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 34  :كاريكاتير
***  

  
  نجح في تدريب أمن السلطة على ضرب المقاومة " دايتون: "أبو مرزوق .1

 حمـاس،   ندد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب الـسياسي لحركـة            :ماهر محمد  - دمشق
في الضفة الغربية المحتلة، ضد المقاومين الفلسطينيين، واصفا إياها بعمليات          " السلطة"بممارسات أجهزة   

التنسيق األمني بين هـذه األجهـزة واالحـتالل         "، معتبراً أحداث قلقيلية ثمرةً لما أسماه        "إرهاب حقيقية "
  ".الصهيوني

أبو مرزوق في المركز    . ، ألقاها د  "سطيني إلى أين ؟   الحوار الفل "جاء ذلك خالل محاضرة سياسية بعنوان       
" قلقيلية"الثقافي العربي لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، تناول خاللها ما أسفرت عنه أحداث              

باإلضافة إلى الشاب   " محمد السمان ومحمد ياسين   "في الضفة الغربية من استشهاد القادة في كتائب القسام          
  .اشا الذي حمى القائدين في عمارته أثناء االشتباكات مع عناصر أمن السلطةعبد الناصر الب

أجهزة أمن السلطة علـى  " إلى تدريب   -كما قال –التي سعت   " دايتون"وأشار أبو مرزوق إلى نجاح خطة       
ضرب المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، وتطويق جميع محاوالت تأييدها في قطاع غزة، باإلضافة              

، في إشارة منه إلى ما جرى للداعية مجد البرغوثي          "الحقة المقاومين وسجنهم وتعذيبهم حتى الموت     إلى م 
  .قبل ما يزيد عن عام" السلطة"في سجون 

وأضاف أن هناك مسؤولية وطنية تقع على كاهل حركة فتح للخروج مـن المـأزق الـداخلي وإنجـاح                   
 ألن  -رغم االنتهاكات ضدها في الضفة الغربيـة      –ة  مؤكداً أن حركته ستبقى تحاور بكل إيجابي      ، "الحوار

البد من أن يتوحـد الـشعب       :"الهدف األساسي هو وحدة الشعب الفلسطيني وإنقاذ الضفة المحتلة، متابعاً           
  ".تحت مظلة واحدة؛ فالبقاء للشعب والمقاومة وليس لمن يحكم باسم دايتون

قييماً لملفات الحوار وأن ال تتخـذ موقفـاً         وطالب أبو مرزوق مصر بضرورة أن تكون أكثر إنصافاً وت         
إن حل الدولتين أصبح سراباً رغم زيارة عباس ألمريكا وتطمينات أوبامـا            :"وأضاف. منحازاً لحركة فتح  

واستهجن في ذات السياق ما ورد على لسان عن عباس في إحدى محاضراته بواشنطن أثناء زيارته                ". له
هـو  :"عن حق عودة الالجئين ألراضيهم، معلقاً على ذلك بقوله        " لفظياً"األخيرة حين تنازل بشكٍل رسمي      
حق العودة مكفول، والشعب لم تعد تقنعه الخطابات وال التحركـات           .. ليس مفوضاً عنهم ليتحدث باسمهم    

 ".الدبلوماسية والدليل أنه لم ولن يعترف باالحتالل بمجرد توقيع عباس على ذلك
  2/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الوطن البديل" تقترح العمل المشترك مع األردن لمواجهة مشروع ةهنيحكومة  .2

دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، على لسان نائب رئيس الوزراء زياد : فلسطين المحتلة
ن درجعل األ(القيادة األردنية لتوحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهة المشروع اإلسرائيلي "الظاظا 

ضرورة اتخاذ موقف عربي واضح ضد مشاريع التوطين "، داعية إلى "المطروح بقوة) طينيينوطنا للفلس
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من األبعاد الخطيرة لطرح مشروع الوطن البديل على " السبيل"وحذر الظاظا في حديث لـ ".اإلسرائيلية
ياسيين في ظل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، محذرا من تعاطي بعض الس" إسرائيل"أعلى المستويات في 

وأكد الظاظا رفض حكومته والشعب الفلسطيني  .الفلسطينيين واألنظمة العربية مع المشروع اإلسرائيلي
ألن أرضنا هنا في فلسطين "في كافة أماكن تواجده من أي عمليات توطين خارج األراضي الفلسطينية؛ 

سيقاومه "لشعب الفلسطيني  أن اعلىوشدد  ".وال يمكن أن نقبل غير فلسطين أرضاً ووطنا للفلسطينيين
  ".بكل ما أوتي من قوة

  2/6/2009السبيل، األردن، 
  

   تدعو لدعم أوروبي إلحياء عملية السالمالسلطة .3
مس إلى موقف أ دعا نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس .):أ.ب.د( –رام اهللا 

 السالم في المنطقة عبر حل شامل وعادل أوروبي داعم للموقف األميركي في السعي إلحياء عملية
وكان حماد يتحدث للصحفيين عقب اجتماعه مع وفد إيطالي برئاسة مدير عام دائرة  .للقضية الفلسطينية

   .الشرق األوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السفير تشيزاري رجاليني في رام اهللا
 إيطاليا رائدة في مجال التحرك لدعم الموقف وذكر مستشار عباس، أنه طلب من ريجاليني أن تكون

 وعلى لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان حاولت خالل زيارته "إسرائيل"األمريكي خاصة أن 
وقال حماد  .األخيرة إلى روما أن تصور أن الموقف اإليطالي يتفهم موقف الحكومة اإلسرائيلية الحالية

 عليه ستتحدد مصداقية أي تحرك وهو يتمثل بالعمل على إن المطلوب اآلن موقف دولي عملي بناء
 بالتوقف عن سياسة هدم "إسرائيل"الوقف اإلسرائيلي الفوري الكامل لالستيطان السيما في القدس وإلزام 

المنازل في المدينة وما يمكن بعد ذلك من إجراءات خاصة بإزالة الحواجز ووقف االجتياحات 
 لتطبيق خطة سالم  زمنياًوشدد على أهمية أن يكون هناك جدوالً .لسطينيةاإلسرائيلية للمدن والقرى الف

  .تكون بديلة عما تم ممارسته طيلة السنوات الماضية تحت اسم عملية سالم
  2/6/2009الرأي، األردن، 

  
  هافتح لتوحيد صفوفويدعو حماس إلى التوقف عن وضع العراقيل أمام الحوار يدعو زكي  .4

 المركزية لحركة فتح، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي،  زار عضو اللجنة:جنين
 التوقف عن وضع العراقيل إلى االنقسام، ودعا حماس إنهاءوأكد زكي ضرورة . أمس، محافظة جنين

أمام الحوار، والتجاوب مع مطالب الشعب الفلسطيني في توحيد صفوفه لتحقيق أهدافه الوطنية، والحفاظ 
 توحيد صفوفهم، إلىودعا أبناء حركة فتح . اريخ النضالي لشعبنا وحماية مشروعه الوطنيعلى الت

  .  تدمير مقومات شعبناإلىللوقوف بوجه مخططات االحتالل الرامية 
 2/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  السلطة لن تتهاون مع أي محاولة لالعتداء على أفراد األجهزة األمنية: حكومة فياض .5

 سالم . برئاسة دأمسرب مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا  أع:رام اهللا
وأشاد المجلس بأداء األجهزة األمنية . فياض رئيس الوزراء عن بالغ األسف واألسى لحادثة قلقيلية

لسماح وتنفيذها لتوجيهات وقرارات السلطة الوطنية في بسط سيادة القانون وفرض النظام العام، وعدم ا
 السلطة لن أنوحذر مجلس الوزراء من . بعودة الفوضى وحالة االزدواجية األمنية تحت أي ظرف كان

تتهاون مع أي محاولة لالعتداء على أفراد األجهزة األمنية، أو استخدام األماكن السكنية ودور العبادة في 
  .نين وتعريضهم للخطرتخزين واعداد المواد المتفجرة لما تمثله من استهتار بحياة المواط
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 بالتقيد "إسرائيل" إلزام في بلورة خطة قادرة على اإلسراع األميركية بضرورة اإلدارةوطالب المجلس 
بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ االلتزامات المترتبة عليها وفقاً لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها 

 مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الوقف التام والشامل لكافة النشاطات االستيطانية في
 البؤر وإزالةمدينة القدس الشرقية باعتبارها غير شرعية وتتناقض مع قوانين وقرارات الشرعية الدولية، 

 جميع الحواجز التي تقطع أوصال األراضي وإزالة، 2001 منذ عام إنشاؤهااالستيطانية التي تم 
وخاصة في قطاع غزة، وقبولها بال لبس أو غموض لحل الدولتين، الفلسطينية، وفك الحصار عن شعبنا 

  .   جدول زمني معلوم، وغير قابل للتأجيل أو المماطلةإطار تنفيذ هذا الحل في إلىوالذهاب فوراً 
  2/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  "إسرائيل"التعبئة الداخلية ألمن السلطة تقوم على أساس حماية : خريشة .6

 حسن خريشة، تصفية األجهزة األمنية في .لنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي داستنكر ا :طولكرم
الضفة، لمقاومين فلسطينيين، في مدينة قلقيلية، داعياً إلى فتح تحقيق في الحادث، مؤكداً وقوف الشعب 

إن ما جرى في قلقيلية، تدهور خطير في الساحة " :وقال .الفلسطيني خلف المقاومة الفلسطينية
وطالب خريشة، في ". فلسطينية، ويجب على القوى التضافر حتى ال يتدهور الوضع إلى أكثر من ذلكال

، بتشكيل لجنة تحقيق، وتحديد المسؤولين عن هذا الحادث، لمنع انحدار الوضع في "فلسطين"تصريح لـ
  .اخليالساحة الفلسطينية إلى األسوأ، محذرا من محاوالت لجر الشعب الفلسطيني إلى اقتتال د

واتهم خريشة السلطة في الضفة بقتل مواطنيها، واستنكر خريشة، وصف رجال المقاومة الفلسطينية 
هذا يعني أن الشعب الفلسطيني كله خارج عن القانون، ألن جموع الشعب " :بالخارجين عن القانون وقال

ومة االحتالل، وليس الفلسطيني في كل مكان، مع خيار المقاومة، على أساس انه الخيار الوحيد لمقا
وحذر من أن  ".المفاوضات، ولهذا الخيار صوت الشعب الفلسطيني، في انتخابات المجلس التشريعي

هناك تعبئة داخلية ألفراد ألجهزة األمنية في الضفة، تقوم على أساس، أن هذه األجهزة وجدت لحماية 
أن فلسفة الثورة الفلسطينية، قامت على ، واإلسرائيليين، وليست لحماية الشعب الفلسطيني، مع "إسرائيل"

أساس حماية الوطن والمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
إن السيد دايتون يقوم ببناء األجهزة األمنية الفلسطينية، وتشكيلها، حتى تصبح : "نتنياهو، التي قال فيها

  ".رائيليين واألمن اإلسرائيلي، وليس األمن الفلسطينيواإلس) إسرائيل(قادرة على حماية 
  2/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مني فلسطيني في الضفة الغربية لليوم الثاني على التواليأاستنفار  .7

 الفلسطينية استنفارها االثنين في جميع األمنواصلت قوات  :وليد عوض واشرف الهور - غزة ،رام اهللا
 األمن المسلحة بين قوات تاالشتباكالثاني على التوالي وذلك على خلفية المناطق الفلسطينية لليوم ا

  . من الطرفين6 عن مقتل أسفرت والتي األحدالفلسطينية وعناصر من حماس في قلقيلية فجر 
 واألجهزةوشهدت جميع مدن الضفة الغربية الرئيسة االثنين انتشارا امنيا مكثفا في محيط مقرات السلطة 

ن نصبت العديد من الحواجز على الطرقات للتدقيق في سيارات المواطنين وفحص هويات  في حياألمنية
 بالمزيد من قواتها في محيط مقر الرئاسة الفلسطينية ومقر رئاسة األمنية األجهزةودفعت  .المشتبه بهم

ن يقدم أ إمكانيةوخشية من  .الوزراء برام اهللا تحسبا من ردات فعل على مقتل اثنين من كتائب القسام
 من مراقبتها لعناصر الحركة في األمنية األجهزةنشطاء حماس المعروفون بالضفة على رد فعل شددت 

  .حين جرى اعتقال بعضهم
  2/6/2009القدس العربي، 
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  إلى غزةالسلطة ترحب بوصول بعثة تقصي الحقائق الدولية .8
لية إلى األراضي الفلسطينية، مشيرة رحبت السلطة الفلسطينية بوصول بعثة تقصي الحقائق الدو: رام اهللا

 ةالفلسطيني بعد استكمال تحقيقاتها في كافة األراضي أشهرإلى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها خالل ثالثة 
  .المحتلة ليكون جاهزاً للتقديم أمام دورة مجلس حقوق اإلنسان في أيلول القادم

 2/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  شغال الشاقة المؤبدة بحق عميل لالحتاللألا :محكمة بداية رام اهللا .9
أصدرت محكمة بداية رام اهللا حكماً باألشغال الشاقة المؤبدة، على فلسطيني متورط بالتخابر مع : رام اهللا

بارتباطه مع العدو عن طريق إسقاطه باالشتراك " أ. ح"واعترف المدعو . أجهزة االحتالل اإلسرائيلي
 منطقة الخالء في إحدى مناطق رام اهللا وتم إلىندما اعتقل ونقل مع شخص آخر وبوساطة فتاتين، ع

ووفق إفادة . تصويره من قبل عناصر مخابرات وجنود إسرائيليين وهو في وضع فاضح مع الفتاتين
المتهم فقد ساومته المخابرات اإلسرائيلية مقابل االرتباط أو فضح أمره، فوافق على أن يرتبط وبعدها 

واعترف بأن جهاز المخابرات اإلسرائيلي كلفه مهمة مراقبة وتقديم معلومات عن . هقاموا بإطالق سراح
عدد من المقاومين وتسليم المطارد ناجي عرار من قراوة بني حسان لالحتالل، كما كُلف بإسقاط عدد من 

  .الفلسطينيين
  2/6/2009الخليج، 

  
    جزء من مشروع متكامل لتصفية المقاومة"عملية قلقيلية": حماس .10

تفجير الفتنة " مؤامرة"إلى التصدي لما أسماه بـ " فتح"دعا قيادي في حركة حماس قيادة حركة : غزة
الداخلية بعد عملية اغتيال قياديي كتائب القسام في قلقيلية، وأشار إلى أن أحداث قلقيلية هي جزء من 

  .سيناريو القيام بعمليات عسكرية في غزة
، أن "قدس برس"ح البردويل النقاب في تصريحات خاصة لـ صال" حماس"وكشف القيادي في حركة 

" حماس"مشاعر اإلحباط من جدوى الحوار الوطني في القاهرة آخذة في التنامي بشكل كبير لدى قيادة 
وقواعدها، وأكد أن اتجاها قويا داخل الحركة ينادي بتعليق المشاركة في الحوار، خصوصا بعدما تبين 

تقال السياسي في الضفة الغربية قد ذهبت مع الريح مع اغتيال عبد المجيد أن وعود إنهاء ملف االع
  .دودين ثم محمد السمان ومحمد الياسين في قلقيلية

ما هو واضح للعيان أن عملية قلقيلية تأتي ضمن مشروع متكامل لتصفية المقاومة، وثمرة من "وأضاف 
ذي يتلقى تدريبات عسكرية إسرائيلية وقد ثمار ما أصبح يعرف بجيش مكافحة اإلرهاب الفلسطيني، ال

يشارك في غمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة، لكننا ال نخشى هذه العمليات ومستعدون للتصدي لكل 
  ".السيناريوهات

بالعمل على وقف سيناريو العودة إلى االقتتال الداخلي، " شرفاء فتح"وطالب البردويل من أسماهم بـ 
مستحيل، " حماس"اآلن هو فريق دايتون واللقاء مع دايتون بالنسبة لحركة " فتح"الذي يقود حركة : "وقال

، على حد "أن يتحكلوا مسؤولياتهم من أجل الوقوف في وجه هذه المؤامرة" فتح"ولذلك على شرفاء 
  .تعبيره

  31/6/2009قدس برس، 
  

   متبادلة بين حماس وفتح حول اعتقاالت طالت عناصرهما بالضفة وغزةاتهامات .11
اتهمت حماس في بيان صحافي االجهزة االمنية بشن حملة  :وليد عوض واشرف الهور، رام اهللا ـ غزة 

  . مواطنا38خالل اليومين الماضيين طالت في الضفة الغربية اعتقاالت في صفوف عناصرها 
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 عنصرا من كتائب شهداء االقـصى فـي         16واتهمت حركة فتح مسلحي حماس في قطاع غزة باعتقال          
 بعد احداث قلقيلية، محملة الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية المسؤولية عن اي ضرر يلحـق                القطاع
  .بهم

تقف علـى رجليهـا   "وذكرت فتح ان اجهزة االمن في غزة ابلغت قياديين في فتح انه لن يسمح لفتح بأن  
فتح ولو بمحـض   اشخاص من 3مرة اخرى في غزة، وان عملها ممنوع في القطاع، وانه حال تم التقاء   

