
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بأن فتح ليس لديها رغبة في التوصل التفاق ينهي االنقسامحماس  المصريين أبلغوا :الزهار
  الوفد األمني المصري برام اهللا يبحث عن برنامج سياسي موحد للفلسطينيين

  حماس قررت استئناف العمليات العسكرية: "معاريف"
  " األطلسي" الدولة الفلسطينية مقابل ضم إسرائيل لـ:نتنياهو مستشار
  من الضفة% 9.5 كيلو مترات وسيقضم 709طول الجدار سيصل إلى : "أوتشا"تقرير 

" إســرائيل"": جيــروزالم بوســت"

تدرس السماح للسلطة إنشاء وحدة     

  واألخيرة تنفي" مكافحة االرهاب"

 3ص... 

 1490 11/7/2009ت السب



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1490:         العدد       11/7/2009السبت  :التاريخ

    :سلطةال
 4   عدم وجود شروط مسبقة من طرفه الستكمال الحوار يؤكدعباس .2
 4  القدس واألقصى يتعرضان لمخطط تهويدي كبير:  في غزةوزير األوقاف .3
 5  "ألمن االجتماعيا"حكومة غزة نفت التعرض للحريات وقالت ان هدفها حفظ  .4

    
    :المقاومة

 5  بأن فتح ليس لديها رغبة في التوصل التفاق ينهي االنقسامحماس  المصريين أبلغوا :الزهار .5
 6 "فتح"و" حماس"لقاءاتنا بالوفد المصري لجسر الهوة بين : أبو مرزوق .6
 7  الوفد األمني المصري برام اهللا يبحث عن برنامج سياسي موحد للفلسطينيين .7
 8   يوليو دون أجوبة واضحة بشأن المعتقلين25لن نشارك في جلسة : حماس .8
 9  بدء الحملة االنتخابية الداخلية في فتح .9

 9  حماس قررت استئناف العمليات العسكرية: "معاريف" .10
 10  حماس تطالب النواب اللبنانيين بمنح الفلسطينيين الحقوق اإلنسانية واالجتماعية .11
 10  غزةفي حرب مساجد بين حماس والجهاد : "الحياة" .12
 11  حركة حماس تنظم حفل زفاف جماعي لمئة أرملة لمقاتليها .13
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  " األطلسي" الدولة الفلسطينية مقابل ضم إسرائيل لـ:نتنياهو مستشار .14
 12  النازي" جودينراين"صطلح نتنياهو ووزراؤه يدافعون عن االستيطان باستخدام م .15
 12  " 35أف ـ  "25 تطلب رسمياً شراء "إسرائيل" .16
 13  " حل الدولتين"نتنياهو ال يؤمن ب: حاييم رامون .17
    

    :األرض، الشعب
 13   من الضفة% 9.5 كيلو مترات وسيقضم 709 طول الجدار سيصل إلى: "أوتشا"تقرير  .18
 14  جهات إسرائيلية تستعد لتنظيم حفل فني صاخب عند جدار المسجد األقصى  .19
 14  أحد المالهي يوزع إعالن لحفلة راقصة يحمل صورة قبة الصخرة كخلفية لها : تل أبيب .20
 15  االحتالل يحكم الطوق حول القدس بانتهاء بناء جدار الفصل العنصري :التفكجي .21
 16  االحتالل يفرق مسيرة بلعين بسائل له رائحة كريهة .22
   

   : األردن
 16   اإلسرائيليع الفلسطيني  الصراإنهاء أساسحل الدولتين : العاهل األردني .23
   

   : لبنان
 16   عاما16ًعفو متأخر عن فلسطيني بريء سجن : لبنان .24
 17  على إنشاء الدولة الفلسطينية ووقف االستيطانالقائم صلوخ يدعو إلى السعي إلنجاز الحل  .25
   

   :عربي، إسالمي
 17   اعترفوا بحق العودة والالجئون لن يعودوا: "سرائيلإ"ـمبارك ل .26



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1490:         العدد       11/7/2009السبت  :التاريخ

 17 مصر وللمرة الثانية منذ عدوان غزة تتلف مساعدات غذائية لغزة النتهاء صالحيتها .27
 18 بعد دورهم في أزمة غزةالنظام تلقى أوامر بالتحرك ضد اإلخوان : عاكف .28
 18 قوات األمن المصري تواصل انتشارها على طول الحدود وتدمر عدداً من أنفاق التهريب .29
 18 "إسرائيل"مصر تحبط تسلل ثالثة أفارقة لـ .30
   

   :دولي
 18 يهود في أميركا للضغط على نتنياهوأوباما يجند ال .31
 19 وزير الطاقة البريطاني يجدد دعم بالده إلقامة دولة فلسطينية مستقلة .32
 19  الحملة األوروبية تنفي اتهامها عباس بزيارة قبرص لمنع وصول سفن كسر الحصار لغزة .33
    

    :مقاالت
 19  إبراهيم غوشة... مراجعات فلسطينية .34
 20  محمد سيد رصاص...  أكثر من مفهوم واحد"يهودية دولة إسرائيل" .35
 22  نقوال ناصر... ازدواجية معايير .36
 24  محمد الفرا"... إسرائيل"صر وحرب قادمة ال محالة بين م .37
 25  ويليام فاف... ال نهاية تلوح في األفق.. مأزق المستوطنات  .38
 27  رأي القدس... تعديالت بريطانية لحماية المجازر االسرائيلية .39
    

  28  :كاريكاتير
***  

  
  واألخيرة تنفي" مكافحة االرهاب"تدرس السماح للسلطة إنشاء وحدة " إسرائيل": "يروزالم بوستج" .1

العبرية قالت في " جيروزالم بوست"صحيفة أن  ،الناصرة من 10/7/2009السبيل، األردن،  ذكرت
حة ما عددها الصادر أمس إن جيش االحتالل يدرس احتمال السماح للفلسطينيين بإنشاء فرقة خاصة لمكاف

 .تكون مؤهلة لشن عمليات ضد خاليا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة" اإلرهاب"يسمى 
ستكون قادرة على القيام بعمليات خاصة ضد حماس والجهاد "وبحسب الصحيفة، فإن هذه القوة 

ما يمكن لقوات األمن اإلسالمي، وتدمير البنية التحتية لإلرهاب بالضفة الغربية، بشكل أكثر فاعلية م
  .، واشارت إلى أن فرنسا سبق أن عرضت تدريب هذه الفرقة"الفلسطينية القائمة أن تفعله

وذكرت الصحيفة أن قرار النظر في إنشاء هذه الوحدة الخاصة، جاء بعد األداء المتدني الذي أظهرته 
وعتين من المقاوِمين المطاردين من االجهزة االمنية في الضفة الغربية خالل العملية التي شنَّتها ضد مجم

وقالت  .في قلقيلية في حزيران الماضي، والتي استُشهد خاللها خمسة مقاوِمين من كتائب القسام" حماس"
السماح بتأسيس فرقة نخبة فلسطينية قادرة على شن ) االسرائيلي(ينظر الجيش : "الصحيفة العبرية

  ". بفاعلية أكبر وخسائر أقلعمليات كتلك التي وقعت في قلقيلية، ولكن
الى ذلك، صرح ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي أن هناك واقعا امنيا جديدا في الضفة الغربية بفـضل               
التنسيق األمني بين أجهزة األمن اإلسرائيلي وأجهزة االمن الفلسطينية، وانـه حـسب خطـة الجنـرال                 

ل السنة القادمة ليبلغ ستة كتائـب عـسكرية،         األمريكي دايتون فإن عدد كتائب جيش السلطة يرتفع خال        
  .باإلضافة إلى قوات حرس الرئيس محمود عباس
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العبرية عن رضاه عن أداء األجهـزة األمنيـة         " يديعوت"وأعرب الضابط اإلسرائيلي في حديثه لصحيفة       
قريب سيتم  تتابع تحركاتها عن قرب، وانه في الوقت ال       " إسرائيل"التابعة للسلطة في الضفة الغربية، وان       

  .تدريب مجموعات أخرى لتنضم إلى أخواتها في الضفة الغربية
وأضاف الضابط أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تقوم بجهود نوعية وعمليات مركـزة ضـد مؤسـسات                
  .حماس المختلفة في الضفة الغربية، وان قوات السلطة هناك تشارك مشاركة فعالة في مثل هذه العمليات

يخطط لتحويل مزيد من الصالحيات األمنية لقـوات        "اإلسرائيلي إلى أن الجنرال دايتون      وأشار الضابط   
السلطة في مدن الضفة، إال أن الجيش اإلسرائيلي غير متحمس لذلك في الوقت الحالي، كما أن حركتـي                  

  ".حماس والجهاد تحاوالن القيام بعمليات ضد إسرائيل انطالقاً من الضفة الغربية
مصدرا أمنيا فلسطينيا نفى    ، أن   علي الصالح  عن مراسلها    لندن من 11/7/2009ألوسط،   الشرق ا  وقالت

ـ   وقال العميـد عـدنان الـضميري       . ما وصفه بالتسريبات اإلسرائيلية   " الشرق األوسط "في تصريحات ل
واتهـم الـضميري الـصحافة      ". ال أساس من الصحة لهذه المعلومات     : "الناطق باسم الشرطة الفلسطينية   

تعمل مجندة ضد األجهزة األمنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك إلعطاء           "ئيلية بأنها   اإلسرا
  .وجدد القول إن هذه المعلومات عارية عن الصحة". خصومها مبررات لمهاجمتها

ـ      كيف يمكن أن يسمح الجيش اإلسرائيلي بذلك،       ": "الشرق األوسط "وتساءلت مصادر أمنية رفيعة أخرى ل
ا كان حتى اآلن يرفض السماح بإدخال سترات واقية من الرصاص وخوذات عسكرية تقدمت بها كندا                إذ

يا سيدي، اإلسرائيليون يرفضون السماح بإدخال السترات       : "وقال ساخرا ". هدية لعناصر األجهزة األمنية؟   
  ".شفت مثل هيك عذر.. والخوذات، ألنها قد تؤثر على األمن اإلسرائيلي

  
  عدم وجود شروط مسبقة من طرفه الستكمال الحوار يؤكد عباس .2

 اكد الرئيس محمود عباس عدم وجود شروط مسبقة من طرفـه السـتكمال الحـوار                : وفا - -رام اهللا   
الوطني وأنه يتطلع إلنهاء الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا علـى أن المـصالحة الفلـسطينية                 

جاءت اقوال الرئيس اثناء استقباله في مقـر         .ز تأجيله ضرورة وطنية ملحة وواجب على الجميع ال يجو       
الرئاسة برام اهللا أمس مبعوث الرئيس المصري حسني مبارك والوزير عمر سـليمان الوكيـل محمـد                 
إبراهيم مساعد مدير المخابرات المصرية والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الرئاسة الطيـب عبـد                

  .ل الكفيلة بإنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الفلسطينيةوجرى خالل اللقاء بحث السب. الرحيم
وثمن الرئيس عاليا الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة لتذليل العقبات أمام الحوار الوطني، مشيدا بمواقـف          

وأكد  .الرئيس حسني مبارك والقيادة المصرية الداعمة لتحقيق  المصالحة الوطنية وتوحيد شطري الوطن            
ن المصالح الوطنية العليا الفلسطينية للشعب الفلسطيني ال بد أن تكون فوق كل اعتبار، وفـوق                الرئيس ا 

كل التنظيمات واألشخاص والمصالح الضيقة، وفي أولوية هذه المصالح تقف إعادة اللحمة بـين أبنـاء                
  .الشعب الفلسطيني وشطري الوطن وإنهاء االنقسام فورا

حوار  قدم ورقة تتضمن رؤية للوصول إلى حلول للقضايا المعلقـة،  أن الراعي المصري لل" وفا"وعلمت  
  .وأن الفصائل الفلسطينية ستدرسها وستجيب عليها خالل األيام القليلة القادمة

 11/7/2009الحياة الجديدة، 
  

  القدس واألقصى يتعرضان لمخطط تهويدي كبير:  في غزة األوقافوزير .3
ة الدكتور طالب أبو شعر، أمـس، إن مدينـة القـدس المحتلـة              قال وزير األوقاف والشئون الديني    : غزة

والمسجد األقصى المبارك، يتعرضان لمخطط تهويدي هو األخطر من نوعه منذ االحـتالل اإلسـرائيلي        
نسخة عنه، عن استنكاره ألوامر     " فلسطين"أبو شعر في تصريح تلقت      . وأعرب د  ".م1948لفلسطين عام   

لتي تسلمها قوات االحتالل لسكان مدينة القدس بشكل يومي، والتي كـان            الهدم واإلخطارات المتواصلة ا   
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 فلسطينيين أوامر وإخطارات إدارية جديدة لهدم منازلهم في حي سلوان جنوب المـسجد              8آخرها تسليم   
 منزالً في حي البستان تلقى أصحابها إخطارات من سـلطات االحـتالل بهـدم               88األقصى، إضافة إلى    

  . منازلهم
ير األوقاف باستعدادات بعض الجهات اإلسرائيلية وتحضيرها لتنظيم حفل فني ليلي صاخب على             وندد وز 

كمـا  . جدار المسجد األقصى عند البوابات الثالثية المغلقة للمصلى المروانى من الجهة الخارجية للمسجد            
 إلى مدينة أريحا    استنكر حادث اعتقال إمام المسجد األقصى الشيخ علي العباسي وإبعاده عن مدينة القدس            

  .بحجة أنه ال يحمل هوية مقدسية
  11/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
 "األمن االجتماعي" غزة نفت التعرض للحريات وقالت ان هدفها حفظ حكومة .4

أثارت حادثة مساءلة رجال أمن يعملون في حكومة حماس المقالـة فـي غـزة     :غزة ـ أشرف الهور 
طئ مدينة غزة بغرض التنزه مع مجموعة من زمالئهـا مـن            للصحافية أسماء الغول، لوجودها على شا     

بينهم شبان، تساؤالت حول إن كانت هناك شرطة دينية تعمل في غزة تشبه تلك المعروفة فـي المملكـة       
  . 'هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر'السعودية والمسماة 

بمحاولة فـرض تطبيقـات الـشريعة       وتعد هذه الحادثة هي األولى التي يتهم فيها رجال أمن من حماس             
لكن شرطة غزة التي تديرها حمـاس، والتـي         . اإلسالمية في قطاع غزة، الخاضع لسيطرتها منذ عامين       

أعلنت أنها نشرت مع بداية اإلجازة الصيفية، رجال أمن بلباس مدني، أكدت أن مهمتهم تتمثل فقط فـي                  
، والـذي   'القدس العربي 'اطق باسم الشرطة لـ     ، بحسب ما قال إسالم شهوان الن      'حفظ األمن االجتماعي  '

ـ            ، التي تتحـدث    'اإلشاعات'نفى قيام أفراد الوحدة بالتعرض للصحافية الغول، وكذلك رفض ما وصفها ب
محافظة السكان علـى    'في غزة، وقال ان هذا التشكيل ال وجود له بسبب           ' وحدة شرطة دينية  'عن وجود   

