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  " شراء الذمم" يهاجم دحالن ويحمله مسئولية إخفاقات فتح ويتهم فياض بـالقدومي .1
اني في الحركة ومسئول الدائرة السياسية لمنظمـة  هاجم فاروق القدومي الرجل الث: غزة ـ أشرف الهور 

التحرير محمد دحالن عضو المجلس التشريعي والثوري لفتح، إضافة إلى سالم فياض رئيس الـوزراء               
الفلسطيني، لكنه أرسل إشارات من الممكن أن تساهم في إنهاء خالفاته مع أبو مازن، بقوله أن خالفاتـه                  

  ".خالفا عليه"معه ال تمثل 
القدومي أن يكون لدحالن دور في تقريب وجهات النظر بينه وبين الرئيس محمود عبـاس زعـيم                 ونفى  

حركة فتح، أو أن يكون مشارك في الجهود التي تبذلها قيادات من الحركـة لجمـع عبـاس بالقـدومي                    
ئل األجواء بينهما، تمهيدا لعقد مصالحة تاريخية، تنهي حالة الخالفات التي وصلت لحد وسـا         "ترطيب  "لـ

  .اإلعالم
ال "وقال القدومي في بيان أصدره مكتبه من تونس معلقاً على األنباء التي تحدثت عن توسـط دحـالن                    

ال يعني بأي   "، الفتاً الى أن العالقة مع أبو مازن والخالف معه حول قضايا معينه              "صحة لهذه المعلومات  
  ".حال من األحوال أي اختالف عليه

دومي من وجود أي وساطة تجرى لرأب الصدع الناشب بينـه وبـين أبـو        وفي سياق حديثه لم يمانع الق     
  .مازن، لكنه استثنى من هذه الوساطة دحالن

يجب أن يعرف الجميع أن معظم الشعب الفلسطيني مقبول أن يتوسط لحل أي خالف حول قـضايا             "وقال  
  ".غير المقبول شعبيا وفتحاويا"، الذي قال أنه "داخل حركة فتح باستثناء دحالن

اختفى دحالن بعد   "وفي السياق حمل القدومي دحالن، مسؤولية تراجع الحركة في الفترة الماضية، وقال             
الدمار الذي سببه للحركة، وال داعي لتمرير اسمه من خالل مواقعه االلكترونيـة أو بعـض الـصحف                  

  ".إلعادة تلميعه
فتح لم تـشارك    "اسة سالم فياض، وقال     وشن القدومي هجوماً الذعا على الحكومة الفلسطينية الجديدة برئ        

ـ    "في حكومة الدكتور سالم فياض حيث لم تستشر المرجعيات بهذا الشأن           شكل "، متهما فياض بتشكيلها ب
  ".فردي

وأشار القدومي إلى أن الرئيس عباس كلف فياض للتشاور مع الكتل البرلمانية والفصائل والشخـصيات،               
رية مع هذه الكتل والفصائل، وخاصة فتح، وقال انه لم يتـشاور            متهما فياض بعدم إجراء أي عملية تشاو      

، أو كتلة   "أبو العالء "مع فتح سواء اللجنة المركزية أو مفوض التعبئة في المناطق الفلسطينية أحمد قريع              
  .حركة فتح البرلمانية

خاصة أن هذه الحكومة لـن تعـرض علـى مجلـس            "وأكد أنه كان من المفترض توسيع االستشارات        
  ".شريعيت

  ".شرعية فياض والرئيس أبو مازن لن تفيد البعض"ورأى القدومي أن محاولة الربط بين 
  ".أبو مازن منتخب وفياض مكلف وفشل في إقناع ممثلي الشعب وال يحظى بالثقة المطلوبة"وقال 

هـذه  ال تحظي بدعم احد في الشارع الفلسطيني، حيث أن فتح ال تدعم             "ورأى القدومي أن حكومة فياض      
الحكومة وقد رفضت الجبهة الشعبية المشاركة وكذلك حزب الشعب والنقابات الرئيسة الكبرى ولم يتبقى              

  ".إال من تم شرائهم بالمال السياسي الذين يستخدموه للتأييد في بعض البيانات المزورة
لـن  "مينيـة   لمواجهة حكومة االحتالل الي   " االنتهازيين"ورأى القدومي أن مشاركة بعض من وصفهم بـ         

  ".ينفع هذه الحكومة
ـ    لدينا األسماء ويستطيع الجميع اآلن قراءتها عبر بيانات        "، وقال   "شراء ذمم البعض  "واتهم أيضاً فياض ب

التأييد دون مبرر عبر الصحف وعبر تكليف فياض لبعض المرتزقة لتوزيع األموال على بعض أعضاء               
  ".األقاليم
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منعها من استالم السلطة،    " أنها تشن مؤامرة على حركة فتح لـ         وهاجم القدومي أطراف لم يسميها وقال     
  ".بهدف ضرب حلم الشعب الفلسطيني

ن "التزامها التنظيمي برفض الحقائب الوزارية    "وأشاد القدومي بعدد من قيادات فتح وكتلتها البرلمانية لـ          
، "ال يمثلون الحركة  "ا باسم فتح    ، وقال أن الوزراء الذين شاركو     "بينوا أن فتح ال تشترى بالمال     "وقال أنهم   

  .ودعاهم لالنسحاب من الحكومة
  3/6/2009القدس العربي، 

  
  "المشهد العربي وانعكاساته على االنقسام الفلسطيني"": الزيتونة"تقدير استراتيجي جديد لـ 

هد ير استراتيجي االحتماالت التي قد تترتب على تأثيرات المشهد العربـي علـى المـش      دحّدد تق : بيروت
  . الفلسطيني المنقسم على ذاته، في المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات وتطّورات

، عن مركز الزيتونة للدراسات واالستـشارات، ومقـره         )2/6(ير تحليلي صادر الثالثاء     دجاء ذلك في تق   
تقـديرات  "، وذلك ضمن سلـسلته      "المشهد العربي وانعكاساته على االنقسام الفلسطيني     "بيروت، بعنوان   

  ".استراتيجية
  هدوء عربي نسبي قياساً بما مضى

على نسخة منه، كيف أّن النظام العربي الرسمي يمـّر فـي            " قدس برس "ير، الذي حصلت    دويشرح التق 
اللحظة الجارية بحالة هدوء سياسي نسبي قياساً إلى الفترة الصاخبة التي مر بها حتى انعقاد القمة العربية                 

