              
المالية ـ االقتصادية الهائلة، ثم أضف مسلسل اإلخفاقات السياسية ـ العسكرية إلدارة بوش، كما بـروز    

  .دول كبرى منافسة كروسيا والصين وأوروبا وحتى الهند في المستويات االقتصادية والعسكرية
السـتجابة لقائمـة    وإن إدراك هذا الجانب يجب أن يسمح للمواقف الفلسطينية والعربية أالّ تتهافت على ا             

فهو مضطر إلنجازها حتى لو لـم       . الطلبات التي يطرحها ميتشل عليها لتسهيل مهمته في إنجاز التسوية         
يستجب ألي طلب من طلباته، السيما والمواقف المذكورة نزلت عن السقف األدنـى بتنازالتهـا، ومـا                 

رد في قـرار وزراء الخارجيـة       إن تقديم تنازالت جديدة كما و     . وضعته من سقوف للتسوية تطالب بها     
لتسهيل مهمـة   '' وذلك بإبداء االستعداد التخاذ ما يلزم من خطوات          2009،/24/6العرب في القاهرة في     

  .''في تسوية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي'' أوباما
 هذا القرار من وزراء الخارجية العرب يّدل على سوء تقدير للموقف وعلى تهافت ال معنى له، واألخطر                

اتخاذ خطوات ذات مغزى،    ''إذا ما ترجم عملياً باتخاذ خطوات تطبيعية أو على حد تعبير جورج ميتشل              
طبعـاً  (وهكذا ال يكون وزراء الخارجية العرب       . ''وأفعال مهمة تساعدنا على التحرك نحو تحقيق أهدافنا       

نهج، رغم خللـه األساسـي فـي        فهذا ال . ، قد تعلموا شيئاً من عبثية تقديم تنازالت مجانية وسلفاً         )أغلبهم
ألنها ستزيد  . الموقف من التسوية، لم يتعلم بأن تقديم التنازالت يعّوق حتى التسوية الهزيلة التي ينشدونها             
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والدليل ما يطلبه ميتشل بالرغم     . من شهّية الطرف اآلخر، كل مّرة، لطلب المزيد من التنازالت المجانية          
  .مما قّدم حتى اآلن

ى من قال إن على العرب أن يّسهلوا أهـداف العـسكرية األميركيـة فـي العـراق              ولكن من جهة أخر   
ففي العراق إذا ما سّهل األمر كما يريد بتريوس فـي العـام             . وأفغانستان وباكستان وغيرها من المناطق    

وعندئذ لن يخرج من العراق إالّ بزرع قواعد عـسكرية،          . الجاري فسيتعزز الموقف األميركي المهزوم    
ولهذا فإن مصلحة تحرير العراق من االحتالل األميركـي         . فاقيات أمنية وسياسية واقتصادية خطيرة    وبات

تكمن في إعاقة التسوية في فلسطين فضالً عن المصلحة العليا الفلسطينية في إعاقتهـا بـسبب طبيعتهـا                  
  .الظالمة التصفوية الالغية لحق العودة ولكل الحقوق والثوابت

 على مصلحة فلسطين والعرب والمسلمين في هزيمـة االحـتالل األميركـي فـي               وهذا ما ينطبق أيضاً   
فمن ال يدرك كيف ستتغّير لهجة بتريوس إن بدأ يـذوق           . أفغانستان، وما يجري من عدوان على باكستان      

طعم النصر العسكري في العراق وأفغانستان وباكستان ال يعرف شيئاً عن الطبيعة اإلمبريالية المصهينة              
األمر الذي سيرتّد، بدوره، سلبياً على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني          . ت المتحدة األميركية  للواليا

  .فوق السلبية الخطيرة التي يحملها مشروع التسوية الذي يسعى إليه أوباما
  7/7/2009صحيفة الوقت البحرينية 