 ".الصدفة في الشارع سيعتبر اجتماعا تنظيميا، وسيمنع اي ممارسة الي عمل له عالقـة بحركـة فـتح                 
ال "، وان حوار القاهرة     "قرار سياسي علوي  "وقالت فتح انه تم ابالغ قيادتها في غزة ان اعتقالهم جاء بـ             

  ".يلغي منع اي نشاط لفتح في غزة
  2/6/2009القدس العربي، 

  
   حفاظا على مصير الحوار الوطنياألزمة اتصاالت فلسطينية مصرية الحتواء: عبيةالش .12

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا أمس         أكد   :وليد عوض واشرف الهور   ،  ـ غزة  رام اهللا 
يلية وجود اتصاالت مكثفة بين القيادة المصرية والفصائل الفلسطينية للجم األزمة التي حدثت في مدينة قلق              

وما تبعها من سجاالت إعالمية، وذلك حفاظا على مصير الحوار الوطني الفلسطيني الذي ما زال يعقـد                 
  .برعاية مصرية منذ فترة

ـ      إن هناك اتصاالت منذ االحـد بـين        "قائال  " وكالة قدس نت لألنباء     "وأضاف مهنا في تصريح خاص ل
لعاجل الحتواء أزمة قلقيلية وذلك تحسبا مـن        الفصائل والمصريين، حيث طالبنا منهم التحرك الفوري وا       

، مطالبـا بعقـد     "تمادي التوتر والتصعيد بين حركتي فتح وحماس مما سيؤثر بالسلب على أجواء الحوار            
  .اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في قضية أحداث قلقيلية

بغية تطويق االحـداث    "تصاالت مع كافة االطراف     واضافت مصادر ان مصر بدأت بالتدخل واجراء اال       
  ".بعد بدء االشتباكات ووقوع الضحايا من الطرفين وهو ما افشل دورها وعدم سيطرتها على االمر

ان يعلن عن تأجيل جولة الحوار القادمة المقـررة         " القدس العربي "وتوقع مسؤول فلسطيني في حديث لـ       
 ".يصل الى حل نهائي قبل هذا التاريخ لقضية االعتقاالت السياسية         ان لم   "في الخامس من الشهر المقبل،      

واكد المسؤول وهو عضو في وفد احد اعضاء االحزاب المنطوية تحت لواء منظمة التحرير ان احدا لم                 
  .، بين فتح وحماس بسبب صعوبة االوضاع وتصلب المواقف"مساعي تهدئة"يبدأ لغاية اللحظة بـ 

ل الى جانب المسؤولين المصريين في اجـراء اتـصاالت منفـردة بطرفـي          وتوقع ان تشرع عدة فصائ    
وفي ذلك االطـار     .الخالف، في خطوة تهدف الى اعادة االمور الى ما كانت عليه قبل اشتباكات قلقيلية             

قالت مصادر فلسطينية االثنين إن حماس أبلغت الجانب المصري بشكل رسمي تجميدها للحوار الـوطني               
ألجهـزة  " القمعيـة "لقاهرة مطلع الشهر القادم، كرد أولي على ما أسمته الممارسـات            المزمع عقده في ا   

  .السلطة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية
وأكدت المصادر ان الحركة طالبت الجانب المصري بوضع حد لممارسات األجهزة االمنية في الضفة، 

، وان تقوم مصر بإعالن الطرف الذي يفشل ووقف مالحقة كوادر الحركة كشرط إلنجاح الحوار الوطني
  .الحوار الوطني

  2/6/2009القدس العربي، 
  

  الحوار استمرارتحث حماس على فصائل تعقد اجتماعاً بغزة لبحث انعكاس عملية قلقيلية و .13
 اتفقت فصائل فلسطينية عقب اجتماع عقدته في غزة مساء اليوم االثنين على تشكيل لجنة :)د ب أ(غزة 

رسمية ووطنية جادة لكشف مالبسات حادثة االشتباكات التي وقعت بين عناصر األمن الفلسطيني تحقيق 
 .وكتائب القسام في قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص من الجانبين
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وعقد االجتماع بناء على طلب من حركة حماس للتباحث في المستجدات التي طرأت على الحوار 
وشارك في االجتماع قيادات من حركتي حماس والجهاد  . بعد األحداث الدامية في قلقيليةالداخلي

وقال مسئولون شاركوا في االجتماع أن  .اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين
 .المجتمعين أكدوا ضرورة عدم المس بالمقاومة وسالحها تحت أي مبرر كان

 في حركة حماس إنه ال زلنا ندرس عدة خيارات للرد على ما حدث في مدينة وقال أيمن طه القيادي
وأضاف طه في  .قلقيلية، مشيرا إلى أن من بين هذه الخيارات تعليق مشاركتنا بالحوار مع حركة فتح

أن حركة حماس أبلغت مصر بموقفها بصفتها الراعي للحوار، مشيرا إلى أن ) أ.ب.د(اتصال هاتفي مع 
وأعلن طه أن حركته لم تصل حتى اآلن  .ن الحركة االنتظار حتى تعالج ما جرى قريبامصر طلبت م

 .لقرار نهائي بشأن تعليق الحوار مع حركة فتح، لكن الساعات القادمة ستحدد ذلك
 1/6/2009القدس، فلسطين، 

  
   تلويح حماس بتعليق مشاركتها في الحوار خطأ ال يخدم مصلحة الشعب: قدورة فارس .14

قدس "قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ " فتح"نفى مسؤول اللجنة الحركية العليا لحركة : رام اهللا
ما جرى : "أن تكون أجهزة األمن قد نفذت عملية اغتيال بحق قادة كتائب القسام في قلقيلية، وقال" برس

 يزال مستمرا، في قلقيلية يوم أمس كان مؤلما ومحزنا ومؤسفا، وأعتقد أنه طالما أن الخالف الداخلي ال
  . فإنه يجب على الجميع أن يتوقعوا األسوأ

لقرارها بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني في القاهرة، وقال " حماس"وحذر قدورة من تبعات تنفيذ 
البعض يريد أن يستخدم حادثة قلقيلية المحزنة والمؤسفة والمؤلمة للتنصل من استحقاقات الحوار "

 وخاطئ، ألنه ال بديل عن الحوار لوضع حد لحالة االنقسام عن الحوار، الوطني، وهذا أمر خطير
  ". في الحوار خطأ ال يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني" حماس"والحديث عن إعادة النظر في مشاركة 

 1/6/2009قدس برس، 
  

 الجبهة الشعبية تطالب الرئاسة بتوفير الحماية للفلسطينيين في الضفة .15
توفير الحماية ألبناء الشعب "بية الرئاسة والقيادة الفلسطينية للقيام بمسئولياتها في دعت الجبهة الشع: غزة

  ".الفلسطيني ومغادرة دوائر االنقسام واالقتتال نحو استعادة الوحدة الوطنية
نسخة منه المتحدث في تصريحه رئاسة " قدس برس"وطالب ناطق باسم الجبهة، في بيان مكتوب وصل 

بالتحرك العاجل لدى الجامعة العربية ومجلس األمن والجمعية العمومية إلدانة إرهاب "السلطة والمنظمة 
دولة االحتالل وجرائم مستوطنيها ووضعها موضع المساءلة أمام المؤسسات والمحاكم الدولية، وتوفير 

 مصيره الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا تحت إشراف األمم المتحدة، لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير
  ".بنفسه ونيل استقالله وسيادته الوطنية

 2/6/2009قدس برس، 
  

 حماس تتعرض لضغوط كبيرة من قواعدها والفصائل لتعليق مشاركتها في الحوار: المصري .16
ضغوط " النائب مشير المصري القيادي في حماس ان حركته تتعرض لـ              أعلن  :واشرف الهور  - غزة
وقف مسيرة الحوار الوطني، في حال لـم يـتم انهـاء ملـف              "لـ  من قواعدها وبعض الفضائل     " كبيرة

المشاورات " "القدس العربي "وقال المصري لـ     ".االعتقال السياسي، واطالق سراح المعتقلين في الضفة      
داخل حماس ما زالت مستمرة، وهي جدية، باتجاه تعليق المشاركة في جوالت الحوار، احتجاجـا علـى                 

  ".احداث قلقيلية
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مصري انه لم تجرِ اتصاالت مع حركته من قبل الراعي المـصري للحـوار، مؤكـدا ان اي                  واوضح ال 
يجب ان تكون على قاعـدة الـزام حركـة فـتح بوقـف              "اتصاالت تهدف الى تهدئة الوضع من جديد        

  ".االعتقاالت السياسية
تـبطش فـي    ال يمكن ان تقبل بان تمد فتح يدا للحوار، واخـرى            "وانتقد المصري فتح، وقال ان حماس       

كسب "واتهم المصري فتح بأنها تحاول خالل جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه مصر              ".الضفة الغربية 
  ".مزيد من الوقت لمواصلة التنسيق االمني والقضاء على المقاومة وحركة حماس في الضفة

  2/6/2009القدس العربي، 
 

  مؤتمر فتح في الخارج وإال فال: القدومي .17
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية " فتح"أكد أمين سر حركة : حسيني جيهان ال-فيينا 

أنه لن يوافق على عقد المؤتمر السادس للحركة في األراضي الفلسطينية في " الحياة"فاروق القدومي لـ 
هم عقده في الخارج بعيداً من عيون اإلسرائيليين واستخبارات"ظل االحتالل، مشدداً على ضرورة 

  ".وإذا لم يتحقق ذلك، فلن يكون هناك مؤتمر لفتح... وأعوانهم
على هامش أعمال المؤتمر العام األول التحاد الجاليات الفلسطينية " الحياة"وشدد القدومي في مقابلة مع 

لن تتحقق إال من خالل منظمة التحرير "في الشتات الذي اختتم أعماله أمس في فيينا، على أن المصالحة 
ضم هذه الفصائل، والعمل سوياً وفقاً "ورأى أن ". سطينية، فهي الكفيلة بتوحيد فصائل المقاومةالفل

  ".ومن ال يدخل المنظمة، فليعزل عزالً تاماً. لبرنامج المنظمة يمكن من إنهاء االنقسام
 يقترن يجب أن"، لكنه أوضح أن العمل عبر المنظمة "ليس هناك مخرج آخر إلنهاء االنقسام"واعتبر أنه 

، مشيراً إلى أنها فقدت أكثر "بعقد مجلس وطني وانتخاب قيادة جديدة ألن اللجنة التنفيذية لم تعد شرعية
الحوارات السابقة لم تحقق أي إنجاز ألن طرفي النزاع "ورأى أن . من ستة من أعضائها بعد وفاتهم

  ". لطة، أي توزيع الغنائميختلفان في أجندتهما السياسية ويتحاوران حول الس") حماس"و " فتح("
ورفض التعويل على أي مبادرة سياسية قد يطرحها الرئيس األميركي باراك أوباما في زيارته المرتقبة 

 عاماً أن المبادرات السياسية التي تطرح 40أثبتت التجربة على مدار ما يزيد على : "للمنطقة، وقال
 إرضاء أعوانهم في المنطقة من الدول التي سواء من قبل األميركيين أو األوروبيين الغرض منها

يصفونها بالمعتدلة، وجميع هذه المبادرات هدفها إضاعة الوقت والمماطلة، وفي الوقت نفسه إتاحة 
الفرصة للجانب اإلسرائيلي البتالع مزيد من األراضي الفلسطينية وجلب المهاجرين اليهود وتهويد القدس 

وهذا ما يسعون ... عل تحقيق مشروع الدولتين أمراً مستحيالًوضرب المشروع الوطني الفلسطيني وج
ليس هناك طريق إال المقاومة السترداد الوطن وتحقيق مشروع الدولة "ورأى أنه ". إلى تحقيقه اآلن

الفلسطينية بعد أن خضنا طريق المبادرات السلمية والمفاوضات وأثبتت أنها فاشلة وعبثية ال طائل منها، 
  ".ماذا ننتظر؟ يكفي ما خسرناه...  صفر اليديننحن خرجنا منها

أن هناك " الحياة"عبداهللا االفرنجي لـ " فتح"في غضون ذلك، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة 
تحركات من قبل قيادات في كل من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، لجمع الرئيس محمود 

  ". أبو اللطف"والقدومي " أبو مازن"عباس 
  2/6/2009الحياة، 

  
  الصالحي يحذر من مخاطر محاوالت تكريس السلطة كبديل للدولة الفلسطينية  .18

دعا أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، القيادة الى اتخاذ          :  منتصر حمدان  - الحياة الجديدة    - البيرة  
تراتيجية وطنية موحـدة    خطوات جريئة لتقييم الحالة السياسية منذ توقيع اتفاق اوسلو حتى االن لتبني اس            

تخدم القضية الوطنية وتعزز اوسع التفاف شعبي حولها، بما يساهم في توسيع الخيارات فـي مواجهـة                 
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التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب والقضية على حد السواء خاصة فـي ظـل المتغيـرات الدوليـة                  
  . واالقليمية والمحلية

، وجود حاجة ملحة لمراجعـة      "ظمها، حزب الشعب، امس     ورأى الصالحي خالل الندوة السياسية التي ن      
وتقييم االداء الفلسطيني على مختلف المستويات، وضرورة المبادرة التخاذ خطوات وقرارات واضـحة             

، اضافة الى اهمية االعالن عن انهاء التزامات السلطة         1967بما في ذلك اعالن الدولة الفلسطينية بحدود        
ة في ظل تنكر االخيرة لمجمل االتفاقيات الموقعة ومحاوالتها ادامة نـشوء            الوطنية تجاه اسرائيل، خاص   

السلطة ومنع انتقالها لمرحلة الدولة المستقلة التي تاتي في اطار حق الـشعب الفلـسطيني فـي تقريـر                   
  . مصيره

 2/6/2009الحياة الجديدة، 
  

   إلى غزة وتؤكد التعاون معهاحماس ترحب بوصول وفد تقصي الحقائق .19
ثمنت حركة حماس كل الجهود التي تقوم بها اللجان والبعثات الحقوقية والدولية            :  ضياء الكحلوت  -غزة  

الرامية إلى كشف حقيقة ما جرى في قطاع غزة من جرائم حرب ارتكبت بحق أطفال ونـساء الـشعب                   
قـائق  ورحب فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس بقدوم بعثة األمم المتحدة لتقصي الح             .الفلسطيني

والتي يرى أنه من واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني وما تعرض له من ويالت ومحارق أن نتعاون معهـا                  
ونسهل مهمتها حتى ينجزوا مهمتهم على أكمل وجه، وال مانع لدينا أن نضع كافـة األدلـة والبـراهين                   

بت بحق أهلنا فـي     واإلثباتات التي جمعت تحت تصرفهم وإطالعهم على كافة تفاصيل الجرائم التي ارتك           
توضيح الحقيقة للعالم، وأن نرى في أسرع وقت ممكـن           غزة آملين أن تتم هذه الجهود وهذا التعاون في        

  .خطوات عملية لمحاكمة قيادات االحتالل كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية
ـ               ه فـي جـرائم     واعتبر برهوم رفض حكومة االحتالل التعاون مع هذه البعثة هو أكبر دليل على تورط

 .الحرب التي ارتكبت في غزة ومحاولة لإلفالت والتهرب من العدالة الدولية
 2/6/2009العرب، قطر، 

  
  الفتن الداخلية" إثارة"فتح تتهم حماس باستغالل النساء في  .20

الفتن " إثارة"باستغالل النساء إلثارة ما وصفه ب " حماس"، أمس، "فتح"اتهم مسؤولون في  :رام اهللا
  .ية وضرب النسيج االجتماعي في الضفة، عبر زج النساء في مواجهة أمن السلطةالداخل

تستخدم النساء في " حماس"، إن "الخليج"وقال أمين سر إقليم فتح في محافظة سلفيت، بالل عزريل، ل 
أكثر من مجال بما في ذلك النشاطات العسكرية ضد قوى األمن، مشيرا إلى أن زوجة صاحب المنزل 

ت به االشتباكات كانت ضالعة في هذه األحداث وهي المسؤولة عن قتل ضباط األمن الفلسطيني الذي وقع
من خالل إلقاء القنبلة اليدوية عليهم أثناء وصولهم للمنزل، األمر الذي أدى إلى بتر يدها جراء انفجار 

  .هذه القنبلة وقتل الضباط الثالثة
  2/6/2009الخليج، 

  
  انال تجميد لالستيط: نتنياهو .21

تجميد الحياة في «ئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه ال يمكن رقال :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وقال نتنياهو في أول ظهور له أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية منذ تسلمه منصبه  .»المستوطنات

تزم تفكيك البؤر االستيطانية الحالي إن إسرائيل لن تبني مستوطنات جديدة في األراضي المحتلة وتل
  .»)الضفة الغربية المحتلة(لكننا لن نجمد الحياة في يهودا والسامرة «العشوائية 
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وعن مستقبل المفاوضات مع الفلسطينيين، قال إن إسرائيل مستعدة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 
 -مفاوضات سياسية وليس فقط أمنية مستعدة أيضاً أن تكون ال«وأضاف أنها . فوراً وبال شروط مسبقة

