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***  

  
   " قلقيليةعملية"حماس تدرس تعليق مشاوراتها في حوار القاهرة احتجاًجا على  .1

فوزي " حماس"الناطق باسم   ، من قلقيلية، أن     أ ف ب  و رويترز،   عن وكالتي ،  1/6/2009الحياة،  ذكرت  
ال معنى للحديث عن أي حوار مع حركة فتح في ظل ما جرى أو ما               "اعتبر في بيان صحافي أن       برهوم

حركـة حمـاس    وحركة فتح ضد    ) عباس(يجري من تصعيد يومي خطير من قبل أجهزة أمن أبو مازن            
تختار إما الحوار وإما االرتماء في أحضان       "أن  " فتح"وقال إن على    ". وأبنائها وقياداتها في الضفة الغربية    

  ".العدو الصهيوني واستكمال دورها التصفوي
الشهيد القائد المجاهد محمد السمان قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في شمال الضفة "ونعى البيان 
اعده الشهيد القائد المجاهد محمد ياسين اللذين سقطا برصاص الغدر والخيانة في مدينة المحتلة ومس

إطالق النار "وأكدت أنه تم ". قلقيلية الصمود بعد مالحقتهما ومحاصرتهما من قبل أجهزة أمن السلطة
  ".عليهما بدم بارد بعدما رفضا تسليم نفسيهما

تعكف في هذه االثناء على " مؤتمر صحافي أن الحركة صالح البردويل خالل" حماس"وأكد القيادي في 
الراعية مصر "وطالب ". دراسة تعليق مشاركتها في حوار القاهرة احتجاجاً على هذه الجرائم المتالحقة
  ".بإلزام عباس بوقف االعتقاالت السياسية واإلفراج عن المعتقلين السياسيين كافة

ركة نائب ممثل حماس في سورية قـال ان تـداعيات            علي ب  ، أن 1/6/2009القدس العربي،   وأضافت  
اولى نتـائج زيـارة     "، مشيرا الى ان الجريمة هي       "ستكون خطيرة على الحوار الفلسطيني    "احداث قلقيلية   

  ".عباس الى واشنطن
التدخل لدى سلطة عباس لوقف جرائمها بحق الشعب الفلـسطيني فـي الـضفة              "وطالب بركة مصر بـ     
يعنـي تعطيـل   "، واكد ان استمرار هذه الممارسـات        "جميع المعتقلين السياسيين  الغربية، واطالق سراح    

  ".الحوار والجهود المصرية الهادفة الى انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة
 أن   أكـد  "حمـاس "سامي أبو زهري المتحدث باسم حركـة        ، أن   1/6/2009صحيفة فلسطين،    ونشرت

صريحات رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عبـاس حـول          اغتيال المجاهدين في قلقيلية هو ترجمة لت      
  .التزامه بتنفيذ التزامات خطة خارطة الطريق

وشدد أبو زهري في تصريحات متلفزة أمس، على أن هذه الجريمة وغيرها تجري بغطاء من عبـاس،                 
وطالـب   .يةالذي أكد في تصريحاته بواشنطن أنه ملتزم بخطة خارطة الطريق التي تفرض التزامات أمن             

الفصائل باتخاذ موقف من جرائم األجهزة األمنية، مشددا على أن استمرار الموقف غير المتوازن لبعض               
  .الفصائل يغري قادة هذه األجهزة في إجرامها
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عملية قلقيلية   القيادي في حماس، عدإسماعيل رضوان،أن   من غزة،   31/5/2009قدس برس،    وجاء في 
مع الرئيس األمريكي باراك اوباما     " المنتهية واليته " للقاء رئيس السلطة محمود عباس       الثمرة األولى  "بأنها

  ".الذي تعهد من خالله بموصلة مسيرة مالحقة المقاومين والحفاظ على امن االحتالل
  

   ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بمصالح شعبنا األجهزة:عباس .2
 أن يوسف الشايب وحامد جاد، غزة ورام اهللا  مراسليها فينقالً عن 1/6/2009الغد، األردن، نشرت 

ستضرب بيد "الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أمس إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
  ".من حديد كل من يحاول العبث باألمن في الضفة الغربية

القتلى الثالثة من عناصر األجهزة ) اوف(ونعى عباس في بيان بثته وكالة الصحافة الفلسطينية الرسمية 
  .]في قلقيلية [األمنية الذين لقوا حتفهم في االشتباكات

وكالة األنباء الفلسطينية أن .) ب.ف.أ(و )رويترز(نقالً عن وكالتي  1/6/2009الحياة، وأضافت 
 على أمن هذه األجهزة ستواصل دورها الوطني وستظل العين الساهرة"الرسمية نقلت عن عباس قوله إن 

ودعا  ."الوطن والمواطن وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح شعبنا العليا
أبناء الشعب الفلسطيني بفئاته كافة إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادته الشرعية "عباس، بحسب الوكالة، 

قانون الذين ليس لهم سوى الخارجين عن ال"ووصف مسلحي حماس بـ. "وااللتفاف خلف قيادته الوطنية
  ."خلق حال من البلبلة وعدم االستقرار وتهديد أمن شعبنا ومصالحه الوطنية العليا

  
  الضغوط الخارجية عقبة أمام الوفاق الفلسطيني :هنية .3

قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أن الجولة االخيرة من حوار الفصائل                
قد حققت بعض التقدم ولكنها لم تحدث االختراق المطلوب بشان القـضايا الجوهريـة محـل                في القاهرة   

وأضاف أن الضغوطات الخارجية والتدخل الخارجي هو الذي يقف عقبة امام امكانية تحقيـق               . الخالف
واوضح هنية في مؤتمر صحفي عقب صالة الجمعة في مـسجد القـسام فـي مخـيم      . وفاق فلسطيني
كما اكد هنيـة     . نجاح الحوار الذي ترعاه مصر رهين بوقف ماسماه بالتدخالت الخارجية         النصيرات أن   

تحقيق بعض التقدم في ملف منظمة التحرير وقال ان احد ضمانات اي اتفاق هو اعادة ترتيب المنظمـة                  
  . على اسس جديدة وبناء مؤسساتها بما يكفل تمثيل كافة القوى وفي مقدمتها فتح وحماس

  1/6/2009بي بي سي 
  

  "االنتظار" الوحيد هو  دوري إن:"واشنطن بوست"لـأبو مازن  .4
أكد أبو مازن في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نـشرتها يـوم             :  محمد سعيد  - الدستور   -واشنطن  

سـأنتظر  . سأنتظر حماس ألن تقبـل االلتزامـات الدوليـة   "وقال " االنتظار"الجمعة إن دوره الوحيد هو   
النـاس  .. وإلى أن يحدث ذلك فإننا في الضفة الغربية لدينا واقعية جيدة          . المستوطناتإسرائيل ألن تجمد    

وقال أبو مازن إنه سيرفض استئناف أي مفاوضات مع إسرائيل إلـى أن تلبـي                ."يعيشون حياة طبيعية  
بناء مطالبه كما أنه لن يوافق على مساعدة جورج ميتشيل إلقناع الدول العربية للقيام بإجراءات صغيرة ل               

ال نستطيع التحدث إلى العرب حتى توافق إسرائيل على تجميد المستوطنات وتعترف بحل             "الثقة موضحا   
  ."الدولتين ، وحتى ذلك فإننا ال نستطيع التحدث إلى أي كان

إن .. األميركيـون هـم قـادة العـالم       "ودعا أبو مازن الواليات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل قائال           
لقد استخدموا وزنهم قبل عامين في الضغط علينـا ،          . خدام وزنهم مع أي كان في العالم      باستطاعتهم است 

  ."عليكم االمتثال لشروطنا: واآلن ينبغي أن يقولوا لإلسرائيليين
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وكشف عباس أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت عرض أمامه خارطة لدولة فلسطينية              
فة الغربية ، لكنه اشتكى من أن أولمرت رفض إعطاءه نـسخة مـن               في المئة من أراضي الض     97على  

الخارطة ، مؤكدا أن أولمرت قبل مبدأ حق العودة لالجئين الفلسطينيين وهو أمر لـم يقـره أي رئـيس                    
وأضاف أبو مازن أن أولمرت عرض إعادة توطين آالف الفلـسطينيين فـي             . حكومة إسرائيلية من قبل   

عرض أولمرت كان أكثر كرما للفلسطينيين من بوش أو بيـل كلينتـون ،              وقال أبو مازن إن     . إسرائيل
غير أنه قال إنه قد رفض العرض بـدعوى  . مشيرا إلى استحالة قيام أوباما أو أي حكومة إسرائيلية بذلك 

  ."الفجوات كانت واسعة"أن 
  1/6/2009الدستور،  

  
  تغيير في مبادرة السالمد أال ويؤك... اهللا الثاني على نتائج زيارته واشنطن عباس يطلع عبد .5

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود أي تغيير علـى المبـادرة العربيـة              :  حاتم العبادي  -عمان  
اهللا الثاني في    للسالم، وقال في تصريحات صحافية عقب مباحثات أجراها مع العاهل األردني الملك عبد            

  .»رة وال أحد يستطيع أن يغير فيهاال أساس من الصحة ألي تغيير في المباد«عمان أمس 
اهللا الثاني أطلعه فيه على نتائج المباحثات التي أجراها مؤخرا فـي             وأبدى أمس في عمان عقب لقاء عبد      

استعداد الفلسطينيين دائما ألي التـزام تفرضـه عمليـة          «: واشنطن مع الرئيس األميركي باراك أوباما     
ه األميركيون، الذين طالبوا اإلسرائيليين بتنفيذه، لتأتي بعـد         ما ذكره سالفا يستوعب   «وأضاف أن    .»السالم

  .»ذلك خطوات العودة إلى المفاوضات على أساس خطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية
ال بد من تطبيق البند األول من خطة خارطـة          «الموقف األميركي من عملية السالم يفيد بأنه        «: وقال إن 
ول على وقف النشاطات االستيطانية في األراضي المحتلة وانسحاب إسـرائيل           وينص البند األ  . »الطريق

مـا  «: وأضاف أن  .2000من المناطق الفلسطينية التي أعادت احتاللها منذ اندالع االنتفاضة في سبتمبر            
 قام به الفلسطينيون وما يجب أن يقوم به اإلسرائيليون يهدف إلى تمهيد الجو النطالق عملية السالم على                

إننا سنقوم بأي التـزام لـم نقـم بـه           «: وقال .»أساس النتائج التي تمت مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة       
على الجانب اإلسرائيلي التزامات، منها وقف االستيطان بما في ذلـك النمـو             «: ، الفتا إلى أن   »وسنكمله

 بد من أن ننـسق موقفنـا        نحن في العادة في أي زيارة نقوم بها ال        «: وقال عباس  .»الطبيعي وغير ذلك  
بشكل كامل مع الدول العربية وبالذات مع األردن، وبعد العودة من أميركا واالتصاالت التـي أجريناهـا      

  .»في الصورة ونتشاور حول المستقبل) عبداهللا(والمواضيع التي بحثناها، كان ال بد أن نضع الملك 
ة األميركية الضغط على إسرائيل لوقف بنائهـا        وحول المستوطنات اإلسرائيلية وفيما إذا طلب من اإلدار       

فعندما نقرأ  .. المسألة ليست التزاما أو عدم التزام، كما أنه ليس هناك شروط مسبقة           «قال الرئيس عباس    
  .»خطة خارطة الطريق، نجد هناك التزامات على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

س عباس أن نجاح الحوار يـصب فـي المـصلحة           الفلسطيني أكد الرئي  -وفيما يخص الحوار الفلسطيني   
، مشيرا إلى أن التنسيق مع المصريين مستمر فـي هـذا            »من مصلحتنا أن ينجح   «الوطنية الفلسطينية و    

  .الشأن
 1/6/2009العرب، قطر، 

  
  أشعر باألسف واألسى لما حصل في قلقيلية ولكن ال نعتذر عنه: فياض .6

د رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض تصميم السلطة على أك ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 
  عقب االشتباكات التي أدت إلى [ قلقيلية فرض النظام العام وسيادة القانون، وقال لدى وصوله إلى مدينة
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أشعر باألسف واألسى لما حصل، لكننا ال نعتذر عنه، فقواتنا قامت بواجبها الوطني  "]مقتل ستة أشخاص
  ".ة على فرض النظام العام وسيادة القانونوالسلطة مصمم

  1/6/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"تم تصفية خلية القسام ألنها تهدد االتفاقيات مع : حسين الشيخ .7
حسين الشيخ أمين سر حركة فتح في الضفة  أن وكاالت نقالً عن ال1/6/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

إلسرائيلي قال إن خلية كتائب القسام في قلقيلية، تم  مع الجانب اواالرتباطول التنسيق ؤالغربية ومس
 والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الطرف اإلسرائيلي، كما االتفاقياتتصفيتها ألنها كانت تهدد جميع 

وأضاف الشيخ لبرنامج الظهيرة في اإلذاعة  .حسب قوله، أنها كانت تهدد األمن في كل منطقة الشمال
التابعة لكتائب القسام بناء على معلومات استخباراتية " السمان" إنه تم مالحقة مجموعة اإلسرائيلية العامة،

رداً على سؤال حول وجود مجموعات أخرى لكتائب الشيخ وعقّب  .محددة أدت إلى تصفية المجموعة
 مالحقته ما يهمنا اآلن أن من يهدد األمن ومن يخرق ويخرج عن القانون سيتم" :القسام في المنطقة، قائالً

 أو التصفية وهم مسئولون عما يجري بحقهم ولن نجعل األمر يتدهور كما كان في غزة وقد باالعتقالإما 
وأبدى الشيخ أسفه تجاه مقتل عناصر األجهزة األمنية الفلسطينية في  ".أوضحنا ذلك لجميع الفصائل

ريبية كانت تهدد األمن، تمت ليلة أمس كانت عملية محددة في قلقيلية ضد مجموعة تخ": الضفة قائالً
  ". من الشرطة الفلسطينية وتم القضاء على عناصر المجموعة التخريبية أيضا3مواجهتهم ولألسف قتل 

 حسين الشيخ توعد الجناح العسكري  إلى أنرام اهللامن  31/5/2009 قدس برس،وأشارت وكالة 
على مسلحي القسام في : "، وقال"بعنف وشراسة إن لم يسلموا أنفسهم"بالتعامل معها  لحركة حماس

في الشيخ وكشف  ".الضفة الغربية تسليم أسلحتهم، وأن ينضبطوا للتعليمات الصادرة من األجهزة األمنية
عن أن التعليمات الصادرة لدى / فلسطين/على تلفزيون ) 31/5(تصريح أدلى به مساء يوم األحد 

سنواجه : "وتابع ".الت تستهدف االستقرار الداخليالعمل بشدة وبحزم مع أي محاو"األجهزة األمنية هي 
أي محاوالت لنقل ما جرى في غزة إلى الضفة بعنف وبشراسة ولن نسمح بحدوث ذلك مهما كان الثمن، 

  .، وفق قوله"؛ فإن األجهزة األمنية ستضرب بيد من حديد)حماس في الضفة(وإذا تمادوا 
  

  "غزةبانقالب مشابه لما جرى "اس لتنفيذ مواجهات قلقيلية جزء من محاوالت حم: الضميري .8
 أن يوسف الشايب وحامد جاد، غزة ورام اهللا نقالً عن مراسليها في 1/6/2009الغد، األردن، نشرت 

العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، قال في مؤتمر صحافي عقده في رام 
القتيلين من حركة حماس جاءت بعد إطالق النار من قبلهما على إن محاولة اعتقال "اهللا بعد ظهر أمس، 

دورية لألجهزة األمنية الفلسطينية، وإنها تواصلت منذ التاسعة مساء وحتى السادسة فجراً، وأنه تم 
التفاوض معهما لتسليم نفسيهما، لكنهما رفضا، رغم تدخل العديد من الوجهاء وزعماء العشائر في 

  ". إطالق النار على قوات األمن الفلسطينيةالمدينة، وبادرا إلى
حين توجه ثالثة من أفراد األجهزة األمنية إلى البناية للحديث مع مطلقي النار عن قرب تم "وأضاف 

على إثرها فوراً، وعندها تم اتخاذ قرار باقتحام المبنى، وأن القرار ) استشهدوا(استهدافهم بقنبلة يدوية 
ة األمنية قبل استهدافها مباشرة باعتقالهما بتهمة إطالق النار على األجهزة الذي اتخذته قيادات األجهز

طلبنا من "وأضاف الضميري  ".األمنية، دون المبادرة إلى إطالق النار عليهما، وهو ما حدث فعالً
السكان إخالء المنطقة، وعملنا جاهدين على عدم وقوع المزيد من الضحايا، إال أنه ومن الواضح أن 