 
  التوطين أو عودة المكبوتفزاعة .55

  فواز طرابلسي
الجماعات عندما تشتّد عليهم وطأة العجز عن تقرير أي شيء مهم يتعلّق بمصيرهم من عادات األفراد و

 . ان يتلّهوا بالخرافات والفزاعات
أما ميدان الخرافات فاألثير فيه عندنا هو الخرافات عن الذات، فيرتفع منسوب العنفوان عن االستقالل 

 . العجز واالستسالم للخارجوالحرية والسيادة، وشمخات الرأس، بارتفاع نسبة االستتباع و
ـ » الساحة«ولم يكن مستغرباً ان تعود إلى . »التوطين«وأما عالم الفزاعات، فاألثير فيه طبعاً فزاعة 

وقد بات االسم الحركي للبنان ـ لتمأل الوقت الفراغ الذي تنتظر فيه الطبقة السياسية نتائج المداوالت بين 
 . مور األساسية المتعلّقة ببلدهاالذين أعفوها من مهمة التقرير في األ

بل انها تسمح .  وحمالة أوجه بامتياز14 و8والميزة الكبرى لفزاعة التوطين انها عابرة لالنقسام بين 
يعلو » التوطين«لذا تجد بند . اجتمعوا... الفرقاء ال يجمع بينهم جامع ان يجتمعوا هكذا لتسجيل انهم

في األمر . »المردة«للجنة المركزية لحزب الكتائب ورئيس تيار جدول أعمال اللقاء األخير بين منّسق ا
مؤامرة «ال لشيء إال ألن حزب النائب سامي الجميل ابلغنا انه قد قضى باكراً على . بعض الغرابة

للتوطين حطّينا نقطة على «: فمنذ شهور قليلة طلع علينا بحملة إعالنات شهيرة يعلمنا أحدها. »التوطين
 . منذ ذلك الحين، لم يتبّرع أحد بإعالمنا لماذا سقطت النقطة عن السطر! 1975عام ومتى؟ . »السطر

، »كتلة التغيير واإلصالح«مهما يكن، فأبرز العاملين على إعادة النقطة إلى السطر هو بال شك رئيس 
وتحديداً وقد ارتفعت وتيرة تنبيه الجنرال لهذا الخطر منذ عودته من فرنسا . النائب الجنرال ميشال عون
قد استنفد أغراضه إثر انسحاب » االحتالل السوري«الوطن من » تحرير«بعد ان ارتأى ان شعار 

 . 2005القوات السورية من لبنان عام 
خالل زيارته األخيرة لدمشق، خّص الجنرال الموضوع الفلسطيني بالقسط األوفر من محاضرة ألقاها في 

د يعجب المرء لماذا لم يجد الجنرال غير مؤسس علم النفس ق. حضرة طالب كلية الهندسة بجامعة دمشق
سيغموند فرويد والمؤرخ اإلسرائيلي المنشق ايالن بابيه، يستشهد بهما مثاالً عن يهود مناهضين 

ولماذا اغفل أعالماً من المفكرين اليهود المناهضين للصهيونية أمثال سبينوزا وكارل ماركس . للصهيونية
 . شاعر هنريش هاينه وليون تروتسكي، وآينشتاين، وغيرهم كثروروزا لوكسمبورغ وال
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لكن الالفت في رؤية الجنرال للقضية الفلسطينية هو انه صّب جام غضبه في قصة االحتالل الصهيوني 
فكأن ال مسؤولية .  الذي حّمله لألمم المتحدة حصرا1947ًاالستيطاني لفلسطين على قرار التقسيم لعام 

اليات المتحدة، وال حتى لالتحاد السوفياتي ـ الذي اعترف بالدولة اليهودية حتى قبل ان لبريطانيا أو الو
. الذي لحق بالفلسطينيين» األذى األكبر«ـ عما أسماه الجنرال ! تعترف بها الواليات المتحدة األميركية

 إسرائيل بأن  حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين، نصح194وإذ تشدد الجنرال في مطالبته بالقرار 
 . إليها... تستعيد الفلسطينيين