السالم «، وهذه أول مرة يعلن نتنياهو مثل هذا االستعداد بعد أن تحدث في السابق عن »اقتصادية
  . »االقتصادي

ليست مستعدة ليكون لهم جيش أو أن «وأكد أن إسرائيل ليست معنية بالسيطرة على الفلسطينيين، لكنها 
 على مالحظات أعضاء اللجنة على المطلب األميركي بوقف ورداً. »يبرموا تحالفات مع إيران
وثمة نية لتفكيك البؤر غير المرخصة، لكن ... لن نبني مستوطنات جديدة«: االستيطان في الضفة، قال

  .»هناك مطالب منطقية وأخرى غير منطقية، ومصير المستوطنات سيتحدد في مفاوضات الحل الدائم
  2/6/2009الحياة، 

  
   وليس في نيتنا المس به"إسرائيل"ـ ردن سند إستراتيجي لاأل: نتنياهو .22

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ال توجد أي نية للمس باألردن، ال سيما في  -الناصرة
 .اإلسرائيلي مشروع قانون يعتبر األردن دولة فلسطينية" الكنيست"أعقاب نقاش 

ال توجد أي نية أو ): "1/6(رجية واألمن البرلمانية اليوم االثنين وقال نتنياهو، خالل جلسة لجنة الخا
إن إسرائيل ال تسعى إلى إحداث أي تغيير في المملكة : "، وأضاف"مصلحة لدى إسرائيل للمس باألردن

  .على حد تعبيره" الهاشمية التي وصفها بسند استراتيجي إلسرائيل
  1/6/2009قدس برس

  
  يار ديبلوماسينتنياهو تسبب في انه: ليفني .23

. تسيبي ليفني رئيس الحكومة على سياسته» كديما«هاجمت زعيمة حزب :  أسعد تلحمي- الناصرة
ونصحته بأن يفيق . ورأت أنه تسبب في انهيار ديبلوماسي وفي المساس بعالقات إسرائيل بدول العالم

العمل على كسب وحذرت من أن . »قبل أن يتسبب في ضرر إضافي ومساس بمصالح إسرائيلية أخرى«
وأنا أقول لك إنه من خالل إدارة األمور في شكل صحيح يمكن تجنيد «الوقت سيأتي بأسوأ النتائج، 

الكتل ) مواصلة البناء في(الواليات المتحدة إلى جانبنا حتى في مسائل مهمة لنا بما فيها مسألة 
عابر مع غزة وحذرت من أن وأيدت ليفني الحكومة في موقفها من مواصلة إغالق الم. »االستيطانية

  .»حماس«فتحها سيعتبر نصراً لحركة 
  2/6/2009الحياة،     

  
   ينصح نتنياهو بأن ال يصطدم مع إدارة أوباماحالوتس .24

 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق بالدعوة أن ال يؤدي إلى صدام مع إدارة الرئيس  قال:تل أبيب
 .األميركي باراك أوباما
ل محاضرة له في جامعة تل أبيب، الليلة قبل الماضية، إن إسرائيل ليست متعلقة وقال حالوتس، خال

بالواليات المتحدة لدرجة الوالء، ولكن العالقات بين البلدين ذات بعد استراتيجي والواليات المتحدة توفر 
 عليها وتبيع إلسرائيل أسلحة متطورة جدا ال يحصل. إلسرائيل دعما عسكريا ال مجال لالستغناء عنه

 .ولذلك فإنه ال ينصح بأن تدخل حكومة إسرائيل في صدام معها. حلفاء آخرون في أوروبا
  2/6/2009الشرق األوسط، 
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  صالحة ال يصبح شخص مثل ليبرمان وزيراً" دولة"في  :مزوز .25
ور بيني مزوز على وزير الخارجية أفيغد" اإلسرائيلية"حمل المستشار القضائي للحكومة  -القدس المحتلة

وأشار مزوز ضمن المؤتمر  .صالحة ال يصبح شخص مثل ليبرمان وزيراً" دولة"ليبرمان وقال إنه في 
إلى تورط ليبرمان في شبهات جنائية وأوضح أنه ليس من " إسرائيل"السنوي لنقابة المحامين في 

 القضائية في صالحية الجهاز القضائي الحيلولة دون تبوؤ أمثال ليبرمان الوزارة، مؤكداً أن السلطة
أوساط الرأي العام تتلعثم وتتحدث بلغتين "ال تقوم بالواجبات الملقاة عليها كما ينبغي وتابع " إسرائيل"

وهناك من يدافع عن ظواهر الفساد، فيما يتم تعيين مشتبه فيهم بالتورط في جرائم جنائية كوزراء بل 
  ".عين أحدهم وزيرا

  2/6/2009الخليج، 
  

  زيارة الى موسكوليبرمان يبدأ اول  .26
بدأ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، زيارة إلى موسكو هي :  رائد جبر-موسكو 

وينتظر أن يتركز البحث خالل محادثات ليبرمان مع نظيره الروسي . األولى له منذ توليه منصبه
ذي تنوي روسيا الدعوة إليه سيرغي الفروف على ملف التسوية والموقف اإلسرائيلي من مؤتمر السالم ال

وقالت مصادر . خريف العام الحالي، كما يتوقع أن يشغل الملف اإليراني حيزاً مهماً من المناقشات
  .بين البلدين» إطالق حوار استراتيجي«إسرائيلية إن ليبرمان ينوي مناقشة 

  2/6/2009الحياة، 
 

   حال تعرضهم للصواريخ في...المستوطنون يتهيأون الستيعاب نصف مليون اسرائيلي  .27
ني غرشـون   ااإلستيط" المجلس االقليمي السامرة  "أعلن رئيس ما يسمى     :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

مشيكا أن مجلس المستوطنين أعد خطة إلستيعاب المستوطنات ألكثر من مليون إسـرائيلي فـي حـال                 
ن المجلس اإلستيطاني المذكور    وقالت مصادر اسرائيلية ا    .تعرض إسرائيل لسقوط صواريخ غير تقليدية     

قدم لوزارة األمن أمس خطة سرية أعدها القسم األمني واالستراتيجي للمجلس عشية المناورات العسكرية              
  .التي تجريها اسرائيل هذه األيام

للمـستوطنين الـذي    " التجربة المتراكمة "واستمر اعداد الخطة السرية على مدار ثالثة أشهر إستناداً الى           
على استقبال مواطنين فروا من بلداتهم داخل اسرائيل خالل حرب الخليج األولى وحرب لبنـان               اعتادوا  

وتتكون الخطة من ثالثة دوائر وهي مبان عامة إلستقبال الفارين          .الثانية والعدوان األخير على قطاع غزة     
  . ضخمة في المستوطنات العشوائية" مدن خيم"، والمنازل الخاصة و

 الموقع الجغرافي للمستوطنات التي تقع على مرتفعات وجبال الضفة الغربية والكثافة            واعتبرت الخطة ان  
السكانية الموزعة على مساحات واسعة تؤهل المستوطنات لتكون مأوى للفارين من الـصواريخ غيـر               

عـي  وقال مشيكا إن المستوطنات تقع على مقربة من البلدات اإلسرائيلية إضافة إلى حقنا الطبي              .التقليدية
في أرض إسرائيل ، فالسامرة هي موقع هام ألمن اسرائيل خصوصاً فـي مواجهـة الـصواريخ غيـر               

واعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية هي الجواب الصحيح على تهديد الـصواريخ غيـر       ". التقليدية
  .التقليدية اإليرانية

  2/6/2009الدستور، 
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  وقعات بارتفاع الظاهرةانتحار ضابط إسرائيلي في قاعدة عسكرية وت .28
ذكرت مصادر عسكرية أن ضابطاً في الجيش اإلسرائيلي برتبة مقدم أقدم على االنتحار في  -الناصرة

 سالحه الشخصي ملقى على األرض ىمكتبه في أحد القواعد العسكرية وسط الدولة العبرية، وقد عثر عل
 .بجانبه

ات الجيش اإلسرائيلي، وذلك خالل شهر نيسان وكان ُأعلن في تل أبيب عن انتحار خمسة جنود من قو
  .الماضي فقط) إبريل(

 ضابطاً 44 أقدم حوالي 2008 كما هو الحال في العام 2009وحسب المصادر ذاتها فمنذ مطلع عام 
وجندياً إسرائيلياً على االنتحار خالل العامين، ولكن أعلى نسبة انتحار سجلت في صفوف الجنود 

  . جندي علي االنتحار35 حيث أقدم 2000 كان عام ناإلسرائيليي
على الرغم من تمكن سالح الخدمات الطبية والطب النفسي في الجيش "وتشير المصادر إلى أنه 

 50اإلسرائيلي من تخفيض عدد حاالت االنتحار بين صفوف الجنود خالل السنوات الماضية إلى نحو 
  )".2009(النتحار العام الحالي في المائة؛ إال أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد حاالت ا

  1/6/2009 قدس برس
  

  في أحداث قلقيلية " قوة مميتة"الوقائي استخدم األمن ": الضمير" .29
في بيان لها صدر أمس، اللجوء إلى اسـتخدام القـوة           " الضمير لحقوق اإلنسان  "أدانت مؤسسة    :رام اهللا 

قيق جدي في ظـروف ومالبـسات األحـداث         بفتح تح "المسلحة في أحداث قلقيلية، مطالبة النيابة العامة        
إنها تابعت بقلق وأسف شـديدين االشـتباكات   :" وقالت ".الدامية ومالحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة

المسلحة الدامية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين جدد               
مـن جهـة،    " أمـن الـسلطة   " اشتباكات مسلحة دامية بين أفراد من        بأيد فلسطينية، حيث شهدت المدينة    

  .من جهة أخرى" حماس"ومقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
أفراد األجهزة األمنية اسـتخدموا     "المستندة لشهود العيان بأن     " الضمير"وأكدت المعلومات المتوفرة لدى     

إذ تدين االستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل أفراد جهاز األمن           : "لت الضمير إنها  وقا". القوة المسلحة 
بالقانون الفلسطيني وبشكل خاص القواعـد  " أمن الضفة "الوقائي في قلقيلية، فإنها تؤكد على ضرورة تقيد         

ما يكفل عدم االستخدام    القانونية التي تنظم استخدام السالح وإطالق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، ب            
  ". المفرط للقوة المسلحة

  2/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

   يضرمون النار في حقول فلسطينية في الضفة ويجرحون أربعة مستوطنون .30
 أصيب أربعة فلسطينيين بجروح أمس، إصابة أحدهم خطرة، في هجوم  :رويترز -  أ ف ب- نابلس 

غربية شنّه مستوطنون يهود احتجاجاً على خطط الحكومة على سياراتهم بالحجارة في شمال الضفة ال
اإلسرائيلية تفكيك مستوطناتهم العشوائية، كما أضرمت قطعان المستوطنين النار في حقول فلسطينية 

وأكدت الشرطة اإلسرائيلية أنها اعتقلت ستة مستوطنين،  .قرب نابلس وخربتها وهاجمت مزارعين
ت المستوطنين الملثمين سدوا طريقاً عند منفذ مدينة نابلس غير وأفادت مصادر طبية وشهود أن عشرا

  . بعيد عن مستوطنة كدوميم ورشقوا السيارات الفلسطينية العابرة بالحجارة
وفي قرية بورين، جنوب مدينة نابلس، حاول فلسطينيون إبعاد نحو عشرين مستوطناً مسلحين ببنادق 

  وا النار باتجاه الفلسطينيين والصحافيين أيضاً، فيما كانت رشاشة أشعلوا النار في حقولهم قبل أن يطلق
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ثالث آليات تابعة للجيش متوقفة قرب المكان لم تحرك ساكناً لوقف أعمال العنف، ومنعت فرق اإلطفاء «
  .»الفلسطينية من االقتراب

  2/6/2009الحياة، 
  

 "لى خيار المقاومةالرامية للقضاء ع" تحذّر من خطورة المخططات " علماء فلسطينرابطة" .31
 رابطة علماء فلسطين من خطورة المساعي والمخططات الرامية إلى القضاء على خيار تحذر: ةغز

الذي يعتبر ذروة سنام اإلسالم، وشرعه اهللا عز وجل للدفاع عن المستضعفين واألوطان وردع "الجهاد 
 األجهزة األمنية في الضفة الغربية وأعربت الرابطة في بيان لها عن استنكارها الشديد إلقدام ".العدوان

المحتلة على تنفيذ عملية قلقيلية والتي أودت بحياة ستة من أبناء الشعب الفلسطيني منهم اثنان من 
إن : "وقالت .في إشارة إلى رجال األمن في الضفة" المغرر بهم"المقاومين ومدني وعدد ممن أسمتهم 

ا األجهزة األمنية في الضفة الغربية تبرير جريمتها األكاذيب واالفتراءات التي تحاول من خالله
باستهداف المجاهدين وزجهم في السجون وقتلهم، لن تنطلي على جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وال 

  ". على أبناء أمتنا األحرار، بل على العكس إنها تفضح عورتهم أمام القاصي والداني
ومين في الدفاع عن أنفسهم، وصد المعتدين الذين يتربصون حق المقا"وأكدت رابطة علماء فلسطين على 

ال حرمة لمن يعطل الجهاد في سبيل اهللا والدفاع عن المقدسات اإلسالمية "بهم الدوائر خدمة لالحتالل، و
  .، حسب البيان"وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك

  1/6/2009قدس برس، 
 

  عوة إلى إنهاء االنقسام وتمّسك بمنظمة التحريرد:  المؤتمر األول لفلسطينيي الشتاتاختتام .32
 شدد المؤتمر األول التحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات الذي اختتم في فيينا أمس، على أهمية :فيينا

تمسك كل القوى الفلسطينية بالحوار الوطني الشامل للخروج من المأزق الحالي والعمل على إنهاء 
 12 جالية فلسطينية و37وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه ممثلو  .تاالنقسام لمواجهة التحديا

إنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، «مؤسسة، إضافة إلى عدد من القيادات الفلسطينية، ضرورة 
وإعادة توحيد المؤسسات على أسس وطنية وتحصين النظام السياسي، في شقيه، منظمة التحرير 

، عبر بناء مؤسساته على أسس ديموقراطية باالنتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، والسلطة
ويضع حداً لسياسة االستفراد ... باعتباره المبدأ الذي يكفل الشراكة السياسية للقوى والتيارات كافة

كل خطوة يش«ورأى أن ما حققته لجان الحوار في القاهرة  .»والتفرد، وتهميش اآلخرين واستبعادهم
المقبل ) يوليو(، داعياً إلى أن يكون الخامس من تموز »متقدمة على طريق الوصول إلى الحل الشامل

ودان . »موعداً إلعالن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية على أسس سياسية وتنظيمية متقدمة«
  .»خلفية سياسيةاللجوء إلى سياسة العنف في حسم الخالفات السياسية واالعتقاالت على «

، "شرعية منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني"وأعرب البيان عن تمسك المشاركين بـ 
ضرورة التخلي عن مشاريع المؤسسات البديلة، كونها ال تخدم المصلحة الوطنية، وال مسيرة "مؤكدين 

  . "الحوار الوطني الشامل، بل تسهم في تعميق االنقسام والتشتت والتشرذم
. »194الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار الرقم "وشدد على التمسك بحق العودة 

كل المشاريع البديلة من توطين وتهجير ومقايضة على حق العودة، باعتباره حقاً ثابتاً وتاريخياً «ورفض 
 استقرار وال هدوء وال سالم إال ال أمن وال"واعتبر أنه . "ال يسقط بالتقادم، وال إنابة فيه وال تجزئة

  ."بالعودة
  2/6/2009الحياة، 
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   آخرين في الشهر الماضي 276 فلسطينيين واعتقل 6االحتالل قتل ": تقرير" .33
أفاد تقرير صادر عن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات : رام اهللا

 طفال 13 مواطنا بينهم 145طنين فلسطينيين بينهم معاق عقليا وجرحت  موا6االحتالل اإلسرائيلية قتلت 
وقال إن االحتالل . الماضي) مايو( دونما لصالح توسيع المستوطنات خالل شهر أيار 420وصادرت 

 مليون إنسان يعيشون في 1.5واصل حصاره للشهر الثاني والعشرين لقطاع غزة، حيث أضحى نحو 
 حقوقهم اإلنسانية، في وقت وصل فيه أعداد المرضى الذين توفوا نتيجة سجن كبير محرومين من ابسط

  .  مريضا337الحصار إلى 
وأشار التقرير إلى مواصلة المستوطنين القاطنين بالقوة في األراضي الفلسطينية المحتلة، اعتداءاتهم على 

  .المواطنين وأراضيهم ومزروعاتهم
ت القتل واالغتيال بدم بارد بحق المواطنين الفلسطينيين وذكر التقرير أن جيش االحتالل واصل عمليا