، 'حشر الحكومة في زاوية وكأنها حكومـة ظالميـة        'مر يهدف إلى    ورأى أن إثارة األ   . 'العادات والتقاليد 
مشيراً إلى وجود فتيات في غزة ال يرتدين الزي الشرعي، وال يتعرض لهن أحد من أفـراد الـشرطة،                   

 .'لم يشهدوها من قبل'وقال ان السكان يعيشون حالة من الحرية 
فظ األمن على الشواطئ، من خالل منع       وقال ان هناك عددا من عائالت ثمنت دور أفراد الشرطة في ح           

 .معاكسة الفتيات من بعض الشبان
يشار إلى أن حادثة الصحافية الغول حازت على تغطية إعالمية واسعة، ركز خاللها على ربطها بحالـة                 
الحريات العامة في غزة، وهو ما دفع الحكومة المقالة إلى مناقشة القضية في آخر اجتماعاتهـا، حيـث                  

سوف تتابع حماية   '، وأكدت أنها    'دعاية سوداء ' حول تضييقها الخناق على الحريات بأنه        وصفت ما نشر  
الحريات والتعامل مع بعض المخالفات القانونية من بعض منتسبيها تجاه التعرض للحريات العامة بشكل              

 .'أو بآخر
  11/7/2009 ،القدس العربي

  
  بة في التوصل التفاق ينهي االنقسامبأن فتح ليس لديها رغحماس  المصريين أبلغوا :الزهار .5

محمود الزهار، القيادي   .دأن   :ضياء الكحلوت  عن مراسلها    غزة من 11/7/2009 العرب، قطر،    ذكرت
 لـيس لـديها     "فتح"، قال إن المسؤولين المصريين أبلغوا الحركة اإلسالمية بأن          "حماس"البارز في حركة    

وذكر الزهـار عقـب      .ني ويعيد اللحمة لشطري الوطن    رغبة في التوصل التفاق ينهي االنقسام الفلسطي      
أدائه صالة الجمعة في مسجد شرق غزة أن الوفد المصري الذي يزور مدينة رام اهللا بالـضفة الغربيـة                   
يحمل مقترحات جديدة لجسر الهوة بين الحركتين، مؤكداً أن حركته تجري مفاوضات نهائيـة إلنجـاح                

م التوصل التفاق في الجولة السابعة للحوار، فسيتم تحديـد موعـد            وأشار إلى أنه في حال لم يت       .الحوار
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واتهم القيادي في حماس حركة فتح بالتنـصل         .جديد حتى التوصل التفاق ينهي حالة االنقسام الفلسطيني       
نتفق في الغرف المغلقة علـى قـضايا، وبمجـرد الجلـوس مـع              ": من االتفاقات التي تتم بينهما، وقال     

  ." من االتفاقاتالمصريين تتنصل فتح
إن أسباب فشل جلسات الحوار الوطني باتت معروفة        "وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها في ذات المسجد          

للجميع، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بات يطبق بشكل معلن سياسات المبعوث األميركي للـشؤون              
رافاً عربية شـقيقة تعـزز حالـة        وأضاف الزهار أن هناك أط     ."األمنية في الضفة الغربية كيث دايتون     

الحصار واإلغالق المفروض على قطاع غزة من خالل وقوعها في مغريات إسـرائيلية، سـرعان مـا                 
ورحب القيادي في حركة حماس بأي فرصة للتحاور مع األطراف الدوليـة دون انجـرار وراء                 .تزول

  .مفاوضات على الثوابت أو انتزاع تنازالت
وحول تصريحات الرئيس المصري محمد حسني       أنه   ،غزة من   11/7/2009صحيفة فلسطين،    وأضافت

نحترم األمن المـصري، واألنفـاق      : "مبارك بأن األنفاق تشكل خطراً على األمن المصري، قال الزهار         
 ".ضرورة ملحة بسبب استمرار الحصار، وعندما ينتهي الحصار فال ضرورة لها

  
 " فتح"و" حماس"هوة بين لقاءاتنا بالوفد المصري لجسر ال: أبو مرزوق .6

في تصريحٍ خاص   " حماس"قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة           : دمشق
ـ   حول زيارة الوفد األمني المـصري      ) 7-9(مساء أمس الخميس    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "أدلى به ل

عقدنا عـدة   ": "حماس"وعلى رأسها حركة    إلى دمشق ولقاءاته المتواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية         
" حمـاس "جلسات مع الوفد خالل األيام الماضية، وكان الهدف منها جميعا هو جسر الهوة بين حركتـي                 

وعن دور الوسيط المصري في هذه جلسات الحوار، أوضح أبو          ". ، استعدادا لجولة الحوار القادمة    "فتح"و
 ويتحرك نحو هدف واضح هو الوصول إلى اتفاق بين          الوسيط المصري يتحرك بمسؤولية،   "مرزوق أن   

، وفي الوقت نفسه من غير المطلوب أن نحرم الوسيط المصري وجهة نظره فـي مـا                 "فتح" و" حماس"
  ". يتعلق بالقضايا المختلفة

ـ               ، وتسعى  "حماس" إلى ذلك؛ وصف القيادي الفلسطيني البارز ما صرح به عباس عن ضبط خاليا تتبع ل
ـ ألعمال ضد    حديث أبو مازن مؤخرا، وكذلك ما يتم تسريبه        "؛ حيث قال    "األكاذيب واالفتراءات "السلطة ب

في وكاالت األنباء، هو مجموعة من األكاذيب واالفتراءات، الهدف منها إثارة البلبلة في الساحة الوطنية               
 فـإن هـذه   من ناحية، ومن ناحية أخرى الحيلولة دون وصول الحوار إلى أهدافـه، ولألسـف الـشديد            

  ". التصرفات تقوض الحوار
نحن سنستمر في الحوار وننظر إلى أيـن        : " وعن موقف حركته من الحوار في ظل هذه المعطيات قال         

في الحوار كان سببا رئيسا فـي وصـول الجولـة           " فتح"تتجه األمور، وإن عدم المرونة الذي أبداه وفد         
ل ما تم رفضه هو صياغات مـشتركة أو مقترحـات           األخيرة إلى ما وصلت إليه، على الرغم من أن ك         

  ". نفسها" فتح"كانت قد قدمتها 
أن الجديـد فـي قـضية تبـادل         " حماس" وعلى صعيد آخر؛ رأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة          

أنه تم تعيين الفريق الصهيوني الذي سيحاور حول صفقة شاليط، وسـيكون فـي القـاهرة                "األسرى هو   
يخرج أسرانا من السجون في أسرع وقـت، وهـذا مـا نـسعى إليـه،                "ن أمله في أن     ، معربا ع  "قريبا

فاالستمرار في أسر شاليط ليس هدفًا للحركة، هدفنا األساسي هو إطالق أسرانا من السجون الصهيونية،               
  ".  ونحن نأمل في أية مفاوضات قادمة أن تبدأ الحوارات من حيث انتهت كسبا للوقت

 10/7/2009إلعالم المركز الفلسطيني ل
  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1490:         العدد       11/7/2009السبت  :التاريخ

  الوفد األمني المصري برام اهللا يبحث عن برنامج سياسي موحد للفلسطينيين .7
 ، أنوليد عوض واشرف الهور، عن مراسليها  غزة– رام اهللا من  11/7/2009 ،القدس العربي قالت

 بان الوفد 'القدس العربي' اكد الجمعة لـ ،نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس
االمني المصري الذي يواصل لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل منذ الخميس برام اهللا 

واوضح حماد بان المطلوب حاليا  .يسعى للوصول لبرنامج سياسي موحد للفلسطينيين للمرحلة القادمة
بما يطالب به المجتمع الدولي سواء الوصول لبرنامج سياسي يوحد الجانب الفلسطيني امام العالم ويلتزم 

واشار حماد الى ان خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس  .بشكل مباشر او غير مباشر 
الذي القاه مؤخرا واعلن فيه عن موافقة حركته باقامة الدولة الفلسطينية في حدود االراضي المحتلة عام 

  .تمع الدولي هو اقتراب غير مباشر مما يطالب به المج1967
واكد حماد بان المطروح حاليا اعطاء المجال للمفاوضات ضمن الشروط المطروحة حاليا من قبل القيادة               
الفلسطينية والمؤيدة دوليا واهمها وقف االستيطان بشكل كامل واعالن حكومة بنيامين نتنيـاهو قبولهـا               

سرائيلية وغيرها قبـل العـودة لطاولـة        باقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تخلو من القواعد العسكرية اال         
  .المفاوضات على حد قوله

وقال محمود الرمحي عضو المجلس التشريعي عن حماس عقب اجتماع دام ساعتين ضـم وفـدا مـن                  
حركته مع الوفد األمني المصري برئاسة اللواء محمد إبراهيم، الـذي يـزور رام اهللا لتهيئـة أجـواء                   

المعتقلون السياسيون، واالنتخابات، واللجنة    ' قضايا خالل اللقاء هي      المصالحة، ان وفد حماس ناقش أربع     
وقال الرمحي ان وفد حماس أكد للوفد األمني المصري أن قرار التمـسك             . 'المشتركة، واألجهزة األمنية  

، مـشيراً إلـى انـه       'قرارا لمؤسسات الحركة في جميع مواقعهـا      'باإلفراج عن المعتقلين السياسيين يعد      
ضوع االنتخابات والقضايا األخرى، تم التأكيد على أن ما يجري التوصل إليه فـي لجـان                بخصوص مو 

  .'يعبر عن جسم الحركة وملزم للجميع'الحوار بالقاهرة 
شارك فـي وفـد     ، الى أنه    كفاح زبون  عن مراسلها    رام اهللا  من 11/7/2009 الشرق األوسط،    وأشارت

ي الذي ترّأس االجتماع، والنائبان عمر عبد الـرازق         حماس الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريع      
. وسميرة الحاليقة، والمهندس عبد الرحمن زيدان الوزير في الحكومة العاشرة، باإلضافة إلى الرمحـي             

االجتماع ناقش أربع قضايا أساسية، وهي قضايا المعتقلين الـسياسيين، واالنتخابـات،            "وقال الرمحي إن    
  ."زة األمنيةواللجنة المشتركة، واألجه

 أن وفد حماس في الضفة وافق على اقتراح للوفد األمني المـصري، يقـضي               "الشرق األوسط "وعلمت  
 أشخاص من كل جانـب،      8بإبقاء حكومتَي رام اهللا وغزة، وتشكيل لجنة مشتركة من فتح وحماس تضم             

نحـن  ":  فأوضح الرمحي  أما بشأن االنتخابات  . وتكون مهمتها إعادة إعمار غزة واإلعداد لالنتخابات فقط       
يجب السماح للدعاية االنتخابية، وإعـادة افتتـاح المؤسـسات        . لسنا مع التأجيل، لكن مع تهيئة الظروف      

وفي موضوع الترتيبات األمنية قال وفد حماس        ."كل هذه األمور يجب حلها    . المغلقة، وإعادة المفصولين  
  . "رونه نحن موافقون عليههذه متروكة لإلخوة في غزة والخارج، وما يقر": للمصرين

وطالبت الجبهة الشعبية   . وفي السياق، التقى الوفد المصري فصائل أخرى من منظمة التحرير في الضفة           
لتحرير فلسطين باحترام النتائج التي توصل إليها الحوار الوطني الشامل ومواصلة البناء عليهـا وفـي                

 بإدارة وتوحيد الشأن الـوطني الـداخلي وفـتح          مقدمتها تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة بمهام محددة       
المعابر وإنهاء الحصار وإعادة اإلعمار والتحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القـانون             

  .2010القادم ) كانون الثاني(في موعدها المحدد في يناير 
في اليوم ووفد المصري ال، أن محمد يونس، عن مراسلها رام اهللا من 11/7/2009 الحياة، وأضافت

الثاني لزيارته الضفة الغربية أجرى امس لقاءات مع قوى سياسية وشخصيات مستقلة توجت بلقاء مع 
وقال مشاركون في اللقاءات ان الوفد يبحث عن حل وسط مقبول من االطراف . الرئيس محمود عباس
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، وهو "منتدى فلسطين"صري عضو وفد وقال هاني الم .المختلفة لدور لجنة التنسيق الفصائيلية المقترحة
تجمع يقوده رجل االعمال منيب المصري، وشارك في لقاء ضم شخصيات تمثل المستقلين والمجتمع 
المدني، ان الوفد المصري يبحث عن اقتراحات لدور اللجنة مثل فترة عملها ودورها التنسيقي مع لجنة 

عادة اعمار قطاع غزة، ومرجعيتها لحين انهاء االنتخابات العامة الجراء االنتخابات، ودورها في ا
 ان احد االقتراحات ان يكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس وليس حكومة "الحياة"وأضاف لـ . عملها

  . سالم فياض
: لكن المشاركين في اللقاءات ابدوا تشاؤمهم حيال فرص التوصل الى اتفاق حقيقـي، وقـال المـصري                

 حتى لو جرى التوصل الى اتفاق بهذه العمومية، فانه لن ينجح في انهـاء               واضح ان الفجوة كبيرة، وانه    "
طالما ان هناك حكومتين تعمالن في الضفة وغزة، فإن اللجنة المقترحة لن تنجح في              ": وأضاف. "االنقسام

، معتبراً ان الحل الوحيد لالنقسام هو تشكيل حكومة وفـاق           "انهاء االنقسام وال في اجراء انتخابات عامة      
ورأى مشاركون في االقتراحات المثارة من الجانب المصري بمثابة محاولة اليجاد مخرج مـن               .وطني

الجانب المصري يبحث عن اي حـل       "وقال احد المشاركين في اللقاءات ان       . االزمة التي يشهدها الحوار   
انما تبقي على وجود    الحلول المقترحة ال تنهي االنقسام و     "، مشيراً الى ان     "حتى لو كان غير قابل للتطبيق     

  ."حكومتين
، وقال عضو الوفد الدكتور عمرو عبـد الـرازق لــ            "حماس"والتقى الوفد المصري وفداً يمثل حركة       

: وأضـاف .  ان وفده ركز في لقاءاته على اهمية اطالق المعتقلين لتمهيد الطريق نحو المصالحة             "الحياة"
وأشار عبد الرازق الى ان      ." هناك معتقلين سياسيين   اكدنا لهم ان المصالحة ال يمكن ان تتحقق طالما ان         "

حركة فـتح تريـدها   "اللجنة الفصائلية ما زالت تشكل عقبة كبيرة امام التوصل الى اتفاق، مشيراً الى ان           
لجنة تعمل تحت السلطة الفلسطينية وال تعترف بالحكومة في قطاع غزة، فيما تريدها حماس لجنة تعمـل            

  ." االمر الواقع في الضفة وغزةعلى التنسيق بين حكومتي
ابلغنا الوفـد المـصري تحفظنـا علـى دور اللجنـة            ": وقال االمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي      

وأضـاف ان   . "المطروحة ومهماتها بالشكل المطروح حالياً نظراً الى ما يكتنفها من غموض يثير القلق            
طروح كإطار مؤسسي خارج اإلطار الرسـمي       دورها الم "وفد حزبه سجل مآخذ عدة على اللجنة اهمها         