الماضي، وهو هدوء وثيق الصلة بجهود المصالحة التي قادتها الرياض بين           ) مارس(في قطر نهاية آذار     
وكان من  . كل من مصر وسورية وقطر، منذ قمة الكويت االقتصادية التي سبقت القمة العربية بثالثة أيام              

حـوار فـي   النتائج األولية لتلك المصالحة وقف الحمالت الدعائية واإلعالمية المتبادلة وبما يمهد تاليـاً ل         
  .العمق ينهي القضايا الخالفية، والتي بدت آنذاك وما زالت محصورة في أربعة ملفات متداخلة

أوالً تنظيم العالقة العربية مع إيران، وتقويم الدور اإليراني في العـراق وفـي              : وتتمثل هذه الملفات في   
 مع المبادرة العربية للسالم في ظل       ملفات عربية مختلفة من بينها الملف الفلسطيني، وثانياً كيفية التعامل         

التغيرات التي أصابت المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين المتطرف، ووجود إدارة ديموقراطية في واشنطن،             
تطرح أسلوب الحوار والمشاركة على العالم كله، وتبدي مواقف إيجابية نسبية تجاه القضية الفلـسطينية               

أما الملف الثالث فهو االنقسام الفلـسطيني       . إدارة بوش السابقة  والعراق وسوريا مقارنة بما سارت عليه       
وتفعيل مصالحة فلسطينية تكون مدعومة عربياً وليس فقط مصرياً، بينما الملف الرابع هو الوضـع فـي    

 آذار  8 آذار القريب من مـصر والـسعودية و        14لبنان في ضوء المنافسة االنتخابية الشرسة بين تياري         
  . إيرانالقريب من سورية و

رغم الخصوصية التي يتميز بها كل ملف من هذه الملفات          "االنتباه إلى أنه    " الزيتونة"ير مركز   دويلفت تق 
األربعة في ذاته، فهناك حالة تداخل وتشابك فيما بينها، إذ يبدو األمر وكأننا أمام حالة من حاالت األواني                  

، وبما يفرض بالتالي معالجة متكاملة، وهـذه        المستطرقة التي يصعب وضع الحدود بين قنواتها المختلفة       
بدورها ليست مرهونة باألطراف العربية وحسب، بل تحتاج إسهامات إقليمية ودولية، األمر الذى يوضح              
حجم الصعوبة في تسوية القضايا الخالفية العربية ما لم تقترن بتسوية بعض قضايا الخالف بين أطراف                

  ". معاًعربية مهمة وأخرى إقليمية ودولية 
  انقسام المشهد الفلسطيني في مواجهة االحتماالت

وبعض عرض مستفيض لمالمح المشهدين العربي والفلسطيني، ولواقع التشابك بين العربي والفلسطيني؛            
  .يردير أّن المشهد الفلسطيني سيكون مفتوحاً على أحد احتماالت أوردها التقديستنتج واضعو التق

 إسالمي حول المبادرة العربية، بما يـؤدي إلـى محاصـرة            –توافق عربي   "ويتمثل االحتمال األول في     
يقوم هذا االحتمال على اعتبار إدارة أوباما أن المبـادرة          . الطرف الفلسطيني الذي ال يلتزم بهذه المبادرة      
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 –العربـي   " الـسالم الـشامل   "العربية صالحة للتفاوض، ودعوتها إلى توسع إطارها ليجري بموجبهـا           
  ".  مع الجانب اإلسرائيلياإلسالمي

يأتي . استمرار االصطفاف العربي، بما يهدد باستمرار حالة االنقسام الفلسطيني        "أما االحتمال الثاني فهو     
العربي ألبي مازن وحكومة رام اهللا، والسعي للتوافق مع     " االعتدال"هذا االحتمال على خلفية دعم معسكر       

فيه سوريا بدعم الفصائل الفلسطينية في دمشق، كمـا تتعـاطف           شروط الرباعية؛ في الوقت الذي تستمر       
لو أخذنا بعين   "ير  دويضيف التق ". عدد من البلدان العربية مع حماس ومقاومتها وصمودها في قطاع غزة          

االعتبار استمرار العالقة القوية بين دمشق وطهران، وتعثر مسار التسوية بين دمشق وتل أبيب، فـضالً                
ق مع واشنطن؛ ألصبح من الممكن توقع استمرار االصطفاف العربي الراهن، وهذا            عن تعثر عالقة دمش   

  .، حسب التحليل"يعني بأّن المصالحة الفلسطينية ستبقى أبعد من المتوقع
تهدئة عربية تشمل الجبهة الفلسطينية، تسهل عملية الحوار، دون التوافق          "أما االحتمال الثالث فيتمثل في      

إلى تأمين الـدعم العربـي      " االعتدال العربي "حاجة دول   "ير ذلك بأّن    دشرح التق وي". على حكومة وطنية  
واإلسالمي للمبادرة العربية، يجعلها تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبارها الممّر اإلجبـاري             

جح أن تـؤثر    إالّ أّن سيطرة اليمين المتشدد على الحكومة اإلسرائيلية، من المر         ". الدولة الفلسطينية "نحو  
على مستقبل الحوار الفلسطيني وتتركه يراوح مكانه، من غير العبور إلى انتخابات حرة نزيهـة، وإلـى        

  . ، وفق االستنتاج"حكومة واحدة في الضفة والقطاع
  فرصة أمام الدول العربية

اإلسـالمي  حاجة واشنطن إلى الحوار مع العالم العربي و       "ير إلى توصيات محددة، منها أّن       دويخلص التق 
من البوابة الفلسطينية، تشكل فرصة أمام الدول العربية ذات الوزن اإلقليمي كـي تمـارس نوعـاً مـن              
الضغط على إدارة أوباما، من أجل مراجعة شروط الرباعية، باعتبارها تتحمل جانباً من المسؤولية عـن                

  ". حالة االنقسام بين الفلسطينيين
 الخالف العربي قد ترك آثاره على المشهد الفلسطيني، فإّن تبنـي            إذا كان "ير في توصياته    دويضيف التق 

األمـر  . فريق عربي لسياسة أحد أطراف االنقسام الفلسطيني، مسؤول أيضاً عن تفاقم حالة التشرذم هذه             
الذي يملي على الفريق العربي هذا، مراجعة سياساته بما يعزز الوحدة الفلسطينية، ويحترم اإلرادة الحرة               

  ". لفلسطيني، والمؤسسات الشرعية التي انبثقت عنه، كما يؤكد على التداول السلمي للسلطةللشعب ا
في ظل حالة االنقسام الحاد وتعدد مظاهر االختالف وتنوع قضايا          "ير في توصياته كذلك، أنه      دويذكر التق 