  . دون تمييز
 من المنازل الفلسطينية في عين اللوزة بقرية 60وقالت الدائرة إن بلدية االحتالل، سلمت إخطارات بهدم 

 شقة سكنية في حي الثوري في القدس المحتلة تؤوي أكثر من 31حي سلوان، إضافة ألوامر هدم لـ 
  . مواطن بحجة عدم الترخيصثالثمائة 

  1/6/2009قدس برس، 
    

   السويدإلى ترحل الحدودي "التنف" مخيم في جديدة من الالجئين الفلسطينيين دفعة .34
 مصادر فلسطينية ان دفعة جديدة من الالجئين الفلسطينيين الفـارين مـن              أكدت :وليد عوض  -رام اهللا   

ين الى السويد بعد ان رفضت الدول العربية منحهم         العراق الى مخيم التنف في سورية غادرت فجر االثن        
  .حق االقامة واللجوء فيها

  2/6/2009القدس العربي، 
 

   يحذر من مغبة حدوث أزمة مالية في السلطة الفلسطينية"النقد الدوليصندوق " .35
حذر صندوق النقد الدولي من مغبة حدوث ازمة ماليـة فـي الـسلطة              :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

وقال اسامة كنعـان رئـيس بعثـة        . لسطينية في حال عدم وفاء الدول المانحة بتسديد التزاماتها المالية         الف
الصندوق والممثل المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة في لقاء مع الصحافيين امس قبيـل ايـام مـن                   

شهر الجـاري ان    اجتماع لجنة االتصال المخصصة للدول المانحة في اوسلو يومي الثامن والتاسع من ال            
الخطر يتزايد في أن تعود إلى البروز أزمة سيولة خطيرة ومتأخرات إنفاق مرة أخرى ، ما لم يجر رفع                   

.  مليـون دوالر شـهريا     120دفعات المانحين لميزانية المصروفات الجارية فورا، إلى ما ال يقل عـن             
الرغم من أن التعهدات التـي      واضاف كنعان الذي سيشارك في اجتماع اللجنة ممثال عن الصندوق على            

 بليون دوالر، إال أن المانحين لم       4ر5 ، بلغت في مجموعها      2009قدمت في مؤتمر شرم الشيخ في آذار        
هل هي مثال للمساعدة اإلنسانية، أو لدعم ميزانية المصروفات الجارية، أو           (يحددوا تشكيلة هذه التعهدات     

واكـد ان سياسـة تـضييق       . اعيد وأوقات صرف هذه المبالغ    ، كما لم يحددوا مو    )لالستثمار العام والبناء  
اإلنفاق المتبعة، قللت من الحاجة إلى المساعدة الخارجية لميزانية المصروفات الجاريـة مقارنـة بعـام                

  .، كما أنها تسمح أيضا بتحول في التمويل الخارجي لتغطية حاجات استثمارية عامة2008
  2/6/2009الرأي، األردن، 
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  2008 مليون دوالر خالل 56 لفلسطينيون استوردوا سجائر بقيمةا: معطيات .36
أفادت إحصائية، نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن إجمالي قيمة الواردات : رام اهللا

وأضافت  .2008 مليون دوالر أمريكي خالل العام 56الفلسطينية الموثقة من السجائر بلغت ما يقارب 
أن متوسط اإلنفاق الشهري لألسر   بمناسبة اليوم العالمي للكف عن التدخين،اإلحصائية، التي نشرت

من مجموع اإلنفاق   في المائة4.9 ديناراً أردنيا، أي ما نسبته 33.6الفلسطينية على السجائر بلغ 
  . دينارا في قطاع غزة16.7 دينارا في الضفة الغربية و42.1الشهري الكلي لألسر بواقع 

  1/6/2009قدس برس، 
  

  340حصار إلى ال ضحاياارتفاع  .37
أعلنت مصادر طبية وفاة مريض فلسطيني في قطاع غزة امس جراء منعه مـن الـسفر              :  د ب ا   -غزة  

  .إلى الخارج لتلقي العالج
يرتفع بوفاة هذه المريض عدد المرضى المتوفين جراء الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ عـامين إلـى                و

  .الفا آخرين حالة فيما يتهدد الموت آ340
  2/6/2009الدستور، 

  
  توقف آبار مياه غزة  تحذر من  الحكومية لكسر الحصاراللجنة .38

حذرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية              : ةغز
م سـماح سـلطات     من أن عددا كبيرا من آبار المياه في قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل قريبا؛ لعد               

  .االحتالل الصهيوني بإدخال المعدات الالزمة لصيانتها، منذ أكثر من عامين ونصف العام
 بئر مياه توقفت عـن العمـل        800 وأكد حمدي شعت رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أن أكثر من            

لمختلفة، الفتًـا    بئر موجودة في مناطق القطاع ا      2000فعليا، وتحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل من أصل         
  .إلى أن عددا منها تم تدميره خالل الحرب األخيرة على غزة

  1/6/2009إخوان أون الين، 
  

  تشرع بحمالت توعية للتشجيع على الزراعة المحلية"  المقالةالزراعة" .39
شرعت وزارة الزراعة بالحكومة المقالة بحمـالت توعيـة لتـشجيع المـزارعين             : أحمد فياض  -غزة  

على حد سواء على التوجه صوب زراعة المحاصيل التي يحتاجها السكان بعيدا عن سياسات              والمواطنين  
  وقـال  .االحتالل الهادفة إلبقاء غزة سوقا لمخلفات منتجاته التي ال ينجح في تصديرها، على حد قولهـا               

سائر الوكيل المساعد للمصادر الطبيعية بوزارة الزراعة حسن أبو عيطة إن تعرض القطاع الزراعي لخ             
ـ    مليون دوالر سنويا جراء الهجمات اإلسرائيلية والحصار، إضافة إلى خـسائر غيـر              40فادحة تقدر ب

مباشرة ناجمة عن منع دخول مستلزمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها، دفع الوزارة إلى اتخاذ عدة إجراءات               
رعين وتـشجيعا لهـم     من بينها منع دخول بعض المحاصيل الزراعية اإلسرائيلية إلى غزة دعما للمـزا            

  .لتسويق منتجاتهم
  1/6/2009الجزيرة نت، 

  
  يعفي اإلسرائيليين من تأشيرات الدخول األردن .40

استثنت وزارة الداخلية األردنية حملة الجنسية اإلسرائيلية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول 
ر مسؤول في وزارة مصدوأفاد . األراضي األردنية، وابقتها على دول عربية باالضافة الى ايران
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ن التصنيف الجديد جاء بناء على اعتبارات عديدة، على رأسها المعاملة بالمثل، وأن تكون أالداخلية 
 . الدولة واعدة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياحية وغيرها

  1/6/2009العرب اليوم،   
  

  الوطن البديل الفلسطينيون واألردنيون يرفضون :رئيس وزراء األردن األسبق .41
أكد عبد الرؤوف الروابدة رئيس وزراء األردن األسبق أن األردنيين  : حسين الصمادي-أبوظبي 

تريد أن يكون " إسرائيل"وقال  .والفلسطينيين يرفضون اقامة الدولة الفلسطينية خارج أرض فلسطين
يدون اقامة دولتهم على أرض األردن وطناً بديالً للفلسطينيين، لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك، ألنهم ير

بخصوص " اإلسرائيلي"وأضاف ال يوجد خوف في األردن من الطرح  .فلسطين وعاصمتها القدس
  .الوطن البديل ألنه قادر على أن يحمي نفسه

  2/6/2009الخليج، 
  

  اهللا في حرب تموز   يؤكد السعي الغتيال نصرحالوتس .42
ائيلي السابق الجنرال دان حالوتس ردا على سؤال فيما          رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسر      قال: حيفا

االرهابيون كانوا دائما هدفا للجيش، ونحن حاولنـا اغتيـال     : اهللا بالقول  اذا حاولت إسرائيل اغتيال نصر    
  .، إال أننا لم نوفق في ذلك2006األمين العام لحزب اهللا نصراهللا خالل حرب لبنان الثانية في صيف 

  2/6/2009الدستور،  
  

  نالعدوان العنصري الذي ينفذه المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيي العربية تدين الجامعة .43
عبرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، عن سـخطها البـالغ مـن العـدوان                :  وفا -نابلس  

 وشدد الـسفير    .العنصري الذي ينفذه المستوطنون اليهود بحق المدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة          
محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تصريح للـصحفيين،              
على أن انفالت المستوطنين وعدوانهم يتم بتغطية واضحة من الحكومة االسرائيلية التي يهـيمن عليهـا                

ن العمال بـالقرب مـن مدينـة        وندد بالعدوان الذي نفذه المستوطنون بحق مجموعة م       . اليمين المتطرف 
نابلس بالضفة، وكذلك قيام المستوطنين بحرق حقول مزروعة بالقمح والشعير تابعـة لقـرى وبلـدات                

وطالب السفير صبيح المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقيـة         . محافظتي نابلس وقلقيلية، شمال الضفة    
وضع حد للعدوان المتصاعد للمستوطنين بحق      وصناع القرار، وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل ل       

  . أبناء الشعب الفلسطيني
   2/6/2009الحياة الجديدة، 

  
   المصري يؤكد تمسكه بحل الدولتين الشورى .44

 -أكد مجلس الشورى المصري تمسكه بحل الدولتين كإطار إلنهاء النـزاع الفلـسطيني              :  بترا -القاهرة  
وشدد، في بيان أصدره أمس عقب جلسة تركزت        . عاصمتها القدس اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية و    

على بحث تطورات األوضاع في المنطقة، على ضرورة بلورة خطة سالم متكاملـة تتـضمن الـشكل                 
النهائي للتسوية وتستند إلى خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية مع عدم الغاء أية بنود منها وعلى أن                 

وأكد المجلس أهمية الوقف الفوري والكامل للنـشاط االسـتيطاني فـي            . نياًتكون خطة السالم محددة زم    
األراضي الفلسطينية وأن كل ما يتعلق باالستيطان هو أمر مرفوض ألنه نشاط غير قانوني وغير شرعي                

ودان المجلـس   . برمته وعلى عدم وضع شروط إسرائيلية مسبقة الستئناف المفاوضات مع الفلـسطينيين           
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سرائيلية المستمرة لتهويد القدس ونزع الهوية العربية اإلسالمية التاريخيـة مـن المدينـة              المحاوالت اإل 
  .وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي وإفراغها من سكانها األصليين

  2/6/2009الدستور، 
  

 أبو الغيط في األردن لبلورة موقف موحد حول عملية السالم .45
هل األردني عبداهللا الثاني في العاصمة األردنية عمان، أمـس، وزيـر            التقى العا :  حاتم العبادي  -عمان  

الخارجية المصري احمد أبوالغيط الذي نقل إليه رسالة شفوية من الرئيس المصري محمد حسني مبارك               
وأكـد العاهـل    . حول التطورات الراهنة في المنطقة، وخصوصا الجهود المبذولة لتفعيل العملية السلمية          

ار مسيرة التنسيق والتشاور بين األردن ومصر في سياق بلورة موقـف عربـي موحـد                األردني استمر 
للوصول إلى السالم الشامل على أساس المرجعيات المعتمدة ووفق مبادرة السالم العربية لحل الـصراع               

  . الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين
ضرورة "ه األردني نادر الذهبي، إذ دعيا إلى        وخالل زيارته القصيرة أجرى أبوالغيظ مباحثات مع نظير       

التصدي للمحاوالت التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلة أي تقدم في التوصل إلى حل نهـائي للـصراع                  
ـ . غير أنهما لم يذكرا الجهات التي تعرقل جهود السالم        " العربي اإلسرائيلي  ا التطـورات المتعلقـة     وبحث

باألوضاع في منطقة الشرق األوسط، خصوصا الجهود المبذولة إلطالق مفاوضات جادة بين الجـانبين              
  . الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقا لحل الدولتين

 2/6/2009العرب، قطر، 
  

  االحتالل الصهيونيعية فلسطين العالمي يؤكد على عدم مشرومؤتمر .46
شدد البيان الختامي لمؤتمر فلسطين العالمي بإسطنبول، أمس، علـى حـق            :  سعد عبد المجيد   -إسطنبول

وعدالة القضية الفلسطينية، موضحاً أن الدفاع عنها ضرورة إنسانية، وأكد عـدم مـشروعية االحـتالل                
ين، وضـرورة إنهـاء االحـتالل،       الصهيوني، والرفض التام لفكرة الدولة اليهودية على أرض فلـسط         

ومشروعية مقاومته، وحق عودة الفلسطينين المهجرين، وعدم ترك جرائم دولة االحتالل المرتبكـة فـي         
وطالب بإنشاء مجموعات ضغط دولية لنـصرة الحـق الفلـسطيني ودعـم الـشعب               . غزه دون حساب  

الة، وقيام هيئـة األمـم المتحـدة        الفلسطيني على كل المستويات، وطالب القوى الدولية باإلنصاف والعد        
والمنظمات الدولية بدورها في إنهاء االحتالل، وتوفير األمن والسالم للفلسطينيين، وإقامة دولتهم علـى              
أرضهم، وفرض العقوبات على دولة االحتالل المخالفة للقوانين الدوليـة واإلنـسانية، وتقـديم اتحـاد                

القانوني للفلسطينيين في المحافل الدولية، وتفعيل مقاطعة شاملة        المنظمات األهلية بالعالم اإلسالمي الدعم      
لمنتجات المحتل ومن يساعده، وطالب بوقف فوري للحفريات أسفل األقصى، واحتـرام اإلرادة الحـرة               

  .للشعب الفلسطيني ودعا الفرقاء لنبذ الخالف والتوحد
  1/6/2009إخوان أون الين، 

  
  في األمم المتحدة" إسرائيل"حب دعمها لـأميركا تدرس س":  تايمزنيويورك" .47

أمس انه بينما " نيويورك تايمز"ذكرت صحيفة : ب.ف. ا- الحياة الجديدة - رام اهللا -القدس المحتلة 
يستعد الرئيس األميركي باراك أوباما لجولة في الشرق األوسط هذا األسبوع يبحث مسؤولو إدارته سبل 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في اإلدارة . ت في الضفة الغربيةتشديد موقفهم ضد أي توسيع للمستوطنا
ان جميع اإلجراءات المطروحة للمناقشة رمزية إلى حد كبير وتتضمن سحب الدعم "األميركية قولهم 

 في األمم المتحدة إذا لم يوافق نتنياهو على تجميد بناء  "إسرائيل"الرسمي المعتاد في معظم األحيان لـ
ن بين اإلجراءات ايضا امتناع الواليات المتحدة عن االستخدام الفوري للفيتو ضد وم". المستوطنات
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 كما فعل  "إسرائيل"، أما وضع شروط لضمانات القروض لـ "إسرائيل"القرارات األممية التي تعارضها 
  . عاما فهو أمر غير مطروح للنقاش20الرئيس جورج بوش األب قبل 

، وهو ما   " ثمة أمورا يمكن أن تثير انتباه عامة اإلسرائيليين       "يركية إن   وقال مسؤول بارز في اإلدارة األم     
من أن أي رئيس وزراء إسرائيلي يخـاطر بمـستقبله          ) األميركية( يعكس االعتقاد السائد داخل اإلدارة      

إال أن المـسؤول    . السياسي إذا ما شعر الناخب اإلسرائيلي أنه يهدد عالقات بالده مع الواليات المتحـدة             
 حليف مهم للواليات المتحدة وال أحد في         "إسرائيل""ميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال إن          األ

  ". هذه اإلدارة يتوقع أال يدوم هذا األمر
2/6/2009الحياة الجديدة،   

  
  بعثة التحقيق الدولية برئاسة ريتشارد غولدستون تصل إلى غزة .48

في رفح وقطاع غزة، أن بعثة التحقيق التي شكلها         . ب. ف.  نقال عن وكالة أ    2/6/2009 الحياة،   ذكرت
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وصلت أمس إلى قطاع غزة، للتحقيق في االنتهاكـات التـي                 

ودخلت البعثة التي يقودهـا المـدعي       . ارتكبت أثناء الهجوم االسرائيلي على القطاع نهاية العام الماضي        
ء الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون، إلى غـزة عبـر            العام السابق لمحكمة الجزا   

واستقبل البعثة مسؤولون محليون في األمـم المتحـدة وممثـل عـن     . معبر رفح على الحدود مع مصر  
 شخصاً، أسبوعا في    15وستقضي البعثة التي تضم     . »حماس«الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة حركة      

نحن هنا من أجل أن نشاهد وأن نستعلم وأن نتحدث مع الناس، مع             «: دستون للصحافيين وقال غول . غزة
الناس العاديين، ومع الرسميين، وبالطبع مع المنظمات غير الحكومية، وكذلك مع ممثلي مختلف وكاالت              

ح قرابـة   على األرج «وأكد ان البعثة ستقوم بزيارة ثانية إلى غزة         . »األمم المتحدة الموجودة هنا في غزة     
  . المقبل) أغسطس(، قبل أن ترفع تقريرها إلى مجلس حقوق اإلنسان مطلع آب »)يونيو(أواخر حزيران 