تبدو اللجنة كأنها إطاراً تنسيقياً بين حكومتين قـائمتين         ": وأضاف. "لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني   
القلق كبير مـن أن مـصالح       ": وتابع. "الضفة وغزة، وهو ما يثير خطورة تكريس االنقسام وليس إنهائه         

  ."إنهائهاستمرار االنقسام تتغلب على إرادة 
  

   يوليو دون أجوبة واضحة بشأن المعتقلين25لن نشارك في جلسة : حماس .8
أكدت حركة حماس مجددا تمسكها بتبييض السجون في الـضفة الغربيـة مـن              :  كفاح زبون  - رام اهللا 

المعتقلين السياسيين، قبل توقيع أي اتفاق مع حركة فتح، وهددت بتأجيل موعد جلسة الحوار المقررة في                
الحالي، إذا لم تتلقَّ برنامجا واضحا من رئاسة السلطة الفلسطينية، يـضع            ) تموز( يوليو   25رة في   القاه

  .سقفا زمنيا إلنهاء ملف المعتقلين
كما اشترطت حماس إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، تهيئة الظروف علـى األرض              

وأبلغت حماس في الضفة الغربية الوفد المـصري        . ريةلذلك، والسماح بإجراء الدعاية االنتخابية بكل ح      
  .األمني بهذا الموقف، في اجتماع انتهى في وقت متأخر من يوم الخميس

ـ         أبلغنا الجانب المصري   ": "الشرق األوسط "وقال الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، ل
نحن في انتظار   "" وأضاف. "ي أي من الملفات   أنه دون إنهاء ملف المعتقلين ال يمكن الوصول إلى اتفاق ف          

. "يجب أن يعطونا برنامجا يحددون فيه متى سينتهي االعتقـال الـسياسي           . إجابات حول ملف المعتقلين   
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 من هذا الشهر ستجتمع لجان المصالحة بحضور مصري، فإذا كـان هنـاك حلحلـة                18في  ": وأوضح
  ."سنذهب إلى الحوار، ودون ذلك فلن نذهب

  11/7/2009وسط، الشرق األ
  

  بدء الحملة االنتخابية الداخلية في فتح .9
 استعداداً للمؤتمر العام السادس     "فتح"بدأت حمالت انتخابية غير معلنة في حركة        :  محمد يونس  –رام اهللا   

وأخذت شخصيات قيادية في الحركة بتنظيم جـوالت ميدانيـة          . الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل      
ت تعقد خاللها محاضرات ولقاءات عامة مع ناشطي الحركة في محاولـة السـتمالة              وزيارات للمحافظا 

اللجنة المركزيـة   (اعضاء المؤتمر الذين سيقررون من سيجلس في مقاعد الهيئات القيادية العليا للحركة             
وفي هذا الصدد، ظهر عدد من السفراء في جوالت ميدانية،          . للسنوات الخمس المقبلة  ) والمجلس الثوري 

  . نهم السفيران في القاهرة نبيل عمرو وبيروت عباس زكيم
وواجه الداعون الى عقد المؤتمر في الداخل صعوبات، في مقدمها معارضة عدد مـن اعـضاء اللجنـة              

لكن قوة الدفع الداخلي ادت الى تجاوز اللجنة المركزيـة          . "مناطق خاضعة لالحتالل  "المركزية عقده في    
ويعارض عدد من اعضاء اللجنة المركزية للحركة، في مقدمهم          .جلس الثوري واتخاذ قرار باألمر في الم    

امين السر فاروق القدومي، اتخاذ القرار من المجلس الثوري، متمسكاً بأحقية اللجنة المركزية في اتخـاذ                
لكن صوت هؤالء بات يمثل اقلية ضئيلة في الحركة المندفعة بقوة كبيرة نحـو عقـد المـؤتمر                  . القرار
  .ييروالتغ

وذكرت مصادر مقربة منـه     . وما زال القدومي يرفض المشاركة في المؤتمر في حال عقده في بيت لحم            
 ان يؤدي تمسك القدومي برأيه الى       "فتح"وتوقعت مصادر في قيادة     . انه يعد لعقد مؤتمر موازٍ في الخارج      

حاولت إقنـاع القـدومي      ان قيادة الحركة     "فتح"وقالت مصادر مطلعة في      .انشقاقه وخروجه من الحركة   
بعدم معارضة عقد المؤتمر في الداخل، وتعهدت له مواصلة اعتباره شخصية اعتبارية في الحركة بعـد                

  . المؤتمر، كما تعهدت مواصلة دفع مصاريف مكتبه في العاصمة التونسية، لكنه رفض وتمسك برأيه
  11/7/2009 الحياة،

  
  سكريةحماس قررت استئناف العمليات الع: "معاريف" .10

 تعمل منذ انتهاء الحرب علـى قطـاع         "حماس"، أمس، أن حركة     "معاريف"ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق 
اسـتعداداً السـتئناف    "غزة، على ترميم قدراتها الصاروخية، وعلى تحسين شبكة االتـصاالت لـديها،             

  ."العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية، بضغط من قيادة حماس في دمشق
حماس قررت، بالتشاور مع قيادة الحركة      "ة، التي استندت إلى مصادر أمنية فلسطينية، إن         وقالت الصحيف 

انطالقاً من قطاع غزة، وذلك في أعقاب ضـغوط داخليـة           ) ضد إسرائيل (في دمشق، استئناف العمليات     
المجلس العسكري لحماس، برئاسة أحمـد الجعبـري، قـرر          "، مشيرة إلى أن     "وخارجية مورست عليها  

اف العمليات تدريجاً، والعمل على تصعيدها وفقاً لردود الفعل اإلسرائيلية، على أن توجه العمليـات               استئن
في المرحلة األولى إلى جنود الجيش اإلسرائيلي على امتداد حدود القطاع، وفي حـال التـصعيد تعمـد                  

ة حمـاس تعتـزم     حرك"وقالت الصحيفة إن     ."الحركة إلى إطالق صواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية      
التحلّل من المسؤولية وإسناد العمليات إلى شبكات إرهابية مستقلة مثل منظمة جلجلة، التي نفـذت فـي                 

  ."األشهر األخيرة عمليات زرع عبوات ناسفة على امتداد الشريط الشائك في القطاع
ـ  "، إن   "معاريف"وقالت المصادر األمنية الفلسطينية، التي استندت إليها         ة الدفاعيـة لحمـاس     إكمال الخط

، "جرى خالل الهدوء األمني السائد وألشهر طويلة، رغم أنه لم يعلن رسمياً اتفاق التهدئة مـع إسـرائيل                 
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حماس، على نقيض من المرحلة السابقة، تعمل على بناء قـدراتها العـسكرية بـصمت،               "مشيرة إلى أن    
  ."وبعيداً عن عدسات الكاميرات

حماس وقرار استئناف العمليات يأتيان في أعقاب اسـتكمال الخطـة           تغيير سياسة   " أن   "معاريف"ورأت  
الحركة أجرت في األشهر األخيرة استخالصاً للعبر، وعملت بنشاط         "، مشيرة إلى أن     "الدفاعية في القطاع  

على وضع خطة جديدة تشمل ألغاماً وعبوات ناسفة وأنفاقاً مفخخة، إلى جانب إقامـة منظومـة مكثّفـة                  
  ."، من شأنها أن توفر للحركة قدرة أفضل على إطالق الصواريخ لمسافات بعيدةإلطالق الصواريخ

  11/7/2009األخبار، 
  

   تطالب النواب اللبنانيين بمنح الفلسطينيين الحقوق اإلنسانية واالجتماعيةحماس .11
ن أعضاء مجلس النواب اللبناني، على اإلسراع في منح الالجئين الفلسطينيي" حماس"حثّت حركة : بيروت

جاء ذلك خالل جولة قام وفد  ".حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية، وأهمها حق العمل وحق التملك"في لبنان 
وحسب ما  .في بيروت، على عدد من نواب العاصمة اللبنانية المنتخبين لتهنئتهم" حماس"من حركة 

ذي ترأسه رأفت اليوم الجمعة؛ فقد زار الوفد ال" قدس برس"، لوكالة "حماس"أوضحت مصادر حركة 
مرة، المسؤول السياسي للحركة في بيروت، وزير الثقافة النائب تمام سالم، والنائب محمد قباني، 

  .والنائب عمار حوري
ووضع الوفد النواب في صورة التطورات الفلسطينية وأجواء الحوار الفلسطيني في القاهرة، وطالب 

للبنانية الجديدة؛ بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان بضرورة قيام المجلس النيابي الجديد والحكومة ا
  .حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية، وأهمها حق العمل وحق التملك

 فلسطيني شامل يتناول كافة النقاط –ضرورة إجراء حوار لبناني "خالل الجولة، على " حماس"وشددت 
ل، يتم من خاللها تجاوز الهواجس والقضايا، من أجل الوصول إلى عالقات لبنانية فلسطينية أفض

، وفق "والمخاوف الموجودة عند البعض، خاصة مع تمسك الفلسطينيين بحق العودة ورفضهم للتوطين
  .توضيحات الحركة لفحوى اللقاءات التي عقدتها مع النواب

  10/11/2009، قدس برس
  

  غزةفي حرب مساجد بين حماس والجهاد : "الحياة" .12
 و  "حماس"ر في قطاع غزة منذ سنوات طويلة رحى حرب بين أنصار حركتي             تدو:  فتحي صباح  -غزة  

 عنوانها السيطرة على المساجد، وهي حرب استعر أوارها فـي العـامين اآلخيـرين               "الجهاد االسالمي "
  .وبلغت أوجها بعدما وضعت الحرب االسرائيلية األخيرة على القطاع أوزارها

حماس سيطرت على عدد مـن مـساجد الحركـة، وتقـوم         "أن   "الحياة" لـ   "الجهاد"وكشفت مصادر في    
ملـف  "وأكـدت أن   . "بمضايقات كثيرة وضغوط على أنصار الجهاد للسيطرة على أعداد اخـرى منهـا            

في كل مرة انفجرت األوضاع بين أنـصار        "، مشيرة الى أنه     "المساجد من الملفات الشائكة بين الحركتين     
  . " ضحايا خصوصاً من الجهادالحركتين بسبب السيطرة على مساجد، سقط

حادثتين على األقل سقط فيهما قتلى وجرحى، احداهما عندما وقعت اشتباكات مـسلحة بـين               "ولفتت الى   
، حيث يقطن رئيس    "أنصار الحركتين في مسجد عسقالن التابع للجهاد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة            

الثانية كانت عندما وقعت صدامات مسلحة بـين        المرة  "وأشارت الى أن    . الحكومة المقالة اسماعيل هنية   
 شرق مدينة خان يـونس جنـوب        "أنصار الحركتين في مسجد الرحاب التابع للجهاد في بلدة بني سهيال          

سيطرة حماس على مساجد للجهاد تثير، من بين قضايا اخرى، غضباً شـديداً             "وشددت على أن     .القطاع
هذه القضية أحد أسباب فـشل الوحـدة أو         "ن اعتقادها أن    وأعربت ع . "في نفوس أبناء الجهاد وأنصارها    

  ."االخوان المسلمين" االسالميتين اللتين ولدتا من رحم واحد هو جماعة "األندماج بين الحركتين
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القاعدة العريضة في الجهاد ضد أي اندماج أو وحدة مع حماس نظراً ألنها تـشعر باالضـطهاد       ": وقالت
عـدد  "ولفتـت الـى أن   . "هزة األمنية في السيطرة على مساجد الجهاد   ألن عناصر حماس تستقوي باألج    

واستعرضت أسماء  . " منها 11 مسجداً فقط، سيطرت حماس على نحو        70مساجد الجهاد يصل الى نحو      
  . التي يقع معظمها في مدينة غزة وشمال القطاع11المساجد الـ 

مقالة الدكتور طالب أبو شعر الذي نفـى أن          بالسؤال الى وزير األوقاف في الحكومة ال       "الحياة"وتوجهت  
يكون لديه علم بمثل هذه األحداث، وقال انه لم يسمع يوماً عن خالفات أو صدامات مسلحة فـي اطـار                    

لم تصلنا أي شكوى من أي جهة أو شخصية عن وجـود مـشاكل علـى                ": الحرب على المساجد، وقال   
  ."ة على التقدم بشكوى الى الوزارةكل من لديه مشكل"، حاضاً "مساجد على خلفية فصائلية

لم يحدث أن عقد اجتماع بين قيادتي حماس والجهاد وعلى كل المستويات            " قالت إنه    "الجهاد"مصادر في   
القيادية، اال وتمت مناقشة قضية استيالء عناصر من حماس على مساجد تابعة للجهاد، لكـن مـن دون                  

عقدها األمين العام للحركة الدكتور رمضان عبـداهللا        القضية بحثت في اجتماعات     "وأضافت أن   . "جدوى
  ."شلح مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق

سياستنا الواضحة أن المساجد هللا، وأن ال ندعو مع اهللا أحـداً، وأن المـساجد لتعلـيم                 "وقال أبو شعر إن     
ول خطبة لي بعدما استلمت منصبي      في أ ": وأضاف. "الناس أمور دينهم ولجمع الكلمة، ال لتفريق الصف       

وزيراً لألوقاف، طلبت من الخطباء الحض على الوحدة الوطنية، وحذرت بكلمات صحيحة من خطبـاء               
أي تجاوز في المـساجد،     "وأكد رفضه   .  مسجداً 750، مشيراً الى أن عدد المساجد التابعة للوزارة         "الفتنة

  ."سواء من حماس أو الجهاد
  11/7/2009 الحياة،

  
  كة حماس تنظم حفل زفاف جماعي لمئة أرملة لمقاتليها حر .13

الجمعة في قطاع غزة حفل زفاف جماعي لنحو مئة من أرامـل  ) حماس(نظمت حركة : غزة ـ د ب أ 
وأهدت حماس  .  يوما 22مقاتلي الحركة الذين سقطوا خالل الهجوم اإلسرائيلي على القطاع والذي استمر            

في رعاية زوجته الجديدة وأطفالها وكان أغلب األزواج من أشقاء           دوالر لمساعدته    2800لكل زوج نحو    
جرى االحتفال في قاعة غرب مدينة غزة وأحضرت أغلب الزوجات أطفالهن األيتـام             . وأقارب المتوفين 

  .وسط أناشيد زفاف إسالمية وارتدى بعض األطفال بدلة العريس وفستان العروس
  11/7/2009 ،القدس العربي

  
  "األطلسي" لـ"إسرائيل" الدولة الفلسطينية مقابل ضم :نتنياهو مستشار .14

شدد مستشار األمن القومي اإلسرائيلي الدكتور عوزي أراد في مقابلة مطولة مع ملحـق              : حلمي موسى 
على رفض وديعة رابين بشأن هضبة الجوالن وقال إن على إسرائيل البقاء في عمـق               " هآرتس"صحيفة  

أقوال أراد هذه باألهمية، ألنه بين أقرب المقربين لرئيس الحكومـة           وتتسم  . الهضبة حتى في ظل السالم    
بنيامين نتنياهو الذي رفع في حملته االنتخابية وواليته الحالية راية صـد الخطـر اإليرانـي كأولويـة                  