ن للتوصـل إلـى     اإلشكال، فإن العودة إلى الوثائق الوطنية المتفق عليها تشكل الطريق األقصر واألضم           
مصالحة فلسطينية تقوم على رؤية سياسية ودعم عربي، خصوصاً وأّن معظم الوثائق التي توافق عليهـا                

ير إلى األذهان أّن هذه االعتبـارات تتـوفر         دويعيد التق ". الفلسطينيون أنجزت بإشراف أو برعاية عربية     
، وبرنـامج   2007 اتفـاق مكـة      ،2006، وثيقة الوفاق الوطني     2005اتفاق القاهرة   : بشكل واضح في  

على هذا األساس سيكون من     "ير إلى القول    دويخلص التق .  أيضاً 2007حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية     
  ".المناسب قيام توافق عربي حول ضرورة عقد المصالحة الفلسطينية على قاعدة هذه المرجعيات

2/6/2009قدس برس،    
  

   إلجبارها على وقف االستيطان"إسرائيل"طوات فعلية ضد  باتخاذ خوباماطالب إدارة أتالسلطة  .2
طالبت السلطة الفلسطينية أمس اإلدارة األميركية باتخاذ خطوات فعلية ضد :  محمد يونس-رام اهللا 

وجاءت هذه المطالبة عقب تصريحات لرئيس الوزراء . إسرائيل إلجبارها على وقف االستيطان
ا إن حكومته ستواصل النباء في المستوطنات، لكنها ستزيل بعض اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تعقيباً على ذلك . "غير الشرعية"البؤر االستيطانية 
هذه التصريحات يجب أن تكون حافزاً لإلدارة األميركية التخاذ قرارات سياسية واضحة ضد "إن 
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التصريحات اإلسرائيلية الرافضة لتجميد االستيطان التي تطالب أوباما "وأضاف أن . "ئيليةالحكومة اإلسرا
بااللتزام بتعهدات بوش غير الشرعية بهذا الخصوص، والمناقضة لخريطة الطريق ولقرارات الشرعية 

يحات مرافقة تصر"ورأى أن . "الدولية، يجب أن تكون حافزاً لإلدارة األميركية التخاذ خطوات ضدها
الرئيس أوباما بإجراءات فعلية من شأنه إعطاء فرصة مهمة لنجاح رسالة السالم التي يحملها الرئيس 
األميركي إلى المنطقة، والراغبة بإعادة مفاوضات السالم إلى مسارها ولتجنيب الشرق األوسط حال 

  ."التوتر وعدم االستقرار
  3/6/2009الحياة، 

  
  أسيراً محررا60ًأمن السلطة في الضفة باختطاف أكثر من وزارة األسرى تتهم أجهزة : غزة .3

ون األسرى والمحررين بغزة األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود عباس ؤ اتهمت وزارة ش:غزة
 أسيراً محرراً أمضوا فترات اعتقال مختلفة 60في الضفة الغربية باعتقال ما يزيد عن " المنتهية واليته"

األسير المحرر "نسخة منه، أن " قدس برس"كدت الوزارة في بيان لها، وصل وأ .في سجون االحتالل
براء أبو جعفر من نابلس والذي اختطفته تلك األجهزة قبل أن يصل إلى منزله ويرى ذويه الذين 

  ".ينتظرونه بفارغ الصبر منذ ثالثة سنوات، كان آخر المعتقلين لدى تلك األجهزة
    2/6/2009قدس برس، 

  
  سلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقةال: فياض .4

 سالم فياض أمس أن السلطة الفلسطينية تشهد أزمة مالية . أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د:رام اهللا
وناشد في بيان باسم الحكومة الدول العربية والدول المانحة سرعة الوفاء باإللتزامات التي تعهدت . خانقة

حتى تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، "شرم الشيخ، بتقديمها خالل مؤتمري باريس و
اضطرت بسبب األزمة المالية "وأشار إلى أن السلطة . "خصوصاً متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة

وقال إن حكومته . " مليون دوالر من البنوك لدفع رواتب موظفيها530الخانقة إلى اقتراض مبلغ 
  .ولفت إلى أن العجز المالي يفوق هذا المبلغ. ظفين بتأخير مدته أسبوعستصرف رواتب المو

  3/6/2009الحياة، 
  

  الحكومة المقالة تقدم وثائق للمحققين الدوليين بالمحرقة .5
واصلت بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لألمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب :  فتحي صّباح-غزة 

مس عملها في قطاع غزة بعقد لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية أفريقي ريتشارد غولدستون أ
وقالت الحكومة المقالة في بيان إن . بينها لقاء مع وفد يمثل الحكومة المقالة أول من أمسووالمستقلة، 

عدد من الصور والوثائق واألدلة المتعلقة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي في حربه "الوفد أطلع البعثة على 
 باسم نعيم، ووزير العدل محمد . خالل االجتماع الذي حضره وزير الصحة د"ألخيرة على قطاع غزةا

 أحمد يوسف، والناطق باسم الحكومة طاهر .فرج الغول، والمستشار السياسي في وزارة الخارجية د
 المزيد الحكومة قدمت وستقدم"وقال الغول خالل مؤتمر صحافي عقده في أعقاب االجتماع إن  .النونو

من الدالئل والوثائق على بشاعة الجرائم التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين في قطاع 
أعضاء بعثة تقصي الحقائق تفهموا طبيعة هذه الجرائم من خالل ما تم عرضه من "وأضاف أن . "غزة

  ."بقايا الصواريخ والقذائف التي استخدمها جيش االحتالل خالل الحرب
الحكومة ستعمل على تسهيل عمل هذه البعثة وستزودها بكل التقارير والمستندات التي "يوسف أن وأكد 

، فيما أشار النونو إلى أن "أعدتها بعد انتهاء الحرب مباشرة لكشف مدى تورط االحتالل اإلسرائيلي
ليا وبيت الهيا شمال الوفد سيقوم بعدد من الجوالت والزيارات الميدانية التي ستبدأ بزيارة إلى مخيم جبا"
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الوفد سيغادر "ولفت إلى إن . "القطاع، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وغيرها من المناطق المنكوبة
  ."القطاع الجمعة المقبل بعد اإلطالع على كل الوثائق واألدلة الموجودة

  3/6/2009الحياة، 
  

   عامةأموالس  الشاقة على موظف في السلطة بتهمة اختالاألشغالالحكم بالسجن مع  .6
 محكمة بداية نابلس بناء على شكوى من رئيس النيابة العامة هناك  أصدرت: وليد عوض-رام اهللا 