يمات الصادرة لهذين المسلحين من قبل قيادات حماس كانت تقضي بمهاجمة وقتل أعضاء ومنتسبي التعل
  ".أجهزة األمن الفلسطيني، وهذا ما أكدته بيانات سابقة لكتائب القسام
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حول ما إذا كان العمل فردياً أو أن ثمة شبكات مسلحة لحماس داخل الضفة " الغد"وفي رد على سؤال لـ
هناك معلومات واضحة تشير إلى أن هناك أفرادا ينتسبون إلى حماس، وبالتحديد خاليا "الغربية، قال 

أمنية فيها، كانت مهمتها جمع المعلومات عن مواقع ورموز، وكوادر تابعة لألجهزة األمنية الفلسطينية، 
  ).مجد(والقيام بتصويرها، بهدف استهدافها، وقد أطلقت على نفسها اسم 

لى أن ععدنان الضميري شدد أن .) ب.ف.أ(و )رويترز(نقالً عن وكالتي  1/6/2009الحياة، وأضافت 
قوى األمن لن تسمح ألي كان باالعتداء على القانون، وتخزين األسلحة والمتفجرات في األماكن السكنية "

فرض سيادة القانون في كل شارع وحي فلسطيني "، وأنها مصممة على "إلعادة الفوضى والفلتان األمني
بالغ الخطورة، وال يهدف إلى إعاقة الحوار، بل هو محاولة لنسفه حين "واعتبر أن ما جرى . "الضفةفي 

آالف الطلقات النارية أطلقت على عناصر "وقال إن . "تقوم مجموعة مسلحة باستهداف أفراد األمن
  .، مضيفاً أنه عثر على كميات كبيرة من المتفجرات في مخبأ حماس"األجهزة األمنية

 عدنان الضميري أشار في تصريحات خاصة  أنرام اهللامن  31/5/2009 قدس برس،اء في وكالة وج
انقالب مشابه "إلى أن مواجهات قلقيلية هي جزء من محاوالت حماس لتنفيذ ما أسماه بـ" قدس برس"لـ 

قادة حماس منذ فترة يحرضون عناصرهم الستهداف قوى األمن، وقد : "، وقال"لما جرى في غزة
طنا مجموعة بيانات من حماس بهذا الخصوص، وضبطنا كميات كبيرة من المتفجرات محلية الصنع ضب

في أحد المساجد والبيوت، والذي يتتبع وسائل يوميا يستطيع أن يلمس تحريض قادة حماس لعناصرهم 
  .ه، على حد تعبير"في الضفة لعمل انقالب جديد، لكن قوى األمن لن تسمح بذلك

  
 سلطة رام اهللا المسؤولية الكاملة عن أحداث قلقيلية وتداعياتها ّمل قيادةحكومة هنية تح .9

 حملت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، قيادة سلطة رام اهللا المسؤولية الكاملة :غزة
 النونو وقال طاهر .في الضفة الغربية، وتداعياتها" كتائب عز الدين القسام"عن اغتيال اثنين من قادة 

إن هذه ): "31/5(نسخة منه يوم األحد " قدس برس"الناطق باسم الحكومة في تصريح مكتوب، وصل 
  ".الجريمة تشير إلى مدى تعطش هذه األجهزة للدم ومدى اإلخالص في التعاون مع االحتالل

قوات "هم بأنها ، متهمة من قتل"شهيدا المقاومة الفلسطينية"ونعت حكومة هنية السمان وياسين باعتبارهما 
واعتبرت أن ما حدث في قلقيلية بأنه  .، على حد تعبيرها"خارجة على القانون متعاونة أمنياً مع االحتالل

امتداد طبيعي الغتيال قادة المقاومة في الخليل والمالحقة اليومية من قبل المليشيا الخارجة على القانون "
ون التي تشرف عليها اللجنة األمنية الثالثية برئاسة لعناصر المقاومة، واعتقال المئات منهم في السج

  .، حسب النونو"أمريكية ومراقبة إسرائيلية
  31/5/2009 قدس برس،

  
  "إسرائيل"قوات أمن السلطة تستهدف استئصال المقاومة نيابة عن : الغصين .10

 قادة ،زةحكومة المقالة في قطاع غال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ، دعا إيهاب الغصين:غزة
عدم تسليم أنفسهم لألجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا،  المقاومة في الضفة الغربية إلى

بشدة إقدام " قدس برس"وانتقد الغصين في تصريحات خاصة لـ ."إسرائيل"ـواالستمرار في مقاومتهم ل
خطوة "قلقيلية ووصف ذلك بأنه أجهزة األمن التابعة للسلطة على اغتيال قائد كتائب القسام ومساعده في 

واستبعد الغصين أي عالقة لمواجهات اليوم في  .تؤكد استمرار السلطة في تنفيذ خارطة الطريق" خيانية
  . قتلى من الطرفي6قلقيلية بين عناصر من كتائب القسام واألجهزة األمنية في رام اهللا والتي خلفت 

 هدفه عناصر حماس فحسب، وإنما ضرب المقاومة وأشار الغصين إلى أن استهداف أجهزة األمن ليس
المقصود بما جرى في قلقيلية ليس فقط حركة حماس وال جناحها العسكري، وإنما : "من األساس، وقال

المقاومة بالكامل، فقد تم استهداف عناصر من الجهاد اإلسالمي في السابق ومالحقة عدد من عناصر 
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ق بنهج متكامل جوهره ضرب المقاومة من األصل وتصفية شهداء األقصى، مما يعني أن األمر يتعل
القضية الفلسطينية من الضفة الغربية، وهو ما يستوجب من قادة المقاومة أن يرفضوا تسليم أنفسهم 
ألجهزة أمنية تأكد بالملموس أنها تنسق مباشرة مع العدو اإلسرائيلي، وتضرب المقاومة نيابة عنه، كما 

لفلسطيني في الضفة الغربية وأنصارهم في العالم إلى أن يهبوا للتنديد بهذا النهج يتطلب من أبناء الشعب ا
  .، على حد تعبيره"الذي ال يستفيد منه إال العدو وتخسر بسببه القضية الفلسطينية

  31/5/2009 قدس برس،
  

   في قلقيلية مسؤولية اغتيال قادة القسامعباسل رئاسة التشريعي تحّم .11
ولية ؤقانونياً، مس" المنتهية واليته"تشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس ل المجلس الحم :غزة

تحمل " :أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة. وقال د .اغتيال قادة كتائب القسام في شمال الضفة
منية في رئاسة المجلس التشريعي محمود عباس، المنتهية واليته، وحكومة سالم فياض وقادة األجهزة األ

الضفة الغربية المحتلة التي تأتمر بأمر الجنرال األمريكي دايتون، نتائج جرائمهم البشعة والتي تعتبر 
وأكد بحر، في بيان أمس،  ".خيانة عظمى للشعب الفلسطيني وطعنة في ظهر األمة العربية واإلسالمية

ن بين أجهزة أمن السلطة وجيش نسخة عنه، أن تنفيذ عملية االغتيال بالتعاو" فلسطين"تلقت صحيفة 
إن أجهزة دايتون أصبحت أداة لتنفيذ السياسة : "وقال ".أمر ال يمكن السكوت عليه"االحتالل اإلسرائيلي 

الصهيونية في مالحقة المقاومة الفلسطينية، وقد دخلت سياستهم مرحلة خطيرة ال يمكن السكوت عنها 
ف المئات منهم وتعريضهم للتعذيب الشديد وابتزاز وهي القتل المباشر للمقاومين واستمرار اختطا

  ".عائالتهم واستخدامهم دروعاً بشرية على غرار سياسة االحتالل
ووضع حد (..) تحمل المسؤولية وإعالن موقف واضح وصريح" ودعا بحر الفصائل الفلسطينية إلى

ة ومطاردة العديد منهم الستمرار اختطاف مئات المقاومين وتعذيبهم في سجون عباس في الضفة الغربي
  .، حسب تعبير البيان"من قبل األجهزة األمنية وقوات االحتالل الصهيوني في دور تكاملي بين الجانبين

في مواجهة جرائم األجهزة األمنية في الضفة "وحث رئيس المجلس التشريعي على الترابط والوحدة 
  ".الغربية والتصدي لها وتوفير الحماية للمقاومة

  1/6/2009لسطين، صحيفة ف
  

  واالحتالل" أمن السلطة"قلقيلية تمت بالتنسيق بين  عملية: النائب البيتاوي .12
أدان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح حامد  : محمد األيوبي- غزة

منتهي "محمود عباس البيتاوي، جريمة االغتيال البشعة التي قامت بها األجهزة األمنية التابعة للرئيس 
بحق اثنين من مجاهدي القسام في مدينة قلقيلية، مشيراً إلى أن عملية االغتيال تمت بالتنسيق بين " الوالية

على أن هذه الجريمة " فلسطين"وشدد البيتاوي في حديث خاص لـ .األجهزة األمنية والعدو اإلسرائيلي
وتنفيذ أوامر المجرم كيث ) إسرائيل(و"  رام اهللاأمن"استحقاق وثمرة لما يسمى بالتنسيق األمني بين 

  .. وفق قوله" دايتون الذي دأب على إيقاع الفرقة والفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني
األجهزة األمنية بمحاولة إفشال الحوار الفلسطيني، ووضع المزيد من العقبات في طريق بيتاوي واتهم ال

.  توجه للمصالحة تقوم هذه األجهزة بأعمال الفلتان إلفشال ذلكالتصالح، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك
وذكر البيتاوي أن تعثر الحوار هو نتيجة تعنت حركة فتح ورضوخها للفيتو األمريكي اإلسرائيلي، 

  . ووجود أفراد من األجهزة األمنية لديها أجندة خاصة مرتبطة بالعدو اإلسرائيلي
  1/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  "إسرائيل" ضاغط على أميركي بتحرك إال للمفاوضات أفق ال: الشكعة .13
 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المحامي غسان - من غسان الكتوت -نابلس 

الشكعة ان عملية تفعيل المنظمة تجري في الحدود الدنيا، معتبرا ان عمل دوائر المنظمة المختلفة 
لة حاليا هي دائرة المفاوضات ودائرة امانة السر اال ان المنظمة بهيكليتها وان الدوائر الفعا. يتحسن

واشار الشكعة خالل لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه  .اصبحت تابعة للسلطة وفي هذا قلب لالمور
في الذكرى الخامسة واالربعين لتأسيس منظمة التحرير الى ان هناك نقصا ينبغي تغطيته في اعضاء 

 . التنفيذية والمجلس المركزي بعد وفاة عدد من االعضاء بمن فيهم الرئيس الراحل ياسر عرفاتاللجنة
واوضح الشكعة ان هناك قضيتين اساسيتين على جدول اعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة اوالهما 

ة هي والقضية الثاني. حيث هناك قرار بوقف التفاوض واالتصاالت. المفاوضات مع الجانب االسرائيلي
االنقسام الداخلي وهناك اقتراح مصري بتشكيل لجنة تنفيذية يرأسها الرئيس ابو مازن ولكن هذا االقتراح 

 .يكرس االنقسام من خالل تكريس وجود حكومتين واحدة في رام اهللا واخرى في غزة
ابات رئاسية وقال ان انهاء االنقسام يبدأ بالتوافق على حكومة انتقالية مهمتها التحضير الجراء انتخ

وتشريعية وادارة امور الوطن بشقيه، وكذلك انتخابات مجلس وطني علما ان جميع المجالس السابقة 
 تم االتفاق على 2005كانت تتم بالتوافق وتشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولكن بعد اتفاق القاهرة 

 .ان تجري انتخابات المجلس الوطني على اساس التمثيل النسبي
ان يكون لها برنامجها واستراتيجيتها الخاصة، ولكن ليس من حقها ان " حماس"لشكعة ان من حق وقال ا

وعن المرحلة التي وصلت اليها عملية تطوير المنظمة، قال الشكعة ان  .تفرض رأيها على االخرين
لكن جاء  وتم قطع اشواط في ذلك، و2005هناك خطة لتطوير المنظمة تم االتفاق عليها في القاهرة عام 

  .االنقالب واوقف عملية التطوير
 31/5/2009القدس، فلسطين، 

  
   مغادرة غزةمن فتح امنع نواباألجهزة األمنية في الحكومة المقالة ت .14

منعت األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة أربعة : يوسف الشايب وحامد جاد -غزة-رام اهللا
غادرة غزة والسفر إلى مدينة رام اهللا حيث احتجزت عند معبر بيت من نواب كتلة فتح البرلمانية من م

شمال قطاع غزة حقائب سفر النواب األربعة وتحفظت على كافة ما بحوزتهم من أوراق " ايرز"حانون 
اعتداء حماس على نواب كتلتها واحتجازهم تحت "ودانت كتلة فتح البرلمانية  .ثبوتية وهواتف خلوية
عات، أثناء توجههم إلى الضفة الغربية وتفتيشهم بشكل مهين ومصادرة أجهزتهم أشعة الشمس لعدة سا

الخلوية ومنعهم من السفر في إطار ممارسة مهامهم النيابية التي انتخبوا من اجلها في انتهاك واضح 
  ".لحصانتهم البرلمانية

ألجهزة األمنية لكوادر من ومن جهته نفى إيهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية المقالة في غزة اعتقال ا
، وما قامت به فتح من تحويل "نحن ال نعتقل أحد على خلفية المقاومة"كتائب شهداء األقصى بقوله 

  .البوصلة عن جريمة قلقيليه هو للتغطية على الجريمة التي ارتكبتها اجهزة األمنية بالضفة
  1/6/2009الغد، األردن، 

  
  " السمان"على معلومات إسرائيلية في تصفية أمن الضفة اعتمد : اإلسرائيلي الجيش .15

في أول تعليق للجهات الرسمية اإلسرائيلية على تصفية قائد كتائب القسام في            : وكاالت - القدس المحتلة 
شمال الضفة الغربية، محمد السمان على يد األجهزة األمنية هناك، أكدت مصادر في جـيش االحـتالل                 

وأن تـصفيته تكتـسب أهميـة       ، )إسرائيل(ل عن عدة عمليات ضد      مسئو" محمد السمان "اإلسرائيلي أن   
  .خاصة
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وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتمدت علـى معلومـات اسـتخبارية               
وأضافت اإلذاعة إن السمان كـان       .إسرائيلية ومن خاللها قامت بتحديد أماكن المطلوبين واشتبكت معهم        

نية اإلسرائيلية وحاول الجيش اإلسرائيلي قتله أو اعتقاله عدة مرات وفشل في ذلك،             مطلوبا لألجهزة األم  
  .ولكن السلطة استطاعت أن تفعل ذلك بعد ستة أعوام من المطاردة

 1/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

 الضفة الغربية ستقف بالمرصاد للخونة والمرتزقة : المصريمشير  .16
البرلمانية، خالل كلمة له في نهاية مسيرة نظمتها " اسحم"مشير المصري أمين سر كتلة قال : غزة

للتنديد باغتيال محمد السمان ومحمد ياسين من قادة ) 31/5(شمال قطاع غزة مساء اليوم األحد " حماس"
إن الضفة الغربية ستقف بالمرصاد للخونة والمرتزقة أتباع عباس فياض، وإن حماس ": "كتائب القسام"

، على حد تعبيره، مشيراً إلى إعالن الرئيس عباس "بية وستبقى قائدة المقاومةلن تركع في الضفة الغر
وأضاف مشير المصري  .في واشنطن تطبيقه للشق األول من خارطة الطريق ومحاربته المقاومة

، "أنت صهيوني أكثر من الصهاينة، وأنت أمريكي أكثر من األمريكان: "مخاطباً الرئيس عباس بالقول
  .حسب قوله

  31/5/2009 برس، قدس
  

 "شرف المقاومة"كتائب القسام تمنح السمان وياسين وسام  .17
شرف "منح محمد السمان ومحمد ياسين، وهما من قادتها في الضفة وسام " كتائب القسام"قررت : غزة

لشجاعتهم وبطولتهم المميزة في حماية مشروع الجهاد والمقاومة والتصدي لالحتالل "وذلك " المقاومة
  ."وأعوانه

  31/5/2009قدس برس، 
  

  سيكون لها نتائجها الخطيرة المستقبل" قلقيليةأحداث :  "أمين سر الفصائل بدمشق .18
سيكون لهـا نتائجهـا     " جريمة قلقيلية " خالد عبد المجيد أمين سر الفصائل الفلسطينية في دمشق أن           قال  

  .السلطة الفلسطينية في رام اهللالخطيرة في المستقبل على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى القيادات ورموز 
واعتبر عبد المجيد في تصريحات متلفزة، أمس، أن الرئيس المنتهية واليته محمود عباس وسالم فياض               

في هذه السياسة الخطيرة التي تنتهجها هـذه        "هما المسئوالن عن المجزرة، محذراً من مغبة استمرارهما         
  ".الحكومة

 لكل المحاوالت التي تحاول النيل من إرادة الـشعب الفلـسطيني            وشدد على أن قوى المقاومة سيتصدون     
  .الذي قدم التحديات، مطالباً الشعب الفلسطيني بانتفاضة جديدة بالضفة الغربية تجاه السلطة