  . وجودية
ي العام  يبين أراد أنه ال يرى شركاء للسالم الحقيقي في المنطقة، معتبراً أن الدولة الفلسطينية قد تقوم ف                و

، ولكن بشكل هوليودي وحينها ستنضم إسرائيل إما إلى حلف الناتو أو ستبرم حلفـاً دفاعيـاً مـع              2015
  . الواليات المتحدة

لألسف الشديد لم نفلح في دفع العرب السـتيعاب         "وقال أراد في المقابلة حول السالم مع الفلسطينيين إنه          
عتراف بشرعية إسرائيل يكون أحياناً مكبوحاً وغائمـاً        والرفض العربي واإلسالمي لال   . حقنا في الوجود  

ولم ألتق بشخصية عربية مؤهلة ألن تقـول بهـدوء          . ولكنه في كل األحوال جارف    . وأحياناً فظاً وعنيفاً  
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لذلك كان من الصعب التوصل إلـى       . ووضوح أنها تقبل بحق إسرائيل بالمعنى التاريخي وبإقرار عميق        
وأنا ال أرى أنه يمكن في السنوات القريبة خلـق          . قيقية تلغي معظم الصراع   تسوية إسرائيلية فلسطينية ح   

  ". واقع مختلف يرغب فيه الكثير من اإلسرائيليين
". صيرورة تقارب حقيقي من التسليم بإسرائيل والسالم معها"وشدد أراد على أنه ال يرى عند الفلسطينيين         

ولكن . وإنما هناك منظومة غير مرتبة للقوى واألجنحة      "اً  وقال إنه ال يرى قيادة فلسطينية ونظاماً فلسطيني       
. ويقول إنه مهندس مشاهد ويريد أن يخلـق حـدثاً         . قد يأتي يوم يقول فيه أحدهم إنه يريد إخراج مشهد         

. وخالل ثالث سنوات، يعقد أربعة مؤتمرات أنابوليس، ويجري ثالثة عمليات فـصل، وبتقنيـة عالميـة               
. طوابع، استعراضات، احتفاالت، يمكن أن يحدث ذلك      . 2015ينية في العام    وحينها فجأة نجد دولة فلسط    

يمكن نـشوء   . ولكن يمكن حدوث ذلك   . التسوية مبنية على أسس ضعيفة    . كومة أوراق . ولكنه هيكل هش  
  ". دولة فلسطينية

وأضاف أنه بعد الوصول إلى اتفاق الدولة مع الفلسطينيين يجب منح إسرائيل عضوية حلـف األطلـسي                 
  ". شيء مقابل شيء"وتحالفاً عسكرياً مع الواليات المتحدة كـ

    أنـور (كل من لديه عينان في رأسه يرى أنه يوجد فشل قيادي فلـسطيني، وال يوجـد                 "وأشار إلى أن (
ورأى أراد أن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس        ". مانديال فلسطيني ) نلسون(سادات فلسطيني وال يوجد     

عرفات، وليس منفلتاً ومتطرفاً مثل حماس، وباإلمكان أن يكـون          )  الراحل ياسر  الرئيس(ليس فظاً مثل    "
لكن حتى عنده ال أالحظ وجود اهتمام وإرادة للوصول إلى نهاية الصراع مع إسـرائيل،            . هناك أسوأ منه  

  ". بل على العكس فهو يحافظ على ادعاءات أبدية ضدنا ويشعلها
  11/7/2009السفير 

  
  النازي" جودينراين"افعون عن االستيطان باستخدام مصطلح  ووزراؤه يدنتنياهو .15

 كشف أحد المقربين من رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو ان األخير يـشجع              -القدس المحتلة   
في دفاعهم عن االستيطان والتمسك بـاعتراف       " جوديرناين"الوزراء في حكومته على استخدام مصطلح       

ولة العبرية، علماً ان النازيين كانوا يستخدمون هذا المصطلح في الحـديث عـن              الفلسطينيين بيهودية الد  
  ".طُهرت من اليهود"المناطق التي 

عن المصدر قوله ان نتانياهو استخدم هذا المصطلح خـالل محادثاتـه مطلـع              " هآرتس"ونقلت صحيفة   
) الـضفة (يهودا والسامرة   " ان   والتر شتاينماير عندما قال له    -االسبوع مع وزير الخارجية االلماني فرانك     

، في اشارة الى المطلب الفلسطيني بـاخالء بازالـة مـستوطنات الـضفة              "ال يمكن ان تكون جودينراين    
  . الغربية

: واضافت الصحيفة ان نائب رئيس الوزراء دان ميريدور حض الصحافيين األجانب على إثـارة سـؤال       
جـودينراين  "، مضيفاً ان    " انهم سيرفضون ذلك بالمطلق    هل يقبل الفلسطينيون ان يعيش اليهود بينهم، أم       "

استخدام المصطلح  " ليكود"وكرر وزير آخر من     ". هو المصطلح الذي استخدم ذات مرة في بعض البلدان        
 .في ايجاز للصحافيين والديبلوماسيين

  11/7/2009 الحياة،
  

  "35أف ـ " 25 تطلب رسمياً شراء "إسرائيل" .16
اإلسرائيلي هذا األسبوع، رسالة رسمية إلى وزارة الدفاع األميركية، يطلب          وجه سالح الجو    : يو بي آي  

  ". 35أف ـ " مقاتلة من نوع 25فيها رسميا شراء 
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االسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، قـولهم انـه           " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
ي ما يتعلق بالسعر النهـائي للطـائرة، والمقـدر          رغم تقديم الطلب إلى البنتاغون، إالّ ان المفاوضات ف        

  .  مليون دوالر، ستتواصل، فضالً عن المحادثات إلدخال أنظمة إسرائيلية على المقاتلة100بـ
، فيما من المتوقع أن تصل أول طائرة من هذا          2010وسيتبع الطلب الرسمي توقيع اتفاق في بداية العام         

 المـدى األبعـد     ارت الصحيفة الى ان إسرائيل تنـوي علـى       وأش. 2014إلى إسرائيل في العام     الطراز  
  . ودية طائرة إضافية بعضها ذات قدرات إقالع وهبوط عم50شراء 

  11/7/2009السفير 
  

  "حل الدولتين"نتنياهو ال يؤمن ب: حاييم رامون .17
اء أكد عضو الكنيست السابق حاييم رامون الرئيس الجديد لحزب كـديما إن رئـيس الـوزر               : آي.بي.يو
بنيامين نتنياهو ليس مؤمنا بحل الدولتين على الرغم من قوله إنه يؤيد قيام دولة فلـسطينية                ” اإلسرائيلي“

  .منزوعة السالح في خطابه بجامعة بار إيالن الشهر الماضي
أي (بيبي  “عن رامون قوله أمام اجتماع لمجلس كديما مساء الخميس إن           ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم    

الوزير بال  ( ليس مؤمنا بحل الدولتين وهو لم يقل ذلك لوالده فقط وإنما لعدد من الوزراء، وبيغن                 )نتنياهو
. ، أي لو أن نتنياهو يؤيد حـل الـدولتين         ”ما كان سيبقى في الحكومة لو أن هذا حدث        ) حقيبة بيني بيغن  

ح يوميا بأنه كان قرارا     القرار الصعب الذي قادته تسيبي ليفنين بالذهاب إلى المعارضة، يتض         “واعتبر ان   
يشار إلى أن مركز حزب كـديما انتخـب          .”صائبا ونحن لم نضعف في المعارضة وإنما ازدادت قوتنا        

  . الخميس رامون، الذي استقال من عضويته في الكنيست مؤخرا، رئيسا للحزب
  11/7/2009الخليج، 

  
   من الضفة%9.5 كيلو مترات وسيقضم 709طول الجدار سيصل إلى : "أوتشا"تقرير  .18

إن طـول الجـدار     ) 7-10(في تقريرٍ وزعه أمـس الجمعـة        " أوتشا"قال مكتب األمم المتحدة     : رام اهللا 
 كيلو مترات، وهو ضعف طول خـط الهدنـة          709العنصري الذي يقيمه الكيان الصهيوني سيصل إلى        

في تقريـره الـذي     وأشار المكتب   .  بين الضفة الغربية والكيان الصهيوني     1948لعام  ) الخط األخضر (
من هذه المساحة تقع في الضفة الغربية       % 85وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة في القاهرة إلى أن          

من % 9.5 تساوي   48في الخط األخضر، وأظهر أن المساحة اإلجمالية بين الجدار وحدود العام            % 15و
لقدس الـشرقية وأراضـي محظـورا        ا -بحسب التقرير -مساحة الضفة الغربية، وتتضمن هذه المساحة       

  . دخولها
 تجمعـا   34 ألف فلسطيني يحملون بطاقات هوية من الضفة الغربية ويقيمون في            35وكشف التقرير أن    

، ولفت في هذا الصدد إلى أن حـوالي         48سكنيا؛ سيعيشون في المساحة الواقعة بين الجدار وحدود العام          
 بير نباال وعزون والزاوية؛ سيكونون محاصـرِين مـن كـل             ألف فلسطيني في ثمانية تجمعات في      26

الجوانب بالجدار الذي سيؤدي إلى فصل عائالت بأكملها عـن أقـاربهم، وتـأخير طـالب المـدارس                  
والجامعات عن دراستهم في القدس، كما سيمنع المسلمين والمسيحيين من الذهاب إلى األماكن الدينية في               

  .  المدينة المقدسة
  10/7/2009فلسطيني لإلعالم المركز ال
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  جهات إسرائيلية تستعد لتنظيم حفل فني صاخب عند جدار المسجد األقصى .19
 كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، النقاب عن قيام جهات إسرائيلية بالتحضير لتنظيم حفـل     :القدس

ارجية للمسجد األقـصى    فني ليلي صاخب عند البوابات الثالثية المغلقة للمصلى المرواني من الجهة الخ           
  .المبارك، ومالصقة لجداره الجنوبي
إن هذا الحفل يأتي ضمن حملة إسرائيلية تسويقية تهويدية مـضللة           :" وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس     

تسعى إلى الحديث عن الهيكل الثالث المزعوم، وفي إطار االستهداف المباشر للمصلى المرواني، حيـث               
  ".للمؤسسة اإلسرائيلية لتحويله إلى كنيس يهودييتردد حديث عن مخططات 

وأوضح البيان، أنه ووفق معلومات حصلت عليها مؤسسة األقصى، فإن جهات إسـرائيلية قامـت ليلـة                 
األربعاء الماضي الساعة الحادية عشرة ليالً بإغالق األضواء الكاشفة في منطقة البوابات الثالثية المغلقة              

، ثم قامت بوضع عدد من المعدات واآلالت وتركت المكان بعد ساعة، وأن             للمصلى المرواني من الخارج   
مؤسسة األقصى قامت على الفور بفحص األمر وتوثيقه بالصور الفوتوغرافية، كما قام صباح الخمـيس               
وفد من المؤسسة بزيارة ميدانية للموقع ووجد في الموقع عددا من الكراسي، والمنصات الصغيرة، وقطع               

  .لبسة المختلفةالقماش، واأل
إنه وفي إطار بحث مؤسسة األقصى عن التفاصيل، علمت أنه يتم فـي هـذه األثنـاء                 : وجاء في البيان  

التحضير لحفل فني ليلي صاخب، في إطار التسويق للهيكل المزعوم، واستهداف المصلى المرواني، وان              
ند الدرج الذي افتتحه رئيس الحكومـة       اختيار الموقع هذا لقربه من البوابات الثالث المغلقة، وبالتحديد ع         

اإلسرائيلية حينها باراك قبل عشرة أعوام في إطار التحضير السـتهداف المـسجد األقـصى وتحويـل                 
  .المصلى المرواني إلى كنيس يهودي

وأكدت المؤسسة في بيانها، أنها الحظت في الفترة األخيرة تواجدا مكثفا لمجموعـات تـزور المنطقـة                 
  . حاً عن الهيكل المزعوموتحمل صوراً وشرو

وحذرت مؤسسة األقصى من تصاعد استهداف المؤسسة اإلسرائيلية للمسجد األقصى، مطالبةً المجتمـع             
اإلسالمي والعربي والفلسطيني برد فعل يرتقي إلى مستوى األحداث والمخاطر المحدقة بالمسجد األقصى             

  . المبارك
  11/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
  هي يوزع إعالن لحفلة راقصة يحمل صورة قبة الصخرة كخلفية لهاأحد المال: تل أبيب .20

اقدم احد المالهي الليلة بتل ابيب الخميس على توزيع دعوة لحفلة راقصة تحمل              : وليد عوض  -رام اهللا   
زع وصورة قبة الصخرة المشرفة كخلفية لها في ظل االستهداف االسرائيلي للمسجد االقصى المبـارك و              

قته الثالثة عشرة تظهر عليها صور راقصات عاريات باإلضافة إلى قبـة الـصخرة              دعوات لحفل انطال  
  .المشرفة

هذه الدعوات مـا    : 1948وقال زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام          
مـاةً  هي إال رسالة إلى الغافلين والساهين من العرب والمسلمين لكي يستيقظوا ويعلنوا عـن أنفـسهم ح                

  .وأنصاراً لمسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
شاهت وجوه وشلت أيدي من قام بهـذه الفعلـة النكـراء، إن هـذا               : وأضاف نجيدات في بيان صحافي    

المنشور المسيء يدل على أن المجتمع اإلسرائيلي بمستواه الرسمي والشعبي بل وعلى مستوى الثمـالى               
  .النيل من المسجد األقصى المبارك لتحقيق أحالمهم السوداءوالسكارى والراقصين فيه عازم على 

  11/7/2009 ،القدس العربي
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  االحتالل يحكم الطوق حول القدس بانتهاء بناء جدار الفصل العنصري :التفكجي .21
أحكمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الطوق حول مدينة القـدس المحتلـة بعـد             : نادية سعدالدين -عمان

 ألـف   17ن أعمال بناء جدار الفصل العنصري حولها، فيما تجهز البنية التحتية إلقامـة              انتهائها أخيراً م  
  .وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم

الـسلطات  "وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليـل التفكجـي إن                 
 كم، بينما بنـت     70القدس المحتلة بطول    اإلسرائيلية انتهت أخيراً من بناء الجدار العنصري حول مدينة          

  ".منه في الضفة الغربية% 60أكثر من 
من القدس المحتلة أن الجدار العنصري، الذي صـادفت مـؤخراً الـذكرى             " الغد"وأضاف التفكجي لـ    

، "اليوم يضم جميع الكتل االستيطانية حول المدينة المقدسـة        "الخامسة لصدور القرار الدولي بهدمه، بات       
االنتهاء أيضاً من البوابات التي ال يعبر أي فلسطيني منها إلـى داخـل المدينـة المقدسـة إال                   " إلى   الفتاً

  ".بتصريح
السلطات اإلسرائيلية مستمرة في بناء الجدار العنصري، وبخاصة في القـدس المحتلـة،             "وأشار إلى أن    