 3 سنوات والسجن لمدة 3 الشاقة باألشغالحكمها على موظف حكومي من بلدة يعبد جنوب جنين، 
االختالس من وكانت قد أسندت للمتهم المذكور حسب مصادر محلية تهم  .سنوات بتهمة االختالس

مؤسسة عامة حيث كان يعمل مديراً مالياً في مؤسسة المواصفات والمقاييس في نابلس وهي إحدى 
 على اختالس أموال عامة من إيرادات 1998وأقدم المتهم في عام  .مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

 ). الف دوالر15حوالي ( شيكل 56.912المؤسسة بقيمة 
  3/6/2009القدس العربي، 

  
  حماس تجمد حوار القاهرة": عكاظ" .7

ـ        ألجهزة السلطة في الضفة الغربية، ووقـف       " الرادع"طالبت حركة حماس القاهرة بوضع حد وصفته ب
مالحقة كوادر الحركة كشرط إلنجاح الحوار الوطني، وأن تقوم مصر بإعالن الطرف الذي يفشل الحوار               

  .الوطني ـ حسبما نقلت مصادر صحافية
ر فلسطينية مطلعة أمس أن حماس أبلغت الجانب المصري رسميا تجميدها للحوار الوطني             وكشفت مصاد 

ـ         ألجهزة السلطة الفلـسطينية فـي      " الممارسات القمعية "المزمع عقده في القاهرة، كرد على ما وصفته ب
ة الضفة بعد سقوط سبعة أشخاص من بينهم قياديان من حركة حماس في مدينة قلقيلية في محاولة ألجهز                

  .األمن الفلسطينية اعتقالهما البارحة األولى
إلعالن فـشل الحـوار، وفـضح    " حاد وخطير"وأوضحت المصادر أن الحركة تحضر لمؤتمر صحافي     
  .ممارسات أجهزة السلطة بالضفة الغربية ـ على حد قولها

  3/6/2009عكاظ، 
  

   مقاطعة حماس للحوار الوطني في القاهرة ستكون له آثار سلبية: األحمد .8
بذلت من قبل قيادات في " الجبارة"كشف قيادي في حركة فتح النقاب عن جهود وصفها بـ: عمان

حالت دون تصعيد الموقف في قلقيلية، وأسهمت في تطويق تداعياته، وأكد أن " حماس"و" فتح"حركتي 
 خلفت ستة جاهزة للتعامل مع أي لجان تحقيق يتم االتفاق بشأنها للنظر في أحداث قلقيلية التي" فتح"

  .ضحايا من أجهزة أمن السلطة ومن كتائب القسام
حركة " قدس برس"عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ " فتح"ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحركة 

إلى عدم التحجج بأحداث قلقيلية لمقاطعة جلسات الحوار الوطني في القاهرة الذي وصل مراحله " حماس"
  "....ن األخذ بعين االعتبار أوال أن هناك جرائم ترتكب في غزة يوميا،ال بد م: "النهائية، وقال

في الضفة الغربية، وأنا " حماس"لقد جرت اتصاالت رفيعة المستوى مع عدد من قيادات : " األحمدوقال
يوم أحداث قلقيلية وذهبت إلى قلقيلية بنفسي، وتمكنا من " حماس"شخصيا كنت على اتصال مع قيادات 

  ".زمة ومحاصرة كل من يحاول إشعال الفتنة، وشاركنا في تأمين دفن جثث الضحاياتطويق األ
وتوقع األحمد أن تتم لقاءات قريبة بين الفصائل في مصر استعدادا لموعد توقيع اتفاق إنهاء االنقسام 

  .المقبل) يوليو( تموز 7المرتقب في القاهرة في 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1454:         العدد       3/6/2009األربعاء  :التاريخ

حوار الوطني ال يزال قائما، حتى هعذه اللحظة وقبل لجلسات ال" حماس"احتمال مقاطعة : " األحمدوقال
جادة في الحوار، فقد عبروا وهم في مصر عن " حماس"أحداث قلقيلية لم يكن لدينا شعور قوي بأن 

موقف سلبي من الحوار، بينما نحن أعلنا موافقتنا مباشرة، واليوم نجدد استعدادنا للتوقيع على اتفاق ينهي 
ستكون له " حماس"وبالتأكيد فإن قرارا بمقاطعة الحوار من طرف . ت االحتاللاالنقسام ومواجهة تحديا

آثار سلبية وسيوتر األجواء أكثر، وسوف تبذل كل الجهود عبر االشقاء العرب وخصوصا مصر وعبر 
    .، على حد تعبيره"الفصائل الفلسطينية للحؤول دون الوصول إلى طريق مسدود

  2/6/2009قدس برس،   
  

  اتصاالت لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث قلقيلية طينية تجريفصائل فلس .9
 فصائل فلسطينية اتصاالت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث 3تجري : غزة ـ رام اهللا

 .مدينة قلقيلية السبت الماضي
لجبهتين وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن كالً من ا

الديمقراطية والشعبية وكذلك الجهاد اإلسالمي عقدت لقاءات مع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في 
قطاع غزة والضفة الغربية لمحاصرة تداعيات أحداث قلقيلية، وتشكيل لجنة ذات صالحيات تستطيع 

من ناحيتها . حداثكشف األسباب وتحديد المسؤوليات فيما جرى وتقديم توصيات تمنع تكرار مثل هذه األ
عبرت الجبهة الشعبية عن قلقها العميق من التداعيات الخطيرة الناجمة عن أحداث قلقيلية، واعتبرتها 

تجديدا لدورة العنف التي عاشتها الساحة الفلسطينية إبان فترة االنقسام، وما تالها، بما في ذلك استخدام "
وشددت الجبهة على أن ما ". لسلبية على السلم األهليالعنف في إدارة العالقات الوطنية، وانعكاساتها ا

جرى يؤكد الحاجة الماسة لتجديد جوالت الحوار الوطني الشامل فورا إلنهاء االنقسام بأسرع وقت 
وأدانت الجبهة في بيان صادر . لتجنب تكرار ما جرى، والعودة عن أي مواقف تدعو لتعليق الحوار

يلية، مشددة على ضرورة عدم المس بالمقاومة وسالحها تحت أي عنها استخدام السالح في أحداث قلق
  ". باعتبارها حقا مشروعا لشعبنا في مقاومة االحتالل"مبررٍ كان 

ومن جهة أخرى، نفت مصادر مطلعة في حركة فتح علمها بتشكيل لجنة تحقيق تشارك بها الحركة أو 
. جنة لم تشكل بعد بعلم فتح أو مشاركتهاوقالت المصادر إن أي ل .السلطة، فيما يخص حادثة قلقيلية