  ،1/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حركة فتح تتهم كتائب القسام بأنها هي من اعتدت على عناصر الشرطة في قلقيلية .19
 اتهمت عناصر   "فتح"، من قلقيلية، أن حركة      أ ف ب  و رويترز،   عن وكالتي ،  1/6/2009الحياة،  ذكرت  

بأنهم  من اعتدى على أجهزة السلطة       ] ي القياديان في كتائب القسام    محمد السمان محمد ياسين   [من حماس   
في مواجهـة الخـارجين علـى       "وأكدت في بيان وقوفها إلى جانب السلطة واألجهزة االمنية          في قلقيليا،   

، وطالبت  "مغبة تكرار مثل هذه االعتداءات    "وحذّرت من   ". لقانون في إطار حملتها لفرض األمن والنظام      ا
لن تسمح وال بأي شـكل مـن        "، مؤكدة أنها    "بمالحقة كل من ثبت تورطه من قريب أو بعيد في الحادث          "

  ".فشال الحوارإ"بالسعي إلى " حماس"واتهمت ". األشكال بأن ينتقل ما جرى في غزة إلى أرض الضفة
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، في  حركة فتح اشادت  ، أن   رام اهللا   مراسلها من    وليد عوض  عن،  1/6/2009 القدس العربي،    وأضافت
 بقوات االمن واتهمت حماس بتكديس السالح من اجل اثارة الفتنة والبلبلة في صفوف المـواطنين                بيان،

  .ومن اجل خلق حالة من الالاستقرار لدى االجهزة االمنية
ة وقوفها الى جانب االجهزة االمنية في فرض االمن واالمان واالسـتقرار فـي محافظـة                واكدت الحرك 
  ".انها لن تسمح وال بأي شكل من االشكال ان ينتقل ما جرى في غزة الى ارض الضفة"قلقيلية، قائلة 
ن ان فتح ستخرج عن صمتها امام هذه التجاوزات الخطيرة ولن نقف مكتوفي االيدي وسنكو             "وقال البيان   
  .، متهما حركة حماس بالسعي الفشال الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني"لهم بالمرصاد

  
  لن نسمح بالمساس بمطاردينا ومن يفكر بمالحقتهم عليه أن ينتظر الرد : القسام .20

 محمـود    حماس"حملت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة           : محمد األيوبي  - غزة
غتيال اثنين من مجاهديها فجر أمس في مدينة قلقيلية جنوب الضفة الغربية المحتلة،             عن جريمة ا  " عباس  

  .وما سيترتب عليها من تبعات، مبينة أن دماء شهداء قلقيلية ستكون لعنة تطارد هذه األجهزة
لن تسمح  " القسام"وأكد أبو عبيدة الناطق باسم القسام خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، أمس، أن                

  .بالمساس بمطارديها، وعلى كل من يفكر بمالحقة مجاهديها أن ينتظر الرد
وشدد أبو عبيدة على حق المجاهدين المطاردين لقوات االحتالل فـي مقاومـة أي محاولـة العتقـالهم                  

، وأنه ال فرق بين المحتل الذي يطلق النـار وبـين            "األجهزة الموالية لالحتالل  "ومالحقتهم من قبل هذه     
م بالمهمة عنه، داعياً كل أبناء المقاومة إلى الوقوف في وجه هذه الفئة المجرمة التـي باعـت                  خائن يقو 

  .نفسها للشيطان، على حد قوله
المسئولية عن كافة جرائم االغتيال التي ترتكبها       " حكومتها البالية "نحمل سلطة عباس و   :" وقال أبو عبيدة    

، بما في ذلك الجرائم التي تنفذها القـوات الخاصـة           "ونأجهزة دايت "قوات االحتالل بالتنسيق مع قيادات      
  ".أمام مرأى هذه األجهزة في وضح النهار" الصهيونية"

ودعا الناطق باسم القسام أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى إعـالن رفـضهم لهـذه                  
للتصدي لهذه الخيانـة العظمـى      األجهزة المشبوهة وسحب أبنائهم منها ومناصرة المجاهدين والمقاومين         

  .التي تحاك ضد المجاهدين في الضفة
  1/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ألوية الناصر وكتائب جهاد جبريل تستنكران اغتيال السمان وياسين في قلقيلية .21

ألوية الناصر صالح الدين وكتائب الشهيد جهاد جبريل في بيان مـشترك            قالت    : محمد األيوبي  - غزة
ـ  في الوقت الذي تسيل فيه الدماء الفلسطينية علـى أيـدي قـوات             :" نسخة عنه، أمس  " ينفلسط"وصل ل

االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وبحماية من أجهزة السلطة في رام اهللا، تطل علينا أكبـر شـبكة                  
عون عن  عمالة وتعاون فاضح مع العدو ليقوموا بدور االحتالل في مالحقة واستهداف مجاهدينا الذين يداف             

  ".شرف شعبنا الفلسطيني هناك
وأكدتا أنهما وباقي األجنحة العسكرية المقاومة مستمرون في العمل المقاوم رغم وجود من يـدافع عـن                 
العدو اإلسرائيلي و سيتعاملون معهم كمعاملتهم مع االحتالل، وأنهم لن يقبلون بحوار على قاعدة ضرب               

  .المقاومة
جاهدين السمان ومحمد ياسين جريمة لن تغتفر، وأنها تأتي فـي إطـار             وأوضح الفصيالن أن اغتيال الم    

التنسيق األمني والعمالة الواضحة من قبل أجهزة عباس مع العدو اإلسرائيلي، واستكماالً لدوره في النيل               
  .من عزيمة الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته الشريفة
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 في بيان صحفي لها أمس، أن ما جـرى فـي            -عقة قوات الصا  -وأكدت طالئع حرب التحرير الشعبية      
مدينة قلقيلية يعد خدمة لالحتالل اإلسرائيلي، معتبرة أن هذه الجريمة كانت بناء علي التنـسيق األمنـي                 
الكامل بين أجهزة عباس وأجهزة االحتالل بهدف قتل أبناء الـشعب الفلـسطيني ومالحقـتهم، محملـة                 

  ".أبو مازن"ية واليته المسؤولية الكاملة إلى الرئيس المنته
  1/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "أحداث قلقيلية"الشعبية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في  .22

أحـداث  "عقب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجـدالوي علـى          : وليد عوض  - رام اهللا 
ال والوسـائل المقاومـة     من مواقع التأكيد على حق شعبنا في مقاومة االحتالل بكل االشك          :  قائال "قلقيلية

المسلحة، فانني ادعو القوى والمؤسسات الوطنية في الضفة للتحرك الفوري الـذي يـضمن محاصـرة                
النيران وعدم السماح بتوسيعها وتفويت الفرصة على العابثين بأمن ووحدة النسيج االجتمـاعي لـشعبنا               

  .والمتآمرين على هذا الشعب واشياعهم
جنة تحقيق فورية بالحدث األليم والمحزن الذي وقع في قلقيليـة، واعـالن             بتشكيل ل "وطالب المجدالوي   

نتائج هذا التحقيق على شعبنا لندين جميعا كل من يدفع العالقات الفلسطينية لتجديد دائرة االقتتال ومـدها                 
  ".لتشمل مواقع وساحات عمل جديدة

  1/6/2009القدس العربي، 
  

  "أحداث قلقيلية"لتحقيق في الديموقراطية تدعوا إلى تشكيل لجنة ل .23
نددت الجبهة الديمقراطية وكتائب المقاومة الوطنية بالحادث       :  امازن بغدادي ومنتصر حمدان    -محافظات  

واعتبر  . مقتل ثالثة من أفراد الشرطة واثنين من كتائب القسام ومواطن          الذي وقع في مدينة قلقيلية وأدى     
 الديمقراطية ما جرى في قلقيلية ال يستفيد منه أي طرف           طالل ابو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة      

واليخدم سوى االحتالل كما أنه ال يوفر االجواء االيجابية التي تساهم في توحيد جهود شعبنا ومقاومتـه                 
  .لمواجهةاالحتالل 

ودعا ابو ظريفة لتشكيل لجنة تحقيق في الحادث ووقف كافة الحمالت االعالمية التحريـضية المتبادلـة                
واطالق سراح كافة المعتقلين السياسين وكذلك وقف انتهاك الحريات العامة وازالة كل العقبات التي تعكر               
اجواء الحوار الوطني الشامل واستئناف عمل اللجان الخمس المتوقع عقدها خالل اسبوعين النهاء حالـة               

نكـر لحقـوق شـعبنا وقـرارات     االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الحكومة االسرائيلية التي تت    
  .الشرعية الدولية وتواصل االستيطان وتهويد القدس

من جانبها طالبت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية بضرورة التدخل العاجـل     
  .لوقف استنزاف دماء ابناء شعبنا جراء االحداث المؤسفة في قلقيلية 

 1/6/2009الحياة الجديدة،  
  

  بين الداخل والخارج " الفيديو كونفرنس"فتح تدرس اقتراحا بعقد المؤتمر العام للحركة ضمن  .24
من مصادر فلسطينية االحد بان هناك اقتراحا تدرسه اللجنـة المركزيـة            " القدس العربي "علمت  : رام اهللا 

اخل والخـارج   مـا بـين الـد     " الفيديو كونفرانس "لحركة فتح لعقد المؤتمر العام للحركة من خالل نظام          
  .للخروج من حالة االنقسام في الحركة حول مكان عقد المؤتمر

اذا ما تواصـل  " انه هو الحل االمثل"وحسب المصادر فان ذلك االقتراح ما زال قيد الدراسة، مشيرة الى     
الصراع بين اقطاب الحركة حول مكان عقد المؤتمر العام النتخاب لجنـة مركزيـة ومجلـس ثـوري                  

  .جديدين
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وتحدثت مصادر فلسطينية االحد بان هناك جهود وساطة تجري ما بين عباس الموجود حاليـا فـي                 هذا  
عمان وباقي اعضاء اللجنة المركزية وخاصة الموجودين في الخارج مثل ابو ماهر غنيم ومحمد جهـاد                

  .وفاروق القدومي لعقد مصالحة بينهم
ية بين عباس القائد العـام لحركـة فـتح          وحسب المصادر المحلية فان حركة فتح ستشهد مصالحة تاريخ        

ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي والعديد من القيادات البارزة فـي الحركـة                
  .وذلك في العاصمة االردنية الموجودين فيها حاليا

 العديد  وقالت المصادر ان عباس الذي وصل في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية للعاصمة عمان عقد               
من اللقاءات مع أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح وانه يعتزم لقاء القدومي                

  .لترطيب األجواء بينهما قبيل عقد المؤتمر السادس
واشارت المصادر الى ان العديد من القادة البارزين في حركة فتح يقودون جهود المصالحة بين اقطـاب                 

احرين، وخاصة عباس والقدومي، اللذين تشهد عالقتهما جدال واسعا وخالفات كبيـرة ال             حركة فتح المتن  
سيما على إثر رفض األخير عقد المؤتمر العام للحركة في األراضي الفلسطينية كونها ما زالت تخـضع                 

  .لالحتالل االسرائيلي
  1/6/2009القدس العربي، 

  
   هو االحتالل الذي ال يبعد سوى أمتار من أحداث قلقيليةالمستفيد الوحيد  :قدورة فارس .25

الذي حدث في قلقيلية هو يوم حزين : "قدروة فارس" فتح"قال القيادي في حركة : محمد األسطل –غزة 
لدى الشعب الفلسطيني، فالذين سالت دماؤهم من حماس أو األجهزة األمنية هم فلسطينيون، والمستفيد 

كل ما يحدث من : "وأضاف". عد سوى أمتار عن قلقيليةالوحيد مما يحدث هو االحتالل الذي ال يب
اعتقاالت في الضفة أو أطالق النار على األرجل أو أحكام باإلعدام في غزة، لن ينتهي إال بالتوصل إلى 

  ".اتفاق في الحوار الوطني المتواصل في القاهرة
 31/5/2009القدس، فلسطين، 

  
   العدوانية "ائيلإسر"قريع يدعو إلى التوحد في مواجهة مخططات  .26

، مفوض عام التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ان إحالة االختالفـات      "أبو عالء "اعتبر احمد قريع    : رام اهللا 
مـن المخجـل أن     : "في الرأي حيال بعض القضايا التنظيمية إلى القاعدة امر مؤسف وغير مقبول، وقال            

  ". استطالعات للرأي في بعض المحافظاتتصل األمور لدى البعض إلى حد القيام بإجراء استفتاءات و
واكد قريع ضرورة النظر الى مرحلة ما بعد عقد المؤتمر السادس للحركة والتحديات التي واضاف قريع                
خالل اجتماعه بوفد من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بحضور عباس زكي، عضو اللجنـة المركزيـة                

  .لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري
 الخالفات فيما يتعلق بمكان عقد المـؤتمر        إنتاج على مواصلة    اإلصراريع عن استغرابه من      قر وأعرب

العام السادس لحركة فتح وتصدير هذه الخالفات الى القواعد، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا واساءة للحركة               
  .وتاريخها وصورتها

عصيب وقطع الطريق على    وشدد على ضرورة االلتفاف حول حركة فتح وتقويتها في ظل هذا الظرف ال            
  .كل المحاوالت الرامية الى اختطاف الحركة وتجريدها من دورها النضالي والريادي والقيادي

وجدد قريع رفض القيادة الفلسطينية لمقترحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامبن نتنياهو فيمـا يتعلـق               
ردد في إعالن نواياهـا بـشأن تكـريس         نحن أمام حكومة إسرائيلية متطرفة ال تت      : بعلمية السالم، وقال  

  . 67وتكثيف االستيطان ورفضها إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 
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وفيما يتعلق بمجريات الحوار الوطني بالقاهرة، أكد قريع أهمية الدور الذي تضطلع به مصر من اجـل                 
دور المصري يحظى بدعم كافـة الـدول        إن ال : "التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام، وقال        

العربية بما فيها قطر وسورية وكذلك دعم المجتمع الدولي الذي ينتظر من مصر أن تعلن قريبا انتهـاء                  
  ". حالة االنقسام الفلسطينية

إن : "التي تستهدف كوادر حركة فتح في قطاع غزة بأنها مخجلة، وقال          " حماس"ووصف قريع إجراءات    
  ". من ممارسات تشير الى انها تتبع سياسة الجتثاث حركة فتح في قطاع غزة"حماس"ما تقوم به 

 1/6/2009األيام، فلسطين،  
  

  أسبوعينالجبهة الديمقراطية تؤكد استئناف الحوار بعقد اجتماع اللجان خالل  .27
 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان موعد الحوار الوطني الشامل وعمل: غزة ـ اشرف الهور 

اللجان الخمس سيستأنف خالل اسبوعين، من اجل استكمال ما توصلت اليه وايجاد حلول لقضايا الخالف               
العالقة، في وقت اكدت فيه حركة حماس ان احداث قلقيلية ستكون خطيرة على الحوار الـذي قالـت ان                   

  .نجاحه مرهون باالتفاق على كافة القضايا الخالفية
عقد ليل السبت وضم وفدا قياديا منها برئاسة عضو مكتبهـا الـسياسي             عقب لقاء   " الديمقراطية"واكدت  

رمزي رباح، بوفد من قيادة المخابرات المصرية برئاسة اللواء محمد ابراهيم، وعضوية وائل الـصفطي      
  .واحمد عبد الخالق على ضرورة عدم العودة للبحث في القضايا التي تم انهاؤها

جتماع بضرورة وقف كل اشكال الحوارات الثنائية، معتبرةً ان تلـك           وطالبت الجبهة في بيان لها تلى اال      
  ".جاءت التفافا على نتائج الحوار الوطني الشامل"الحوارات الثنائية 

  1/6/2009القدس العربي، 
  

  كتائب األقصى وكتائب المجاهدين تقصفان موقع عسكرية إسرائيلي شرق غزة .28
 المجاهدين، أمس، مسؤوليتهما المشتركة عن قصف أعلنت كتائب شهداء األقصى وكتائب: )وكاالت(

وقال الفصيالن في بيان صحافي إن . شرق غزة بقذائف الهاون" اإلسرائيلي"موقع مقبولة العسكري 
شرق مخيم البريج وسط القطاع وأطلقت قذيفتي هاون من " إسرائيلية"إحدى مجموعاتهما اشتبكت مع قوة 

رق االحتالل نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين على شاطئ وأطلقت زوا.  ملم على الموقع80عيار 
   .بحر مدينة غزة من دون إصابات أو أضرار

  1/6/2009الخليج، 
 

   اتصال خلويةأجهزةالشاباك فاوض قادة حماس في السجون ومنحهم ": هآرتس" .29
 اباك لقادة حماسبان هذه ليست المرة االولى التي يسمح فيها جهاز الش" هآرتس"صحيفة قالت  :تل ابيب