غزة والقدس المحتلة، محمد جمـال، وعبـر         نقال عن مراسلها في    2/6/2009 الشرق، قطر،     وأضافت
ه فـي تـصرفات     الوكاالت، أن جماعات حقوق اإلنسان الدولية دعت إلى إجراء تحقيق مستقل موثوق ب            

القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة يبحث في الدمار الذي لحق بالعديد من المناطق السكنية وإطالق قذائف                
  . مدفعية تحتوي على الفوسفور األبيض وهي مادة يمكن أن تسبب حروقا بالغة

لة العديد من    مراسلها، وعن الوكاالت، أن البعثة ستقوم بمقاب       نقال عن  1/6/2009 الجزيرة نت،    وأضافت
بارتكاب جرائم حرب، موضـحا أن      " إسرائيل"الشهود والمنظمات والمؤسسات التي وضعت تقارير تتهم        

التحقيقات بهذا الشأن ستتناول استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور األبيض أو متفجرات المعـدن               
التابعة لوكالـة غـوث وتـشغيل       الخامل، إلى جانب استهداف وقتل المدنيين والمدارس بما فيها مدارس           

ولفت المراسل إلى أن مهمة اللجنة ستشمل أيضا التحقيق في االتهامات اإلسرائيلية            ). األونروا(الالجئين  
لحركة حماس باتخاذ المدنيين دروعا بشرية في حربها ضد القوات اإلسرائيلية وبالتالي التسبب في قتـل                

  .المدنيين
  

  "سرائيلإ"صريحة بعالقتها مع   دائماًمريكا لم تكنأ: أوباما .49
كد الرئيس االميركي براك اوباما بأن الواليات المتحدة ستواصـل تقـديم الـدعم              أ : وكاالت –واشنطن  

  .  معربا مع ذلك عن اعتقاده بان بقاء الوضع القائم في المنطقة ال يصب في مصلحتها"إسرائيل"ـل
ركية العامة الليلة الماضية ان المـسيرة الـسياسية         وقال الرئيس اوباما في سياق مقابلة مع االذاعة االمي        

تستلزم اقرار حل الدولتين وتجميد البناء في المستوطنات بما في ذلك أعمال البناء المترتبة عن التزايـد                 
وبالمقابل طالب الرئيس االميركي الفلسطينيين بتحسين الوضع األمني فـي المنـاطق            . السكاني الطبيعي 

وأضاف الرئيس اوباما ان عالقات الصداقة يجب أن تشمل ايضا الحـديث            . يضالفلسطينية ووقف التحر  
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  ولم توضح لها ان      "إسرائيل"بصراحة معتبرا ان الواليات المتحدة لم تكن دائما صريحة في عالقاتها مع             
ا االتجاه الذي تسير فيه منطقة الشرق األوسط هو اتجاه سلبي ليس فقط بالنسبة للمصالح االسرائيلية وانم               

  . بالنسبة لالمريكية ايضا 
وأكد الرئيس االميركـي ان     . وأضاف أن هذا األمر هو جزء من الحوار الذي يريد تشجيعه في المنطقة            

  مهددة مـن الناحيـة العـسكرية         "إسرائيل" بقاء   إلى  والفلسطينيين سيؤدي     "إسرائيل"انعدام السالم بين    
  . وسيثير مشاكل على حدودها

1/6/2009 ،وكالة سما  
  

  وضع القدس تحدده مفاوضات الوضع النهائي: السفيرة االميركية في القاهرة .50
قالت سفيرة الواليات المتحدة لدى مصر مارغريت سكوبي ان بالدها تؤمن بأن وضـع              :  بترا –القاهرة  

واضافت في لقاء صـحافي     . القدس البد ان تحدده األطراف المعنية في اطار مفاوضات الوضع النهائي          
 بمقر السفارة االميركية في القاهرة ان الرئيس باراك اوباما اكد ان قضية السالم تعد من اهم                 عقدته امس 

 والفلـسطينيين والـدول      "إسـرائيل "اولوياته وانه ملتزم بالعمل نحو التوصل الى اتفاق سالم دائم بـين             
نية بالـسالم فـي     وطالبت سكوبي جميع األطراف المع    .المجاورة وان هذا يعتمد على حل اقامة الدولتين       

. الشرق األوسط بتنفيذ االلتزامات التي تم االتفاق عليها في اجتماعات انـابوليس ، والرباعيـة الدوليـة                
  .وقالت ان السالم في المنطقة ال يمكن ان يتم بدون سوريا التي ال بد ان تدعم الفلسطينيين

2/6/2009الدستور،   
  

   التهدئة والخروقات اإلسرائيليةاتفاقية .51
   مركز الزيتونة للدرسات واالستشارات-د قسم األرشيف والمعلومات إعدا

 بتهدئة مؤقتة لستة أشهر مع قوات االحتالل 19/6/2008دخلت فصائل المقاومة الفلسطينية في 
اإلسرائيلي، وعلى الرغم من التزام الجانب اإلسرائيلي بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة وفق 

 لبيانات المركز طبقاً اتفاقية التهدئة، إال أن ذلك لم يحدث طوال فترة التهدئة، فما هو منصوص عليه في
كما .  يوما20ً  وفتح جزئياً يوما163ًطيلة  الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فإن معبر رفح ظل مغلقاً خالل

صادرات في وجه ال المنطار فيما أغلق معبر .فترة التهدئة بالكامل طوال ظل معبر بيت حانون مغلقاً
معبر وأغلق .  يوما34ًوفتح إلدخال كميات محدودة لمدة  يوماً، 149لى قطاع غزة إوالواردات من و

إلدخال كميات محدودة ، وفتح بصورة كلية يوماً 78 )المخصص إلمداد قطاع غزة بالوقود(ناحل عوز 
 اللجنة  وأكدت.1 يوما56ً يوماً بصورة كلية، وفتح لمدة 127وأغلق معبر كرم أبو سالم .  أيام105 لمدة

% 35بأقل من   المعابرتأنه خالل ستة أشهر من اتفاق التهدئة عملفي غزة الشعبية لمواجهة الحصار 
  .2من طاقتها الدنيا

داء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة آأكد محمد سكيك، منسق مشروع متابعة وفي السياق نفسه 
 أن اإلحصاءات التي رصدها المشروع حول أداء المعابر ،لدوليبتمويل من البنك ا" بال تريد"الفلسطيني 

، بينت أن معدل أيام إغالق المعابر خالل فترة التهدئة 2008سنة على مدار النصفين األول والثاني من 
من إجمالي عدد أيام العمل المفترضة، في حين بلغ معدل اإلغالق خالل فترة ما قبل التهدئة % 60بلغ 
/  حزيران19 أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة خالل فترة التهدئة اعتباراً من يك سكوأوضح .53%3

 شاحنة 600، ونحو ى شاحنة من الحص4,795  شاحنة، منها15,334 ولمدة ستة أشهر بلغ 2008 يونيو
  .حملت سلعاً جديدة لم يكن يسمح بدخولها شاحنة 690سمنت، ونحو من اإل
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 شاحنات، وكان فرق 9,906اع غزة في النصف األول من العام وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت قط
 شاحنة، وهو ما يعني أنه 5,395الزيادة متمثالً في شاحنات مواد البناء التي سمح بإدخالها والتي بلغت 
  .إذا ما حذفت أعداد شاحنات مواد البناء فإن الحصار بقي على حاله تقريباً

 توغالت، 10خل قطاع غزة فقد بلغت وفق اإلحصاءات الفلسطينية أما بالنسبة للتوغالت اإلسرائيلية دا
بلدة شرقي  4/11/2008في  قوات االحتالل تتوغلحيث ، نوفمبر/ أبرزها كان في شهر تشرين الثاني

، وباشرت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة وسط إطالق نار كثيف  غزةبيت حانون، شمالي قطاع
ت الطائرات اإلسرائيلية مجموعة من المقاومين، سقط جراءها أربعة ، كما استهدفباتجاه المزارعين

ووفق إحصائية لكتاب القسام، فقد بلغ عدد . مقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
  : انتهاكاً، وتنقسم على الشكل التالي185االنتهاكات اإلسرائيلية للتهدئة 

  :4ية التهدئةجدول االنتهاكات اإلسرائيلية التفاق

إغالق  ونمعتقل إصابات شهداء
استهداف من توغالت معابر

 الزوارق
استهداف 
  قصف للمزارعين

21 53 38 51 15 42 19 20 
  
 االتفاق "إسرائيل"خرقت ، فقد حركة الجهاد اإلسالميالجناح العسكري ل ،حسب إعالن سرايا القدسأما 

  .5 شهيدا22ًاع غزة خالل فترة التهدئة بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا في قط مرة، و195
هدوءاً نسبياً، حيث لم يسقط خالل هذه الفترة سوى تهدئة الاتفاق األولى من وقد شهدت األشهر األربعة 

 صاروخاً 11شهيد فلسطيني واحد من قطاع غزة، وحسب االدعاء اإلسرائيلي سقط في الفترة ذاتها 
جنوب فلسطين المحتلة، والتي أتت بعد خروقات إسرائيلية محلي الصنع على المستوطنات اإلسرائيلية 

من اتفاقية التهدئة، خالل الشهرين األخيرين وتصاعدت وتيرة االستهداف اإلسرائيلي . التفاقية التهدئة
وهو ما كان يشير إلى نية مبيتة من قبل قوات االحتالل الجتياح قطاع غزة، فقد عد رئيس الوزراء 

 أن مسألة المواجهة مع حركة حماس هي 11/11/2008لمرت في تصريح له في اإلسرائيلي إيهود أو
القرارة في محافظة خان يونس بتاريخ  في بلدةلقوات االحتالل  مسألة وقت، وقد تال هذا التصريح توغل

 بحق ناشطين تمن االغتياال  أربعة فلسطينيين، تبعها تنفيذ المزيد خاللهقتلت، و12/11/2008
 بعدد من اإلسرائيليةالبلدات   المقاومة الفلسطينية بقصفا أدى إلى تصعيد من قبل فصائل، ممفلسطينيين

 . 6الصنع الصواريخ محلية
 اإلسرائيلي أن عدد الصواريخ  واإلرهاباالستخباراتالمعلومات حول ومن جهة أخرى ادعى مركز 

اروخاً وقذيفة هاون، إال أنه  ص362وقذائف الهاون التي أطلقت من قطاع غزة خالل فترة التهدئة بلغت 
وحسب المصدر . لم يسجل سقوط قتلى أو جرحى إسرائيليين جراء إطالق الصواريخ خالل فترة التهدئة

نوفمبر األكثر كثافة في إطالق الصواريخ، حيث بلغ عدد / اإلسرائيلي نفسه فقد كان شهر تشرين الثاني
سها التي شهدت تصعيداً إسرائيلياً، حيث أن ثمانية ، وهي الفترة نف7 صاروخا125ًالصواريخ التي أطلقت 

نوفمبر سقط خاللها العدد األكبر من الشهداء / توغالت من أصل عشرة سجلت خالل شهر تشرين الثاني
  .والجرحى

 
  :، انظر24/12/2008 وحتى 25/6/2008 من ةاإلنسان خالل الفترة الممتدالمركز الفلسطيني لحقوق تقارير  1

html.07weekly/reports/arabic/org.pchrgaza.www://http  
  :، انظر25/12/2008نت، .موقع الجزيرة 2

htm.07710010597D-1ACF-60F4-16BB-877B589D/EXERES/NR/net.zeeraalja.www://http  
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 .27/12/2008، فلسطين، األيام 3
  :، انظر18/12/2008المرآز الفلسطيني لإلعالم،  4
-palestine.www://http

UiE6V8rqSlzIeZAjOGDTN0cYY7s1bi2%rUxJEpMO9m46MDI87bcOd2%k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info
LC0ATf4x4bfdiXvcna5sLC7ffd2%T3790bw2%9fXeD2%bFGKu0bz2%alq1l05PuYu08NjMhcK8WKkc2v6Kw4

d3%c5fQ2%RB  
  .19/12/2008، الحياة 5
  :، انظر2008، التقرير السنوي لسنة  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان6

pdf.2008-report-annual/arabic/annual/lesfi/org.pchrgaza.www://http 
  :مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب، انظر 7
0=ssid&17=sid&1514=id&Articles=tab?php.print/com.information-terrorism.www://http  
 
  

  قلقيليةضحايا .52
 هاني المصري

في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل أكبر مناورة عسكرية في تاريخها استعداداً للحرب المقبلة ضد إيران 
والفلسطينيين والعرب، ولمواجهة االنتفاضات الفلسطينية المحتملة، وفي الوقت الذي تتسارع فيه 

قدس وعزلها وطرد سكانها، والستكمال جدار الفصل العنصري، وتكثيف اإلجراءات االحتاللية لتهويد ال
في الخليل، " القسام"االستيطان وهدم المنازل واالعتقاالت واالغتياالت، التي كان آخرها اغتيال قائد من 

 -وتواصل الحصار خصوصا الحصار الخانق على غزة، وقع المحظور واندلع أول اشتباك فلسطيني 
يلية المحاصرة بجدار احتاللي عنصري يحيط بها من كل جانب، وكان ضحاياه ستة من فلسطيني في قلق

 .الفلسطينيين ثالثة من أفراد األمن الفلسطيني، واثنين من كتائب القسام والسادس صاحب البناية
، فما "حماس"وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الرواية التي قدمتها السلطة، والرواية التي قدمتها 

 في قلقيلية كان من المتوقع أن يحدث، ويمكن ان يحدث مرة أخرى، إذا استمر االنقسام، في هذا حدث
 .المكان او ذاك وبصورة أكثر فظاعة

إلثبات القدرة والجدارة وانتزاع " السلطتين"فاستمرار االنقسام وتعمقه وتعثر الحوار وتصاعد السباق بين 
في غزة، " فتح"في الضفة، ولـ" حماس"فية البنية التحتية لـالشرعية، واستمرار حمالت االعتقاالت وتص

لقد استمر االشتباك في قلقيلية لعدة ساعات . كان والبد ان يقود، عاجال ام آجال، الى اشتباكات مسلحة
 .وأدى الى فرض منع تجول جزئي على مدينة فلسطينية

وتغلق مؤسسات لمجرد أنها " حماس"ـفعندما تقوم السلطة باعتقاالت كيفية وعشوائية، لكل من ينتمي ل
، المطاردين "القسام"، فان هذه اإلجراءات ستطال بالضرورة عناصر وكوادر "حماس"تعتقد أنها تمول 

" حماس"ان هذا الواقع يمكن ان يدفع بقرار من . من قوات االحتالل وبعضهم مطارد منذ سنوات طويلة
 من االحتالل المعرضين العتقال في الحمالت التي او دون قرار الى االصطدام، وذلك ألن المطلوبين

تنفذها السلطة ضدهم يمكن أن يحاولوا الهرب مهما كلفهم ذلك، الن وقوعهم في قبضة السلطة يمكن ان 
يكشفهم ويسهل القبض عليهم من قوات االحتالل وما يؤدي إليه ذلك من بقائهم داخل السجون االحتاللية 

 .لبقية حياتهم
حاالت التي يتم القبض فيها من قبل السلطة في الضفة على شخص أطلقت سراحه إسرائيل لقد تكررت ال

او العكس بالعكس وهذا وضع يجب أن ينتهي، فاالحتالل عدو الفلسطينيين جميعا، وال يجب أن نوافق أو 
 نتعايش فيه مع واقع يصبح كل طرف فلسطيني عدواً لآلخر بينما االحتالل يفرك ايديه فرحا وينعم

 .باحتالل هادئ ومريح
إن وجود أكثر من رواية لما جرى في قلقيلية يجعل الحل بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة، ألن 

إن السلطة مطالبة . التهاون مع ما حدث في قلقيلية والتعامل معه كحادث امني عادي، يعتبر أمرا خطيرا
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ي تفعل ذلك عليها ان تتذكر ان الضفة بفرض سيادة القانون وحفظ األمن والنظام العام، ولكنها وه
والسلطة وفلسطين كلها تحت االحتالل، وان االحتالل وإجراءاته بما فيها االقتحامات اليومية التي تقوم 
بها قوات االحتالل لمناطق السلطة ويتخللها اعتقاالت ووضع حواجز وأحيانا اغتياالت هو الخطر 

ومع ذلك ال تفعل السلطة .  والنظام العام باستمرار لالنهياراألساسي الذي يعرض سيادة القانون واالمن
لقد الحظنا، ويا للمفارقة، حادث االشتباك الذي وقع منذ أيام قليلة في قلقيلية نفسها . شيئا لمواجهة ذلك

بين دورية أمن فلسطينية، وأخرى إسرائيلية وكيف اتفق على معالجتها بزيادة وتائر التنسيق األمني 
 . ــ اإلسرائيليالفلسطيني

السؤال المركزي، هو كيف نجعل من اشتباك قلقيلية محطة الى مرحلة جديدة تفرض تكثيف العمل 
والجهود لمنع تكرار مثل هذا الحادث، الذي يؤدي تكراره الى انهيار كل شيء؟ وهذا إن حدث يوجه 