، أن المصريين ضغطوا باتجاه تشكيل لجنة تحقيق لتطويق األحداث، وحتى ال "الشرق األوسط"وعلمت 
  .ينهار حوار القاهرة، لكن فتح لم ترد بعد

قرار ، أن أي "الشرق األوسط"وأكد العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية لـ
لقد رفعت األجهزة األمنية تقريرها للجهات المسؤولة وانتهى "وقال . سياسي لم يصدر لتشكل لجنة تحقيق

وكانت األجهزة األمنية اتهمت، ناشطي القسام ". األمر، إال إذا أمرت الجهات السياسية بإعادة التحقيق
شطي القسام رفضوا تسليم أنفسهم، وقال تقرير األجهزة األمنية إن نا. بالمبادرة ومهاجمة قوات األمن

 . ضباط3وبادروا بإلقاء قنابل يدوية وإطالق النار على قوات األمن مما أدى إلى مقتل 
 3/6/2009الشرق األوسط، 

  
   بالضفة من عناصرها227 تتهم السلطة باعتقال حماس .10

لتها االستئصالية ضد   اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا بمواصلة حم           : غزة
وأكدت حماس أن الشهر المنصرم شهد تصعيدا كبيرا لحمالت االختطاف مـن قبـل األجهـزة                . الحركة

، فيما تركزت حمالت االختطاف في محافظات قلقيلية وطـولكرم          227األمنية، حيث بلغ عدد المختطفين      
  .ونابلس والخليل
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 40 مركزٍ صفوف طلبة الجامعات، حيث اختطفـت         وأضافت أن حمالت األجهزة األمنية استهدفت بشكلٍ      
طالبا رغم انشغال الطلبة بأداء االمتحانات الجامعية النهائية، وهو ما يهدد الوضع األكاديمي والتعليمـي               

  .لعدد كبيرٍ منهم
شددت األجهزة األمنية حمالت اختطاف األسرى المحررين من سجون االحتالل، حيث بلغ عدد             "وتابعت  
  ".88ن منهم المختطفي

في الضفة الغربية مواصلة أجهزة أمن عباس اختطاف عدد من الصحافيين فـي             " حماس"وأكدت حركة   
 .سجونها رغم انقضاء فترات طويلة على اختطاف بعضهم

 3/6/2009العرب، قطر، 
 

 الجبهة الشعبية تطالب الرئاسة بتوفير الحماية للفلسطينيين في الضفة .11
توفير الحماية ألبناء الشعب "الرئاسة والقيادة الفلسطينية للقيام بمسئولياتها في دعت الجبهة الشعبية : غزة

  ".الفلسطيني ومغادرة دوائر االنقسام واالقتتال نحو استعادة الوحدة الوطنية
نسخة منه إنه تم توجيه هذه الدعوة في ظل " قدس برس"وقال ناطق باسم الجبهة، في بيان مكتوب وصل 

تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، وما يتعرض له من حصار وحشي، وانتهاكات تصاعد الجرائم ا"
ألبسط مقومات الحياة وحقوق اإلنسان، وما دأبت على القيام به سوائب المستوطنين في أراضي الضفة 
الغربية والمدينة المقدسة تحت رعاية وحماية جيش االحتالل وأجهزته األمنية، وآخرها ما يتعرض له 

بالتحرك العاجل لدى الجامعة "وطالب المتحدث في تصريحه رئاسة السلطة والمنظمة  ".لقيليةأهالي ق
  ".العربية ومجلس األمن والجمعية العمومية إلدانة إرهاب دولة االحتالل وجرائم مستوطنيها 

 2/6/2009قدس برس، 
  

  "الطريقوباما وخارطة أتحريض "هو " أحداث قلقيلية"السبب الحقيقي لـ: حزب التحرير .12
تنذر باقتتال جديد يخـدم     "، وقال انها    "الفاجعة"وصف حزب التحرير في فلسطين احداث قلقيلية بـ          :غزة

نسخة منـه ان الـسبب      " القدس العربي "واعتبر الحزب في بيان تلقت       ".مصلحة اسرائيل بالدرجة االولى   
قد الحـزب التـزام الـسلطة       ، وانت "تحريض اوباما االخير وخارطة الطريق    "الحقيقي وراء االحداث هو     

  ".ال يمكن اال ان ينتج عنه احداث مثل احداث قلقيلية"بخارطة الطريق، ورأى ان التزامها 
  3/6/2009القدس العربي، 

  
   تمرين لعمل عسكري مرتقباإلسرائيليةالفصائل تؤكد ان المناورات العسكرية  .13

القـدس  "في لبنان في تـصريح تلقـت   قال سلطان ابو العينين مسؤول تنظيم فتح  :غزة ـ اشرف الهور 
تمرين لعمل عسكري مرتقب قد يقوم به العدو االسرائيلي في          "نسخة منه ان التدريب االسرائيلي      " العربي
  ".جغرافية هذه المناورات العسكرية"، مشيرا الى "لبنان

 متواضـعة   اجـراءات "واكد ابو العينين وهو المسؤول عن القوات الفلسطينية في لبنان انه تـم اتخـاذ                
  ".ومحدودة بحجم قوتنا المتواضعة داخل المخيمات الفلسطينية

جزء من الطبيعـة العدوانيـة      "واعتبر خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد االسالمي المناورات بأنها           
، منتقدا مواجهة العرب لـ     "السرائيل ونواياها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني واالمة العربية واالسالمية        

  ".لتطرف االسرائيلي بااللتزام بخيار السالما"
، وطالـب باخـذ     "صيفا ساخنا وعدوانا اسرائيليا سواء في غزة او لبنان او ضـد ايـران             "وتوقع حبيب   

  .المناورات على محمل الجد والتنبه من المخططات العدوانية االسرائيلية
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نـذير شـؤم وحـرب      "المناورات تعتبر   اما الجبهة الشعبية فقد ادانت المناورات، واكد ناطق باسمها ان           
  ".وعدوان على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واالسالمية

  3/6/2009القدس العربي، 
  

 "لمواجهة خطر إسرائيل"حماس تطالب الدول العربية واإلسالمية بتعزيز التحالفات اإلقليمية  .14
ة التي تقوم بها الدولة العبرية بأنها المناورات العسكري" حماس"اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

عربدة إسرائيلية واستعراض للعضالت هدفها ترميم معنويات جنود وقيادات االحتالل التي "بمثابة 
  ".انهارت جّراء هزيمتهم في لبنان وغزة