وكما يظهر ايضا من خالل الطلب الذي تقدم به عضو المجلس   باالجتماع مع بعضهم البعض،]األسرى[
 .التشريعي وكبير حماس عبد الخالق النتشه للمحكمة االسرائيلية في الناصرة النهاء اعتقاله االنفرادي

 2006 اعتقاله لعضوية التشريعي عام  وانتخب اثناء2002واضافت الصحيفة ان النتشة الذي اعتقل عام 
 . تمديد فترة االعتقال االنفرادي2008تقرر نقله لالعتقال االنفرادي السباب امنية وجرى عام 

ونقل النتشه الذي وصف في حينها كخطر امني الى معتقل النقب ومكث هناك عشرة ايام بصحبة قادة 
وسف واخرين وقام الشاباك بتزويده بهاتف كبار من حركة حماس منهم محمد ابو طير والشيخ حسن ي

 .وسمح له باالتصال بمن يريد  "لفونت"خلوي 
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ان رجل الشاباك الذي تواجد في المكان شكل حلقة اتصال بينه وبين "وقال النتشه في الطلب سابق الذكر 
 . جلبوعرئيس الجهاز يوفال ديسكين وبعد مرور عشرة ايام جرى اعادته لالعتقال االنفرادي في سجن

 31/5/2009القدس، فلسطين، 
  

  "إسرائيل"تخفيف الحصار عن غزة ليس من أولويات : نتنياهو .30
استبعد رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو امس تخفيفا فوريا للحصار          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

سين الظـروف   على قطاع غزة موضحا ان السرائيل اولويات اخرى في االراضي الفلسطينية ليست تح            
  .المعيشية لسكان القطاع

ونقل مسؤول كبير عن نتنياهو قوله خالل مجلس الوزراء االسبوعي يطلبون منا تحسين ظروف حيـاة                
. السكان وافساح المجال امام االغذية والتجهيزات للدخول، لكن لدينا اولويات اخرى فـي قطـاع غـزة                

وتـابع علينـا ان نجـد       . لهم باعادة بناء دفاعـاتهم    بالسماح  (...) واضاف نتنياهو ال نريد تقوية حماس       
  .التوازن بين تحسين ظروف حياة سكان غزة، والحد من امكانية حماس في التزود باالسلحة

من جهة اخرى اعلن نتنياهو، حسب المصدر نفسه، ان وقف اطالق النار مع حماس ما زال غير مكتمل                  
  .لتهريب عبر االنفاق بين غزة ومصروهشا واكد ان الحركة االسالمية تواصل عمليات ا

  .وتابع نريد اعادة جلعاد شاليط
  1/6/2009الرأي، األردن، 

  
  نتنياهو سيتخذ قرارا بادخال مواد البناء الى غزة خالل ايام": هتسوفيه" .31

اليومية االسرائيلية ان رئيس الوزراء االسـرائيلي نتنيـاهو         " هتسوفيه" ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة   
ى ضغوط هائلة من االدارة االمريكية لتخفيف الضغوط عن غزة والسماح الدخال مواد البناء              يتعرض ال 

  .الى قطاع غزة
وقالت الصحيفة ان االدارة االمريكية تتوقع من نتينياهو اتخاذ قرارات ذات مغزى بالنسبة للحصار على               

 مـن حزيـران   4هرة في الــ  غزة قبل الخطاب التاريخي الذي سيلقيه الرئيس االمريكي اوباما في القا 
  .الحالي

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها ان االخير قد يتخذ خالل ايام قرارا يسمح من خالله                  
بنقل االسمنت والحديد الى قطاع غزة وكميات كبيرة من البضائع الى قطاع غزة مشيرة الى ان اوسـاطا    

  .ي بناء االنفاق ومراكزها التي دمرتامنية حذرت من استغالل حماس لتلك المواد ف
  1/6/2009 ،وكالة سما

  
  ونتمنى أن ال نستخدم ما نمتلكه من قوة.. تدريباتنا ليست غطاء لحرب: نتنياهو .32

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي تكلم أمس في جلسة الحكومة : نظير مجلي: تل أبيب
دريبات، إن هذه مجرد تدريبات تنفذها قوات األمن اإلسرائيلي التي تحولت بنفسها إلى جزء من الت

التدريبات، خططت قبل شهور في «هذه و. لفحص كيفية دفاعها عن النفس وليست غطاء لهجوم عسكري
زمن الحكومة السابقة وهدفها فحص مدى جاهزية الجمهور لتلقي هجمات صاروخية وحربية، وهي 

المؤسف إلسرائيل أن يتحول الدفاع عن النفس عندها لشيء وقال إن من . »تجري مرة في كل سنة
نحن نعبر هذه التدريبات بنجاح لنكون «: وأضاف بتهديد مبطن. طبيعي، ولكنها تفعل ذلك بثقة عالية

وفي الواقع إننا ال نرى وال نتمنى أن نستخدم ما نمتلك من قوة، ولكن إذا تعرضنا لألذى فإننا . أقوى
  .»سنستخدمها
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 التدريبات في طرح سيناريوهات الحرب القادمة في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية، أمس، بهدف وقد بدأت
  .إدخال الوزراء في تجربة اتخاذ القرارات وإعطاء ردود الفعل لمختلف السيناريوهات

  1/6/2009الشرق األوسط، 
  

  التنسيق األمني مع السلطة قاد إلى مخبأ السمان: مصادر إسرائيلية .33
، "كتائب عز الدين القسام"أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن محمد السمان، قائد  -)فلسطين(الناصرة 

في شمال الضفة الغربية المحتلة، مسؤول عن عدة عمليات ضد " حماس"الجناح العسكري لحركة 
  .، على حد تعبيرها"تصفيته تكتسب أهمية خاصة"إسرائيل، وأن 

هزة السلطة الفلسطينية اعتمدت على معلومات إستخبارية وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن أج
  .إسرائيلية ومن خاللها قامت بتحديد أماكن المطلوبين واشتبكت معهم

وأضافت اإلذاعة أن السمان كان مطلوباً لألجهزة األمنية اإلسرائيلية، وحاول الجيش قتله أو اعتقاله عدة 
  ".عل ذلك بعد ستة أعوام من المطاردةولكن السلطة استطاعت أن تف"مرات وفشل في ذلك، 

 31/5/2009 قدس برس
  

  أخيرا بدأ أبو مازن محاربة اإلرهاب: وزير العلوم اإلسرائيلي .34
إن العملية التي نفذتها قوات األمن في قلقيلية غير " إسرائيليون"قال وزراء  ":وكاالت "-فلسطين المحتلة

أخيرا بدأ أبو مازن "اليميني المتطرف " البيت اليهودي"وقال وزير العلوم دانييل هيرشكوفيتش من . كافية
  ".محاربة اإلرهاب، نحن سعداء بأنه انضم ودعونا نرى إذا كان سيواظب

ما زالت أمام السلطة طريق طويلة جدا للسير بموجب "اليميني أنه " ليكود"وأكد الوزير يولي إدلشتاين من 
واعتبر نائب رئيس  ". لإلرهاب ليس مجرد أحداثتفكيك البنية التحتية"، وقال إن "خارطة الطريق

  ".تضليل"اليميني أيضا، أن االشتباك " شاس"الوزراء وزير الداخلية ايلي يشاي الذي يرأس حزب 
  1/6/2009الخليج، 

  
  حماس تمنع الصواريخ من غزة لكنها تعزز من قدراتها: ديسكن .35

امـس   يوفال ديـسكن  ) شين بيت (سرائيلي  صرح رئيس جهاز االمن الداخلي اال     :  دب ا  -القدس المحتلة   
بأنه في الوقت الذي تعمل فيه حركة حماس على منع المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة من اطـالق                  

  .الصواريخ باتجاه اسرائيل ، تنتهز الحركة نفسها الفرصة لتعزيز قدراتها
لكتروني عن ديسكن خـالل     االسرائيليتان على موقعهما اال   " وت احرونوت دعي"و"هاآرتس"ونقلت صحيفتا   

تعمل حماس ضد اطالق الصواريخ من قطاع غزة        "االجتماع االسبوعي للحكومة االسرائيلية بالقدس امس     
باتجاه اسرائيل ، ولكنها تقوم في الوقت نفسه ببناء قوتها داخل غـزة و تحـاول ان تزيـد مـن مـدى                       

  ".رصواريخها عبر التصنيع المحلي وتهريب االسلحة المناسبة من مص
وقال ديسكن ان حماس تقوم بتحسين قدراتها المضادة للطائرات والدبابات وانها تقوم بتوسـيع االنفـاق                

  .لالغراض الدفاعية والهجومية
وقال ديسكن ان مصر تواصل التصدى للتهريب من اراضيها الى غزة وان هناك تراجعا فـي عمليـات                  

عديد من الضباط المـصريين المتـورطين فـي         التهريب ، مضيفا ان هذه الجهد يتضمن اعتقال على ال         
  .التهريب

واضاف رئيس الشين بيت ان حماس مهتمة بصفة خاصة بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة في الوقت                 
  .الراهن

  1/6/2009الدستور، 
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  48الموجه ضد فلسطينيي .. اإلسرائيلي» قانون الوالء«المعارضة الواسعة تؤدي إلى إسقاط  .36
خاصة بالتشريع في جلستها أمس، " إسرائيلية"رفضت لجنة وزارية  :ديع عواودة و-القدس المحتلة 

" إسرائيل"بقسم الوالء ل " المواطنة"مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف دافيد روتم لرهن 
إسرائيل "كدولة يهودية بعدما عارضه ممثلو مختلف األحزاب الصهيونية عدا حزب صاحب المشروع 

  ".بيتنا
. طنين العربممثال حزب العمل اسحق هرتسوغ وآفيشاي برافرمان إن مشروع القانون يمس المواوقال 

عن أمله بأال تطرح مثل هذه القوانين على الحكومة، " األقليات"وأعرب برافرمان وهو زير ما تسمى 
على الدولة أن تشجع المعتدلين في صفوف العرب ومحاربة المتطرفين وإلغاء مشروع القانون "وقال إن 

  ".خطوة بهذا االتجاه
 عنصري آخر يحظر إحياء النكبة، جراء ردات الفعل كما تستعد حكومة االحتالل لتعديل مشروع قانون

 وأوساط يهودية ليبرالية ترى بالمشروع خطرا على الديمقراطية، 48الغاضبة من قبل فلسطينيي 
وبموجب التعديل يسمح بإحياء ذكرى النكبة لكن الحكومة تمتنع عن تمويل كل جهة رسمية تمول فعاليات 

  .يشارك في إحيائها سنوات لمن 3النكبة بدال من السجن 
وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل أعربت عن رفضها لمشاريع القوانين العنصرية وحذرت 

  .من خطورتها مؤكدة عدم االنصياع لها" اإلسرائيليين"في مذكرة عاجلة للمسؤولين 
فض هذه التشريعات، ويعلن وتضمنت المذكرة موقفًا واضحا وموحدا باسم فلسطينيي الداخل وقيادتهم، ير

أن هذه التشريعات تأتي في سياق المد العنصري " المتابعة"وأكدت  ".رسميا تحديها وعدم االلتزام بها
  .، وامتدادا لحملة منهجية عدائية وعدوانية بحقوق الجماهير الفلسطينية"إسرائيل"الفاشي في 

األحد اعتبار سكرتاريتها في حالة طوارئ /ليل السبتفي ختام اجتماعها االستثنائي " المتابعة"وأعلنت 
واتفق على فحص إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من اإلجراءات القضائية . وانعقاد دائم

  .إلى جانب اإلجراءات السياسية واإلعالمية، المحلية والدولية
  1/6/2009الخليج، 

  
   حرب على فلسطينيي الداخلإعالنيمثل قانون الوالء للدولة العبرية : زحالقة .37

وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الـديمقراطي فـي             :زهير اندراوس  -الناصرة  
الكنيست االسرائيلي، قانون اعالن الوالء الذي بحثه اللجنة الوزارية االسرائيلية امس االحد، بأنه بمثابـة               

  . في الداخلاعالن حرب على المواطنين الفلسطينيين
  .مشيرا الى ان تأييد الحكومة له وتمريره في الكنيست سيؤديان الى عصيان مدني للفلسطينيين في الداخل

وقال زحالقة ان تمرير هذا القانون يعني تبني الحكومة لسياسة ليبرمـان العنـصرية تجـاه المـواطنين             
فقـد كـان الـشعار      . ى قوانين رسـمية   الفلسطينيين في الداخل، وتحويل دعايته االنتخابية العنصرية ال       

 .وهذا بالضبط ما ينص عليـه القـانون       . ال مواطنة بدون والء   : المركزي لليبرمان في حملته االنتخابية    
ان اللجوء الى قوانين الوالء جاء بعد ان فشلت سياسة األسرلة، عن طريق الترغيـب               : واضاف زحالقة 

  . واالغراء واالحتواء، فشال ذريعا
يمينية اسرائيلية الى التحقيق مع النائب زحالقة بتهمة التحريض على التمرد، ودعت الـى              دعت اوساط   و

نزع حصانته البرلمانية وتقديمه للقضاء، كما دعت الى االعالن عن ان لجنة المتابعة العليـا للجمـاهير                 
  .العربية داخل الخط االخضر خارجة عن القانون

  1/6/2009القدس العربي، 
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  ة عنيفة ضد أوباما بسبب موقفه من االستيطانحملة إسرائيلي .38
أكدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار قلقهم من اتساع رقعة التوتر :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 األميركية على خلفية موقف واشنطن الحازم ضد -الحقيقي الناشئ أخيراً في العالقات اإلسرائيلية 
ونقلت . 1967 على األراضي الفلسطينية المحتلة العام مواصلة االستيطان في المستوطنات المقامة

تقارير صحافية عن عدد من المسؤولين اتهامهم الرئيس األميركي باراك اوباما بتقديم إسرائيل على مذبح 
مصالحته وغزله مع العالمين اإلسالمي والعربي ليمنحهم شعوراً بأنه ليس في جيب إسرائيل، كما أنه 

  .ينيين على إسرائيلبات يفضل عناق الفلسط
العبرية إن إدارة أوباما ليست فقط ترفض إقرار التفاهمات » معاريف«وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة 

مع الرئيس السابق جورج بوش في شأن غض الواليات المتحدة الطرف عن البناء في المستوطنات، إنما 
 لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق األميركية التي سلمها بوش» رسالة الضمانات«ترفض أيضاً إقرار 

عدم اعتراف «وأعرب وزير النقل يسرائيل كاتس عن قلق الحكومة من .  2004ارييل شارون في العام 
أمر مقلق ويثير مخاوف «وقال إنه . »إدارة اوباما بعد بالترتيبات بين الحكومة اإلسرائيلية وإدارة بوش

  .»حول الترتيبات المقبلة
أريد أن أقول بوضوح شديد إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية لن تقبل بأي حال «: لعسكريةوقال لإلذاعة ا

  .»)الضفة الغربية(من األحوال تجميد النشاطات االستيطانية المشروعة في يهودا والسامرة 
وتسابق أركان اليمين في التعبير عن غضبهم من مطالبة واشنطن الحكومة الحالية بتجميد البناء في 

المتشدد دانئيل » البيت اليهودي«وساوى وزير العلوم رئيس حزب . مستوطنات في شكل تامال
هل نقذف «: بقتل كل ذكر من بني إسرائيل، وقال» أوامر فرعون«هرشكوفتش بين المطلب األميركي و 

  .»بأبنائنا خارج البيت؟ هذا مطلب غير معقول، حتى إن كان أميركياً، وعلى إسرائيل أن ترفضه بحزم
بداية ترحيل لكل «الدينية المتشددة ايلي يشاي المطلب » شاس«واعتبر وزير الداخلية زعيم حركة 

كذلك ال يمكن ... هذا أمر ال يمكن ال للشعب وال للحكومة أن تقبل به«: وقال. »الشباب من المستوطنات
زالت التي تطلبها منا تشكل التنا... تجاهل التفاهمات مع إدارة بوش في شأن البناء في الكتل االستيطانية

  .»تهديداً على أمن إسرائيل
  1/6/2009الحياة، 

  
  من أراضي المستعمرات العشوائية ُمصادرة% 44 "السالم اآلن" .39

أفاد تقرير نشرته حركة معارضة لالستيطان أمس، بأن حوالي نصف األراضي التي بنيت : وكاالت
أن " السالم اآلن"وذكر تقرير حركة . فلسطينيينعليها مستعمرات عشوائية في الضفة الغربية تعود ل

 من المئة 80من األراضي التي تقوم عليها مستعمرات عشوائية أصحابها من الفلسطينيين و% 44
  .الموجودة تقوم جزئيا أو بشكل كامل على أراض خاصة فلسطينية
ايهود باراك أكد انه ) شالجي(إن وزير "وقال أمين عام الحركة ياريف اوبنهايمر إلذاعة جيش االحتالل 