مطالباً اإلدارة األميركية هذه المرة بأن تأخذ » تدويل قضية الالجئين«في مناسبة تالية، دعا الجنرال إلى 
 . الجئي لبنان إلى الواليات المتحدة

، إذ باح بما »بوتعودة المك«لما كنّا في سيرة فرويد والفرويدية يمكن القول ان الجنرال أفصح هنا عن 
الدعوة إلى تهجير ربع مليون فلسطيني على اعتبار ان لبنان ال يتحمل : »التوطين«يكبته دعاة رفض 

 . استمرار بقائهم على أرضه
تأكيداً على ان ليس في األمر أي نزوة من نزوات الجنرال، عاد إلى الموضوع ذاته في تصريح خص به 

مم يخاف الجنرال؟ . وعّبر فيه عن خوفه على مصير لبنان) 2009 تموز 7عدد (» األخبار«الزميلة 
ضاعت السيادة ما دام قرار تأليف الحكومة لم يعد على األرض «: وعالم يخاف؟ يخاف على السيادة

وعلى الرغم . هكذا، بكل بساطة. »اللبنانية، وضاع االستقالل وبيع القرار اللبناني إلى ممولي االنتخابات
ها هو الجنرال يكّب الماء الباردة على مواطنيه الذين . ه هي أكبر معضلة تواجه لبنانمن ذلك، ليست هذ

» قيام الدولة اليهودية«ففي وقت يرفض فيه نتنياهو حق العودة ويدعو إلى . »صح«ال يفكرون 
يون ، يتلهى اللبنان»!)كذا(بترحيل الفلسطينيين الباقين على أرض إسرائيل «العنصرية التي تبشر بدورها 

أكبر معضلة «وهم غافلون عن . بنتائج االنتخابات وبأخطار مزعومة من مثل التشادور ووالية الفقيه
 . »تواجه لبنان منذ بداية المأساة الفلسطينية وهي التوطين

ولما كان اإلدغام سّيد األحكام في هذه الديماغوجيا الشعبوية، ال بد للمؤامرة من ان تكتمل بمشاركة 
توطين ... إذ يعلمنا ان ماالً سعودياً يضخّ في لبنان بهدف: حّمله الجنرال كل مصائب البلدالطرف الذي ي
 . الفلسطينيين

جمهور » شّد«بل من هو األشطر في . والشطارة من يفزع جمهوره أكثر من اآلخر. وهكذا لكل فزاعته
 . اآلخر إلى فزاعته هو

ولو . ح خارج المخيمات وال بالسالح داخل المخيماتال يبدو ان الجنرال مهموم إلى هذه الدرجة بالسال
 كان مهموماً فعالً، فهل يعتقد ان تحريضه هذا يطمئن أي فلسطيني على نفسه في لبنان ليلقي سالحه؟ 

الجنرال عون مشغول بالوزن السكاني لربع مليون مدني فلسطيني يتواجد معظمهم على أرض لبنان منذ 
التهجير قبل ان يقطع سيف : والحل الذي يقترحه حّل استباقي. 1948ام ع» المأساة الفلسطينية«بداية 

 . حّل النزاع العربي اإلسرائيلي إمكانية عودة فلسطينيي الشتات إلى وطنهم
بناء عليه، ال معنى لنقاش عقالني يذكّر بأن فلسطينيي لبنان، شأنهم شأن سائر الفلسطينيين، ال يبحثون 

وال . »التجنيس«و» التوطين«ييز بين إقامة الفلسطينيين في لبنان وبين وال معنى للتم. عن وطن بديل
فلن يغّير شيء وجود % 38معنى للحجة التي تقول بأن المسيحيين هم أصالً أقلية سكانية من أقل من 

ربع مليون مسلم إضافي ال حقوق مواطنة لهم أصالً، طالما ان نسبة التمثيل الطوائفي بالمناصفة ليست 
 . لى الوزن العدديمبنية ع