 .ضربة قاصمة للقضية الفلسطينية
 بالمقاومة، وهذا أمر يجب أال ينساه أحد، وهذا ما تؤكده إن واقع االحتالل يعطي للفلسطينيين الحق

شرعية األمم المتحدة والقانون الدولي، وكافة الشرائع الدينية والدنيوية، وهذا الحق يعطي شرعية 
للمقاومة والمقاومين بحمل السالح، سواء كنا اآلن في مرحلة مقاومة مسلحة أو في مرحلة تهدئة، مع 

وهنا ال ينفع حديث السلطة عن أي سالح يجب أن يكون مرخصا فهل . احدأنها تهدئة من جانب و
 سترخص سالح المقاومة؟

وبالتالي ليس من حق السلطة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل وال من مصلحتها الوطنية، أن تقوم 
وقيع وتطبيق باحتكار السالح، شأنها شأن أي سلطة عادية في دولة مستقلة قبل إنهاء االحتالل وقبل الت

إن السالح منتشر بكثرة في األراضي الفلسطينية المحتلة ألسباب تتعلق بالوطن ومقاومة .. معاهدة سالم
االحتالل، وألسباب تتعلق بالعادات والتقاليد وخصوصا للدفاع عن النفس واألخذ بالثأر، فلماذا يتم الخلط 

 . وسالح المقاومةبين سالح الفوضى والفلتان األمني والثأر وسالح الجريمة
إن من حق السلطة أن تفرض اآلن في ظل االنقسام وعدم االتفاق على استراتيجية واحدة وموحدة 
للمقاومة أن ال يستخدم سالح المقاومة أو القيام بأي عمل يمكن أن يعرض الناس للخطر، ولكن ليس من 

ة التحتية للمقاومة، هذه العملية، التي حقها أن تقوم بسحب سالح المقاومة ومالحقة المقاومين وتفكيك البني
بدأت بسحب سالح كتائب األقصى، وتتواصل اآلن بسحب سالح بقية الكتائب المسلحة وخصوصا كتائب 
عز الدين القسام، يجب أن تتوقف، وال يعني توقفها عودة الفوضى والفلتان األمني، وإنما يعني االحتفاظ 

رورة، ولتوظيفهما دائما لتقوية الموقف الفلسطيني على طاولة بالمقاومة وسالحها الستخدامها عند الض
 .المفاوضات

إن كل . تخطط لتنفيذ انقالب بل يجب تقديم الدالئل والبراهين على ذلك" حماس"ال يكفي إلقاء التهم بأن 
من يخطط أو ينفذ أعماال عسكرية تستهدف السلطة من حق السلطة أن تقاومه وتعتقله وتحاكمه، ولكن 

إن أكثر من ألفين اعتقلتهم السلطة في الضفة خالل العامين السابقين، منهم المئات ال . رة قانونيةبصو
وهم معتقلون على خلفية سياسية أو تنظيمية رغم انكار السلطة، فاعتقالهم حدث . يزالون وراء القضبان

 العليا صدرت قرارات بصورة غير قانونية، ولم يتم تحويلهم للمحاكم، ومن نظرت بأمرهم محكمة العدل
 .باإلفراج عنهم، ونفذ بعض هذه القرارات وبعضها اآلخر لم ينفذ

إن فشل المفاوضات، وما يسمى عملية السالم يفرض على الفلسطينيين والعرب االستعداد والدراسة، 
وفتح كافة الخيارات والبدائل األخرى بما فيها وأساسها خيار المقاومة وهذا وحده يمكن أن يجعل 

أما محاربة المقاومة والتخلي عنها في . 1967إسرائيل تفكر جديا بإنهاء احتاللها لألرض المحتلة عام 
ظل استمرار إسرائيل بتعميق االحتالل، فإنه يؤدي الى شيء واحد هو تشجيع إسرائيل على المضي في 

 .سياسة فرض الحقائق االحتاللية على األرض
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فباإلضافة الى وجود االحتالل الكامل للضفة خالفاً . ع غزةإن وضع الضفة الغربية يختلف عن قطا
للقطاع الذي تكتفي إسرائيل بمحاصرته برا وبحرا وجوا، فال يوجد حدود للضفة مع البحر وال أنفاق 
على الحدود على طول نهر األردن، والضفة ال تزال مستهدفة بالمخططات العدوانية والتوسعية 

، حتى لو أرادت أن تنفذ انقالبا آخر "حماس"رائيلية، لذلك ال تستطيع واالستيطانية والعنصرية اإلس
" حماس"مشابها لما حدث في قطاع غزة ألن إسرائيل ستقف لها بالمرصاد، حتى لو صرح عدد من قادة 

 .قادمة للسيطرة على الضفة" حماس"والناطقين باسمها بأن 
 يجري في الضفة؟ إن الذي يجري في الضفة خاصة إذاً وما دمنا قد استبعدنا مسألة االنقالب، فما الذي

بعد رحيل ياسر عرفات، هو سياسة تنفيذ االلتزامات الفلسطينية، خصوصا األمنية، من جانب واحد، على 
أمل أن هذه السياسة يمكن أن تساعد على بقاء السلطة وحصولها على الدعم اإلسرائيلي والدولي، وعلى 

هو الهدف األساسي من االعتقاالت وتفكيك البنية التحتية للمقاومة، ولكن إن هذا . تحقيق إنجازات سياسية
 وحتى اآلن، ونفذت بحماس شديد خصوصا بعد تشكيل حكومة 2005هذه السياسة، طبقت منذ أوائل عام 

سالم فياض األولى، ولكنها فشلت فشال ذريعا في تحقيق إنجازات سياسية، ولكنها نجحت في الحفاظ على 
فإسرائيل، سواء خالل حكومة اولمرت السابقة، أو حكومة نتنياهو . هل بقاء السلطة هو الهدفف. السلطة

الحالية، ال تؤمن بالتبادلية في تنفيذ االتفاقيات وتطبيق االلتزامات، وكلما نفذت السلطة ما عليها، وهي 
تكرارا، تطالبها ، كما صرح بذلك الرئيس ابو مازن مرارا و%90فعلت ذلك بنسبة وصلت الى أكثر من 

 .إسرائيل بالمزيد
وإذا أخذنا الرد اإلسرائيلي على أحداث قلقيلية نجد أنه يتراوح ما بين الترحيب بما جرى، والحذر الى 
حد المماطلة بالسماح لقوات األمن لعدة ساعات في المرور على الحواجز اإلسرائيلية أثناء االنتقال من 

عتباره غير كاف ومطلوب من السلطة المزيد، وأخيرا الى حد بقية مدن الضفة الى قلقيلية، الى ا
 .االستنتاج اإلسرائيلي أن ما حدث في قلقيلية يثبت مرة أخرى عدم وجود شريك فلسطيني إلسرائيل

إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية، أكثر من أية حكومة إسرائيلية سابقة، غير جاهزة للسالم وتعطي 
 والبدائل اإلسرائيلية، الى حد أنها تعطي جهدا أساسيا إليجاد بدائل عن الدولة األولوية لتطبيق الخيارات

الفلسطينية حتى لو وصل األمر الى محاولة إحياء خيارات ماتت منذ زمن طويل، مثل الوطن البديل 
 والخيار األردني، وهي تنظر للحل عبر ترتيبات إقليمية لتطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية

فالفلسطينيون بالنسبة لالئتالف . واالسالمية، أما الفلسطينيون فما عليهم سوى تنفيذ ما تريده إسرائيل
الحاكم في إسرائيل يجب عدم منحهم شيئا ألنهم منقسمون الى جناح معتدل، ولكنه ضعيف ال يمكن 

مع ضمان الركون عليه، ويمكن أن يحرج إسرائيل، وجناح متطرف إرهابي يجب محاربته، ولكن 
الحفاظ على استمرار االنقسام الذي يوفر مزايا هائلة إلسرائيل ال يمكن أن تفرط بها بأي حال من 

 .األحوال
إن السلطة ما كان لها أن تفعل ما فعلت في الضفة، وآخر فصوله ما حدث في قلقيلية، لوال االنقسام 

وما دام هذا االنقسام مستمرا، . ماية نفسهاواالنقالب في غزة الذي يعطيها الذريعة للقيام بكل ما يمكن لح
لذا . وما دام الحوار متعثرا، فإننا يجب أال نستبعد حدوث أحداث مشابهة، ولربما أسوأ مما حدث بكثير

الرد على حادثة قلقيلية يجب أن يكون التمسك بالحوار وإعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
فوقف الحوار ال يوقف االعتقاالت ويفتح األبواب لكل أنواع التدهور . واروليس التهديد بتعليق الح

 .الداخلي
وسواء كان حادث قلقيلية مدبرا أو حدث بالصدفة، فإن تداعياته كبيرة جدا، خصوصا على الحوار 
الوطني الشامل، لذا يجب محاصرته ومنعه من االنتقال الى مناطق أخرى، فال يمكن وقف الحوار 

الى العداء والقطيعة والتحريض ألن ذلك سيقود، عاجال أم آجال، الى االقتتال والى تحويل والعودة 
 .االنقسام المؤقت الى انفصال دائم
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لكسب ود " السلطتين"إن األخطر من كل ما سبق، أن استمرار االنقسام سيؤدي الى تسابق أكبر بين 
طة أو تلك كشريك فلسطيني، للتوصل الى االحتالل والحصول على االعتراف منه لكي يعتمد هذه السل

على البقايا ذات حدود مؤقتة دون توقيع " دولة"على البقايا، او قيام " دولة"توقيع اتفاق أقصى حدوده 
على البقايا، واحدة في ما تبقى من الضفة، " دولتان"اتفاق، دولة ترتبط بهدنة طويلة األمد مع إسرائيل أو 

 . تحت رحمة إسرائيل وتتسابقان لكسب ودهاواألخرى في القطاع، وكالهما
يكفي أن نعرف أن شهداء قلقيلية بمعظمهم مطاردون أو كانوا مطاردين من قوات االحتالل حتى نوقف 

وبدال من توجيه كل الطاقات واألسلحة ضد االحتالل يستمر طغيان !! هذا التدمير الذاتي الجنوني
كما يستمر إعطاء األولوية للمشاريع الفردية والفئوية الصراع على السلطة الواقعة تحت االحتالل، 

  .اهللا يكون في عون الفلسطينيين على قياداتهم قبل أعدائهم!! والفصائلية
  2/6/2009األيام، فلسطين، 

 
  السلطة قتلت خلية حماس في الضفةقوات .53

  "هارتس"
طالق نار بين قـوات امـن       في حادثة اولى من نوعها في المناطق، قتل امس ستة فلسطينيين في حادثة ا             

في اعقاب الحادثة التي قتـل فـي        . السلطة الفلسطينية ونشطاء من حماس، في حي كفار سابا في قلقيليا          
اثنائها نشيطان كبيران في الذراع العسكري لحماس عز الدين القسام، قتل ثالثة من رجال قـوات أمـن                  

ل الفلسطينيين الى االشتباك مع الـسلطة       السلطة وكذا مواطن، دعا أحد كبار قادة حماس طالل نصر، ك          
فـي الماضـي    . وهذا نداء استثنائي للعنف من جانب حماس ضد السلطة        . وكأنهم يشتبكون مع االحتالل   

  .صرحت حماس بان كل الوسائل مشروعة في المواجهة مع االحتالل بما في ذلك العمليات االنتحارية
حماس في غزة كل رجال الذراع العـسكري فـي          وبالتوازي، دعا اسماعيل رضوان من كبار رجاالت        

وقالت مصادر أمـن    . الضفة الى عدم االستسالم لقوات السلطة والدفاع عن أنفسهم ضد عدوان االجهزة           
اسرائيلية امس ان السلطة نجحت في أن تضرب بشدة احدى الخاليا الخطرة لحماس التي عملـت فـي                  

  . ارجاء الضفة في الفترة االخيرة
  معركة روايات

قريب من عائلة عبدالناصر الباشا، صاحب البيت الذي اختبأ فيه مطلوبا حماس والذي قتل في اثناء تبادل                 
) الشرطة الفلـسطينيون  (فهم  ". "أنت تعرف ما هو الدرع البشري؟     : "اطالق النار، يسأل بصوت منخفض    

 وزوجته وطلبوا منهمـا     اخرجوا من هناك عبدالناصر   . دخلوا الى البيت المقابل الذي يعود لعائلة الشهيد       
في اللحظة التي دخل فيهـا      . المسكينان، كالهما كانا مريضين بالسرطان، دون أوالد      . اخراج المطلوبين 

سائق سيارة االسعاف يسأل اذا كنـا       ". هو وزوجته القوا عليهما قنبلة يدوية وبدأوا في تبادل اطالق النار          
  ".نهم منعوني من اخذهماحاولت الوصول الى جثتي رجلي حماس، ولك. "صحافيين

هذه االدعاءات، التي تبدو معروفة جدا ضد جنود الجيش االسرائيلي اطلقت امس ضد اجهزة امن السلطة                
وبالمقابل ادعت قوات االمن الفلسطينية بان المسلحين هما اللذين اطلقا النار والمرأة هي التي              . الفلسطينية

 قنبلة يدوية علـى     30رواية االجهزة في المدينة تقول ان       ). نيينالفلسطي(القت بالقنبلة اليدوية نحو الجنود      
  . االقل القيت نحو القوات التي حاصرت البيت، في الحي المكتظ

في جنازة نشطاء االمـن     . لم تظهر أبدا الحرب بين حماس وفتح مكشوفة وفظة اكبر من ذلك في الضفة             
منشور ".  طلقة تكريما للشهداء   21"ى شرفهم من    الوقائي الذين قتلوا، اطلق جنود االمن الوطني صلية عل        

في المدينة يروون بانه جـرت عـدة        . فتح واصل طوال الوقت مهاجمة حماس على رغبتها في الحرب         
  . محاوالت القناع رجلي حماس االستسالم وتسليم نفسيهما للسلطة ولكنهما رفضا

  مدينة في حرب
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التخوف من أن يضرب باقي اعـضاء الخليـة         . لقلقيليا كانت أمس في ساعات الصباح في حظر للتجو        
. مؤسسات السلطة فعل فعله وبدت االجهزة في كل مكان وحظرت على السكان الخروج مـن المنـازل                

في مدخل قلقيليا غرفة قيادة للقوات الفلـسطينية، سـيارات مـن طـراز        . المدينة مقفرة . الدكاكين مغلقة 
 16بنـادق ام  . وبدا الجنود مجهـزين جيـدا  .  جانباسي، سيارات سوداء للحرس الرئاسي تنتظر     .ام.جي

وقد جاءوا  . مثل افضل الوحدات االسرائيلية الخاصة    . قصيرة، موجهات ليزر، مخاون متصالبة، وغيرها     
الى هنا فجرا في اعقاب التدهور في الحادثة التي استمرت نحو ثماني ساعات، حاصروا البيـت الـذي                  

  .رجلي حماساختبأ فيه المطلوبان وعندها قتلوا 
  البيت نفسه مدمر تماما

. مئات من فوارغ العيارات النارية متناثرة، رائحة شديدة للغاز المسيل للدموع، نوافذ محطمة وبقـع دم               
  .هنا، كانت حرب. وبضع غرف محروقة. آثار اصابة الرصاص تبدو في كل زاوية

  1/6/2009وكالة سما، 
  

 ختلف عما يفعله مع االسرائيليينالغرف المغلقة يبردنيين لأل عباس يقولهما  .54
  فهد الخيطان
. يبدو ان شكوك بعض االوساط السياسية االردنية من نوايا الرئيس محمود عباس كانت في محلها

فالتقارير الواردة من واشنطن تفيد بأن عباس ابدى استعداد سلطته للتنازل عن حق العودة لالجئين في 
سن نية من طرف الفلسطينيين الذين يدعي عباس الحديث باسمهم المقترح كبادرة ح« حل الدولتين»اطار 

 .تجاه اسرائيل
لدفع عملية السالم تقوم على الدمج بين « افكارا»عباس قدم للرئيس االمريكي وثيقة مكتوبة تتضمن 

وتشير معلومات تناقلتها وسائل اعالم غربية الى ان عباس . خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية
وأظهر عباس ، قضية الالجئين في افكاره مقابل الحصول على دولة فلسطينية منزوعة السيادةتجاهل 

 .خالل زيارته لواشنطن تفهما لمخاوف اسرائيل من ان عودة الالجئين تعد تدميرا لها
تساءل االستاذ عريب الرنتاوي في مقاله يوم امس عن الجهة التي خولت عباس التنازل عن حقوق 

فلسطيني واستنهض همة الدول المستضيفة وخاصة االردن لتقول رأيها فيما اقدم عليه نصف الشعب ال
 .ابو مازن

الذي يعتبر االردن « الداد»بالنسبة لالردن يشكل موقف عباس هذا طعنة في الصميم تلتقي مع مشروع 
 .وطنا بديال للفلسطينيين