ينوي تفكيك المستوطنات العشوائية القائمة على أراض فلسطينية خاصة ما يعني انه سيكون هناك عمل 
  ".في األسابيع واألشهر المقبلة

في " لم يتم انتهاك حق أي عربي"ورفض المسؤول عن مجلس المستعمرات داني دايان التقرير زاعما انه 
  .يةإطار األنشطة االستيطان

  1/6/2009الخليج، 
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  يتولى االتصاالت إلطالق شاليت" الموساد"عميل سابق لـ  .40
بنيامين نتنياهو، أمس، عميل مخابرات كبيراً سابقاً بالموساد " اإلسرائيلي"عين رئيس الوزراء : )رويترز(

 حجاي هداس أن" اإلسرائيلية" وذكر بيان للحكومة .الجندي شاليتلتنسيق الجهود الرامية إلى استعادة 
سيعمل مع أفراد األمن ولجنة وزارية في مسعى الستعادة جلعاد شليت وأضاف البيان أن )  عاما56(

   .قبل ثالث سنوات وبعدها أسس شركة تقنية الكترونية على االنترنت" الموساد"هداس تقاعد من 
  1/6/2009الخليج،   

  
  وتطالب بمحاكمة فياض..اً خطيراً أحداث قلقيلية تصعيددالنقابات المهنية الفلسطينية تع .41

اعتبر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية أن ما حدث في محافظة قلقيلية من محاصرة لبناية تواجـد                : غزة
، "تصعيد خطير من قبل األجهزة األمنية في رام اهللا بحق المجاهدين        "بأنه  " كتائب القسام "فيها مقاومان من    

وحمل تجمـع    ".قاومة الفلسطينية والتساوق مع األهداف اإلسرائيلية     يهدف إلى ضرب الم   "مشيرة إلى أنه    
تأتي بهدف وئد   "النقابات رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض مسؤولية ما حدث في قلقيلية، مشيرة إلى أنها                

   ".مشاورات الحوار في القاهرة وإمعانا في مسلسل مالحقة واغتيال المقاومين في الضفة المحتلة
ما تقوم به األجهزة األمنية في رام اهللا خارج عن كـل األخـالق واألعـراف                "ابات على أن    وأكدت النق 

، "والتقاليد الوطنية واالسالمية، وترجمة حقيقية لقيادة الجنرال االمريكي دايتون ألجهزة األمن الفلسطينية           
 بحق أبنـاء حركـة      وقف المالحقة واالعتقاالت ومداهمة المنازل    "وطالبت األجهزة األمنية بالضفة إلى      

ورأى  ".حماس حيث تم اعتقال أكثر من مائة من أبناء حماس في قلقيلية خالل األربعة أيـام الماضـية                 
مواصلة هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني يمثل ضربة قاصمة لتضحيات هـذا          "تجمع النقابات أن    

 العاجل عن كافة المعتقلين فـي سـجون         ، داعياً إلى اإلفراج   "الشعب ومنجزاته الوطنية وفصائل المقاومة    
   .األجهزة األمنية بالضفة الغربية

ودعا تجمع النقابات المهنية جميع الجهات المشاركة في حكومة فياض الـى االنـسحاب منهـا وتقـديم                  
، كما طالب باستقالة ومحاكمة سالم فياض الذي        "لجريمة اغتيال المقاومين  "استقالتها، تعبيراً عن رفضها     

  ".المسؤول األول عن الجريمة"نه قالت إ
  32/5/2009قدس برس، 

  
  أكثر من نصف الفلسطينيين يتوقعون فشل الحوار: استطالع .42

اظهر استطالع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ونشرت          :  ا ف ب   -رام اهللا   
ذي يجري بين حركتي فتح وحماس في        غالبية الفلسطينيين يعتقدون ان الحوار ال      أن،  أمسنتائجه االولية   
  .القاهرة سيفشل

تعتقد أن حوار القاهرة سيفشل ونـسبة مـن         ) من الفلسطينيين % (56وجاء في االستطالع ان غالبية من       
تعتقـد أن الوحـدة بـين       % 27واضاف االستطالع على ضوء ذلك، نسبة من        . تعتقد أنه سينجح  % 40

تعتقد أن الوحدة ستعود ولكن بعد % 51 ستعود قريباً، ونسبة تعتقد أنها % 19الضفة وغزة لن تعود أبدا و     
، بعد ثالثة شهور من سيطرة حركة حماس على قطاع غـزة، اعتقـدت              2007وفي أيلول   . وقت طويل 
أن الوحدة ستعود خالل أشهر،     % 29فقط أن االنفصال سيصبح دائما واعتقدت نسبة من         % 20نسبة من   

  .وفقا الستطالع اجراه ذات المركز
 شخصا، الى ارتفاع في شعبية الرئيس الفلسطيني محمود         1270واشار االستطالع، الذي شمل عينة من       

وجاء في االستطالع ان شعبية الرئيس محمود عباس تتحسن قليال،،          . عباس عن الثالثة الشهور الماضية    
 األول علـى    ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم وكانت المنافسة بين عباس وإسماعيل هنية فقط، يحـصل             

% 53وجاء في االستطالع ايضا يفوز عباس على هنية في قطـاع غـزة ب             %. 44والثاني على   % 49
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في مجمـل الـضفة     % 47وهنية على   % 45، وقبل حوالي ثالثة أشهر حصل عباس على         %42مقابل  
  .والقطاع

1/6/2009الرأي، األردن،   
  

  ويجرحون ستة منهميعتدون على عمال فلسطينيين قرب نابلس  عشرات المستوطنين .43
أصيب ستة عمال فلسطينيين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، نتيجة العتداء عدد من  :نابلس

، المحاذية لمدينة نابلس بشمال "كدوميم" بالقرب من مستوطنة 55المستوطنين الملثمين على طريق 
ة اإلسرائيلية إخالء الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار احتجاجات المستوطنين على نوايا الحكوم

  .نقاط استيطانية تعتبرها غير شرعية
وأغلق عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، صباح اليوم االثنين، طريق يتسهار االلتفافي جنوب نابلس 
وأشعلوا النيران بأكثر من عشرة مواقع من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب 

  ".يتسهار"ة الجيش اإلسرائيلي إخالء بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة نابلس، وذلك احتجاجا على ني
وتجمع عشرات المستوطنين من عدة مستوطنات في نابلس قرب مفارق الطرق الرئيسة على طول 
الشارع التفافي الواصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها ورشقوا عدة سيارات فلسطينية مارة بالحجارة 

  .إصاباتدون أن يبلغ عن 
1/6/2009قدس برس،   

  
  غنيم   مراكز تجارية في جبل أبوثالثةلبناء إسرائيلي مخطط  .44

 شركة تجارية إسرائيلية ستباشر     أنكشفت مصادر إسرائيلية    : وكاالت– رامي منصور    -القدس المحتلة   
أبو غنيم في   المقام على جبل    " هار حوما  "االستيطاني مراكز تجارية في الحي      3خالل الشهر المقبل ببناء     

 .القدس ، لجذب المستوطنين للسكن في الحي بعد فشل حمالت الترويج بإجتذاب المستوطنين الى الحـي               
 مليون دوالر أميركي إلقامة ثالثة مراكز       2ستستثمر أكثر من    " اخوان حسيد "وقالت المصادر ان شركة     

حـسب المعلومـات التـي تـوفرت        و. تجارية في الحي بجوار المباني السكنية التي تنبيها الشركة ذاتها         
  .  متر مربع004 - 180فإن مساحة المراكز التجارية ستتراوح ما بين " الدستور"لـ

1/6/2009الدستور،   
    

   يتجولون داخل األقصىإسرائيليونخبراء آثار  .45
ليين  أفاد أحد حراس المسجد األقصى المبارك بأن ثالثة من خبراء اآلثار اإلسرائي            : بترا –القدس المحتلة   
ونقلت وكالة االنبـاء    . إلى باحات المسجد األقصى بحماية أفراد من شرطة االحتالل        أمس  دخلوا صباح   

الفلسطينية عن الحارس أن الخبراء الذين دخلوا من بوابة المغاربة اصطحبوا معهـم كـاميرات فيـديو                 
  .وتجولوا في المسجد القديم وعلى سطح المصلى المرواني

1/6/2009الرأي، األردن،   
 

   في غزة المستمر بالصيادين"إسرائيل " تستنكر تنكيل"مؤسسة حقوقية" .46
، المركز القانوني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين برسالة "عدالة"توجه مركز  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

عاجلة الى وزير االمن االسرائيلي، ايهود باراك، والمستشار القضائي للجيش، بواسطة المحاميـة رنـا               
، مطالبا بمنع استهداف الصيادين الفلسطينيين، ومنع قوات البحرية االسـرائيلية مـن             'عدالة'ي من   عسل

وجاء في الرسالة انّـه وفقـا لمكتـب         .  في غزة  اطالق النار باتجاههم واالمتناع عن تقييد مساحة الصيد       
الصيد اكثر مـن    ، يعمل في مجال     )OCHA(تنسيق الشؤون االنسانية في االراضي الفلسطينية المحتلة        
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 فلسطيني، وبضعة اآلف آخرين يعملون في مجاالت متعلقة بالصيد كـصناعة معـدات الـصيد                3000
  .  ألف انسان35يوفر فرع الصيد الحاجيات الحياتية االساسية الكثر من  و.وتسويق السمك

1/6/2009القدس العربي،   
  

  بديالا على اقتراح األردن وطنا رد".. وادي عربة" إلغاء اتفاقية يقترحون برلمانيون أردنيون .47
ن في ي بارزأعضاء، أن عمان بسام البدارين عن مراسلها من 1/6/2009القدس العربي، ذكرت 

 أمس ألول مرة بمشروع قانون جديد مقترح إللغاء قانون إتفاقية وادي عربة  تقدمواالبرلمان األردني
 الكنيست اإلسرائيلي يعتبر األردن وطنا  ردا على مشروع قانون قرره1994الموقع مع إسرائيل عام 

  .األردنيةللفلسطينيين ويطالب بمنح اهالي الضفة الغربية الجنسية 
 وادي اتفاقيةوقاد النائب في البرلمان األردني خليل عطية المذكرة الجديدة التي تطالب بإلغاء قانون 

يوضح بان الشعب اإلسرائيلي أثبت ، وهو 'القدس العربي'عربة ردا على التعنت اإلسرائيلي كما قال لـ
  .مرة أخرى انه ال يحترم المواثيق وال يؤمن بالسالم

وتقترح المذكرة التي قدمها عطية ووقع عليها تسعة نواب آخرون قانونا جديدا يلغي القانون األول 
ة لذلك األسباب الموجب' القدس العربي'وتحدد المذكرة التي حصلت عليها . المسمى بإتفاقية وادي عربة

  .وهي قيام الجانب اإلسرائيلي بخرق إتفاقية وادي عربة الموقعة مع األردن
 صادر عن مجلس الشورى الخامس لحـزب جبهـة          ابيان أن    عمان  من   1/6/2009الدستور،  وأضافت  

والتوجه  "العدو لن يأبه بها   "أن  العمل اإلسالمي، طالب مجلس النواب عدم االكتفاء بالتصريحات التي قال           
 مجلس الشورى في البيان الصادر عقب اختتام        وأدان". تخليص الوطن من أغالل معاهدة وادي عربة      "لـ

المعبرة عن عنصرية   " السبت التشريعات واإلجراءات الصهيونية      األولمداوالت اجتماعه السابع ، أمس      
  ". العدو وفاشيته وأطماعه في المملكة األردنية الهاشمية ، فضال عن فلسطين

  
  "إسرائيل" بتهمة التجسس لصالح  ومتقاعد في الجمارك اللبنانيعقيد في الجيشاعتقال  .48

 عقيدا في الجيش اللبناني وضابط جمارك متقاعدا أن األحد قالت مصادر أمنية يوم : )رويترز(بيروت 
وتقول السلطات ان ضابط الجيش هو ثاني ضابط  .إسرائيلبارزا اعتقال لالشتباه في تجسسهما لصالح 

ة عقيد يعتقل خالل أقل من أسبوع في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس تمخض عنه توجيه اتهامات ضد برتب
  .  والحصول على عدة اعترافاتاألقل مشتبها بهم على 21

 31/5/2009رويترز، 
 

  "يهودية إسرائيل"مصر ترفض االعتراف بـ .49
ة سليمان عواد، في تصريحات     أكد المتحدث باسم الرئاسة المصري    :  أحمد ربيع، منتصر رحمي    -القاهرة  

للصحفيين، أن القاهرة تأمل أن يقدم الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه الذي سـيوجهه الخمـيس                 
للسالم في الشرق األوسط، مؤكداً أن مـصر  " مقاربة جادة"المقبل من جامعة القاهرة إلى العالم اإلسالمي  

وشدد عواد على أن مـصر تـرفض مطالبـة      . إليرانيتعطي هذه القضية األولوية على الملف النووي ا       
  ".يهودية إسرائيل"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو للفلسطينيين باالعتراف بـ

  1/6/2009الشرق، قطر، 
  

  إلى اتفاقية منع االنتشار النووي" إسرائيل"عمرو موسى يطالب بانضمام  .50
إلى اتفاقيـة   " إسرائيل"عربية عمرو موسى أمس، بانضمام      طالب األمين العام لجامعة الدول ال     : آي.بي.يو

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن موسى دعا عقب لقائه األمـين العـام لألمـم                . منع االنتشار النووي  
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إلى االنضمام التفاقية منع االنتشار النووي، وأضاف البيـان أن موسـى         " إسرائيل"المتحدة بان كي مون     
  .ددا من ملفات قضايا الشرق األوسط وأهمها تطورات القضية الفلسطينيةبحث مع بان في نيويورك ع

  1/6/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"دمشق ترفض كل أشكال الدعوات االلتفافية للتطبيع مع  .51
" إسرائيل"أكدت دمشق، أمس، رفضها الحازم ألي شكل من أشكال الدعوات االلتفافية للتطبيع مع              : دمشق

وقالت مصادر رسـمية سـورية      .  اإلسرائيلي -عادلة وشاملة للصراع العربي     قبل التوصل إلى تسوية     
الدعوات التي أطلقت مؤخراً إلعادة إحياء االتحاد من أجل المتوسط على أساس تجـاوز              "، إن   "الخليج"لـ

، وهذا يتناقض مـع     "إسرائيل"الصراع العربي  اإلسرائيلي هي في جوهرها دعوات للتطبيع المجاني مع            
لسالم العربية المجمع عليها من قبل كل الدول العربية، والتي أكدت رفض أي شكل من أشـكال                 مبادرة ا 

التطبيع قبل التوقيع على تسوية شاملة يستعيد فيها العرب حقوقهم، وكامل األراضي المحتلة في عـدوان                
صـمتها  ، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولتـه المـستقلة وعا          1967حزيران  / الخامس من يونيو  

وأشـارت المـصادر    . 194القدس، وحفظ حقوق أبنائه في العودة إلى ديارهم كما نص على ذلك القرار              
إلى أن مسار برشلونة الذي سبق تأسيس االتحاد من أجل المتوسط وصل إلى نفق مـسدود انتهـى بـه                    

بات اقتـصادية   للفشل، ألنه حاول تجاوز جذر الصراع العربي  اإلسرائيلي، والبناء على وهم خلق مقار             
في النسيج االقتصادي والسياسي للمنطقة، دون أن يترتب عليها أي التزام بإنهاء احتاللها             " إسرائيل"تدمج  

  .لألراضي العربية، واغتصابها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني
  1/6/2009الخليج، 

  
  المناورات اإلسرائيليةتدين وسائل اإلعالم الرسمية في سوريا  .52

، "البعـث "ت وسائل اإلعالم الرسمية في سوريا المناورات اإلسرائيلية، وقالـت صـحيفة             أدان: وكاالت
أخفقت في دعايتها في ربط المناورات التي يجريهـا جـيش           " إسرائيل""الناطقة باسم الحزب الحاكم، إن      

طيني فـي   االحتالل بعوامل وقائية تفنن قادة المؤسستين األمنية والحكومية في سوقها بدءاً بالخطر الفلس            
الداخل واللبناني في الخارج مروراً بالتحذير من هجمات صاروخية إقليميـة ووصـوالً إلـى النـووي                 

لن تنجح في أي من تلك األهداف وألسباب بسيطة جداً          "وأضافت الصحيفة أن تلك المناورات      ". اإليراني
 توازنـاً للرعـب ال      كمؤسسة حربية وكتجمع اسـتيطاني،    " إسرائيل"رسمتها المقاومة التي فرضت على      