ة، فيما ليس معروفاً حتـى اليـوم        بعدما اتخذ قرار بأن الجدار يرسم الحدود المستقبلية في القدس المحتل          
بالنسبة إلى طول الجدار حيث تجري السلطات اإلسرائيلية تغييرات دائمة في طوله بما يـضمن قـضم                 

  ".1967المزيد من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 ألـف   350 - 260 ألف مقدسي، من أصل حوالي       100الجدار العنصري أخرج أكثر من      "وأوضح بأن   

مقدسي، من المدينة المقدسة عبر سياسة احتاللية قاهرة طالت منع تراخيص البناء ومصادرة األراضـي               
الجـدار  وهدم المنازل وإعاقة النمو السكاني الطبيعي، وهم اليوم يقيمون في المناطق المجاورة خـارج               

  ".ومهددين بسحب الهويات
وتيرة االستيطان لم تتوقف داخـل القـدس المحتلـة بهـدف إحـداث التغييـر                "ولفت التفكجي إلى أن     
مخطط استيطاني ضخم أمام الحكومة اليمينية اإلسرائيلية المتطرفـة         "، مشيراً إلى    "الديموغرافي المطلوب 

رب رام اهللا، وأخرى شرق مدينة القدس، وبناء         وحدة استيطانية في مستوطنات تقع غ      362يتضمن بناء   
 وحدة سكنية استيطانية سيتم االنتهاء منها قريباً، إضافة إلى فتح شوارع لربط المستوطنات بعضها               2500
  ".ببعض

اتخذت السلطات اإلسرائيلية قراراً بضم البؤر االستيطانية المحيطة بالمدينة المقدسة ضـمن داخـل              "كما  
الواقعة " آدم" وحدة في مستوطنة     2000 وحدة استيطانية من أصل      1450 إلى ضم    حدود الجدار، إضافة  

  ". وحدة سكنية استيطانية في رامات عمون20شمال شرق القدس، وإقامة 
، "30A"مخطط إلقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها، في إطار ما يعـرف بمخطـط               "وأشار إلى   

 آالف وحدة في بيـت      5 وحدة استيطانية من أصل      2000الياً ببناء   سلطات االحتالل تقوم ح   "الفتاً إلى أن    
  ". ألف وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم17 وحدة استيطانية حالياً من إجمالي 6500جاال، وإقامة قرابة 

نمو مطرد في عدد المستعمرين، الذي يصل عديـدهم         "ويرافق الوتيرة المتسارعة في بناء المستوطنات،       
 ألف مستوطن في الضفة الغربية،      300اء نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، منهم         اليوم إلى زه  

، بينما يستوطن القدس المحتلة اليوم قرابـة        1992 آالف مستوطن عام     105بعدما كان عددهم ال يتجاوز      
  ". ألف وحدة استيطانية في المدينة المقدسة62 مستوطنة، فضالً عن وجود 15 ألف، ضمن 200

بتكثيف االستيطان داخل المدينـة      "1967تفكجي إلى أن سلطات االحتالل قامت منذ العدوان عام          ولفت ال 
، الـذي   "المقدسة وفي األحياء والمناطق المجاورة مما شكل حاجزاً أضيف إلى جدار الفصل العنـصري             

 في التاسع    وتستكمله حالياً رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر        2002شرعت إسرائيل في إقامته عام      
  ".بهدم الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه" والقاضي 2004) يوليو(من تموز 
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االحتالل يجري حالياً تغييرات في الخليل من أجل استيعاب المستوطنات الموجودة داخل            "وأشار إلى أن    
  ".الضفة الغربية، فيما بقي جزء في جنوب غرب نابلس

  11/7/2009الغد، األردن، 
  

  حتالل يفرق مسيرة بلعين بسائل له رائحة كريهةاال .22
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمـس، فلـسطينياً ومتـضامناً إسـرائيلياً خـالل               :وكاالت -بلعين

مشاركتهما في مسيرة بلعين المناهضة لجدار الفصل العنصري، بينما هاجم جنود االحتالل مسيرة سلمية              
، في حين أصيب مواطنان برضوض وجروح جراء اعتداء جنـود           خرجت في قرية نعلين غرب رام اهللا      

االحتالل على المشاركين في المسيرة األسبوعية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالـضفة الغربيـة                
  . المحتلة

وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطن أديب أبو رحمة ومتضامناً إسـرائيلياً يـدعى                
شاركتهما في مسيرة قرية بلعين غرب رام اهللا، احتجاجا على استمرار بناء جدار الـضم               روني، أثناء م  

والتوسع والفصل العنصري والمستوطنات اإلسرائيلية في أراضي القرية واألرض الفلـسطينية، وذلـك             
، التي نصت علـى     'الهاي'بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية في            

  .عدم شرعية بناء الجدار
وذكر مواطنون أن قوات االحتالل هاجمت المسيرة التي شارك فيها متضامنون دوليـون وإسـرائيليون               
وأهالي القرية، بالقنابل الغازية السامة وخراطيم المياه الممزوجة بمـواد كيميائيـة ذات رائحـة نتنـة                 

اركون في المـسيرة األعـالم الفلـسطينية        ، فيما رفع المش   "برائحة الضربان "استخدمت قبل عام، تسمى     
  .والالفتات المنددة بجرائم االحتالل

كما هاجم جنود االحتالل، مسيرة سلمية خرجت في قرية نعلين غرب رام اهللا احتجاجا علـى اسـتمرار                  
وذكر مواطنون أن عددا من المستعربين من جنود االحتالل، تنكروا فـي            . بناء جدار الفصل العنصري   

واندسوا بين المتظاهرين وحاولوا اختطاف ثالثة شبان، إال أن هبة المتظاهرين حالـت دون              زي مدني،   
  .ذلك، في وقت فتح المستعربون النار على المواطنين

  11/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  اإلسرائيليحل الدولتين اساس انهاء الصراع الفلسطيني : العاهل األردني .23
 الثاني امس الجمعة ان حل الدولتين هو األساس الذي يجمع عليـه             اكد جاللة الملك عبداهللا   :  بترا –ايداهو

  .المجتمع الدولي إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتحقيق السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط
وشدد جاللته، خالل مشاركته في مؤتمر اقتصادي عقد في والية ايداهو األميركية بحضور جاللة الملكة               

لعبداهللا وسمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ، ولي العهد ، على ضـرورة إطـالق مفاوضـات                  رانيا ا 
 إسرائيلية ضمن إطار زمني محدد وخطة واضحة المعالم وفي إطار إقليمـي يـضمن فـي                 -فلسطينية  

  .إلسرائيلالنهاية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ويوفر األمن والقبول 
  11/7/2009الدستور، 

  
   عاما16ًعفو متأخر عن فلسطيني بريء سجن : لبنان .24

أدخل الرئيس اللبناني ميشال سليمان، على حين غرة، البهجة إلى أزقـة مخـيم   :  مالك القعقور -بيروت  
 برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، بإصداره عفواً خاصاً، هو األول في عهده، عن الفلـسطيني               

 عاماً تنفيذاً لحكم بالسجن المؤبد صدر بحقه عن المجلس          16يوسف شعبان المحتجز في سجن رومية منذ        
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في جريمة اغتيال الديبلوماسي األردني عمران نايف المعايطة في بيـروت           ) أعلى سلطة قضائية  (العدلي  
  .1994العام 

 ومحاكمتهما وإعدامهما، بينما لم يأت       تمكّنت السلطات األردنية من توقيف الفاعلين      2002ولكن في العام    
نص الحكم األردني على سيرة شعبان ال من قريب وال من بعيد، ولم يكن ممكناً تخلية شعبان في لبنـان                    

  .إال بعفو رئاسي، ألن أحكام المجلس العدلي مبرمة
  11/7/2009 الحياة،

  
  ينية ووقف االستيطانعلى إنشاء الدولة الفلسطالقائم صلوخ يدعو إلى السعي إلنجاز الحل  .25

 بزيارة وزير الخارجية والمغتربين فوزي       في لبنان  لقاءاته استهل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير     
صلوخ في حضور األمين العام بالوكالة السفير وليم حبيب والمستشارين زياد عطـااهللا ومـدير مكتـب                 

  . الوزير هاني شميطلي
المتعلقـة بعمليـة   "يانا، اشار فيه الى ان البحث تناول التطـورات  وبعد االجتماع اصدر الوزير صلوخ ب  

السالم في الشرق االوسط واحتمال معاودة المفاوضات بفعل المساعي واالتصاالت التي تقوم بهـا إدارة               
  . "الرئيس اوباما بالتنسيق مع الرباعية الدولية واالتحاد األوروبي

 واالستقرار تعكره االعتداءات االسرائيلية المتواصـلة       أوضحنا للوزير كوشنير أن صفو الهدوء     "اضاف  
طالبنا فرنسا واالتحـاد االوروبـي تكثيـف        "وتابع البيان   . "على السيادة اللبنانية تحت إشكاالت متنوعة     

، واصـفا وجهـات النظـر       "الجهود لحمل اسرائيل على الرضوخ لمتطلبات السالم العـادل والـشامل          
 إلنجاز الحل القائم على إنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة مع مـا             المتطابقة لجهة ضرورة السعي   "بـ

وقد شددنا من ناحيتنا على ضرورة عودة الالجئين الفلـسطينيين          . يتطلبه ذلك من وقف فوري لالستيطان     
  . "وعلى رفض لبنان لتوطينهم

  11/7/2009السفير 
  

   يعودوا اعترفوا بحق العودة والالجئون لن: "سرائيلإ"ـمبارك ل .26
ونـشرتها الجمعـة،    ' يـديعوت أحرونـوت   'حث الرئيس مبارك في مقابلة أجرتها معه صحيفة         : القدس

وفي رده على سؤال بشأن مـا إذا         .ن الالجئين لن يعودوا   أ على االعتراف بحق العودة مؤكداً       "سرائيلإ"
أال يوجد لديكم   " قال مبارك     أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية،     "إسرائيل"كانت عودة الالجئين ستكون إلى      

 إلى دولة يهودية فقط؟ هذا سيئ جدا، وأنـا          "إسرائيل"؟ هل تريدون تحويل     "إسرائيل"مواطنون عرب في    
، أقول لك ان هذا خطأ خطير سيلحق ضررا بكم، ألن دولة يهودية ستتحول إلى هدف لجميع اإلرهابيين                

  .'حان الوقت لكي تندمجوا وأن تتوقفوا عن عزلتكملقد 
11/7/2009 ،القدس العربي  

  
  مصر وللمرة الثانية منذ عدوان غزة تتلف مساعدات غذائية لغزة النتهاء صالحيتها .27

قررت مصر وللمرة الثانية منذ العدوان االسرائيلي األخير على غزة، إعدام كميات كبيرة مـن               : القاهرة
دراة جمارك منفذ رفح بسبب انتهاء      المساعدات الغذائية الفلسطينية المتكدسة على الجانب المصري لدى إ        

صالحيتها، وأرجع مسؤولون عدم إدخالها لغزة لتعنت الجانب اإلسرائيلى فى عبورها عبر منفذ العوجـة            
والسلع التي تقرر   . التجاري المخصص لعبور المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر األراضى المحتلة          

ن الفول السودانى والعديد مـن عبـوات المبيـدات           كغ م  680عبارة عن   ) 9/7(إعدامها أمس الخميس    
  .الزراعية وكميات كبيرة من األدوية التى انتهت صالحيتها وأعدمت بمحرقة الشالق بمدينة الشيخ زويد

10/7/2009قدس برس،   
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 النظام تلقى أوامر بالتحرك ضد اإلخوان بعد دورهم في أزمة غزة: عاكف .28

اكف المرشد العام لإلخوان الجماعة الـسياسية والوطنيـة فـي    طالب مهدى ع :  محمد المتولي  -القاهرة  
مصر بتحمل مسؤوليتها وتوحيد جهودها في المرحلة القادمة لمواجهة القمع الذي يمارسه النظام لتمريـر               

وأرجع عاكف الحملة األمنية ضد قيادات الجماعة إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في تمريـر               . مخططاته
 الصهيوني في المنطقة العربية والعالم اإلسالمي، والذي يستهدف القـضاء           -ميركيسياسات التحالف األ  

على جماعة اإلخوان خاصة بعد الدور الذي قامت به في أزمة العدوان اإلسرائيلي على غزة، مؤكداً أنه                 
  .بعد هذه األزمة صدرت أوامر للنظام المصري بالتحرك ضد اإلخوان إلخماد صوتهم

11/7/2009العرب، قطر،   
  

   األمن المصري تواصل انتشارها على طول الحدود وتدمر عدداً من أنفاق التهريبقوات .29
أفادت مصادر متعددة بقيام السلطات المصرية بتشديد إجراءاتها ضد أنفاق التهريـب            ": األيام"رفح ــ   

مسح وتمشيط  خالل األيام القليلة الماضية مدعومة بكالب بوليسية وبمعدات حديثة، حيث أجرت عمليات             
واسعة في مناطق متفرقة من الجانب المصري من الحدود، وتمكنت من العثور على عدد مـن األنفـاق                  

  .التي تربط قطاع غزة باألراضي المصرية، وقامت بتدميرها
وبالتزامن مع اإلجراءات المذكورة واصلت قوات األمن المصرية نشر العشرات من عناصـرها علـى               

اصل بين األراضي المصرية والفلسطينية، جنوب محافظة رفح خالل األيـام           طول الشريط الحدودي الف   
  .الماضية

11/7/2009األيام، فلسطين،   
  

  "إسرائيل"مصر تحبط تسلل ثالثة أفارقة لـ .30
من " إسرائيل" أفارقة إلى    3أحبطت أجهزة األمن المصرية أمس محاولتي تسلل        :  أشرف الفقي  -القاهرة  

  . وتم إخطار الجهات المعنية وجار التحقيق معهم، بري ومنفذ كرم سالمالمنطقة جنوب ميناء رفح ال
11/7/2009الوطن السعودية،   

  
   يجند اليهود في أميركا للضغط على نتنياهوأوباما .31

العبرية في عددها الصادر أمس انه فـي        " يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة   :  الحياة الجديدة  -رام اهللا   
س األميركي يوم االثنين المقبل اجتماعا لرؤساء الطائفة اليهودية في الواليات           خطوة استثنائية سيعقد الرئي   

وأضـافت  . المتحدة وسيطلب منهم ممارسة الضغط على رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو        
" إسـرائيل "سيقول أوباما أنه مصمم على الوصول في سياق واليته إلى تـسوية دائمـة بـين                 "الصحيفة  
سيتعين عليها أن تنفـذ     " إسرائيل: "ين، يتعين فيها على كل طرف من الطرفين إعطاء نصيبه           والفلسطيني

  ".نصيبها، بما في ذلك تجميد البناء في المستوطنات
ووصفت محافل ضليعة في العالقات بين البيت األبيض والكونغرس ما يجري في األيام األخيـرة بـين                 

طفائها في اقرب وقت ممكن مـن       إذا لم نحرص على     إعلة،  أزمة، وش "مكتب نتنياهو والبيت األبيض بـ      
  ". والواليات المتحدة"سرائيلإ"شأنها أن تحرق ما تبقى من العالقات الخاصة بين 