أعلى نسب انتحار وأمراض نفسية في "وأكد فوزر برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح له أن 
  .، كما قال"االحتالل كانت بعد حرب غزة مباشرة، وهذا بحسب اعترافات الدولة العبريةصفوف جنود 

ينتبهوا ويبدؤوا في صياغة مرحلة جديدة من تكاتف الجهود "وطالب الدول العربية واإلسالمية بأن 
شكلها وتعزيز التحالفات اإلقليمية لقوى الممانعة العربية واإلسالمية لمواجهة أي تحديات أو أخطار ي

االحتالل على أرضها وشعوبها وسيادتها؛ وأن يستمروا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقوى 
  ".المقاومة من أجل حماية األرض والمقدسات والشعب الفلسطيني من أي أخطار إسرائيلية مقبلة
 2/6/2009قدس برس، 

  
  القة للمؤتمر الحركياللجنة المركزية لفتح ترجئ اجتماعها إلى حين البت في المسائل الع .15

جددت اللجنة المركزية لحركة فتح إرجاء اجتماعها الذي كـان مقـررا   : عمان ـ عبد الجبار أبو غربية 
عقده في عمان االثنين الماضي، إلى حين البت في المسائل الخالفية العالقة بشأن التئام المـؤتمر العـام                  

  .السادس للحركة
ت التي احتدمت أخيرا على خلفيـة قـرار رئـيس الـسلطة             وأوضحت مصادر في اللجنة أن اإلشكاليا     

الفلسطينية محمود عباس، بشأن عقد المؤتمر العام للحركة في مدينة بيت لحم المحتلة في األول من يوليو                 
المقبل ما تزال قائمة وحالت دون انعقاده، خاصة أن قرار اللجنة التحضيرية الذي صدر في العاشر مـن              

 بضرورة عقد المؤتمر العام للحركة خارج األراضي الفلسطينية المحتلة بعيدا           مايو الماضي كان واضحا   
  .عن ممارسات االحتالل وتأثيراته

ونشبت الخالفات داخل حركة فتح بسبب إعالن الرئيس عباس عقد المؤتمر السادس للحركة فـي بيـت                 
رج ألسباب موضوعية   لحم، األمر الذي أحدث معارضة واسعة من قبل كوادر الحركة في األردن والخا            

ولوجستية تحول دون عقده تحت وطأة االحتالل، وعدم تمكن عدد من قيادات الحركة في الخـارج مـن                  
  .1993الدخول إلى األراضي المحتلة لحضور المؤتمر، مثل فاروق القدومي الذي يعارض اتفاق أوسلو 

عقد اجتماع اللجنة المركزية    وأشارت مصادر مطلعة إلى محاوالت واتصاالت تجري حاليا للتوافق على           
  .خالل وقت قريب بحضور عباس وكافة أعضاء اللجنة المقيمين خارج الوطن وداخل األراضي المحتلة

 3/6/2009عكاظ، 
  

   لوقف االستيطان"رفضاً حازماً"ليبرمان يعلن من موسكو  .16
لوقف " رفضاً حازماً "أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان من موسكو         :  رائد جبر  -موسكو  

وسـعى إلـى    ". حماس"إذا شاركت فيه حركة     " لن تحضر مؤتمر موسكو   "االستيطان، وأكد أن إسرائيل     
  .حمل روسيا على وقف صادراتها من األسلحة إلى الشرق األوسط

، وحـدد أربعـة     "إطالق شراكة استراتيجية بين روسيا واسرائيل     "وكان ليبرمان أعلن أنه ينوي مناقشة       
التوصل إلى موقف سياسي موحد حيال قضايا التسوية في المنطقة،          : ت أساسية لحوار الشراكة هي    اتجاها
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موقف دقيق جداً وواضح في مجال صـادرات  "، والتوصل إلى "مكافحة اإلرهاب"وتعاون أكبر في مجال     
د بالعالقات  وأشا. ، وأخيراً التنسيق في ملفات الجريمة والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات          "السالح

  بين إسرائيل وروسيا، " المتينة"
فشدد ليبرمان خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي الفروف على عدم نية تل                

ال يشكل عقبة على طريق الـسالم       "وقال إن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي      . أبيب التخلي عن االستيطان   
وكـل مـا يتعلـق      . تهرب من النمـو الطبيعـي للمـستوطنات       ال يمكن ال  : "وأضاف". مع الفلسطينيين 

أمر "ورأى أن التخلي عن النشاط االستيطاني كشرط لبدء المفاوضات          ". بالمستوطنات ليس موضع نقاش   
  ".مرفوض

وقال إنه مستعد للسفر إلى دمشق إلجراء محادثات في شأن المسار السوري، لكن من دون شروط مسبقة                 
لموافقة قبل بدء المحادثات على إعادة مرتفعات الجوالن واالنسحاب إلى خط           ترفضها إسرائيل، كمطلب ا   

  ".، فما الذي نتباحث فيه؟1967إذا وافقنا مسبقاً على االنسحاب إلى خط : "وأضاف. 1967العام 
" إرهـابيين "وعن مؤتمر موسكو للسالم المنوي عقده الخريف المقبل، كرر ليبرمان رفض بالده مشاركة              

لن تحضر المؤتمر إذا تمت دعوة تنظيمات إرهابية مثل حماس أو حـزب             " إلى أن إسرائيل     فيه، مشيرا 
  ". اهللا

  3/6/2009الحياة، 
  

  "رسالة الضمانات"قلق إسرائيلي من رفض إدارة أوباما االعتراف بالتفاهمات مع بوش و  .17
ـ         : أسعد تلحمي  -الناصرة   تهجم علـى واشـنطن     انتقلت إسرائيل من الدفاع عن سياستها المتشددة إلى ال

بداعي أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تتنصل من تفاهمات خطيـة وشـفوية توصـلت إليهـا                  
   .الحكومات اإلسرائيلية السابقة مع إدارة سلفه جورج بوش، في وقت تطالب إسرائيل بتنفيذ التزاماتها

أمس إن الرئيس األميركي إذ يطالـب       ، يغال إردان    "ليكود"وقال وزير البيئة، الشخصية النافذة في حزب        
فإنه يبتعد عن التفاهمات التي أبرمتها إسرائيل مع الرئيس بوش،          "إسرائيل بوقف االستيطان في شكل تام       