يجهر الجنرال برغبة أكيدة في إعادة موقع رئاسة الجمهورية إلى ما كان عليه قبل اتفاق الطائف على 
اعتبار ان االتفاق فُرِض على لبنان بالطيران والدبابات، على ما ذهب الجنرال أبو جمرا، بدون ان يفيدنا 

فما موقع هذه الرغبة ـ ! ران والدباباتطبعاً عن هوية الطرف الذي فرض االتفاق بواسطة الطي
 ؟ »التوطين«البرنامجية من رفض 
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ال نريد ان نصّدق ان الجنرال عون العلماني يقصد ان خطر الوجود السكاني الفلسطيني يزيد من وزن 
 ! هذا إذا كنا نريد ان نكون مهذّبين! موقع رئاسة الحكومة في وجه رئيس الجمهورية العتيد؟

ت، خّيل لطرف سياسي ان حالً للنزاع العربي ـ اإلسرائيلي بات وشيكاً وانه يوجد مطلع السبعينيا
فكان ال بد من اقتالعه بالسالح . في المنطقة ال مكان له في الحل هو الشعب الفلسطيني» شعب زائد«

 . يتكرر التصّور ذاته اآلن. »مؤامرة التوطين«باسم 
استدرجت عدداً .  عاما15ًسياسة في إشعال حرب استغرقت أسهم ذلك التصّور وما استتبعه من : للتذكير

 . ولم توضع النقطة على السطر. ، ناهيك بالمجازر»التوطين«من االطراف الخارجية لقطع دابر 
 ! فهل من طريقة أخرى إلنهاء السطر أو على األقل لتكملة النص؟

 8/7/2009السفير، 
  

   معتدلة جدا بالنسبة لنا حماس .56
  شمعون ايفرغن

من سكان مخيم النصيرات لالجئين في قطاع غزة وطالب في الدراسـات          )  سنة 25(بد الرحمن طاللقة    ع
االسالمية، اعتبر حتى قبل نحو ثالث سنوات احد النشطاء المركزيين للذراع العسكرية لحماس في غزة،               

ـ                  دالعزيز حتى انه التقى بزعيم حماس الشيخ احمد ياسين قبل وقت قصير من تصفية االخير، ومـع عب
  . الرنتيسي الذي حل محله وصفي هو ايضا في وقت الحق

شارك في الجلسات السرية للحركة وأجرى تـدريبات عـسكرية لنـشطاء            . طاللقة كان حماسياً متشدداً   
  . آخرين

في منزلي ياسين والرنتيسي عقدت بهدف تعزيز الجانب الروحي لمقاتلي حماس، لتصعيد            ' هذه الجلسات '
، روى طاللقة لمحققي وحدة االعمال المعادية التابعة لـشرطة منطقـة       'ارية ضد اسرائيل  العمليات االنتح 

ولكن هذه المـرة،    . لخيش، الذين اعتقلوه بعد أن تسلل الى حدود دولة اسرائيل لتنفيذ عمليات بحجم كبير             
  . لشدة المفاجأة، لم يعمل بتكليف من حماس

ئات من النشطاء االخرين، ترك منظمة حماس والعمـل         فقد تبين أن طاللقة قرر، قبل نحو سنتين، مع م         
وقد اقيم هذا الجناح في قطاع غزة برعاية وتمويل ايرانيين          . 'الجلجلة'لصالح جناح لمنظمة القاعدة يسمى      

ومؤخرا اقيم في المنظمة نوع من الذراع العسكرية، هدفه         . وهو بمثابة منافس لحماس في تطرفها الديني      
  . ة في اعماق دولة اسرائيلتنفيذ عمليات انتحاري

قررت ترك حماس الني ورفاقي، وهم كثيرون جدا، نعتقد انها منظمة ليست دينية بما يكفي، ال تتعمـق                  '
انا . فهم ليسوا متدينين بشكل كاف بالنسبة لي      '، شرح طاللقة اجتياز الخطوط،      'بالدين كما يفترضه القرآن   