 في الكونغرس أعربوا عن الصدمة من التصريحات التي نسبت           "سرائيلإ"وحسب الصحيفة فإن أصدقاء     
ريق البيت األبـيض رام عمانويـل والمستـشار         وبموجبها وصف رئيس ف   " هآرتس"لنتنياهو في صحيفة    

  ". يهود تأكلهم الكراهية الذاتية"السياسي للرئيس األميركي دافيد اكسلورد بأنهما 
11/7/2009الحياة الجديدة،   
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  وزير الطاقة البريطاني يجدد دعم بالده إلقامة دولة فلسطينية مستقلة .32

لطاقة البريطاني على هامش لقاء عقـد فـي العاصـمة           جدد ايد ميليباند، وزير ا    :  الحياة الجديدة  -لندن  
البريطانية لندن لمناقشة قضية التغيرات المناخية والتلوث البيئي في العالم، دعـم بـالده إلقامـة دولـة                  

نهاية العام الماضي على قطـاع غـزة،   "  إسرائيل"فلسطينية مستقلة، معربا عن أسفه للحرب التي شنتها     
  .لحصار وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزةمشدداً على أهمية إنهاء ا

11/7/2009الحياة الجديدة،    
 

   األوروبية تنفي اتهامها عباس بزيارة قبرص لمنع وصول سفن كسر الحصار لغزة الحملة .33
نفت الحملة األوروبية لفك الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة، توجيهها :  أشرف الهور-غزة 

ئيس محمود عباس بأنه قام بزيارة قبرص قبل يومين بهدف منع انطالق سفن كسر الحصار اتهامات للر
  .تجاه غزة

وخالل تصريح ألمين أبو راشد المسؤول في الحملة التي نظمت عدة رحالت بحرية إلى غزة في السابق 
المواطنين في هدف واحد يجمع أحرار العالم وهو إبراز معاناة 'أكدت الحملة األوروبية أنها تعمل لـ 

  .'بعيدا عن التجاذبات السياسية'وال زالت ' تعمل'، مشيرة إلى أنها 'قطاع غزة ورفع الحصار عنهم
11/7/2009القدس العربي،   

  
   فلسطينيةمراجعات .34

  إبراهيم غوشة
منذ اكثر من عشرين عاماً صدر ميثاق حركة حماس وأهم ما فيـه التأكيـد علـى أن أرض فلـسطين                     

  .قفٌ اسالمي ال يملك كائن من كان أن يتخلى عن شبر منهاالتاريخية هي و
 عام من الحكم االسالمي، ما عدا فترة حكم الفرنجة          1400وقد خضعت فلسطين منذ الفتح العمري لفترة        

 عام، وقد رفض الفلسطينيون طيلة القرون العشرين تقريباً أن يفرطـوا بهـذا اإلرث               200طيلة حوالي   
من مساحة فلسطين وتـدويل  % 44، حيث عرض عليهم 29/11/1947تقسيم في   المقدس بما فيه قرار ال    

 بأسلحة متواضعة وقدموا آالف الشهداء      1948فرفضوا ذلك وقاتلوا طيلة عام      ) الغربية والشرقية (القدس  
 عاماً وقـدموا مليونـاً      13واألصل أن يستمر جهادهم حتى تحرير أرضهم، وكما فعل الجزائريون طيلة            

  .ليون شهيد بعد أن حرروا أرضهم كاملة غير منقوصةونصف الم
 19 عاماً وإغماض العين عن أرض احتلت قبلهـا بــ            42ال يعقل المطالبة بتحرير أرضٍ احتُلت منذ        

  عاماً، وال أدري كيف دخل برنامج الحد األدنى اليساري على برنامج الحركة االسالمية الشامل؟؟
 حزيران  4وسوريا تصر على حدود     ) طابا (2كم1ت التضحية بـ    وإذا نظرنا حولنا نجد أن مصر رفض      

من ارضها  % 78 لفلسطين تُقتطع منها     1967 حزيران   4 التي تعيد لها كامل حدودها بينما حدود         1967
  !المقدسة ؟

بعد زرعها بالمستوطنات التي تُسمن كّل يوم وآخرها معاليـه أودمـيم            (ثم وإن الواقع في الضفّة الغربية       
  !كاد تفترس القدس الشرقية مع قراهاالتي ت

، ومن هنـا فـإن النظـام        1967هذا الواقع اليهودي في الضفة ينفي إمكانية إعادتها لما كانت عليه عام             
··  بل يطرح حّل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحيـاة         1967العربي الرسمي لم يعد يطالب بحدود الـ        

  !تأمل في هذا التعبير األخير
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وانتفاضة األقصى تصاعدت العمليات فيها وقُتـل       ·  تم اغتيالها باتفاقية اوسلو سيئة الذكر      1987انتفاضة  
، ولـم يبخـل     2004 الى عام    2001من اليهود اكثر من ألف قتيل وتزلزل هذا الكيان اليهودي من عام             

· لسفر لتل أبيـب   الشباب بالشهداء، ورأينا الهجرة من الكيان الى الغرب، ورأينا الفرق الرياضية ترفض ا            
وضربات االستشهاديين في القدس الغربية كانت تتكلم بلسان عربي مبين بأنها للعرب والمسلمين وحتـى               

  ·الطائرات االوروبية واالمريكية كانت ترفض أن تبات في مطار اللد
نذ ولكن التصنيفات المتعاظمة للقادة والمجاهدين وتدخالت عمر سليمان ومحمود عباس لفرض التهدئة م            

 ومن ثم تراجع العمليات الجهادية أوصلت األمور لما نراه اآلن في فلـسطين مـن تـضييع                  2003عام  
  .للمقاومة والجهاد والزج بالشباب المؤمن في سجون عباس وسجون نتنياهو

  ·إن العودة للعمليات الجهادية واالستشهادية هو القمين بإعادة وضع العربة على سكّتها الصحيحة
واآلن نسمع من يعتبر    · قد كانت قبل قرار التقسيم، الغربية منها والشرقية أغلبيتها من العرب          أما القدس، ف  

صورة مـصغرة عـن      ! 1948 عاماً ويتخلى عن القدس الغربية التي احتلت عام          24القدس محتلة منذ    
  .فلسطين األم

ولة ؟ بينما هي أقـدس  هكذا بكل سه·· أليس من العيب والعار أن يتخلّى اإلنسان عن أرضه ومرتع صباه     
  أرض بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة ؟

ستّة ماليين فلسطيني ُأخرجوا من     · وأما حق العودة لالجئين إلى أرضهم وممتلكاتهم فهو حق مقدس أيضاً          
مـن  % 15سلمان أبو ستة بأن اليهود يـشغلون فقـط          · ويؤكد المفكّر الفلسطيني د   · ديارهم ظلماً وبهتاناً  

مازالـت ركامـاً    )  قرية 500حوالي   (1948 وأن أغلبية القرى المدمرة عام       1948ين الـ   مساحة فلسط 
مع أن رأي البعض اآلخر يؤمن بأن المقاومة هي وسـيلة           · ويمكن ألصحابها أن يعودوا إليها ويعمروها     
  .التحرير ومن ثم عودة الالجئين بإذنه تعالى

  9/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أكثر من مفهوم واحد" دولة إسرائيليهودية" .35
  محمد سيد رصاص

، كـان   1896) فبرايـر (عندما نشر تيودور هرتزل كتابه التأسيسي للحركة الصهيونية، في شهر شباط            
، الذي كان للترجمة االنكليزية،     "الدولة اليهودية "، إال أنه اشتهر بعنوان      "دولة اليهود "عنوانه باأللمانية هو    

  . ثم الفرنسية
 يستند هرتزل إلى تبرير ديني للدعوة القومية التي اسمها الصهيونية، بل كان أقرب إلى نظرية جـان                  لم

 المشيئة، التي قالها الفرنسيون ضـد األلمـان         -، وإلى نظرية اإلرادة     "العقد االجتماعي "جاك روسو في  
 األلماني  1870احتالل  في موضوع مقاطعتي األلزاس واللورين بعد       ) الذين نادوا باللغة كأساس للقومية    (

، الواردة في كتابه المذكور، أن األخير هو حـصيلة          "الشعب اليهودي "وهو يعتبر في نظريته حول      . لهما
، إال أنه يقول أيضاً أن ما يكـون         "لكونه جماعة تاريخية ذات خصائص ال تخطئها العين، تشملنا جميعاً         "

األكثرية هـي التـي     " هو نبذ اآلخرين له، حيث       ويحدد أساساً وعي اليهودي لذاته، في العصر الحديث،       
، ومعتبـراً أن الـصهيونية      "نحن ما صنع منا الغيتـو     "، ليخلص من خالل هذا إلى       "تقرر من هم الغرباء   

  ."في البلدان التي يسود فيها العداء للسامية"وأفكاره ستكون مقبولة 
 في روسيا إثر المذابح     1882ت عام   ، التي تأسس  "أحباء صهيون "كانت آراء هرتزل متابعة لمبادئ حركة       

بدالً مـن   ) اسرائيليين(، والتي استنبطت كلمة     1881التي حصلت لليهود بعد اغتيال القيصر الروسي في         
أول من قال بمصطلح الصهيونية، وقد كان دور        ) أحد قادة تلك الحركة   (، كما كان ناتان بيرنباوم      )اليهود(

حركة الصهيونية العالمية الذي عقد في مدينة بازل السويسرية عـام           بيرنباوم رئيسياً في المؤتمر األول لل     
1897 .  
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من هنا يمكن اعتبار التعريف الصهيوني لألمة أقرب إلى التعابير الحديثة للدعوات القومية، التي ال تربط                
هودي بـل   ، وبالتالي فهي ال تربط كلمة اليهودية بالدين الي        )الشعب(أو  ) القوم(مفهوم األمة بالدين بل بـ      

بالجماعة أو اإلثنية التي حملت تاريخياً هذه الصفة، األمر الذي قدم تعبيراً دقيقاً عنه أحد كبار منظـري                  
لكي تكون جزءاً من األمة الحاجة بـك لإلعتقـاد          ": 1918الصهيونية، وهو جاكوب كالتزكين، في عام       

في الماضي والرغبـة    ) يهودية هي الشراكة  القومية ال ... (بالدين اليهودي أوتبني النظرة الروحية لليهودية     
  . "الواعية في متابعة تلك الشراكة في المستقبل

 ظهر في وجه هذا اإلتجاه، الذي كانت نظرته علمانية وغير متدينة لمفهوم اليهودية والذي             1901في عام   
لليتواني جـاكوب   بزعامة الحاخام ا  ) الصهيونية الدينية (سيطر على الحركة الصهيونية منذ تأسيسها، تيار        

 ثم حـزب المفـدال فـي        1918تولد عنها حزب مزراحي في      (راينس، وهو المؤسس لحركة مزراحي      
مملكة بني  "ألن قيام   (الذين رفضوا الفكرة الصهيونية     ) الحريديم(التي قطعت مع المتدينين اليهود      ) 1956
ي المقابل، رفضت علمانيـة     إال أن حركة مزراحي، ف    )  مشروط عندهم بمجيء المسيح المنتظر     "اسرائيل

 مصدرها الدين وأن ما من أساس       "القومية اليهودية "هرتزل التي تقول إن اليهود جماعة إثنية، لتعتبر أن          
غيره كأساس لليهودية، مع رفضها أيضاً لكل النزعـات االصـالحية الخاصـة بالـشعائر والطقـوس                 

ن لمصلحة يهودية أرثودكسية أصولية ممزوجة مع       والمعتقدات الدينية اليهودية التي كان يتبناها الهرتزليو      
  . الصهيونية

بزعامـة فالديميـر    (لم تخرج الصهيونية العمالية أوالمنشقون عنها في الحركة الصهيونية التـصحيحية            
 1948 وبعده مع مناحيم بيغن في زعامته لحزب حيـروت منـذ             1940 و 1925جابوتنسكي بين عامي  

ن تصورات هرتزل لمفهوم اليهودية، وقد رفض بن غوريون قبل قيام           ع) 1973ولتكتل الليكود بدءاً من     
مطالب األحزاب الدينية بجعل التوراة دستوراً السرائيل، كما رفض تضمين نص           ) وبعده(دولة اسرائيل   

، أي إحالة إلى المشروعية الدينية كأساس لها، وإن كانت          1948) مايو( أيار   14اعالن تلك الدولة، بيوم     
 ذات مغزى لما وضع علم دولة اسرائيل وهو يحمل نجمة داود بالترافق مع رداء الـصالة                 هناك إشارات 

أي (اليهودي، فيما ظهرت المفاهيم المتباعدة لمفهوم اليهودية بين العماليين والحيروتيين وبين المتـدينين              
متـدينون   واعتـرض عليـه ال     1950 في "قانون العودة "لما تم وضع    ) إن كانت مصدريته قومية أم دينية     

 بينما قال ذلك القانون بأن كل يهود العالم         "يكون المرء يهودياً متى كان مولوداً من أمٍ يهودية        "بدعوى أنه   
 سواء كانوا من أمٍ يهودية أم ال، وهو ما استمر وزاد مع هجـرة               "الحق بالمجيء بصفة مهاجر عائد    "لهم  

ألخير من القرن العشرين والذين ال ينطبـق        مليون شخص من يهود اإلتحاد السوفياتي السابق في العقد ا         
  .على الكثير منهم ذلك التعريف ليهودية اليهودي الذي تتبناه المؤسسة الحاخامية واألحزاب الدينية

بن غوريون  (يالحظ، في هذا اإلطار، أن دعوات رؤساء الحكومات االسرائيلية سواء كانوا من العماليين              
 ناتنيـاهو   - شامير -بيغن  (أوالليكوديين  )  باراك - بيريز   -رابين   - غولدا مائير    - أشكول   - شاريت   -

الى الدول العربية من أجل االعتراف بدولة اسرائيل لم تكن تتضمن مطلب االعتراف بها              ) في التسعينات 
، وهو ما لم يطلبه أيضاً رابين من عرفات في اتفاقية أوسلو، فيما بدأ ذلك المطلـب مـع                   "دولة يهودية "ك

، ثـم   2003) ابريـل ( نيـسان    30 الصادرة في  "خريطة الطريق "، بعد عام من خطة      2004شارون في   
 لرئاسـة الـوزارة     2009ليستمر ويتكرس مع حكومة أولمرت، وأخيراً مع نتانياهو بعـد توليـه فـي               

االسرائيلية ثانية، وهو أمر يبدو أن زعيم حزب العمل باراك ليس خارجه أثناء مسار شراكته االئتالفيـة                 
  .ومتي أولمرت وناتنياهوفي حك

  لماذا يطرح اإلسرائيليون هذا المطلب، وماذا يريدون منه؟: السؤال اآلن، وهو أساسي
ان اإلسرائيليين يريدون اعترافاً عربيـاً بمـشروعية األيديولوجيـة      : هنا، من الممكن تقديم تأويالت عدة     