وتابع أن إسرائيل ملتزمة خريطة الطريـق       ". وهي تفاهمات يعلم بها موظفو وزارة الخارجية األميركية       
وال ينبغي هنا توجيه االتهام إلى إسرائيل إنمـا إلـى   ... ى ورقلكن هذه الخريطة بقيت حبراً عل    "الدولية  

، متجاهالً حقيقة أن الخطـة تطالـب        "الفلسطينيين الذين تطالبهم الخطة بوضع حد للعنف لكنهم لم يفعلوا         
يخطئ من  : "وزاد متحدياً . إسرائيل، في موازاة االستحقاق الفلسطيني، بإزالة البؤر االستيطانية العشوائية        

، لكنه سرعان ما أعرب عـن       "ن في وسعه ممارسة ضغوط تضر بمصالح سكان إسرائيل وأمنهم         يظن أ 
  . أمله في إقناع واشنطن بصحة الموقف اإلسرائيلي من خالل مواصلة الحوار معها

  3/6/2009الحياة، 
  

  الضغوط األميركية تزعزع االستقرار اإلسرائيلي: باراك يحذر واشنطن .18
زير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، لمرافقيه على الطائرة وهو متجه إلى قال و: نظير مجلي: تل أبيب
الضغوط األميركية على إسرائيل تقوي المتطرفين في الجانبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، : "واشنطن

قال في و ".وتشعل األرض في المنطقة، وتهدد بسقوط الحكومة واألمن الديمقراطي في إسرائيل
الفات اإلسرائيلية األميركية يجب أن تسوى بطريقة ودية للغاية ومن خالل رؤية تصريحات إن الخ
ليس من المعقول أن تتم مطالبة الحكومة اإلسرائيلية الحالية بعمل : "وأردف باراك .الصورة الشاملة

شيء لم تعمله الحكومة السابقة، وليس من المعقول أن تطالب إسرائيل باإليفاء بالتزامات الحكومات 
  ". السابقة، وهي تفي بها فعال، بينما إدارة الرئيس أوباما ال تفي بالتزامات إدارة الرئيس جورج بوش

 3/6/2009الشرق األوسط، 
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   بحاجته حتى نهاية الشهر الحالي لبلورة سياسة حكومته أمريكا نتنياهو يبلغ :"األيام" .19
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو     أن رئيس   " األيام"كشفت مصادر مطلعة لـ      :عبد الرؤوف أرناؤوط  

أبلغ اإلدارة األميركية انه ما زال يحتاج حتى نهاية الشهر الجاري لبلورة سياسة حكومته حول ما يمكـن            
أن تقوم به من اجراءات من اجل دفع العملية السلمية قدماً بما في ذلك موضوع حل الـدولتين ووقـف                    

  .وض على الضفة الغربية وقطاع غزةاالستيطان واجراءات تخفيف الحصار المفر
وأشارت إلى أن هناك انتظاراً اآلن لما يمكن ان تسفر عنه هذه العملية قبل ان تقرر الواليـات المتحـدة                    

  .الخطوات الواجب على الطرفين القيام بها من اجل دفع العملية السلمية إلى االمام
 3/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  ات اإلسرائيلية ليست موجهة ضد أي دولةالتدريبات والمناور: فلنائي .20

نفى نائب وزير األمن اإلسرائيلي متان فلنائي أن تكون التـدريبات والمنـاورات             :  حسن مواسي  -حيفا  
العسكرية اإلسرائيلية، المتواصلة لليوم الرابع على التوالي أن تكون موجهة ضـد أي دولـة وإنهـا ال                  

نحـن  : "ونقلت وسائل اإلعالم عن نائب وزير األمن قوله        ".يباتستهدف إيران ، علما أننا قد نواجهها قر       
وسـوريا معروفـة لنـا ،       " حماس"و  " حزب اهللا "نعرف قدرات أعدائنا من حولنا ، وقدرات وإمكانيات         

ونواياهم ضرب المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل ، وتل أبيب تشكل قلب إسرائيل ، ونحن نـدرك                 
وبالتالي علينا أن نظهر لهم أنه إذا كانوا يضمرون شيئاً ، فإننا سنكون مستعدين    هذا األمر كما يدركونه ،      

  ." له
  3/6/2009الدستور، 

  
  تحاكي حرباً صاروخية واسعة" إسرائيل"مناورات  .21

ذروتها أمس بقيام قوات اإلسعاف " 3نقطة تحول "الكبرى، " اإلسرائيلية"بلغت المناورة : القدس المحتلة
لى محاكاة عمليات قصف صاروخي افتراضية من جهة سوريا ولبنان وقطاع غزة، بتدريبات واسعة ع

بنيامين نتنياهو وطاقم مكتبه على الدعوة الجتماع طارئ " اإلسرائيلي"فيما تدرب رئيس الوزراء 
  .في األراضي السورية" اإلسرائيلي"للحكومة، كما توغل الجيش 

اقم مكتبه إلى الغرفة اآلمنة في مكتب رئيس الحكومة ولدى سماع دوي صفارات اإلنذار دخل نتنياهو وط
  .وأصدر تعليمات لمساعديه باستدعاء وزراء مجلس الحرب إلى اجتماع طارئ

شهدت حدثا مربكا بعدما تبين أن مديره العام دان الندو المسؤول عن " الكنيست"وأوضحت اإلذاعة أن 
  .ل خطأ قاعة الخطاباتتنفيذ المناورة داخل المبنى لم يعرف مكان الملجأ فدخ

لدخول المالجئ واألماكن المحمية فور سماع " اإلسرائيليين"ودعت ما تسمى الجبهة الداخلية جميع 
  .صافرة اإلنذار في أقل من دقيقة بما في ذلك طلبة المدارس

يما تدريبات تم فيها افتراض تساقط صواريخ عادية على القواعد العسكرية ف" اإلسرائيلي"كما نفذ الجيش 
  .على البحر األحمر" إيالت"تم التدرب على مواجهة تبعات هجمات كيماوية في 

من المدن والقرى العربية في شمال فلسطين ما زالت % 70العربي للطوارئ أن " مبادرة"ويؤكد مركز 
  .خالية من المالجئ

ربية لم تتغير وأن أن البنى التحتية في المدن والقرى الع" الخليج"وأكدت رئيسة المركز ريم حزان ل 
% 70ونبهت إلى أن الناصرة ما زال . 2006جاهزيتها لمواجهة حاالت الطوارئ لم تتحسن منذ عام 

  .من أحيائها ونصف مدارسها بال مالجئ
  3/6/2009الخليج، 
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  صاروخ وهمي يطلق على المفاعل النووي اإلسرائيلي في إطار التدريبات الضخمة .22
س، على مقربة من المفاعل النووي اإلسرائيلي في منطقة ديمونة أطلق صاروخ وهمي، أم: تل أبيب