  .تستطيع أي مناورات مهما كان حجمها كسرها
  31/5/2009الجزيرة نت، 

  
  تأهب في إيران رداً على المناورات اإلسرائيلية .53

أمس، أن القوات اإليرانية التابعة للحرس      " الخليج"أبلغت مصادر عسكرية إيرانية     :  ستار ناصر  -طهران  
ـ        " إسرائيل"الثوري وضعت في حالة تأهب، بعد اعالن         ران عن مناوراتها العسكرية، في حين تـستعد إي

  .بدورها إلجراء مناورات كبرى
  1/6/2009الخليج، 

  
  منظمة المؤتمر االسالمي ترسل سيارات اسعاف لقطاع غزة .54

قامت وحدة التنسيق اللوجستي التابعة لمنظمة المؤتمر االسالمي، والتي تعمل          :  جمال المجايدة  -بوظبي  أ
مصرية، بتسليم خمس سيارات اسعاف الى عدد من مستشفيات قطاع غزة، وذلك استكماال             في العريش ال  
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مايو الماضي، واشتملت كذلك علـى معـدات        /  ايار 6للقافلة االخيرة التي اطلقتها المنظمة من جدة في         
  .طبية، واسعافية

  1/6/2009القدس العربي، 
  

  ء الفلسطينيينوفد من األساتذة المصريين يصل إلى غزة لتدريب األطبا .55
وصل أول فوج من أساتذة الجامعات واإلستشاريين المصريين إلي قطاع غزة، أمـس،             : أسماء الحسيني 

في مهمة تدريبية تستمر حتى السادس من الشهر الحالي، في إطار تنفيذ مشروع لجنة اإلغاثة والطوارئ                
ل قطاع غزة للنهوض بالمستوى     باتحاد األطباء العرب الخاص بمشروع تدريب األطباء الفلسطينيين داخ        

  .التقني لهم
  1/6/2009األهرام، 

  
  يونيو17في إسطنبول " معا إلعمار غزة" .56

استكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول للهيئة العربية الدولية         :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
معاً إلعمار  "يو الحالي تحت شعار      يون 17إلعمار غزة استعداداتها للمؤتمر الذي سيعقد في إسطنبول يوم          

وقال رئيس اللجنة المهندس بادي الرفايعة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في عمـان، أنـه مـن                 ". غزة
الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة المؤسـسة والـدور،         : "المقرر أن يبحث المؤتمر عدة محاور تتضمن      

ريع، صندوق اإلعمار األهلي، والقطاع الهندسي في       احتياجات قطاع غزة في اإلعمار، آليات تمويل المشا       
  ".غزة الواقع والطموح

  1/6/2009عكاظ، 
  

  "البهائية حركة صهيونية: "األزهر يؤكد .57
أكد مجمع البحوث اإلسالمية التابع لمشيخة األزهر الشريف، أن الطائفـة البهائيـة مجـرد               : محمد أمين 

في العالم، وتسعى لنشر الفساد والتخريب والرذيلـة        حركة صهيونية تخدم المصالح واألهداف الصهيونية       
  .في المجتمعات اإلسالمية والعربية، واصفًا أتباعها بالفئة الضالة

  31/5/2009إخوان أون الين، 
  

  الرسمية على طلب وقف االستيطان وقبول حل الدولتين " إسرائيل"أوباما ينتظر وصول ردود  .58
رئيس األميركي باراك اوباما والمبعوث األميركـي الخـاص         قال ال :  محمد سعيد  - الدستور   - واشنطن  

مع رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود       لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي جورج ميتشيل، في اجتماع         
 أنهما ينتظران ردودا رسمية من الحكومة اإلسرائيلية بشأن مطالب محـددة تـشمل               ،)أبو مازن (عباس  

اني في الضفة الغربية ورفع الحواجز والعوائق التي تعرقل حركة انتقال           وقف كافة أشكال النشاط االستيط    
الفلسطينيين والقبول بحل الدولتين، وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن يحمـل وزيـر الـدفاع                

. على الطلبات األميركيـة   " إسرائيل"اإلسرائيلي إيهود باراك في زيارته لواشنطن األسبوع المقبل ردود          
  ".نحن متمسكون تماما بكل التزاماتنا بموجب خارطة الطريق"ل اوباما طمأنة عباس، بقوله وقد حاو

في الكونغرس األميركية   "  إسرائيل" من جهة أخرى، يسعى البيت األبيض إلى نيل دعم ومساندة مؤيدي            
لبيـت  وإذا ما تمكـن ا    . من بينهم رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األميركي جون كيري          

األبيض من توسيع هذا الدعم، فقد يجد نتنياهو نفسه في موقف الدفاع لتسببه فـي تـوتير العالقـة مـع                  
ـ        "  إسـرائيل "وقال السفير األميركي األسبق لـدى       ". إسرائيل"الواليات المتحدة الداعم الذي ال غنى عنه ل

 فرضـية أن رئـيس الحكومـة        إن هذا النهج يستند إلى    "مارتن إنديك المحسوب على اللوبي اإلسرائيلي       
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" اإلسرائيلية يحتاج إلى رئيس أميركي صعب المراس لتبرير قرارات قاسية أمام الرأي العام اإلسـرائيلي              
إن .. سئموا النشاط االسـتيطاني   "  إسرائيل"هناك الكثيرون في الجالية اليهودية األميركية وفي        "واضاف  

  ."روح العصر بالكامل قد تغيرت
1/6/2009الدستور،   

  
   اإلسرائيلي يقلّص التهديد للقوات األميركية -حل النزاع الفلسطيني : قائد أميركي .59

ان » الحياة«أكد قائد القوات المركزية الجنرال ديفيد بترايوس في حديث الى           :  راغدة درغام  -نيويورك  
 دولـة تقـع     20لعمله كقائد للقوات األميركية فـي       » أساسي للغاية « االسرائيلي   -حل النزاع الفلسطيني    

نحـو عـدم    » سيكون خطوة ايجابية الى األمـام     «غالبيتها في العالم اإلسالمي، وأن معالجة هذا النزاع،         
فال شك . أظن أن أموراً كثيرة قد تتحسن إذا تم حل هذه المسألة       «وقال  . تعريض القوات األميركية للتهديد   

اف ومدعوماً منها، لن يكون ثمة مكـان  أن في حال التوصل الى حل عادل يكون مقبوالً من جميع األطر      
، وستساهم معالجة المسألة الفلسطينية أيـضاً       »للذرائع المختلفة التي تتحجج بها بعض الدول والمنظمات       

في تمكين القادة العرب والمسلمين من تقديم المزيد من المساعدة للواليات المتحدة فـي حربهـا علـى                   
  .اإلرهاب

1/6/2009الحياة،   
  

  أوباما وضع لنفسه مهلة سنتين لتحقيق حل يقوم على أساس الدولتين :"مزصنداي تاي" .60
حول الخطاب الذي ينتظر أن يوجهه الرئيس األمريكي أوباما من القاهرة للعـالم اإلسـالمي، نـشرت                 

أوباما يقدم غـصن  "مقاال بقلم ساره باكستر وأوزي ماهنامي من تل أبيب بعنوان    " صنداي تايمز "صحيفة  
يقول المقال إن مستشاري البـيض األبـيض يقولـون إن اوبامـا             ". حترام للشرق األوسط  زيتون من اال  
القضايا الصعبة بما فيها الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويعرض تضييق هوة الخالفات مع            "سيتعامل مع   

ولين في  مسؤ"يقول المقال أيضا إن     ". المصالح المشتركة واالحترام المتبادل   "العالم االسالمي على أساس     
االدارة األمريكية يهمسون سرا أن أوباما وضع لنفسه مهلة سنتين لتحقيق حل يقوم على أساس الـدولتين                
في المنطقة رغم معارضة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو للمطلب االمريكي المتمثـل فـي               

  ". تجميد بناء كل المستوطنات في األراضي المتنازع عليها
31/5/2009بي بي سي   

  
  جائزة لمن يقدم معلومات حول خبير متفجرات فلسطيني: المخابرات األمريكية .61

 ، بأنها حصلت على معلومات تشير إلي أن مهندس إعداد           FBI ذكرت مصادر في المخابرات االمريكية      
 مدينـة    عاما قد غادر بغداد وشوهد قبل أيام في        73) أبو إبراهيم ( القنابل المعقدة الفلسطيني حسن العمر      

اإلسرائيلي " يديعوت"ووفقا لمصادر موقع    . طرابلس في لبنان ، حيث تسكن أسرته وزوجته الثانية سلمى           
 عاما ، وكل الجهود العتقاله باءت بالفشل ، وقد تـم وضـع     25، فالمخابرات االمريكية تبحث عنه منذ       

وتتهمـه  .  معلومات تؤدي العتقالـه    اسمه في قائمة المطلوبين في العالم ، وقد تم زيادة الجائزة لمن يقدم            
 عملية فدائية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية ويهوديـة فـي           20المخابرات االمريكية بتنفيذ ما يزيد عن       

أنحاء العالم ، حيث يعتبر أبو إبراهيم خبيرا في تركيب شاحنات التثليج الكبرى حيث يعبئها بمواد ناسفة                 
  .سائلة 

1/6/2009الدستور،   
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   في اتفاق أوسلوقلقيلية .62
  عبد الستار قاسم. د

وربما هذا ليس آخر أنين، واألنات آتية ما دمنا ال نريد           . قلقيلية تئن ويسقط فيها فلسطينيون بأيد فلسطينية      
نحن في الضفة والقطاع نستنزف عاطفيا ومعنويا وماديا ووطنيـا          . أن نتوقف ونضع رؤوسنا بين أيدينا     

دم قلقيليـة ينـزف     . ناسين همومنا وتطلعاتنا نحو الحريـة واالسـتقالل       وإنسانيا، ونتحول إلى كيديين مت    
وسياسيو فلسطين صامدون في مواقعهم زعماء وقادة ظانين بأن مستقبل األجيال سينهار لو أنهم غربـوا                

  .عن وجوهنا
 بأن اتفاق أوسلو هو الوصـفة األمثـل         1993لم يكن من العسير على صاحب فطنة قليلة أن يتوقع عام            

تتال الفلسطيني الفلسطيني، ولخراب ديار الفلسطينيين وتفتيت نسيجهم االجتماعي، وتدمير جزء كبير            لالق
المأساة أن االتفاق وضع الفلسطيني في مواجهة الفلسطيني مقابل شيء غـامض            . من معاييرهم األخالقية  
مالحقة اإلرهـاب   لقد نص االتفاق بوضوح على التنسيق األمني وعلى ضرورة          . قد يتبلور في المستقبل   

 ليضع التفاصيل ويلزم السلطة المنبثقة عن أوسلو بكثير مـن           1995ثم جاء اتفاق طابا عام      . واإلرهابيين
وال تنفك القوى الخارجية وإسرائيل تضغط من أجل مزيد مـن التنـسيق             . الضوابط والمتطلبات األمنية  

  .ون مقاومة إسرائيل بطريقة أو بأخرىاألمني، ومزيد من مالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، أي الذين يريد
منذ البدء، كان رأي الكثيرين واضحا وقاطعا وهو أن اتفاق أوسلو سيؤدي إلى فتنة داخلية، وغدا ستسيل                 

وغدا ستتحول القضية الفلـسطينية     . دماء الفلسطينيين في الشوارع بأيد فلسطينية إن تم تبني هذا االتفاق          
والـسؤال  .  إسرائيل هناك سعيدة تغذي هذا النزاع بكافة األشـكال         إلى نزاع فلسطيني فلسطيني، وستقف    

. ما الذي يمكن أن نحصل عليه من اتفاق أوسلو مقابل التضحية بالوحدة الوطنية الفلـسطينية              : الذي كان 
وقد كان لي رأي بأنه إذا كان ثمن االقتتال الفلسطيني الداخلي إقامة دولة فلسطينية فأنا ال أريد هذه الدولة                   

ن السلم الداخلي أهم بكثير من الدولة، وإذا كان ثمن الدولة أن يقوم فلسطيني باعتقال فلسطيني دفاعـا                  أل
الدولة ال تـشكل    . عن األمن اإلسرائيل أو احتراما التفاقيات مع العدو الصهيوني فأنا ال أريد هذه الدولة             

ت أبحث عن أمن الفلسطينيين فـإنني       حصنا لي، بينما الوحدة الوطنية تشكل دائما الحصن المنيع، وإذا كن          
  .أجده أوال في وحدتهم الوطنية، وفي تكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة مختلف التحديات

لكن اآلن وبعد مرور هذه السنوات الطويلة على اتفاق أوسلو، من المفـروض أننـا               . أخذتنا العزة باإلثم  
منـذ عـام    . الوقوف مليا عند األخطاء التي ارتكبناهـا      اتعظنا أو أصبح لدينا االستعداد لمراجعة الذات و       

 حتى اآلن وأوضاعنا الداخلية تتدهور، وما هو أسوأ فيها أن األجنبي الغربي الذي صنع إسرائيل                1993
قد بات يتحكم بلقمة خبزنا ويهددنا باستمرار بأن هذه اللقمة ستتوقف فيما إذا لم نلتزم بشروطه، وشروطه                 

 بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية، ولكي يبرر سوداويته وساديته، يستمر في القول لنا            باألساس هي االلتزام  
بأننا ال نعمل بما فيه الكفاية وإن علينا أن نبذل المزيد من الجهود في مالحقة اإلرهابيين، والمزيـد فـي                    

  .تربية الناس بطريقة يتقبلون فيها خدمة أهداف إسرائيل
حصل على اي من حقوقنا الوطنية الثابتة، بل أن االحـتالل اإلسـرائيلي              حتى اآلن لم ن    1993منذ عام   

حول حياتنا إلى مزيد من الجحيم بسبب اإلجراءات التي يفرضها علينا وتُضيق علينا حياتنا في مختلـف                 
ومنذ ئذ ونحن مشغولون بالمناكفات واالتهامات واالتهامات المـضادة والـصراعات الحـادة             . المجاالت
  .والقاتلة

يوميا . مع شروق كل شمس، يغتم بالنا بالمزيد ويرتفع في صدورنا مخزون البغضاء والكراهية واألحقاد             
هناك أعمال بغيضة نقوم بها تمزق نسيجنا وتهدم معنوياتنا وتفتت عائالتنا وتقتـل فينـا روح التحـدي                  

لنا، ونفرط بكل مـا     نحن نتحول إلى كيديين نلقي من خلف ظهورنا هموم شعبنا، ومستقبل أطفا           . والوفاء
هو غال ونفيس لصالح مصالح شخصية وتطلعات ذاتية ال تخدم في النهاية غير األعداء الجاثمين علـى                 
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تزداد أوضاعنا الداخلية تدهورا وبؤسا وشقاء وتمزيقا، ونحن نهيم في غي ليس بعده غي، وفي              . صدورنا
  .غباء ليس بعده غباء

الوقت حان منذ زمن بعيد لكي نعود إلـى         . ا النزيف األرعن  كفى، علينا أن نتوقف، ويجب أن يتوقف هذ       
وإذا . أنفسنا، ونبدأ مسيرة جديدة تقوم على وحدة وطنية حقيقية مستندة على ميثاق واضح يلتزم به الجميع               

كانت الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية غير قادرة على تحقيق الهدوء والسلم الداخليين فإنه عليهـا               
  . إلى األكاديميين والمثقفين والمفكرين لكي يبحثوا لنا عن حل لما نحن فيهأن تتوجه

إذا . في النهاية، نحن فوق إسرائيل، والبالد بالدنا، والديار ديارنا؛ ونحن فوق أوسلو وفوق كل االتفاقيات              
شـئنا  . ائيلكان اتفاقنا مع إسرائيل سيذهب بريحنا ويمزقنا فليذهب االتفاق إلى الجحيم، ولتذهب معه إسر             

ام أبينا، درنا يمينا أو درنا شماال نحن مختلفون حول إسرائيل، وإذا كنا نبحث عن وحدة، فلندر ظهورنا                  
. لعنة اهللا على إسرائيل في الصباح والمساء، وفي الغدي العشاء، واليوم وغدا وبعد غد             . جميعا إلسرائيل 

األرض ريحانا، وكلها ال تساوي ظفر طفـل        كل وعود إسرائيل تحت قدم طفلة فلسطينية تمأل ابتسامتها          
  .فلسطيني يقلمه لكي يستنشق بوسامته طيب الصباح

أوسلو يجب أن يجد طريقه إلى مزبلة التاريخ، وعلينا أن نطوي صفحات مؤلمة ال يتشرف بهـا تـاريخ                   
  .فلسطين

  31/5/2009، المستقبل العربيصحيفة 
  

  ! أثمة حل على األبواب؟..قضية الالجئين  .63
  وليد محمودخالد 

من دون الدخول في التسلسل التاريخي لقضية الالجئين الفلسطينيين، فمن المهم اإلشارة إلـى أن الفتـرة                 
التي مضت لغاية كتابة هذه السطور لم تساعد في إيجاد حل لهذه القضية التي بقيت خطاً أحمر لكل مـن                    