ن ذاقوا عذابات التشرد واللجوء بفعل االحتالل فهذا التنازل الخطير ال يهدد حقوق ماليين الفلسطينيين الذي
 .االسرائيلي وانما يعرض المصالح الوطنية للخطر ايضا

ظل فريق في الدولة االردنية ينظر الى عباس وسلطته على انه حليف غير موثوق حتى وان كان يتمتع 
نية مؤثرة كي ال بالشرعية ويدعو باستمرار الى تنويع الخيارات واالنفتاح على اطراف وقوى فلسطي

نبقى اسرى لمخططات السلطة لكن تلك السياسة لم يكتب لها االستمرار وتعثرت في بداياتها وظل عباس 
الحليف الوحيد لالردن على الساحة الفلسطينية فيما سلطته تترنح في الخالفات الداخلية والفساد 

يقوله ابو مازن للمسؤولين في وتبين للجانب االردني اكثر من مرة ان ما . المستشري في اوصالها
فالرجل مستعد للمساومة من اجل حكم ذاتي . الغرف المغلقة يختلف تماما عما يفعله مع االسرائيليين

ممسوخ في الضفة الغربية ومنذ ان تولى السلطة لم يتردد لحظة واحدة في تنفيذ اجندة تتجاهل حق العودة 
كل قوى المقاومة وحول سلطته الى مخفر شرطة وتحت يافطة خارطة الطريق شن حربا على حماس و

« صندوق للتقاعد»وعلى المستوى الداخلي جعل منها مجرد ، ينوب فيها االحتالل في قمع الفلسطينيين
 .على حد وصف المفكر السياسي عدنان ابو عودة
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لفلسطينية لم نتوقف في االردن بشكل جدي عند الخطورة التي تشكلها سياسة عباس على مستقبل القضية ا
وعلى مصالح االردن ال بل ان مسؤولين سابقين تساوقوا مع طروحات سلطة عباس في الوثيقة 

 «ع.ع»المعروفة بالرمزين 
. واعادة تقييم الموقف من سلطته، التي طرحها في واشنطن« افكاره»اردنيا ينبغي مساءلة عباس عن 

ئين في االردن ان ترفع صوتها ضد كما ينبغي على كل االوساط والقوى التي تحمل قضية الالج
وعلى . طروحات عباس بالمؤتمرات الشعبية والمهرجانات والبيانات التي تؤكد التمسك بحق العودة

عندما تتقدم اي جهة حزبية او اهلية . الحكومة ان تكف عن سياسة المنع التي يلجأ اليها الحكام االداريون
ومة خطأ فادحا عندما منعت الهيئات الشعبية والحزبية من لقد ارتكبت الحك. بطلب تنظيم فعالية شعبية

ان في ذلك مصلحة . تنظيم نشاطات في ذكرى النكبة ينوي منظموها تأكيد تمسك الالجئين بحق العودة
اردنية وفلسطينية النه وفي غياب صوت اصحاب القضية الحقيقيين تصبح افكار عباس ومشاريع 

  .الكنيست هي الحاضرة في المشهد
 31/5/2009عرب اليوم، ال

  
  ؟"إسرائيل"تفكيك األردن أم تفكيك  .55

  ناهض حتر
وافق الكنيست اإلسرائيلي يوم الخميس الماضي، في قراءة أولى، على اقتراح النائب الليكـودي آرييـه                

  .في األردن» دولة فلسطينية«ألداد، الذي يتضمن ضم مناطق الكثافة السكانية في الضفة الغربية إلى 
، ما يعني حصول إجمـاع      »العمل« نائباً، من بينهم ثالثة وزراء من حزب         53القتراح موافقة   وقد نال ا  

» الدولـة البديلـة   «على أطروحة   » اليسار«إسرائيلي يشمل اليمين المتطرف واليمين وقسماً من الوسط و        
تحاد الـوطني   اال«التي كانت تعبر، ألشهر خلت، عن تيار هامشي في السياسة اإلسرائيلية، تتزعمه أقلية              

ولكنها . القوي الصلة بالمحافظين الجدد في واشنطن وبالجمهوريين في الكونغرس األميركي         » اإلسرائيلي
  :اآلن تتظهر كسياسة إجماع، تحت تأثير خمسة عوامل هي

وهـي سياسـة    .  اتجاه إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى انتهاج سياسة تسويات في المنطقة            - 1
 على تل أبيب نحو الموافقة على صيغة حل للقضية الفلسطينية مـن جهـة، وتـضع إدارة          سوف تضغط 

أوباما، من جهة أخرى، تحت ضغط اليمين اإلسرائيلي الساعي إلى انتهاز الفرصة واقتنـاص الحاجـة                
األميركية إلى التهدئة مع إيران، للحصول على الحد األقصى من المطالب اإلسرائيلية للحل على المسار               

  الفلسطيني،
 بسبب ذعرهما من أفول مكانتهما اإلقليمية لمـصلحة التمـدد اإليرانـي             - تحول مصر والسعودية     - 2

وهـو مـا يـضع الثقـل        .  من أولوية حل القضية الفلسطينية إلى أولوية المواجهة مع إيران          -والتركي  
إليـرانيين وحتميتـه،    الرسمي العربي، موضوعياً، إلى جانب إسرائيل في رؤيتها لضرورة الحسم مع ا           

وتبدو القاهرة خصوصاً أقرب إلى تل أبيب منها إلى واشنطن،          . ولجم السياسات الشرقية المستجدة ألنقرة    
  .في قراءتها للمشهد اإلقليمي وأولوياته

 الجغرافي بين مناطق الضفة التي تحكمها سـلطة         - اتجاه االنقسام الفلسطيني نحو التجذّر السياسي        - 3
يلياً وعربياً ودولياً، ولكنها ضعيفة للغاية ومستعدة للبحث عن مخرج بـأي ثمـن لوضـعها                مقبولة إسرائ 

وقد قـرأ   . »اإلرهاب«المنبوذة والمتهمة بـ    » حماس«القلق، وبين غزة المدمرة المحاصرة التي تحكمها        
 ظهـر   اإلسرائيليون جيداً كيف شقّ ذلك االنقسام صفوف الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة، حين            

خالل العدوان على غزة في شتاء العام الماضي، أن المزاج السياسي الجماهيري في الضفة هو في أدنى                 
  .حاالت التضامن مع غزة المقاومة
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وتُظهر استطالعات الرأي منحى خطيراً للغاية في هذا السياق، يتجلى فـي انخفـاض نـسبة مؤيـدي                  
وهـذا يعنـي تكـريس      . ما يتركز مؤيدوها في غزة     في المئة فقط، بين    24في الضفة إلى نحو     » حماس«

 ويقود واقعياً إلـى تفكيـك       - يدعمه العرب المعتدلون واألميركيون واألوروبيون       -انقسام جغراسياسي   
، »حماس«وهو ما تجد فيه إسرائيل فرصة ذهبية لعزل غزة و         . مطلب الدولة الفلسطينية الموحدة المستقلة    

االندماج في دولة أردنية يجري تغيير هويتها إلى فلسطينية، وتمثّل مالذاً           وتأزيم السلطة باتجاه االنفراط و    
  للمشروع الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين،

فبينما كانت عمان مرتبكة وعاجزة ومشوشة الرؤية، تتابعت        .  الوضع اإلقليمي القلق للدولة األردنية     - 4
 لكي تضع األردن خارج المعادلة      2009 ومطلع   2008التطورات الدولية واإلقليمية المتسارعة في نهاية       

مصر إلى تحالف غير مشروط مع إسرائيل،       : فقد وجدت عمان ركنَي االعتدال العربي يتركانها      . العربية
  . مع سوريا- ولو بطيئة -والسعودية إلى مصالحة 

ـ       -وبينما ال تستطيع الدولة األردنية أن تنقلب          علـى سياسـة     -سطيني   بسبب ثقل العالقة مع الشأن الفل
أولوية الحل على المسار الفلسطيني لمصلحة التصعيد مع إيران، فإنها لم تستطع، بسبب فقـدان الخيـال                 

وهـو وضـع    .  أن تقفز إلى المعسكر اآلخر     -السياسي وتركيبة الحكم واالرتباطات التقليدية مع الغرب        
دها لتقـديم تنـازل جـوهري لـإلدارة     حاولت الدبلوماسية األردنية الخروج منه باإلعراب عن اسـتعدا  

األميركية، يتمثل في التوطين السياسي لالجئين الفلسطينيين في األردن، واالستعداد للقيام بـدور وكيـل               
وبالنتيجة، أضعفت هذه التنـازالت األردنيـة المـسبقة         . التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي واإلسالمي     

  .ليعمان، وكشفتها أمام اليمين اإلسرائي
 اتجاه السياسة السورية نحو أولوية ترتيب وضع سوريا اإلقليمي، وتأكيـد تحالفاتهـا ومـصالحها                - 5

االستراتيجية وحمايتها، بينما ال توجد لديها مصلحة مباشرة أو أدوات سياسـية فـي الـضفة الغربيـة،                  
م، والواقعة تحت قبـضة     وينحصر تأثيرها في الساحة الفلسطينية في حدود غزة البعيدة جغرافياً عن الشا           

وهو ما يسمح لتل أبيب بتجاهل العامـل        . مصر، التي ال تريد دوراً لسوريا في ترتيب الوضع الفلسطيني         
  .السوري في اتجاهها نحو فرض حل صهيوني على السلطة الفلسطينية والنظام األردني

ا صعدت أطروحة أقصى اليمين     وعلى خلفية هذه اللوحة المتداخلة الخطوط واأللوان، يمكننا أن نفهم لماذ          
الصهيوني عن الدولة الفلسطينية في األردن إلى مجرى السياسة العامة اإلسرائيلية، ويمكننا أن نالحـظ               
كيف تخرج األفكار، عندما تنضج ظروف إمكان تحقّقها، من بطون الكتب وجلـسات النقـاش وبيانـات        

ن ال نتفق مع آراء بعض السياسيين األردنيـين         ولذلك، نح . األقلية، إلى مشاريع قوانين وسياسات رسمية     
ضغط على عمان لكي تلتحق بالمـصريين فـي سياسـة           » مناورة«الذين يرون في التصعيد اإلسرائيلي      

بالعكس، نحن نرى أن اإللحاح اإلسرائيلي على تلك المجابهة هو الذي يمثّـل             . أولوية المجابهة مع إيران   
 إحراج إدارة أوباما وإضـعاف قـدرتها        - 1:  في وقت واحد   مناورة ابتزاز جدية لتحصيل عدة مكاسب     

 تجميد البحث في قضية الجـوالن وتحييـد دمـشق           - 2على تقديم تنازالت جوهرية لمصلحة طهران،       
 انتزاع  - 3 عن التدخّل في مسار الحل الصهيوني في الضفة واألردن،           - تحت تهديد الحرب     -وحلفائها  

  .»الدولة البديلة«رام اهللا وعمان، في سياق ترتيبات مؤاتية وبعيدة المدى من 
ولكن ذلـك   . للوهلة األولى، قد تبدو هذه األطروحة متناقضة مع السياسة الرسمية، الفلسطينية واألردنية           
وهذا هو، في   . التناقض يكمن في الشكل والتفاصيل، ال في الجوهر، ما يجعل التفاوض بشأن حله ممكناً             

  .الطرفين الفاترة على أطروحة الدولة البديلةرأيي، السبب الحقيقي لردود 
في واشنطن، أعلن محمود عباس خالل لقائه مجموعة من الباحثين والنشطاء السياسيين العرب واليهـود               

يحمل مقترح سالم جديداً يعتزم طرحه خالل لقائه أوباما، يشمل عناصر مـن خطـة               «األميركيين، أنه   
باعية ومبادرة السالم العربية، التي تبنّتها قمة بيروت العربية في          خريطة الطريق التي طرحتها اللجنة الر     

، »لن يطالب بعودة خمسة ماليين الجئ فلسطيني إلـى إسـرائيل          «وأوضح أبو مازن أنه     . »2002عام  
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السلطة الفلسطينية ستواصل تعاونها األمني مع إسـرائيل        «وأكد أن   . »لن نقوم بتدمير إسرائيل   «: مضيفاً
فـي مـصلحتنا    «، قـائالً إن هـذا       » مستوى التقدم أو فقدانه في المفاوضات السياسية       بغض النظر عن  

سقف مطالب عباس في لقائه مع الرئيس أوباما، محدد بالمطالبة بتجميـد االسـتيطان فـي                . »وإسرائيل
فحجـم  . وهذا مطلب تفاوضي ال يتعارض مع األطروحة اإلسرائيلية، بل يقع في سياقها           . الضفة الغربية 

اضي الضفة الذي سيتبع الدولة الفلسطينية في األردن، سيكون بالطبع محل تفاوض شاق ومعقّد، لكنـه    أر
  .ال يتناقض مع جوهر الحل المقترح

إقامة الدولة الفلسطينية في األردن، ال تتناقض أيضاً مع مصالح نخب السلطة الذين يجدون أنفسهم أسرى                
بينما ينتظرهم في عمان مستقبل سياسي مضمون بالحـصول         وقلقين على مستقبلهم في كانتونات الضفة،       

على موقع الشريك مع القصر الهاشمي في دولة ستجمع، واقعياً، شتات معظم الفلسطينيين، وتمثّل عـودة   
، 1967صحيح أنها ليست بحدود     .  المستقر في صيغة المملكة األردنية الهاشمية      1967إلى وضع ما قبل     

، أي سـيطرة الهويـة والنخـب        1965منـذ   » فتح« الذي تمردت عليه     ولكنها ستضمن انقالب الوضع   
هـذه الدولـة    . سيكون الوضع اآلن معكوساً لمصلحة الهوية والنخب الفلسطينيين       . األردنيين على الدولة  

ستتيح للكمبرادور الفلسطيني كامل حصته، وُأفقاً غير متاح في الضفة أو غزة أو أي مكان آخر، لمراكمة                 
  .مصالح وتظهير القوة اإلقليمية والدولية للرأسمالية الفلسطينيةالثروات وال

وفيما يتصل بموقف عمان، فإن مبادرتها السلمية الملحاحة، ليست بعيدة واقعياً عـن أطروحـة الدولـة                 
ومـا  .  مواطنـون أردنيـون بالفعـل      - أو معظمهم    -علينا أن نالحظ هنا أن فلسطينيي األردن        . البديلة

وهي كوتا ستكون مطروحة على جـدول األعمـال         .  على كوتا سياسية في الدولة     ينقصهم هو الحصول  
عندما تحدث التسوية النهائية ضمن التصور األردني، أي دولة فلسطينية في كانتونات الضفة وغزة، في               

لكن هذه الدولة الفلسطينية الموعودة لن تكون قابلة للحيـاة مـن دون             . مقابل التوطين لفلسطينيي األردن   
وعندما يكون نصف الدولة األردنية في أيدي       . وع من العالقة الفدرالية أو الكونفدرالية مع شرقي النهر        ن

  .فلسطينيين مرتبطين مع الضفة، فإن اتجاه األحداث سيكون واضحاً
للدعايـة  » ساتشي آند ساتشي  «األسماء واألعالم والرموز الدولتية كلها يمكن إيجاد حلول لها عند شركة            

الجوهري في النهاية هو    . فهي في كل الحاالت موضع تفاوض     ... ن، أما تفاصيل الحدود والقدس    واإلعال
. تسوية الوضع الفلسطيني واقعياً في إطار دولة قائمة وناجحة، توطن غالبية الالجئين، هي دولة األردن              

فنحن ال نتوقـع ردود     وعلى هذا،   .  واإلسرائيلية - الرسمية   -هنا، تتقاطع المواقف الفلسطينية واألردنية      
  .أفعال قاطعة من رام اهللا وعمان تجاه تل أبيب، إال تحت الضغوط الداخلية

 -تبقى هنالك أربع مشكالت تعرقل هذا الحل، سواء بصيغته اإلسرائيلية الفجـة أو بـصيغته األردنيـة                  
  :وهي. الفلسطينية المحالة

. رياً وأمنياً، تلك القائمة اآلن في الضفة الشرقية        تريد إسرائيل تسليم مناطق الضفة للدولة الكفوءة إدا        - 1
ولكن تغيير هذه الدولة في تركيبتها وهويتها، سوف يفكّكها سياسياً وأمنياً؛ فالدولة ليست مؤسـسات بـل                 

وعندما يفكّك كـل    .  ولو نسبياً  -لحمة لها عصب وهوية وتعبر عن كتلة اجتماعية لها مصالح متجانسة            
التناقض هنا هو بين الحاجة إلى الدولة األردنية أمنياً، والحاجة إلى تفكيكهـا             . لةذلك، لن تكون هناك دو    

  .وهو تناقض بال حل. سياسياً
 سوف يصطدم نخب السلطة الفلسطينية بنخب فلسطينيي األردن األكثر تطوراً وتجذّراً فـي البنيـة                - 2

 يعد فلـسطينيو األردن مـن أقـوى         االقتصادية والسياسية األردنية، وكذلك بالمعارضة اإلسالمية، حيث      
 بـين األطـراف     - نحن نعـرف مـدى عنفهـا         -وهكذا، سيكون هناك صراعات     . »حماس«مؤيدي  