، أي  )ضفتيه كما طالب جابوتنـسكي    بمطالبها بفلسطين كاملة عند غرب نهر األردن، أوعلى         (الصهيونية  
إلى مسافة أبعد كثيراً من االعتراف السياسي بذلك األمر الواقع الذي أصبح على أرض فلسطين بدءاً من                 
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يمكن أن يكون التأويل السابق في حالة تراكب بنيـوي مـع اتجـاه              : ؟ التأويل الثاني  1948 أيار   14يوم
، الشيء الذي ربما يعبر عنه      "النقاء الديموغرافي "ر نحو   يسي) عند اليمين واليسار في اسرائيل    (صهيوني  

رمزياً الجدار العازل الذي يوحي باتجاه لوضع دولة في غيتو بعـد أن كـان األخيـر معـزالً ألفـراد                     
، وهو ما سيكون أي اعتـراف       1948لعرب  ) الترحيل(أولجماعة، وتعبر عنه سياسياً دعوات الترانسفير       

 إما مؤدياً إلى تأمين غطاء رسمي عربي لترحيلهم، أو لوضعهم فـي             "ديةدولة يهو "عربي بإسرائيل كـ    
  وضعية الزنوج أثناء دولة التمييز العنصري بجنوب أفريقيا؟

تقـديم المـشروعية    : "دولة يهوديـة  "هناك أمر آخر سيقود إليه أي اعتراف رسمي عربي بإسرائيل كـ            
الذي لن ينتهي مع أي اعتـراف       (لى جعل الصراع    ، وإ "الدولة االسالمية "السياسية ألي دعوات إلى قيام      

 اسرائيلياً، حيث لن يفهـم العـرب   – يهودياً، وليس عربياً -مع اسرائيل صراعاً اسالمياً ) رسمي عربي 
 - وبغض النظر عن تفسيرات هرتزل ومن تبعـه لهـذا المـصطلح              -) اليهودية(والمسلمون مصطلح   

ام راينس مؤسس الصهيونية الدينية، وهو ما سيقود بالتأكيد إلـى           بالمعنى الديني وفقاً لما كان يقوله الحاخ      
، وليس ماركسية الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين وال          "الدولة اليهودية "وضع القرآن في مواجهة توراة      

  ."فتح"الوطنية الفلسطينية لحركة 
  11/7/2009 الحياة،

  
  ازدواجية معايير  .36

  نقوال ناصر 
بما تأمل وسـائل اإلعـالم      " المباالتهم" على عرب فلسطين تحت االحتالل       أخذت تقارير إعالمية غربية   

فـي  " البرتقالية"تضاف إلى حلقة جورجيا     " خضراء"وأجهزة المخابرات األميركية أن يكون حلقة إيرانية        
التي نسقتها في دول أوروبا الشرقية بعد انهيار االتحاد السوفياتي، واسـتهجن            " ثورات الشوارع "سلسلة  
ا أال يهب الشعب الفلسطيني الطامح إلى الحرية والتحرر إلى التعبير عن تضامنه مع المتظـاهرين      بعضه

علـى الـنمط    " ديموقراطيـة "في شوارع طهران من ليبراليي الطبقة الوسطى وتجار البازار من أجـل             
ئهم األميركي، بينما تغض واشنطن الطرف عن نظرائهم الذين وضعهم عسكريون في السلطة إثر استيال             

على الحكم في هندوراس بعد أن انقلبوا على رئيس منتخب ديموقراطياً، على النمط األميركـي أيـضاً،                 
ألنها بحسب القوانين األميركيـة     " االنقالب العسكري "وترفض حتى اآلن وصف استيالئهم على الحكم ب       

ا لهـؤالء العـسكريين     نفسها ستضطر في هذه الحالة إلى قطع المعونات العسكرية والمالية التي تقـدمه            
وبالتالي تقلص حظ انقالبهم في االستمرار إلى الحد األدنى، في أحدث مثال علـى ازدواجيـة المعـايير                 

  .    األميركية" الديموقراطية"
وربما ال يكون الشعب الفلسطيني استثناء بين شعوب المعمورة في األسباب العامة المشتركة بينها لعـدم                

عالمي األميركي ضد طهران، لكن أسـباباً فلـسطينية خالـصة تكمـن وراء         االنسياق مع التحريض اإل   
الفلسطينية بتطورات ما بعد االنتخابات الرئاسية األخيرة في إيران، بغض النظر عن صحة أو              " الالمباالة"

عدم صحة ما يقوله األميركيون أو الخاسرون في هذه االنتخابات أو يقوله فيها الفائز ونظام الحكم الـذي            
  . صادق على فوزه فيها

وأول هذه األسباب الفلسطينية هو الموقف األميركي المشجع لالنقالب على نتائج االنتخابات اإليرانيـة،              
. مما يذكر بالتشجيع األميركي المستمر لالنقالب على نتائج االنتخابات الفلسطينية قبل أربع سنوات تقريباً             

رضته واشنطن على نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية       فالحصار السياسي واالقتصادي الخانق الذي ف     
، التي ترأس رئيس أميركي أسبق هو جيمي كارتر فريـق المـراقبين األميـركيين               2006األخيرة عام   

واألوروبيين وغيرهم ممن أشرفوا على نزاهتها وشفافيتها، وشروط االحتالل اإلسرائيلي التـي تبناهـا              
ها بعد أن تغير لون بشرة سيده كشروط مسبقة لفك هذا الحصار الذي يـديم               البيت األبيض وما زال يتبنا    
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استمراره االنقسام الفلسطيني الذي خلقه بين موافقين على تلك الشروط وبين معارضين لها، هو موقـف                
أميركي ال يسع أي فلسطيني سوى مقارنته بالموقف األميركي من نتائج االنتخابات الرئاسـية اإليرانيـة                

ة، وهو موقف انحاز في الحالتين الفلسطينية واإليرانية إلى األقلية ضد األكثرية، وإلى الخاسر في               األخير
  . االنتخابات ضد الفائز فيها

وثاني هذه األسباب أن الفلسطيني ال يسعه سوى المقارنة بين التحريض األميركي على التـضامن مـع                 
ميركية الرسمية المتكـررة بكفـاءة الخاسـرين فـي          الخاسرين في االنتخابات اإليرانية وبين اإلشادة األ      

االنتخابات الفلسطينية في قمع االحتجاجات الشعبية التضامنية في المناطق المفترض أنها تحت سـلطتهم              
بالضفة الغربية، بفضل الدعم األميركي نفسه لهم، خالل الحرب العدوانية األخيرة التـي شـنتها اآللـة                 

 في الشرق األوسط على أشقائهم المدنيين المحاصرين فـي قطـاع غـزة              العسكرية اإلسرائيلية األقوى  
  . والعزل من السالح إال بالقدر البسيط المتواضع المتوفر منه في أيدي رجال المقاومة

وثالث هذه األسباب هو االزدواجية األميركية الكامنة في االنتقاد األميركي لما تروج له الحرب النفـسية                
 الحاكم في إيران باعتباره قمعاً تمارسه حكومة لشعبها، فهـو انتقـاد لـم يـسمع                 األميركية ضد النظام  

الفلسطينيون بمثله لالحتجاج على الحملة األمنية التي تواصلها سلطة الحكم الـذاتي فـي رام اهللا، التـي                  
ـ               تى ترعاها واشنطن، وحيث يقود خاسر في االنتخابات، ضد الفائز في االنتخابات الفلسطينية، بذرائع ش

ليس أقلها تطبيق قانون بمرسوم رئاسي لم تصادق عليه أي هيئة تمثيلية فلسطينية منتخبة أو غير منتخبة                 
، وهو قانون مستنسخ من القـوانين األميركيـة نفـسها           "خارجاً على القانون  "تعتبر الفائز في االنتخابات     

 من قمع االحتالل منـذ سـتين        ، دون أن يعني ذلك أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني         "مكافحة اإلرهاب "ل
عاماً ال يعارض من حيث المبدأ قمع الشعوب ومصادرة إرادتها الحرة سواء على أيدي حكامها أم بأيدي                 

  .  محتليها األجانب
ورابع هذه األسباب هو أيضا ازدواجية المعايير األميركية بين إيران وبين فلسطين، ففي الحالة اإليرانية               

اخلي صرف لبلد أجنبي دفاعا عن أقلية خاسرة في انتخابات فيه جرت وفـق              تتدخل واشنطن في شأن د    
قوانينه، بينما في الحالة الفلسطينية تتدخل في شأن داخلي صرف لشعب خاضع الحتالل أجنبي دفاعا عن                
أقلية خاسرة في االنتخابات مقيدة بشروط سياسية أمالها االحتالل نفسه وتبنتها واشنطن التي لم يـسمعها                

لسطينيون يوماً تدافع عن حقهم في مقاومة قمع القوة األجنبية القائمة باالحتالل، بأي شكل من أشـكال                 الف
المقاومة، كما تدافع اليوم عن حق بعض اإليرانيين في مقاومة ما تعتبره قمـع أكثريـة حاكمـة ألقليـة           

  . معارضة لها
نقسام الوطني الراهن حول عدم التـدخل      أما خامس هذه األسباب فهو اإلجماع الفلسطيني الذي يتجاوز اال         

في شؤون الدول والشعوب األخرى، وهو إجماع يبالغ في التزامه بهذا المبدأ حد تطبيقه على الواليـات                 
المتحدة نفسها التي ال تترك للفلسطينيين شاردة أو واردة دون أن تتدخل فيها، وال تفوت مناسبة لتكـرار                  

مفرطة حد الرهان على الواليات المتحدة نفسها كوسـيط وحيـد فـي     تأكيد انحيازها لعدوهم، في مبالغة      
صراعهم من أجل الوجود فوق تراب وطنهم التاريخي الذي تحول إلى رمال استيطانية متحركة تبتلع هذا                
الوجود تدريجياً ويومياً بفضل ازدواجية معايير الديموقراطية األميركية ذاتها، ال بل إن إفراط الـشريك               

في االلتزام بهذا المبدأ دفعـه      " عملية السالم "ميركا ودولة االحتالل اإلسرائيلي في ما يسمى        الفلسطيني أل 
ال يتدخل فيه حتـى     " شأنا داخلياً "مراراً وتكراراً إلى التصريح علناً باعتبار ما يحدث في دولة االحتالل            

  . بإبداء الرأي، وبخاصة في المواسم االنتخابية
طورات السلبية في الجبهة العربية اإلسالمية سـلباً علـى النـضال الـوطني              فمثلما انعكست كل هذه الت    

الفلسطيني، فإن أي تكرار لها في إيران سيقود إلى نتائج مماثلة، وبالتالي ال يمكـن أن يكـون الـشعب                    
الفلسطيني وقضيته العادلة غير معنيين وغير متأثرين مثالً بالضوء األخضر الذي أشعله نائب الـرئيس               

الذي يحمي النظـام    " معسكر النصر "كي جو بايدن أوائل الشهر الجاري من القاعدة األميركية في           األمير
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الذي أقامته واشنطن في المنطقة الخضراء ببغداد لكي تهاجم دولة االحتالل اإلسرائيلي إيران، فالـشعب               
ألول مـن كـل   الفلسطيني الذي يعارض الحرب من حيث المبدأ، ألنه كان حتى اآلن الخاسر األكبـر وا      

الحروب اإلقليمية ، لن يكون في مصلحته شن حرب على إيران، إسرائيلية كانت أم أميركية، وهو فـي                  
هذا الموقف يتفق مع أشقائه العرب، وبخاصة في منطقة الخليج العربي، بالرغم من كل قـضايا النـزاع                  

  . فلسطين، وغيرها مؤخراًالساخنة بين العرب وبين إيران سواء في العراق أو الخليج أو لبنان أو 
  11/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"حرب قادمة ال محالة بين مصر و .37

  محمد الفرا
يبدو أن قرع طبول الحرب في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ال تهدأ في الفترة األخيرة فيوماً بعد يـوم                   

يران وتارة أخرى نستمع إلى     نستمع إلى تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين عن قرع طبول الحرب مع إ          
تصريحات لخبراء إسرائيليين وخبراء وباحثين عرب عن الحرب القادمة بين مصر والكيان الـصهيوني              
بسبب مياه نهر النيل، وبالطبع إذا نظرنا إلى ما هو قادم فعالً سنجد أن الحرب قادمة بين مصر من جهة                    

، وبالنسبة إليران فاعتقد بأنها مجـرد تـصريحات   وإسرائيل وأثيوبيا من جهة أخرى على مياه نهر النيل  
 هنـاك   -إعالمية أكثر من أنها جدية، وأعود لتوضيح أسباب الحرب القادمة بين مصر وإسـرائيل أوالً              

تقارير دولية تشير إلى أن إسرائيل ستصبح دولة بال مياه خالل ست إلى سبع سنوات تقريباً، حيث أنهـا                   
ياه باإلضافة إلى أنها تجلب مياهاً من تركيا عبر بالونات كبيرة من المياه             حالياً تستنزف كل ما لديها من م      

 هناك أطماع إسرائيلية في مياه نهر النيل منذ نشأة الـصهاينة فـي المنطقـة                -ثانياً. يتم جرها إلسرائيل  
عديد مـن   العربية وحلمهم القديم بأن تمتد دولتهم من النيل إلى الفرات، ويجب هنا التنبيه إلى أن هناك ال                

الدراسات والتقارير تشير إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل مع قادة أثيوبيا وأوغندا، وذلك عبـر إمـدادهم                 
باألموال الالزمة لبناء ستة سدود مائية على مياه نهر النيل األزرق في أثيوبيا، بهدف تنمية الزراعة فيها                 

كبيرة التي ستجنيها بالدهم من هـذه الـسدود فـي           وتوليد الطاقة الكهربائية وإغرائها بالمكاسب المالية ال      
المستقبل القريب، ولكن في الحقيقة إن المكاسب الحقيقية هي مكاسب إسرائيلية للضغط علـى الحكومـة                
المصرية ومضايقتها وتهديد أمنها القومي بفرض حصار على الموارد المائية االسـتراتيجية لهـا عبـر                

  .البوابة األثيوبية
 ألحد  2005-03-18خبراً بتاريخ   ' يديعوت أحرونوت '  نشرت صحيفة إسرائيلية     2005م   في العا  -ثالثاً

وهو أحد أهم علماء الجيش اإلسرائيلي      ' يوفال نيئان 'كبار الخبراء اإلسرائيليين في الفيزياء النووية يدعى        
ى نشره بكثافة في    الذي قال بالنص إن بالده قد طورت نباتاً لديه القدرة على تجفيف مياه النيل إذا ما جر                

منطقة بحيرة أسوان، وهذا يدل على أن هناك خططاً ودراسات جاهزة التنفيذ في حال نشوب أي خالف                 
  .بين مصر وإسرائيل في المستقبل سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو غير ذلك 

 بمركز بحـوث    من جهة أخرى حذر خبير المياه الدولي الدكتور أحمد فوزي دياب أستاذ الموارد المائية             
الصحراء على وجود مخطط أمريكي إسرائيلي يستهدف تدويل مياه نهر النيل والـضغط علـى مـصر                 
إلمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السالم المصرية، ودلل على ذلك بأن الواليات المتحدة تقوم حالياً ببناء                 