رب عموماً والفلسطينيين بشكل خاص     ولم تتغير المواقف تجاهها ، فكان  مطلب الع        ). إسرائيل(العرب و 
، والسماح بعودة الالجئـين     )194(يتمحور دائماً حول تطبيق البند المتعلق من القرار األممي غير الملزم            

إلى ديارهم التي شردوا منها، فالالجئون أنفسهم يصرون على أن قضيتهم غير قابلة للمساومة أو عرضة                
 تفاوضية غير متوازنة، وتخضع للتأجيل الذي يحمل معه أخطار          للمقايضة أو موضوعاً للتنازل في عملية     

بينما يصر الموقف اإلسرائيلي على رفض حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين رفـضاً             . التبديد والتذويب 
هو حل مشكلة الالجئين عـن طريـق اسـتيعابهم          ) إسرائيل(قاطعاً، وكل ما تريده القيادات السياسية في        

 الجديدة، استناداً إلى القوة السائدة والواقع المتشكل بفعل اختالل موازين القوى في             وتوطينهم في مواطنهم  
رئيس االستخبارات العسكرية السابق،    ) شلومو غازيت (المنطقة، حيث تشكل دراسة الجنرال اإلسرائيلي       

ة تأكيـداً   الصادرة عن معهد جافي للدراسات االستراتيجية في جامعة تل أبيب، أكثر الوثائق اإلسـرائيلي             
لجوهرية قضية الالجئين بالنسبة لمستقبل التسوية الـسياسية بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين، لكـن                
التصورات اإلسرائيلية تنسف حق العودة، وتفقده بعديه السياسي والدولي، وتعتمد على تأهيـل الجئـي               

يسهم وتوزيع الجئي لبنـان     الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسكانهم، وتوطين الجئي األردن وسوريا وتجن         
  .على الجوار إلنجاز الحل النهائي للقضية

تعتبر أن قضية الالجئين قضية أمنية تؤثر في الطابع اليهودي للدولة، حتى لو كانـت عـودة                 ) إسرائيل(
الالجئين إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وإذا كان هناك بعض مرونة فـي موقـف حركـات الـسالم                  

وع النازحين؛ فإنه بالنسبة لموضوع الالجئين ثمة إجماع لدى األحـزاب الـسياسية             اإلسرائيلية من موض  
  .تمثل خطاً أحمر) إسرائيل(األخرى بكافة تالوينها على أن  عودة الالجئين داخل 

عربياً، يبدو أن ثمة عجز واضح في التعامل مع  قضية الالجئين الفلسطينيين، هذا العجز يتضخم يومـاً                  
تـرفض  ) اسـرائيل (ع خيار السالم الذي أقرته قمة بيروت، سيما أن الكل يعلـم أن              بعد يوم، خاصة م   
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االعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، والمساومة الحالية نشطة بشأن التنازل عن هـذا الحـق     
  . والخروج بحلول غامضة

لالجئـين، و أن هـذا      ما استجد في اآلونة األخيرة  ثمة ما يدور خلف الكواليس فيما يتعلـق بقـضية ا                
الموضوع عاود الظهور إلى الواجهة مرة أخرى من خالل تقارير خرجت من معاهد ومراكـز أبحـاث                 
غربية  يجري الحديث عنها تطالب بحل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين من خالل استيعابهم فـي الـدول                 

ية وتحـت إشـراف ورقابـة       المتواجدين فيها وفي أحسن الحاالت  العودة إلى أراضي الدولة الفلـسطين           
 ما المصائر والمآالت التي سينتهي إليها ما يزيـد مـن            -كما معظم المراقبين  -ال أدرى   .إسرائيلية كاملة 

نصف الشعب الفلسطيني ؟ وما الذي يحاك خلف الكواليس؟ وما هو الحل العادل الذي أكدت عليه القمـة                  
  العربية لقضية الالجئين ؟ 

هؤالء المـشردين فـي بقـاع       " يجبر بخاطر "هذه القضية أال تستحق حالً      بعد أكثر من ستة عقود على       
  ! األرض؟ حالً يلبي  رغباتهم المنسجمة مع العدالة وقرارات الشرعية الدولية؟

يا مرحباً بحل يـزيح     : الذي يعاني قسوة العيش يردد ليالً نهاراً قائالً         " المقهور"نعم ، الالجئ الفلسطيني     
العيش، حالً يبعد شبح اللعنة التي أصبحت ترافقه في أرضه وفي الشتات ، الالجئ              مرارة الواقع وقساوة    

الفلسطيني كتب عليه التيه، ينتظر حالً منصفاً ولكن جل ما نخشاه ويخشاه الالجئ نفسه هـو أن تـذوب                   
  ! قضيته والتعامل معها كفائض بشري أو كحمولة زائدة ليس إال

  1/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   للتسويِة تستدعي المواَجَهةخطة أوباما .64
  ياسر الزعاترة

من الواضح أن الرئيس األمريكي أوباما، وتبعا لمخاوف لصدام مع اللوبي الصهيوني، قد قرر ترك مهمة                
التعامل مع نتنياهو للمجموعة الصهيونية العاملة معه، وعلى رأسها كبير موظَّفي البيـت األبـيض رام                

س، وربما آخرون من قادة اللوبي الصهيوني ممن يعتقدون أن الفُرصـةَ           عمانويل، والمخضرم دينيس رو   
             لِّ قيادة فلسطينية بالغةاإلسرائيلية، وذلك في ظ المصاِلح متخد المرونة"سانحةٌ إلنجازِ تسوية"  ومرجعية ،

لزمنِ ال تسير وفْـقَ مـا       عربية يمكنها تمرير أي حلٍّ تُوافقُ عليه السلطة، إلى جانب القناعة بأن عجلة ا             
يشتهي اإلسرائيليون، بخاصة ما يتصل برياح التحولَات الدولية، ومالمحِ تراخي القَبضة األمريكية علـى              
الوضع الدولي، مع العلم أن القناعة المذكورةَ تبدو متَوفِّرةً في أوساط سياسية وأمنية وعسكرية فاعلَة في                

  .الدولة العبرية
ذه الرؤية إلى واقع المفاوضات السابقة بين أولمرت وعباس، والتي تجاوزتْ عمليا أكثر العقبات              تستند ه 

المهمة، اللهم باستثناء قضية القدس الشرقية؛ حيث طالَب عباس بحصة فيها يقيم عليها عاصمةَ الدولـة،                
زادت مساحتها من    (76د احتالل   والمقصود هنا هي القدس القديمة، وليس المناطق التي ُأضيفتْ إليها بع          

  ).70 كيلومتر مربع إلى 6حوالي 
في المفاوضات، وبعيدا عن لعبة اإلنكار، منَح عباس اإلسرائيليين الموافقةَ على بقاء الكُتَِل االسـتيطانية               

دة، الكبيرة في عمق الضفة الغربية تحت الفتة تبادل األراضي، في حين وافَقَ على شَـطْبِ حـقِّ العـو                  
باستثناء حفْنَة يعودون ضمن ما يعرفُ بلم شمل العائالت، كما وافَقَ على تأجيرِ مناطق الغَورِ لـسنوات                 

  .طويلة، في ذات الوقت الذي وافق على ترتيبات أمنية تَمس سيادة الدولة العتيدة
ا خالل زيارته للقاهرة في الرابـع مـن         واقع الحال هو أن خطة أوباما الجديدة التي يتَوقَّع اإلعالن عنه          

تستلهم ما تَم التوصل إليه من تفاهمات أولية بين محمود عبـاس            ) الحظ رمزية التاريخ  (حزيران المقبل   
  .وبين أولمرت، ما يجعلها قابلةً للنجاح، حتى لو قيل إن نتنياهو هو سيد الموقف هذه المرة
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الحذر والمواجهة، والسبب أن تمريرها مهِم بالنسبة لواشـنطن وتـل           من المؤكد أننا إزاء لُعبة تستدعي       
أبيب، ذلك أن التوافُقَ على استهداف برنامج إيران النووي يتطَلَّب بعض المرونة من نتنياهو، وبـالطبع                

ـ                  فُ عنـد   كي يقنع أوباما العرب بِجِديته في موضوع التسوية، مع العلم أن حاجة أوباما للعـرب ال تتوقَّ
مواجهة إيران، بل تتجاوزها نحو مساعدته على الخروج من المستنقعات التي تركها له جـورج بـوش،                 
ومنها أفغانستان والعراق، وربما الصومال أيضا، في ذات الوقت الذي يدرك الصهاينة أن خروج أوباما               

ضـرورة بالنـسبة لمـصالح      من المآزق إياها هو حاجةٌ إسرائيلية أيضا، ألن أمريكا قويةً هي أكثر من              
  .الدولة العبرية

إن التـسوية   : ما تسرب حتى اآلن بشأن الخطة يعطي فكرةً كافيةً عن مضمونها، فهي تبدأ مـن مقولـة                
                    كـل، بينمـا تُتْـرمجفي غضون أربع سنوات، أي قبل نهاية والية أوباما، وهي تُعلن بـشكل م زستُنْج

  .إشراف المبعوث األمريكي جورج ميتشيلالتفاصيل للمفاوضات الثنائية ب
من أهم بنود الخطة ما يتعلَّقُ بِشَطْبِ حق العودة لالجئين الفلسطينيين، واالكتفاء بالتعويض، وهذه قـضيةٌ       

، فضلًا عن التعامِل مع حدود      "المعتدل"لن يتوقَّفَ عندها محمود عباس، وال حتى النظام العربي الرسمي           
تعديالت وتبادٍل لألراضي تسمح بإبقاء الكتل االستيطانية الكبيرة فـي مكانهـا،            الرابع من حزيران، مع     

  .وهذه قد ال تذكر بمثل هذا التفصيل، لكنها واضحة بالنسبة للمعنيين
الدولة ستكون منزوعةَ السالح، ولن يتوقف األمر عند ذلك، بل ستُرابِطُ قواتٌ دولية بقيادة أمريكية فـي                 

ت طويٍل، حتى يتم التأكُّد من حماية األمن اإلسرائيلي، وعندما نتحدثُ عن نَزعِ السالح              الضفة الغربية لوق  
وعدم وجود جيش، فهذا يعني ضمنًا أن السيادة ستكون منقوصةً، وأن المجال الجوي والبري والبحـري                

  .سيكون خاضعا لشكٍل من أشكال الرقابة
اللون الذي طالَب به محمود عباس مـن أجـل تمريـر            في موضوع القدس سيكون ثمة تنازٌل من ذلك         

الصفقة، ويبدو أن هذا األخير قد اطّلع على الخطة، بدليل تبشيرِه بها منذ أسابيع، ويبـدو أنـه ينتظـر                    
                ا، والتنازل يتمثَُّل في إمكانية أن تكون القدس عاصمةً للدولتين، مـع ترتيبـاتا وسعوديا مصريهتمرير

 يسمى الحوض المقدس؛ األرجح أنها لن تَحول بين اليهود وبين استمرارِ البحث عـن الهيكـل                 معينَة لما 
الذي يزعمون وجوده في المنطقة، مع العلم أنهم لم يتركوا فيها شبرا إال وقلَبوه رْأسا على عقـب، مـن                    

  .أجل العثور عليه دون جدوى
 من ذلك كُلِّه هو الْمتَعلِّقُ بالترتيبات التي ستنطلق مع اإلعالن عن بـدء              على أن البعد الذي ال يقلُّ أهميةً      

قد ال يفعلـون بـالطبع،      (تنفيذ الخطة وإطالق المفاوضات؛ حيث سيكتفي اإلسرائيليون بِوقْف االستيطان          
نَفِّـذُها دوٌل عربيـةٌ     ، مقابل موجة تطبيعٍ واسـعة النطـاق تُ        )بينما يكتفي األمريكيون بمطالبتهم بالتَّوقُّف    

  .وإسالميةٌ مع الدولة العبرية
فيما يتعلق بغزة، ستطالب حماس باالندماجِ في اللعبة، وإذا لم تفعل سيقتصر الحل على الـضفة، بينمـا                  

  .تستمر حالة التهدئة في القطاع حتى يتم حل المعضلة، وإن كان األمل إن يجري حلها قبل ذلك
أننا إزاء لُعبة خطيرة، أولًا من حيث التطبيع الْمبكِّر قبل االتفاق النهائي الذي             ما ينبغي أن يقال ختاما هو       

ال يضمنه أحد، وثانيا من حيث مضمون االتفاق الذي يكَرس دولة كانتونات منقوصة الـسيادة مـن دون             
ة والمقاومة في المنطقة بعيـدا      عودة الالجئين، األمر الذي ينبغي أن يواجه بكل قوة من قبِل قوى الممانع            

  .عن الركُون لمقولة تَشَدد نتنياهو وفشل المحاوالت السابقة
  1/6/2009اإلسالم اليوم، 
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  توقيت قانون الوالء للدولة اليهودية وآثاره .65
  عبداهللا األشعل. د

لدولة اليهودية فـى    منذ صدور قانون العودة والجنسية فى أوائل الخمسينيات حتى صدور قانون الوالء ل            
 يالحظ هذا التراكم والتناغم فى السياسات التشريعية فى إسرائيل بمـا يعـزز المـشروع                27/5/2009

وقـد  . وقد عودتنا إسرائيل أنهاتضع برنامجاً شامالً جاهزاً ثم تقدمه بالتقسيط حسب الظروف           . الصهيونى
 ثم توالى الحديث عنها حتـى أعلنهـا         2003تحدث شارون مثالً عن الدولة اليهودية في قمة العقبة عام           

 وتصر عليها إسرائيل األن وتحاول إقناعنـا بأنهـا ليـست            15/5/2008بوش رسمياً فى الكينسيت فى      
 حسبما أكد مراسل هاآريتيس فى لقائه مع أحمـد          1947اختراعا وأننا نعرف ذلك منذ قرار التقسيم عام         

   . 26/5/2009قريع يوم 
ية أن يتم الحديث عن الوالء لها وطرد من يظن به عدم الـوالء وهـم عـرب                  ومن تبعات الدولة اليهود   

 مايو مؤكداً هذا الخط فى وقت يستعد فيه أوباما إلعالن خطته            27ثم صدر قانون الكينسيت يوم      . 1984
لتسوية الصراع العربى اإلسرائيلى، فهل صدور القانون تم بالتنسيق مع أوباما أم تحـدياً لـه واسـتباقاً                  

  ه؟لخطت
وقد بدأت اإلرهاصات المباشرة لهذا القانون فى تصريحات ليبرمان قبل أيام وليبـر مـان هـو وزيـر                   
خارجية إسرائيل فى حكومة نتانياهو، وهو مهاجر روسى يهودى متعصب يؤمن بأن فلسطين كلها لليهود               

ف االسـتيطان    ألنهم اليكنون والء للدولة العبرية، ويدعو إلى تكثي        1948وحدهم وأنه يجب طرد عرب      
وتهجير اليهود إلى فلسطين مقابل ترحيل الفلسطينيين، كما يطالب بتـدمير الـدول العربيـة المجـاورة                 
وضرب السد العالى بالقنابل الذرية حتى يغرق المصريون فى مياه النيل كما غرق فرعون فيـه وهـو                  

 سياسـة رسـمية     1948ومن الواضح أن القانون الجديد يهدف إلى أن يكون طرد عرب            . يطارد موسى 
للحكومة اإلسرائيلية كجزء من خطتها إلخالء فلسطين، ولكن الذريعة التى قدمها القانون ليحاول إقنـاع               
العالم بها هى نقص والء عرب إسرائيل لها أو انعدام هذا الوالء تماماً فى معظم األحيـان، ولـم يقـل                     

 فـضالً عـن تقـدم       1948زاء عـرب    القانون السبب الحقيقى فى ذلك، وهو وضوح سياسة إسرائيل إ         
يفترض القانون الجديد الذى وافقت عليه أغلبية وأعترض        . المشروع الصهيونى على جسس الفلسطينيين    

عليه حوالى ربع نواب الكينيست، أن االختبار الحقيقى الذى يجب أن يطبق لفرز من يستحق منهم البقاء                 
الوالء إلسرائيل وهذا يعنى أن على عرب إسرائيل        إسرائيل أو الطرد هو أن يقسم العرب على         " جنة"فى  

أن يعلنوا خلع عروبتهم وفلسطينيتهم وربما إسالمهم والدخول فى والء الدولة ودينها بما يعنيه ذلك مـن                 
أنها دولة لليهود فقط، أى أن يتحولوا عملياً إلى اليهودية الدينية وليس مجرد اليهوديـة الـسياسية، وأن                  

وع الصهيونى التى تقول أن فلسطين لليهود منـذ آالف الـسنين وأن الفلـسطينيين               يؤمنوا بمبادئ المشر  
يترتـب  . المقيمين فيها هم مغتصبون وأن إبادتهم هو الطريق الوحيد لتفريغ األرض من هؤالء المحتلين             