نعني أن التناقضات الفلسطينية األساسـية بـين الرأسـمالية الفلـسطينية            . الفلسطينيين في الدولة الجديدة   
 السلطة وأجهزتهم وفئات البـزنس المرتبطـة         وأبوات - ومركزها األردن    -التقليدية والليبرالية الدولية    

وسيجري تـضخيم الـصراعات     . بهم، والحركة اإلسالمية، سوف تجد في األردن مدى واسعاً لالنفجار         
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وتصعيدها، وستلجأ قوى فلسطينية إسالمية، وأخرى في الترتيبات الجديدة، إلى شن عمليات مقاومة ضد              
  .يإسرائيل، أقله لتحسين شروط تفاوضها الداخل

 من غير الممكن إعادة تركيب الدولة األردنية الستيعاب المشروع الفلسطيني أو حتـى فلـسطينيي                - 3
فالمحاصصة سوف تفـرض، فـي      . األردن سياسياً، والحفاظ، في الوقت نفسه على صيغة الحكم المطلق         

القصر بالمـشاركة   وفي هذه الحالة، هل يمكن تصور أن يقوم         . حال نجاحها، نوعاً من اللبننة أو العرقنة      
في ترتيبات المحاصصة، نيابةً عن النخب األردنيين؟ هؤالء األخيرون سـيطالبون، عـاجالً أم آجـالً،                

  . في موضع التساؤل- ووجوده هو أساس الحل المقترح -بحصتهم، مما يضع النظام الحالي 
ظرة من جانـب التكـوين       المشاريع المطروحة في صيغها المختلفة، تتجاهل المقاومة القائمة والمنت         - 4

ومن المفارقات أن هذا التكوين، المتكـون       . الوطني األردني الصلب، الذي لم يعد قابالً للتفكيك أو اإلذابة         
منذ نهايات المرحلة العثمانية، قد تبلور وتجذّر في حراك اجتماعي أخذ مداه في ظل السياسات الرسـمية                 

حتى بعـد  » التحديث«ه، ويمتنع عن االستجابة لخطط   وهو ال يزال يفرض شروط    . منذ مطلع السبعينيات  
عقد كامل من اللبرلة االقتصادية والمساعي الحثيثة لتحويل المواطنين إلى سكان، والدولة إلـى شـركة،                
والقيم الوطنية إلى قيم البزنس، في صيغة تلغي الهويات السياسية، أردنية أو فلسطينية، وتعتمـد هويـة                 

  .ليبرالية كوزموبولوتية
فشعار المرحلـة   . اآلن، سوف يظهر، أكثر من أي وقت مضى، أن تلك الخطط والمساعي قد فشلت كلياً              

ذلك يعني أن األحداث والتطورات     . »فلسطين للفلسطينيين واألردن لألردنيين   «المطروح شعبياً اآلن هو     
. سالم عابر حقـاً   قد تجاوزت اتفاقيات أوسلو ومعاهدة وادي عربة وكل ما رافقهما وتبعهما من سياسات              

  .1948، بل إلى 1967 وال إلى 1993ونحن ال نعود اآلن إلى 
  2/6/2009األخبار، 

  
  أوباما المنتظر .56

  فهمي هويدي
أرأيت كيف أسرفنا على أنفسنا، حتى أوهمناها بأن زيارة أوباما جائزة كبرى لمصر، وأن خطابه معقد 

  أمل الفلسطينيين والعرب والمسلمين أجمعين؟
)1(  

في أكثر من مقال لبعض القيادات " تاريخية"رأت وصفا لزيارة الرئيس األمريكي إلى القاهرة بأنها حين ق
اإلعالمية المصرية، لم أجد لذلك تفسيرا سوى أننا اعتدنا على أن نصف كل ما يصدر عن الرئاسة من 

لى الدرجة التي لكني لم أتوقع أن تكون عباءة التاريخ عندنا فضفاضة إ. أقوال وأفعال بأنه تاريخي
  .تستوعب ما يصدر عن أي رئيس آخر يمر بمجالنا الجوي

أسرف في التباهى " المقدسة"ولم تكن تلك هي المبالغة الوحيدة، ألن سيل الكتابات التي تناولت الرحلة 
" مخلصاً"باستقباله، وفي الحفاوة به واآلمال المعقودة عليه، على نحو أعطى انطباعا بأن الرجل جاء 

لكن ما كان مثيرا للرثاء والسخرية هو الكتابات .  مفاتيح الفرج، وأنه ليس مجرد زائر كبير المقاميحمل
التي علقت على إعالنه األول بأنه سيخاطب العالم العربي واإلسالمى من القاهرة، وتلك التي ظهرت بعد 

  .إلى مصرالتصريحات التي تحدثت عن أنه سوف يزور المملكة السعودية أوال، قبل قدومه 
لست في صدد استعراض النصوص التي نشرت في مصر والسعودية بهذه المناسبة، لكنني أشير بسرعة 

إذ هي تكشف عن رغبة . إلى أن مضمونها جدير بالتحليل، ألنها في مجموعها شهادة علينا وليست لنا
ي يأتينا من وراء الذ" المخلص"ملحة في تضخيم الذات، وشعور بعدم الثقة في النفس، والتعلق بأمل 
  .الحجب لكي ينصف المظلومين ويرفع البالء عن المغبونين والمكروبين

)2(  
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 منها في العاصمة 9 ساعة، 17الكالم كثير عن أهداف زيارة الرياض والقاهرة، التي خصص لها 
وقصر الوقت المخصص للبلدين دال على أن الرجل قادم ال لكي . السعودية وثماني ساعات في مصر

وحسب . ي محادثات، ولكن ألن عنده ما يقوله وما يريد أن يعلنه على العالم العربي واإلسالمييجر
تعزيز فكرة المصالحة مع العالم اإلسالمي التي عبر : معلوماتي فإن زيارته لها ثالثة محاور أساسية هي

ره الخاصة بدفع عنها في أكثر من مناسبة إلنقاذ سمعة الواليات المتحدة وتحسين صورتها  طرح أفكا
مناقشة المدى الذي يمكن أن يقدمه العرب إسهاما في استقرار "  إسرائيل"مسيرة السالم بين العرب و

العراق، وحل مشكلة الموقف المتدهور في أفغانستان وباكستان، وفي التعامل مع البرنامج النووي 
  .اإليراني

  :الرائج حتى اآلن أن األفكار التي جاء بها تشمل ما يلى
والمقصود توسيع نطاقها بحيث تصبح عربية وإسالمية، ". تطويرها" الدعوة إلى تفعيل المبادرة العربية و

وفي الوقت ذاته إعادة صياغة موقفها في حق العودة، بحيث يصبح المراد به العودة إلى الدولة 
 1948نيون في عام ،الفلسطينية التي يفترض قيامها، وليس إلى المدن والقرى التي أخرج منها الفلسطي

  .مع تقديم التعويضات المناسبة للذين يؤثرون االستيطان في األقطار العربية التى لجأوا إليها
، والتسريبات تتحدد عن سقف زمني "اإلسرائيلية" إعالن التمسك بحل الدولتين الفلسطينية إلى جانب 

  ).2013في سنة (ى للرئيس أوباما إلقامة الدولة الفلسطينية المرجوة يتحدد بنهاية الوالية األول
  . الدعوة إلى وقف االستيطان بجميع أشكاله في الضفة الغربية

 مطالبة الفلسطينيين بالتهدئة وإنهاء المصالحة، فيما بينهم، الستئناف مفاوضات التسوية السلمية مع 
  ".إسرائيل"

 باعتبار أن المملكة تحتفظ بجسور  االستعانة بالجهد السعودي في وقف التدهور في أفغانستان وباكستان،
  .تسمح لها ببذل جهد في هذه الساحة، خصوصا في الجانب الباكستاني

  . شرح موقف واشنطن في اتصاالتها الجارية مع إيران
)3(  

" االعتدال"المعلومات المتوافرة تشير إلى أن األفكار األمريكية مقبولة من جانب السلطة الفلسطينية ودول 
إن شئت فقل إن المجني عليه يبدو . الحالية" اإلسرائيلية"ا غير مقبولة من جانب الحكومة العربي، لكنه

إذ لم يعد سراً أن السلطة الفلسطينية قبلت منذ . راضخاً ومتساهال بينما الجاني هو المتعنت والمتعالي
للعلم حين (ن بإسقاط حق العودة مقابل التعويض والتوطي) مفاوضات ياسر عبد ربه وبيلين(وقت مبكر 

فإنها حذفت ". اإلسرائيلية"حاولت السلطة تسويق المبادرة العربية ونشرت إعالنات عنها في الصحف 
، كما أنها قبلت بمبدأ تبادل األراضي، بمعنى أنها لم تعد متمسكة )منها النص على حق عودة الالجئين

ت عن أنها ال تمانع في أن تقيم الدولة  ولكنها أعلن67باستعادة ذات األراضي التي تم احتاللها في سنة ،
أما فيما يخص القدس، فإن . على مساحة تعادل األراضي التي تم احتاللها بصرف النظر عن موقعها

وزير األوقاف فى حكومة السلطة أعلن قبول فكرة وضع المسجد األقصى تحت إشراف منظمة المؤتمر 
  ".إسرائيل"ية لبما يعني أن تظل السلطة الفعل) تدويله(اإلسالمي 

أوال ألن نتنياهو له منظور مغاير يعتبر أن األولوية يجب أن تمنح ". اإلسرائيلي"العقبة تبدو في الموقف 
للملف اإليراني وليس الفلسطيني، ومشكلة الشرق األوسط في رأيه لم تعد ممثلة في الصراع العربي  

والمتطرفين الذين ) وبعض الدول العربية" لإسرائي("، وإنما صارت صراعا بين المعتدلين "اإلسرائيلي"
وفى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة الراهنة بيهودية الدولة . يصطفون مع إيران ويؤيدون المقاومة

وتهويد القدس، فإنها ترفض فكرة الدولتين وتعارض وقف االستيطان، وقد أعلن رئيسها أمام الكنيست أن 
ة مداخل، أولها تقدم التطبيع مع الدول العربية، وثانيها إقامة السالم يمكن أن يتحقق من خالل ثالث

أي . مشروعات اقتصادية في الضفة مع السلطة الفلسطينية، وثالثها دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين
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إن ما يعرضه نتنياهو ال يتجاوز المطالبة بتطبيع العالقات مع الدول العربية مع إقامة حكم ذاتي يسعى 
" فرصة سانحة"من جانبه للفلسطينيين والعرب، و" تنازال"وهو يعتبر ذلك . نعاش االقتصاد الفلسطينيإلى إ

  يتعين عليهم امتثالها
هذه المواقف تتعارض مع رؤية أوباما ومقترحاته، على نحو يفتح الباب الحتمال الصدام بين الطرفين 

الصغيرة " إسرائيل"ارتأى أن " ن تحت الشمسمكا"ورغم أن نتنياهو في كتابه ". اإلسرائيلي"األمريكي و
إذ . تستطيع أن تتحدى أمريكا الكبيرة، إال أننا لسنا بصدد موقف من هذا القبيل، وإن بدا في ظاهره كذلك

الذى يمكنها من " اإلسرائيلية"ال يشك أحد في أن الواليات المتحدة لها نفوذها القوي في الساحة السياسية 
بإشارة مثال إلى إيهود باراك رئيس حزب العمل تحثه على االستقالة مثال تؤدي (إسقاط حكومة نتنياهو 

وفي الوقت ذاته فإن أحدا ال يشك ). إلى عودة حزب كاديما بزعامة تسيبي ليفني إلى الواجهة مرة أخرى
قرار ال يزال لها نفوذها القوي في الواليات المتحدة الذي يمكنها من التأثير على ال" إسرائيل"في أن 

  .السياسي هناك
ال تفوتنا هنا مالحظة أن مبدأ الدولة الفلسطينية، الذي يبدو مثار خالف اآلن، قبل به رئيس الوزراء 
السابق إيهود أولمرت، وقبله أرييل شارون، كما حدد الرئيس بوش موعدا للوفاء به في نهاية واليته، 

وما حدث أن االستيطان استمر . للسالم قائمةولكن لم يتحقق شيء من ذلك الوعد، ولم تقم للدولة وال 
  .حربين في لبنان وغزة" إسرائيل"وتهويد القدس تسارعت خطاه، وشنت 

المالحظة األخرى التي يتعين االنتباه إليها أن الحديث األمريكي عن الدولة الفلسطينية ال يزال غامضا، 
لذلك ليس مستبعدا أن تظل آمالنا . عودةبمعنى أنه لم يتحدث عن األرض التي ستقام عليها الدولة المو

معلقة على الفكرة، ثم نكتشف في النهاية أن التصور األمريكي لتلك الدولة ليس بعيدا عن التصور 
للفلسطينيين منقوصة السيادة واالستقالل في غزة وعلى أجزاء " دولة بقايا"، الذى يحولها إلى "اإلسرائيلي"

وهذه الفقرة األخيرة ليست من عندي ولكنها . واسطة جسور وأنفاقمبعثرة في الضفة موصولة ببعضها ب
 قبل أن يصبح وزيرا 5،/5للدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية، مقتبسة من مقال له نشر في 

  .في الحكومة الفلسطينية األخيرة
)4(  

شى ما أخشاه أن نواجه ، فأخ"اإلسرائيلية"بعدما قامت حكومة نتنياهو بتعلية سقف المطالب والشروط 
بحل " اإلسرائيلية"تؤدي مثال إلى قبول الحكومة " تنازالت متبادلة"بضغوط أمريكية تطالب الطرفين بتقديم 

الدولتين والموافقة على إزالة ما تسميه المستوطنات غير الشرعية وعلى استئناف المفاوضات مع 
وفي هذه . بيع العالقات مع بقية الدول العربيةالفلسطينيين، في مقابل إسقاط حق العودة والبدء في تط

الحالة فإن حكومة نتنياهو ستعود إلى النقطة التي وقفت عندها حكومة أولمرت، في حين أن العرب 
ومن ثم يصبح التنازل . سيقطعون أكثر من نصف الطريق نحو التصفية المجانية للقضية الفلسطينية

  .يينالحقيقي مطلوبا من العرب وليس الفلسطين
 وجاء متبنيا اآلراء التي يعبر عنها اآلن، 96في عام ،" اإلسرائيلية"حينما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة 

انعقدت القمة العربية في العام ذاته وهددت باتخاذ موقف حازم إزاء سياسته، لوحت فيه بتجميد العالقات 
ه ألكثر من ثالث سنوات، اضطرت بعدها ولم تستمر حكومت. التي كانت قائمة وقتذاك مع الدولة العبرية

لكن الوهن الذي أصاب الصف العربي في الوقت الراهن أعطى انطباعا بأن . إلجراء انتخابات مبكرة
هناك من هو على استعداد للتنازل هذه المرة، إلى الحد الذي يمكن أن يستجيب للضغوط األمريكية 

  . فيهوذلك هو المحظور الذي نحذر من الوقوع. المستجدة
ليست مشكلة الطرف العربي والفلسطيني أنه ال يملك أوراقا يواجه بها الضغط األمريكي أو الصلف 

، ولكن مشكلته أنه ال يملك إرادة الصمود ورفض التنازالت، ويؤثر أن يغطي عجزه بانتظار "اإلسرائيلي"
  .ما يجود به أوباما أو غيره
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". إسرائيل"إلى العرب في الوقت الراهن أكثر من حاجتها لعلما بأن اإلدارة األمريكية الجديدة بحاجة 
هى بحاجة إلى نفط العرب ودعمهم المالي ومساندتهم السياسية فى العراق وأفغانستان وباكستان، في 

تظل عبئا على الواليات المتحدة، بسياستها التي أشاعت عدم االستقرار فى الشرق " إسرائيل"حين أن 
  .تسعى إلى توريطها في مواجهة مسلحة مع إيراناألوسط، وبضغوطها التي 

وتقديم أية " اإلسرائيلي"إن العرب يستطيعون أن يتكئوا على عناصر القوة في موقفهم ويرفضوا االبتزاز 
. تنازالت لها، فيما تعلق بالتطبيع أو حق العودة أو تبادل األراضي أو التسويف في مصير القدس المحتلة

تمسكوا بموقف الرفض وامتنعوا عن استئناف المفاوضات وتقديم أية مبادرات، ولن يلومهم أحد إذا ما 
ومشكلة هذا . وطالبوا كل من يريد مصالحة العرب أن يخاطب الغاصب والمحتل، وليس الضحايا

وفي الزمن العربي هذا فإن اإلرادة المستقلة أصبحت مما . الموقف أنه يتطلب إرادة مستقلة وشجاعة
وألن األمر كذلك، فينبغي أال نستبعد أن تكون . اه، تماما كالغول والعنقاء والخل الوفينسمع عنه وال نر

هي المستفيد األول من رحلة أوباما ورؤيته، وأن يصبح الفلسطينيون والعرب هم الخاسر " إسرائيل"
  .األكبر
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