ة مع الكيان الـصهيوني، هـذا وقـد         قيادة مركزية بأفريقيا وبخاصة في أثيوبيا التي تحتفظ بعالقات متين         
كشف الخبير العربي دياب بأن الواليات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخزين المياه من بحيرة ناصـر                 
المصرية إلى أثيوبيا، من ثم تعبئتها في براميل تحملها سفن لبيعها خارج القارة األفريقية، ممـا سـيؤثر                  

  . آخر سيؤثر على األمن القومي المصريسلباً على حصة مصر من مياه النيل أو بمعنى
هذا وقد توقع الخبير العربي الدكتور غازي ربابعة في محاضرة له بالمركز الثقافي اإلعالمي بـأبوظبي                

 معلالً ذلك بأن إسرائيل مقبلة على       2015نشوب حرب بين مصر وإسرائيل على مياه نهر النيل قبل عام            
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دولة بال مياه خالل ست سنوات وأن مواردها المائية التي تقـدر            أزمة مائية شديدة وأن إسرائيل ستصبح       
من مخزونها المائي المتاح اذا ما ارتفعت فيه الملوحة بسبب االستهالك الخاطئ لـه أو بـسبب                 ' 10بـ  

المواد الكيميائية الموجودة في األرض بإسرائيل، وأضاف أن إسرائيل سوف تستنزف جميـع الوسـائل               
صادر مياه من دول الجوار ومن ثم ستضطر إلى استعمال القوة العسكرية بهدف             السلمية للحصول على م   

، من جهة أخرى تحدث الخبير ربابعة       'في إشارة إلى مياه نهر النيل       ' السيطرة على مصادر مياه أخرى      
 ألـف طالـب أفريقـي وأن هـؤالء قـد أنهـوا              20في محاضرته عن قيام إسرائيل بتدريس حـوالي         

يا في إسرائــــيل وهم حالياً يتبوأون مناصب سامية في بالدهم، وأشار الدكتور           دراساتهــــم العل 
ربابعة إلى مسألة التهديد األثيوبي ببنائها لعدد من السدود بمساعدة إسرائيل وهو ما يلوح إلى بوادر أزمة                 

وأخيـرا  . سياسية بين مصر وأثيوبيا، وربما إلى حرب في المستقبل بينهم على موارد مياه نهر النيـل                 
تجدر اإلشارة إلى التصريحات واللغة القوية التي تحدث فيها الرئيس المصري عن المساس بمياه النيـل،                
يعني المساس بأمن مصر القومي، وهو أمر ال تقبله مصر مطلقاً ولن تتهاون فيه، وأضاف أن مصر لن                  

إنها لن تتردد فـي إيـالم مـن         تستمر في صمتها وأنه إذا ما شعرت بأن هناك شيئاً يمس أمنها القومي ف             
يريدون أن يمسونها بسوء، وهي إشارة مبطنة من الرئيس المصري إلى قادة الكيان الصهيوني وأثيوبيا،               
هذا وقد حذرت الخارجية المصرية دول حوض النيل من التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري إلعادة                

 مليار متر مكعـب سـنوياً،       55 والبالغة نحو    تقسيم مياه النيل بطريقة تؤثر على حصة مصر من النهر         
 17ويأتي هذا التحذير المصري بعد أن أعلنت أوغندا األسبوع الحالي أنها ستقيم مشروعا إلنتاج نحـو                 

ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية على فروع نهر النيل بدون أن تأخذ أي موافقة مسبقة مـن القـاهرة                   
  .هذه الخطوات المنفردةوالخرطوم اللتين ترفضان عادة مثل 

  11/7/2009 ،القدس العربي
  

  ال نهاية تلوح في األفق.. مأزق المستوطنات  .38
  ويليام فاف

المواجهة بين إدارة أوباما وإسرائيل حول مستعمراتها داخل األراضي الفلسطينية بدأت كاختبـار لمـدى               
فـي  . تسوية في الشرق األوسط   استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات جادة حول           

  .الحقيقة ، إن لها أبعادا محتملة يتخيلها القالئل اليوم
اعتمد نتنياهو في البداية على الليكود وجماعات اللوبي الداعمة للمستوطنات في واشـنطن ، كمـا كـان          
يحدث دوما في الماضي ، وهي صيغة مخادعة تسمح للمستعمرات باالستمرار في مصادرة األراضـي               

فلسطينية وتوسيع المستوطنات ، فيما كانت الحكومة األميركية تشرف على مفاوضات مع الفلـسطينيين              ال
  . ال معنى لها اصال

رئيس الوزراء كان في أوروبا األسبوع الماضي ، وقال في اإلذاعة الرسمية اإليطالية ، أنه بعد أن أعلن                  
 -ستوطنات الجديدة يجـب أن يتوقـف ، فإنـه           الرئيس باراك أوباما في خطابه في القاهرة بأن بناء الم         

، لكنه وافق على دعوة أوباما الى حل الدولتين مع الفلسطينيين ، شريطة أن يجري               " ال" أجاب   -نتنياهو  
  .في السابق ، رفض نتنياهو اقتراح حل الدولتين. ذلك ضمن شروط محددة

ادة كاملة ، يكون لها سـيطرة علـى         الشروط التي وضعها ستمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية ذات سي         
مـن  . حدودها أو أمنها ، واقتصادها وتجارتها ومجالها الجوي ومياهها ومصادرها الطبيعيـة األخـرى             

  .الواضح أن هذه الشروط غير مقبولة ، كما هو القصد منها تماما
حكومته ، وبمثابة رسالة    اقتراح نتنياهو كان بمثابة رسالة الى الفلسطينيين بأن عليهم أال يتوقعوا شيئا من              

الى أوباما بأن إسرائيل تتوقع من الواليات المتحدة أال تطلب المزيد منها ، وأن تواصـل المفاوضـات                  
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... الفارغة التي استمرت منذ أن حاول الرئيس بوش األول مواجهة إسرائيل بشأن توسيع المـستوطنات              
  . وفشل

أعتقد بأننا كلما أمـضينا وقتـا فـي الجـدل حـول             : "مضى رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حديثه قائال      
  ".المستوطنات ، كلما أضعنا المزيد من الوقت بدال من التقدم نحو السالم

قبل ايام ، قام نتنياهو بزيارة رسمية الى فرنسا ، متوقعا أن يتلقى التهاني بسبب موافقته على إقامة دولة                   
لن تقبـل بعـد اآلن بالحيـل        "ركوزي بأن فرنسا    عوضا عن ذلك ، أخبره الرئيس نيكوال سا       . فلسطينية

  ".في المستوطنات" النمو الطبيعي"اإلسرائيلية التي يقصد منها التمويه على بناء المستوطنات بحجة 
وزير الخارجية اإلسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان ، كان قد وصف هذا الموقف في السابق بأنه يجعل مـن                  

يام ببناء المعابد اليهودية أو رياض األطفال ، أو إضافة حجرات لمنزل            الق) بالنسبة إلسرائيل (المستحيل  "
  ".عائلة

 وهـم   -ليبرمان ، الذي هاجر من مولدوفا الى إسرائيل ، يتمنى بأن يمنح المواطنين العرب في إسرائيل                 
 وثـائق هويـة خاصـة وأن يـتم          -من تبقى من السكان العرب األصليين في ما يدعى اليوم بإسرائيل            

قد يظن المرء أنهم في حال ما إذا رحلوا فعال فـإنهم سـوف يتركـون                . يعهم للهجرة من إسرائيل   تشج
  .شواغر عقارية قد تفي بحاجة عائالت المستوطنين اليهود الذين يسعون للتوسعة

كان من المخطط أن يلتقي نتنياهو يوم الخميس في باريس مع السيناتور األميركي السابق جورج ميتشل                
كمـا  ( الخاص للرئيس أوباما لشؤون الشرق األوسط ، ولكن الجانب األميركي ألغـى اللقـاء    ، المبعوث 

أعلن البيت األبيض بشكل    . ، وعاد ميتشل الى واشنطن    ) أفادت يديعوت أحرنوت ، الصحيفة اإلسرائيلية     
غير رسمي أنه لن يكون هناك المزيد من اللقاءات مع نتنياهو الى أن يـصبح هنـاك تجميـد حقيقـي                     

  .للمستوطنات
يعد هذا كله أمرا جيدا جدا اآلن ، فهو مبدئيا استعادة متأخرة جدا للعدالة والواقعية تقـوم بهـا الـسياسة                     
األميركية تجاه إسرائيل وفلسطين ، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل سيتم تعزيز الموقـف األميركـي المتعلـق                  

  ومة نتنياهو اإلنصياع؟بتجميد المستوطنات بعقوبات مالية أو سياسية اذا ما رفضت حك
. لقد جرى انتخاب نتنياهو كي يتحدى الواليات المتحدة فيما يتعلق بالمستوطنات وقيام الدولة الفلـسطينية              

بما أن عددا قليال من األشخاص الواعين في إسرائيل يرغبون في أن يخسروا دعـم واشـنطن ، فـإن                    
  .ياهوالعقوبات األميركية ، مبدئيا أيضا ، قد تدمر حكومة نتن

وماذا بعد؟ النشاط االستيطاني ، الذي يتواصل منذ حوالي أربعة عقود ، أصبح جزءا متممـا للتـصور                  
عدد المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربيـة       . اإلسرائيلي المتعلق بالمصير الوطني واألمن القومي     

ق التـي تـربط بينهـا       المستوطنات والطر . والجزء الفلسطيني من القدس يقترب اآلن من نصف مليون        
  .والمنشآت والمراكز األمنية تهيمن على حوالي أربعين بالمائة من أراضي الضفة الغربية

جيفري أرونسون ، العامل في مؤسسة السالم في الشرق األوسط فـي واشـنطن ، والمتعـاطف مـع                   
يمكن أن يتطلب   الفلسطينيين ، كتب يقول في أحدث صفحة إخبارية للمؤسسة أن تجميد بناء المستوطنات              

تلغي نظام تشجيع وتوسعة المستوطنات الذي تشارك فيه المؤسسة العسكرية وأذرع           "من إسرائيل فقط أن     
جهاز الدولة التشريعي والتنفيذي والمستوطنون والمنظمات العامـة والخاصـة والكميونـات المتعـددة              

  ".القوميات
قوات الدفاع ووكاالت التخطيط والميزانيـة      سيكون من الواجب تفكيك عناصر رئيسية في إدارة الدولة و         

  . والبرامج والمهن األمنية ، إضافة الى الحوافز التي تمنح لألفراد ومشاريع تطوير المستوطنات
عمال معقدا جدا ويتطلب قـرارا سياسـيا        "يستنتج أورونسون بأن التجميد الحقيقي يمكن أن يتطلب أيضا          

 إسرائيلية إال نتيجة لقرار أوسـع إلنهـاء اإلحـتالل الكامـل             إسرائيليا عميقا جدا لن تتخذه أي حكومة      
  .لألراضي الفلسطينية
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ذلك محال تماما دون إعادة بناء هائلة للعالقات األمنية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والـدول العربيـة                
حال على مـا    اذن ما هو األمر الممكن؟ إبقاء ال      . المجاورة بضمانة دولية ، وهو أمر ال يمكن حتى تخيله         

  .هو عليه؟ إن توضيحا لسياسة إدارة أوباما بهذا الشأن أمر أساسي
  25/6/2009" تروث ديغ"

  11/7/2009الدستور، 
  

  تعديالت بريطانية لحماية المجازر االسرائيلية  .39
  رأي القدس

جاك سترو وزير العدل البريطاني، وأحد أبرز رجاالت توني بلير رئـيس الـوزراء الـسابق الحليـف                  
ئيسي للواليات المتحدة في حروبها ضد العراق وأفغانستان، يستعد الجراء تعديالت على درجة كبيرة              الر

من الخطورة تتمثل في الغاء القوانين التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب اثناء مرورهم في األراضـي                
  .البريطانية، واقتصار هذه القوانين على المواطنين او المقيمين فقط في بريطانيا

لهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق االنسان برفع قـضايا ضـد مـسؤولين وقـادة                   ا
عسكريين اسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنـانيين اثنـاء العـدوان               

  .2006االسرائيلي على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وجنوب لبنان في صيف عام 
 القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنـود               هذه التعديالت 

القانون الدولي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد االنـسانية فـي اي مكـان                 
  .يتواجدون فيه، كما انها تشكل اهانة لقيم العدالة الغربية، ومنظمات حقوق االنسان

جرمي الحرب المقيمين في بريطانيا امر جيد دون أدنى شك، سواء كان هؤالء من المـواطنين                محاكمة م 
البريطانيين او المقيمين في بريطانيا وفق تشريعات اللجوء السياسي، ولكن بريطانيا التي شاركت بوضع              

فـي حـق    القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشأن مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بسبب جـرائمهم             
اليهود، مطالبة بالتمسك بهــذه القوانين، بل وتشديدها حتى تشمل من يرتكبون جــرائم ضد العـرب               
والمسلمين، بل وكل الجنسيات واألعراق األخــرى، حتى يعرف هؤالء ان ال مكان آمنا لهم في العالم                

  .الحر
السرائيليين التوقف في بريطانيـا     فبسبب هذه القوانين البريطانية الصارمة تجنب الكثير من الجنراالت ا         

خشية ان يواجهوا االعتقال والمثول امام المحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قانـا بجنـوب لبنـان                  
  .وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها آالف األبرياء

لقوانين هذه، وبمـا    يبدو ان اللوبي االسرائيلي نجح في الضغط على الحكومة العمالية البريطانية لتغيير ا            
يسمح لمجرمي الحرب االسرائيليين بزيارة بريطانيا او المرور عبر أراضيها دون أي خـوف او قلـق،                 

  .تماماً مثلما نجح في فرض تعديالت مماثلة في دول أخرى مثل اسبانيا
ـ                 و تـشديد   وهكذا بات واضحاً ان القوانين ال تعدل في بريطانيا او اوروبا إال ألمرين أساسيين، األول ه

الخناق على المسلمين واستهدافهم تحت ستار مكافحة االرهاب، او لتوفير الحمايـة لمجرمـي الحـرب                
  .االسرائيليين، ومنع أي محاكمات قانونية لهم بسبب المجازر التي ارتكبوها

، فقوانين الطوارئ التي تبيح اعتقال أي شخص ترى األجهزة األمنية انه يهدد األمن القومي البريطـاني               
وبهـدف  ) سـبتمبر (دون محاكمات ألطول فترة ممكنة، لم تظهر اال بعد احداث الحادي عشر من ايلول               

وهنـاك  . تطبيقها على شخصيات اسالمية، واستخدامها كعنصر تهديد وارهاب ألبناء الجاليـة المـسلمة            
  .العشرات محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات
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عن حقوق االنسان في بريطانيا باطالق حملة لمعارضة هذه التعـديالت،           اننا نطالب المنظمات المدافعة     
والحيلولة دون اقرارها من قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا وقوانينها               

  .وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي
محرقة يجب ان ال يفلتوا من العدالـة،        مجرمو الحرب، ومرتكبو جرائم ضد االنسانية من احفاد ضحايا ال         

سواء في بريطانيا او غيرها من الدول األوروبية، والشيء نفسه يقال ايـضاً عـن مجرمـي الحـرب                   
  .البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب العراق األخيرة
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