على ذلك أن ينتهى تماماً أى تواصل وتعاطف مع بقية الشعب الفلسطينى فى بقية األراضى الفلـسطينية،                 
ما يترتب عليه عشرات النتائج أولها من باب أولى أن يعترف العرب أيـضاً بـأنهم داخـل إسـرائيل                    ك

 جريمة مضاعفة والتصدى ألصـحاب      1984كمحتلين وأن تخلفهم عن الفرار خارج فلسطين مع الجئى          
م به  الحق فى منازلهم من اليهود، وأن تكرم إسرائيل بمنحهم جنسيتها هو شرف لهم وجميل تطوق أعناقه               

وأن منحهم الجنسية اإلسرائيلية اليعنى المطالبة بالمواطنة والمساواة مع يهود إسرائيل بسبب الفارق بين              
 قابلوا هذا اإلحسان باإلساءة إذ تجـرأوا علـى مـساندة القـضية              1948طبيعة كل منهم، بل إن عرب       

ة وبأن فلـسطين هـى وطـن        الفلسطينية وإدانة جرائم إسرائيل والتأكيد على حق من فر منهم فى العود           
ومعنى ذلك أن القسم الذى يؤديه النواب العـرب         . الفلسطينيين الذى اغتصبته هذه العصابات الصهيونية     

معنى ذلك أيضاً أن ديمقراطية إسـرائيل       . فى الكينست بالوالء إلسرائيل يتم خرقه مما يعد خيانة عظمى         
  .ميزة ليهودها ومن يتهود من العرب بداخلها
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أخرى، فالمعلوم أن إسرائيل فرضت جنسيتها على سكان الجوالن لتأكيد سـيادتها المزعومـة              من ناحية   
ومن الواضح أن   . عليه، ومعنى ذلك أن جنسية إسرائيل كانت دائماً أداة سياسية فى المشروع الصهيونى            

يط لـذلك   مطالبة اليمين اإلسرائيلى بأن تكون إسرائيل دولة يهودية والسعى لطرد عرب إسرائيل والتخط            
بكل السبل يناقض شرط لبيرمان بتهويد العرب حتى يمكن لهم االستمرار فى البقاء داخل إسرائيل، وهى                
مناورة يقصد بها استحداث وسيلة لتبرير طرد إسرائيل للعرب فى إطار االستراتيجية الكبرى وهى تهويد               

يين فى دولة ولكن خارج فلسطين،      إسرائيل، ثم فلسطين فى مرحلة تالية، وبداية الحديث عن حق الفلسطين          
  .فى الوطن البديل وهو األردن الذى يصبح المملكة الفلسطينية الهاشمية

لقد التزمت إسرائيل بالكثير لكنها قبلت كل االلتزامات منذ قيامها كسباً للوقـت ولـيس فـى نيتهـا إال                    
احترام قرار التقسيم الـذى     التزمت إسرائيل ب  . االستمرار فى مشروعها الذى يتناقض مع هذه االلتزمات       

من مساحة فلسطين وبتدويل القدس وبعـودة الالجئـين         % 43.5يلزمها بتسهيل قيام دولة فلسطينية على       
وبإحترام حقوق األقلية العربية داخل إسرائيل، ولكن المجتمع الـدولى تعامـل مـع إسـرائيل متفهمـا                  

ك أن ما يحدث اآلن ليس مفاجأة إذ أعلنت         طموحاتها، ومع العرب بنفاق وخداع ظاهرين، والدليل على ذل        
وكان معلوماً أن أقليـة عربيـة تمـسكت         . إسرائيل صراحة ذلك منذ اليوم األول لصدور قرار التقسيم        

بأرضها ورفضت الفرار وعلى إسرائيل أن تحترم حق البقاء لها سواء بجنسية إسرائيلية أو بغير جنسية                
يلية مقدمة لدمجهم فى جسد الدولة بكل ما تمثله من طموحـات            ولذلك لم يكن منحها لجنسية إسرائ     . أصالً

عدوانية ضد الشعب الفلسطينى، كما أن عرب إسرائيل أقلية من نوع خاص اليجوز أن تعامـل معاملـة                  
األقليات داخل الدول ذات األغلبية القومية، ألن إسرائيل هى التى وفدت على هذه األقلية وليس األقليـة                 

إسرائيل، بل إن تطور المشروع الصهيونى أجبر هذه األقلية على أن تحدد وجهتها             هى التى هاجرت إلى     
وهويتها، أهى إسرائيلية حتى ضد الشعب الفلسطينى خارج إسرائيل أم أنها فلسطينية حتى النخـاع وأن                

، 1948استمرارها فى إسرائيل هو أكبر دليل مادى على أن إسرائيل هى الوافدة وأنها ولدت فى مـايو                  
يس فى الخيال الصهيونى منذ آالف السنين ولذلك فأن صاحب األرض هو األحق بالبقاء مـن الوافـد                  ول

  . الغريب الدعى المزروع فى هذه المنطقة
وهل كان بوسع األقلية العربية إال أن تكون حيث يجب أن تكون فلسطينية دما وروحا وأن تكون األقـدر            

تفاصيله؟ لكل ذلك يجب مساعدة األقلية العربية على دعـم          على فهم المشروع من الداخل بكل تداعياته و       
واألجدر بأوربا وواشنطن التى تتدخل لحمايـة       . وجودها وتثبيت انتمائها فى مواجهة الغصب الصهيونى      

أقليات وطنية وتوظيف هذا التدخل ألجندتها، أن تدافع عن حق األقلية العربية فى إسرائيل فى البقاء وأن                 
  . عنهم إلى أن يتقرر مصير فلسطينتكف إسرائيل يدها 

  1/6/2009، المصريونصحيفة 
  

  "الفلسطيني الجديد"استراتيجية بناء  .66
  نواف الزرو

ان حكومـة نتنياهوملتزمـة     "لزيارة نتنياهولواشنطن باعالنه    " اسرائيل"حينما مهد شمعون بيريز رئيس      
ون التاريخ بالسالم وليس بالحروب     بالسالم ، ونتنياهو يرغب في ان يصنع التاريخ ، وفي اسرائيل يصنع           

 ، كان مفهوما ان نتنياهوسوف يصنع التاريخ علـى  2009" ـ  5 ـ  4ـ يديعوت احرونوت ـ اإلثنين  
  .،..طريقته الصهيونية

  .؟،..فلنر اذن كيف سيدخل نتنياهوالتاريخ
قول الكاتـب آري    يبدو ان نتنياهو يخطط لدخول التاريخ عبر استراتيجة جديدة ما تزال قيد التطور كما ي              

ما ينقص االن هو مفهوم سياسـي جديـد ، وفكـرة    :" ، مضيفا2009" ـ  5 ـ  6شافيت ـ في هآرتس 
بناء امة ، مشروع دولي طموح يبني من        : االستراتيجية الجديدة ، وبامكان هذه الفكرة ان تكون فكرة بلير         
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لم السالم غير القابل للتطبيـق      مشروع بناء امة يهدف الى تحويل ح      :"، موضحا " االساس االمة الفلسطينية  
الى خطة عمل جدية تجسد الحلم في اخر المطاف ، والفكرة تهدف الى بناء الدولة الفلسطينية على المدى                  
الزمني كما يجب من االساس ، واحتماالت اصغاء الواليات المتحدة لتصور بلير كبيـرة ، فاسـتراتيجة                 

 في افغانستان بناء امة ، ليس هناك سـبب الن ال تكـون              اوباما في العراق هي بناء امة ، واستراتيجيته       
  ".استراتيجيته في فلسطين ايضا هادفة لبناء امة

  .؟،.. كيف ستكون استراتيجية بناء االمة الفلسطينية على الطريقة العراقية واالفغانية-فتصوروا اذن 
ـ " 24يديعوت أحرونوت   "السابق افرايم هليفي في مقالة نشرها في صحيفة         " موساد"ويذهب رئيس الـ    

إن إسرائيل تمد يد العون لمحمـود عبـاس   :"ابعد من ذلك قائال" الفلسطيني الجديد" بعنوان 2009 ـ  05
وحدات الجيش اإلسرائيلي   :"، ويعدد تلك المساعدات   " وتقدم له مساعدات مكثفة في مجال األمن في سلطته        

 إسرائيل ، كما تشارك إسرائيل فـي الفحـص          تعتقل أسبوعيا مطلوبين ، معظم قيادات حماس معتقلة في        
األمني لطالبي االنتساب للقوة الجديدة التي تتلقى التدريبات وفق خطة الجنرال األمريكي كيت دايتـون ،                

األمـن الجـاري إلسـرائيل      "، وبرأي هليفي فإن     " ضابط المارينز األمريكي الذي على كتفه ثالثة نجوم       
لنشاطات الجيش ، ومن غير المعقـول أن تقـوم إسـرائيل بنقـل              ومواجهة نشاطات معادية ، هونتيجة      

ربما علينا أن ننتظر سنتين علـى       :"، ويقول " المسؤولية األمنية في الضفة للفلسطينيين في األفق المنظور       
سـتكون  "، القوة التي يقول الجنرال دايتون عنها بأنهـا " قوات دايتون " ألوية من    10األقل حتى يتم إنشاء     

رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو ، والـرئيس        : "، وينهي بالقول  " لفلسطيني الجديد الذي ينتجه   مشكّلة من ا  
" الفلسطيني الجديـد  "هل االستثمار في خلق     : األمريكي ، باراك أوباما ، لن يتمكنا من الهرب من القرار          

إلنتاج الذاتي ، هل    من ا " الفلسطيني الجديد "هي سياسة واقعية ، أم أنه يجب البحث عن قنوات للحوار مع             
  ".؟..ذلك ال يستحق الفحص الجدي

الحقيقة الصهيونية الساطعة ان نتنياهوال يخترع جديدا صهيونيا هنا في كيفية احتواء الـشعب والقـضية                
، ، فقد سبقه الى ذلك رؤساء الحكومات االسـرائيلية الـسابقون وان             ..الفلسطينية واعادة انتاج االحتالل   

اعـادة بنـاء    "متعددة ولكن موحدة في الجوهر ، غير ان مشروع شـارون فـي              بصيغ مختلفة واشكال    
" االفـق االقتـصادي   "هواالشد وضوحا ، فاذا كان نتنياهويموه المشروع ب       "اوصياغة الشعب الفلسطيني  

، فشارون لم يكن كـذلك ، بـل         " التطبيع الشامل مع العرب   " مقابل" تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين   "و
واالجتياحات واالغتياالت واالعتقاالت   " السور الواقي "لتطبيق العملي للمشروع عبر سياسات    تقدم مباشرة ل  

  .،..والتدمير المنهجي الشامل للبنى المدنية الفلسطينية
هوالتصعيد الحربي التركيعي الشامل ضد الفلـسطينيين       " المرحلة الشارونية "فالعنوان األساسي الكبير لـ     
 رفع الرايات البيضاء وتنكيس أعالم االنتفاضـة االسـتقاللية والرضـوخ            بغية تطويعهم وإجبارهم على   

للشروط واالشتراطات والصيغ السياسية اإلسرائيلية وصوالً إلى ابتزاز تنـازالت فلـسطينية تاريخيـة              
إنهاء المطالـب   "و" إنهاء نزاع القرن مع العرب    "واستراتيجية عبر صيغتي الجنرال باراك المتمثلتين بـ        

  .الخ.." ية في قضايا الالجئين وحق العودة والقدس والحدود ومقومات السيادةالفلسطين
أن فلـسطين   "وكل ذلك على أرضية واحدة راسخة في أدبياتهم ومعتقداتهم ومخططاتهم ، حيث يعتبرون              

أن اليهود جنس أرقـى     "و" أن الضفة الغربية جزء من أرض إسرائيل      "، و " من المية للمية أرض إسرائيل    
أن من حقهم بالتالي االستيطان والعـيش فـي أي مكـان    "و" أي العرب على وجه حصري-يار من األغ 

أن الراس اليهودي بـألف رأس      "و" أن الدم اليهودي أغلى من دماء األغيار      "و" يريدون في أرض إسرائيل   
  .الخ".. عربي

وحيدة كي تهـدأ    سوف نضربهم وندمرهم من األساس ألنها الطريق ال       :"ولذلك أيضاً أعلن شارون تباعا      
البالد ، والطريق الوحيدة الجراء مفاوضات والتوصل إلى تسوية ، ولن يتم ذلـك إال إذا نجحنـا فـي                    

  ".القضاء على بنى اإلرهاب
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 تحقيق  - الهدف الكبيرالكبير المبيت من وراء سياسات التدمير والحرق والمجازر واإلخضاع كان             -اذن  
إعـادة تـشكيل الـشعب      "، و " احث اإلسرائيلي ميـرون بنفنـستي     كما أكد الب  "حلم اختفاء اآلخر العربي   "

، األمر الذي أكده أيضاً البروفيسور اإلسرائيلي ميرون بنفنستي حينما كتـب فـي صـحيفة                " الفلسطيني
أن شارون يرمي من وراء مخططه إلى تجنيد الجميع أليديولوجيته الراميـة إلـى نـزع                :"هآرتس يقول 

  ".عن قيادته الشرعيةالشرعية عن الشعب الفلسطيني و
فشارون كان يحلم باستبدال الشعب الفلسطيني عبر الحروب ، وبإعادة تشكيله وصياغته بما يتناسب مـع                
مخططاته واشتراطاته السياسية ، األمر الذي أكده أيضاً جوناتان فريد الند في صحيفة الغارديان حينمـا                

 حتى ال يضطر للتعامـل مـع الـشعب          يرغب شارون في إيجاد شعب فلسطيني مختلف      :"كتب موضحاً   
 يسعى ليسلي نفسه بتخيل شعب فلسطيني هادئ بدالً مـن  -كان -وهكذا أن شارون  "، ويضيف   " الحقيقي

التفكير في شعب يتمتع بالكبرياء واالباء ، تحت قيادة زعماء مرنين ومطواعين بدالً مـن قيـادة رمـز                   
  ".م الذي سيراق قبل أن يتحقق ؟وطني ولم يتحقق حلم شارون ولكن من يدري مقدار الد

الجـدار  "أستاذ العالقات الخارجية في جامعة اكسفورد وهومؤلف كتـاب          " آفي شاليم " وقد عزز الكاتب  
، جملة األهداف والمضامين المشار إليها بعبارات مكثفة ، حيث كتب في الهيرالـد تريبيـون                " الحديدي

لعسكري كان قتل أكبر عدد ممكن من الفلـسطينيين         أن الهدف السياسي لشارون لذلك التصعيد ا      : "يقول  
، كما أن برنامج شارون السياسي األوسع كان القضاء على اتفاقيات أوسلو ، وإسـتكمال               " حتى يخضعوا 

: وباختصار  .. إعادة احتالل األراضي الفلسطينية ، واإلطاحة بالسلطة وتقويض وإذالل القيادة الفلسطينية          
 أطلق عنان اإلرهاب في المناطق الفلسطينية ليس لقمع الفلسطينيين بل لوقـف    فإن بطل الحلول العنيفة قد    

  ".المسيرة نحوحكم ذاتي أواستقاللي ودولة فلسطينية
في الجوهر والصميم والتطبيقات والتداعيات على االرض الفلسطينية ، فإن نتنياهوانما يواصـل عمليـا               

 المتجدد الـذي يطلـق      - الجديد   -المشروع القديم   اعادة انتاج لخيار    "خطة شارون التي كانت وما تزال     
  ".غزة للدولة الفلسطينية المحجمة والضفة السرائيل الى االبد"، و" غزة اوال"عليه اسم خيار 

 - ونفـذت    -ان خطة شارون اقـرت      "كتب في صحيفة هآرتس     " الوف بن "المحلل السياسي المعروف    
مؤكدا نوايا شارون الحقيقية    " شلوموزاند" المؤرخ   ، بينما صرح  " ولكن لن يحدث اي تغيير على االرض      

  ".ان شارون يعيد االنتشار في غزة ليبقى عشرين سنة اخرى في الضفة"قائال 
ولذلك ، وبقراءة متجددة الفكار ومشاريع نتنياهو ، نجد انه يـشكل اسـتمرارا لـشارون فـي خطتتـه                    

 اضفاء بصماته علـى مرحلتـه الجديـدة         ومشاريعه وشعاراته ، غير ان نتنياهويسعى عبر فهلواته الى        
اعـادة انتـاج    "بعبرات وصيغ قديمة متجددة ، وما االفق االقتصادي الذي يعرضه على الفلسطينيين اال              

سـوى اعـادة    " ، وما استراتيجية بناء امة فلسطينية جديدة      "- كما يرغبون    -وصياغة للشعب الفلسطيني    
شل شارون في تحقيقه ، وما سيفشل نتنياهوبالتاكيد فـي          ، ما ف  .." خلق شعب فلسطيني آخر   "انتاج لسياسة 

  .،..تحقيقه
  1/6/2009الدستور، 
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