 واعتقد بان القاعدة فقط تطبق ديننا عمليـا كمـا قـرر             تعلمت في الجامعة االسالمية دراسات اسالمية،     
  .'محمد

لماذا تعتقد أن حماس ليست جيدة      ': المحقق، العريف ابراهيم القرعان، واصل التشدد وطرح االسئلة عليه        
  .'بما فيه الكفاية من ناحية دينية؟

الكثيرون مـن  . حية اسالميةهم ليسوا متدينين بما فيه الكفاية من نا    '. ، اجاب طاللقة  'اقول لك مرة اخرى   '
  . في حماس لم يستطيبوا هذا، وكانت مواجهات. رفاقي تركوا حماس في صالح منظمة القاعدة

حماس خيبت أملنا مـن الناحيـة       . كما كان هناك نشطاء تعرضوا للضرب وهددهم رجال حماس بالقتل         
 منظمة متدينـة صـرفة،      بحثت عن . وبسرعة شديدة اكتشفت بان ليس لدي ما ابحث عنه هناك         . الدينية

بهذه الوتيرة حماس ستختفي    . حماس معتدلة جدا وهذه مشكلتهم    . تطبق تعليمات القرآن عمليات وقتل يهود     
  .'اذا لم تغير نهجها
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قبل نحو سنتين التقى مع مسؤولين كبـار فـي          . 'الجلجلة'وبسرعة شديدة اصبح طاللقة ناشطاً رائدا في        
تحدثت مع المسؤولين واقترحت عليهم     '. سلة من العمليات االنتحارية في اسرائيل     الجناح ومعهم خطط لسل   

عملت انطالقا من االيمان بان االعمال التي سأنفذها هي من          . تنفيذ عمليات انتحارية ونيل الشهادة فوافقوا     
القنابل التي  نشطاء الجناح علموني كي اعد احزمة ناسفة، كيف انتج القنابل من ادوية معينة،              . اجل الدين 

  .'كان يفترض بي ان اضعها في السيارات المفخخة
  . وكان أخفى نشاطه اساسا عن حماس بل انه لشدة الخوف غير اسمه في الجناح الى عباس

، قـال   'كل شيء كان سريا   . الدورات اجتزتها داخل بيت مهجور في رفح كي ال تعرف حماس عن ذلك            '
 على رأس خلية مخربين انتحاريين كان يفتـرض أن تعمـل            طاللقة لدى التحقيق معه، وهو الذي وقف      

  . جنوبي البالد
وخطط طاللقة لقيادة سيارات مفخخة مع رفاق خليته الى داخـل محطـات شـرطة، قواعـد للجـيش                   
االسرائيلي، محطات باصات، مبانٍ متعددة الطوابق وحتى مجمعات تجارية ومراكز مشتريات في بئـر              

  . السبع وبلدات المحيط
 تلقى من مسؤوليه هاتفا خلويا وبضع شرائح لها، كان يفترض أن يغيرها كل بضعة ايـام كـي ال                    وكان

. كان الهدف هو الغرق بين الجمهور دون أن يشخصني احد         '. تالحظه حماس او قوات االمن االسرائيلية     
 دون أي   اتفق على ان اشتري بطاقة هوية اسرائيلية مزورة من بدو أو من عرب اولئك الذين يبيعونهـا                

  . 'وعلمني المسؤولون عني كيف استعد لتحقيقات االمن االسرائيلي في حالة اعتقالي. مشاكل
اني آسف عن نيتي تنفيذ عمليات كهذه وآمل أن اهللا ودولة اسرائيل            ': ويقول طاللقة في ختام التحقيق معه     

  .'ريق قتل اليهودسيرحمانني، فذلك كله من اجل الدين، الدين دفعني الن افكر بان هذا هو الط
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