الجنوبية، وذلك في إطار التدريبات الضخمة الجارية في إسرائيل منذ األحد الماضي وتستمر حتى يوم 
 .غد

وقد جاء الصاروخ الوهمي بشكل مفاجئ إلدارة المفاعل، التي طولبت بمعالجة الموضوع فورا، حيث 
ية عاجلة من قيادة التدريبات إن صاروخا سقط قرب المفاعل وتسبب في أضرار طفيفة قيل لها في برق

وعند فحص رد فعل إدارة المفاعل وكيف تصرفت في الموضوع أعرب قائد التدريبات، . في المبنى
 .وقال إن التدريب كان ناجحا في هذه النقطة. نائب وزير الدفاع، متان فلنائي عن ارتياحه

  3/6/2009الشرق األوسط، 
  

  تل أبيب تُعلن تطوير منظومة جديدة لحماية الدبابات من الصواريخ .23
أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أنه تم مؤخراً تطوير منظومة جديدة لحماية الـدبابات               - الناصرة

من الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات، ال سيما وأن الدبابات التي سـيتم تحـصينها علـى وجـه       
، والتي تعتبر األكثر تحصيناً في العالم وتم تفجيرها في قطـاع غـزة              "ميركافا"هي من نوع    الخصوص  
  .وجنوب لبنان

وقال التلفزيون اإلسرائيلي إن سالح المدرعات كشف النقاب عن نظومة جديدة لحمايـة الـدبابات مـن                 
  .الصواريخ المضادة للدبابات تم تطويرها وفقا الحتياجات القوات المدرعة

لقد طورت المنظومة الجديدة بناء على العبر التي تم استخالصها من           "عن المصادر العسكرية قولها     ونقل  
حمايـة كاملـة    "، متوقعة أن توفر المنظومة الجديدة       "الحرب في لبنان، حيث اصيبت دبابات بالصورايخ      

  ".للدبابات، حيث شُرع في تركيبها على الدبابات
  3/6/2009 خدمة قدس برس

  
  يهودية" بلدات جماهيرية" من السكن في 1948ون إسرائيلي لمنع عرب مشروع قان .24

اليميني المتطرف بمشروع قانون    " االتحاد القومي "المعارض و   " كديما"تقدم نواب من حزب       -الناصرة  
على (يهودية أقامتها إسرائيل قبل ثالثة عقود       " بلدات جماهيرية "يحظر على المواطنين العرب السكن في       

بداعي أن من حق هذه البلـدات أن تحـافظ علـى            ) ية صادرتها في الجليل والنقب العربيين     أراض عرب 
  .طابعها اليهودي

فـي الجليـل    " مسغاف"في منطقة   " بلدة جماهيرية "ويأتي مشروع القانون الجديد غداة النشر عن رفض         
طينيين بالـسكن   المقامة على أراض فلسطينية صودرت في سبعينيات القرن الماضي السماح لزوجين فلس           
قـيم الحركـة    "فيها بداعي أن دستور البلدة ينص على أنها تستوعب للسكن فقط مرشحين يعلنون قبولهم               

وقيم دولة إسرائيل كدولة يهوديـة وديموقراطيـة بـروح رؤيـة وثيقـة          ... الصهيونية وتراث إسرائيل  
ئل اإلعـالم إلـى أن نـص هـذا          وأشارت وسا ". ويحتفلون بأعياد إسرائيل والتقاليد اليهودية    . االستقالل

وغيرها التي استهدفت   " الوالء"و  " النكبة"الدستور عدل في الفترة األخيرة بعد أن طرحت مشاريع قوانين           
  . عرب الداخل

  3/6/2009الحياة، 
  

  ليبرمان تلقى دعوة لزيارة القاهرة": إسرائيل" .25
ان تلقى مؤخراً دعوة رسمية لزيارة ، أمس، أن وزير خارجيتها أفيغدور ليبرم"إسرائيل"أعلنت : أ.ب.د

 ".لم يحدد بعد"وقال مصدر سياسي كبير في الحكومة، لإلذاعة العبرية، إن موعد الزيارة . القاهرة
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، مشيراً إلى أن "مهمة للغاية"وكل من األردن ومصر بأنها " إسرائيل"ووصف المصدر العالقات بين 
   .هناك رغبة في تنشيط الحوار مع الدولتين

  3/6/2009يج، الخل
  

  إدارة أوباما تمارس إرهابا سياسيا: مجلس المستوطنات اليهودية .26
هاجم رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الـضفة الغربيـة المحتلـة،            :  ردينة فارس  -القدس المحتلة 

، سياسة اإلدارة األمريكية والرئيس باراك أوباما، معتبرا أن الضغط الذي تمارسه            "ديني ديان "المتطرف  
أمريكا على الحكومة اإلسرائيلية بإخالء البؤر االستيطانية، ووقف عمليات البنـاء داخـل المـستوطنات              

  ".إرهاب سياسي"بمثابة 
، العبرية الصادرة أمس، فإن العديـد مـن رؤسـاء المـستوطنات             "يديعوت أحرونوت "وبحسب صحيفة   

يمقراطيـة داخـل دولـة االحـتالل        ، هذا الموقف، على اعتبار أن هذا التدخل يمس الد         "ديان"يشاركون  
وذهب المتطرفون بالقول، إن الرئيس أوباما لم يتنصل فقط من مواقف الرئيس            . اإلسرائيلي، حسب قولهم  

، والذي أيد 1948السابق جورج بوش، بل يتنصل من الموقف الذي أعلنه الرئيس األمريكي ترومان عام         
  .ودعم إعالن استقالل إسرائيل

  3/6/2009عكاظ، 
  

  في نابلس الفلسطينية  يحرقون مزيدا من المزارعلمستوطنونوا .. عدام شاب في القدسإا .27
ن يمستوطن أن  وكاالتو ، رامي منصور ،القدس المحتلة من   عن مراسلها  3/6/2009الدسـتور،    ذكرت
 دونما من األراضي الفلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون قرب مدينـة           50 نحو   أمس وان أحرق يإسرائيلي
 في منطقـة بـاب      آخر وأصيب شاب فلسطيني    أمس في شمال الضفة الغربية فيما استشهد صباح         نابلس

والـشهيد الفلـسطيني    . الخليل إحدى بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة برصاص يهودي متطـرف           
 عاما وهو متزوج ، ويعمل في شـركة         29يدعى أمجد أبو خضير وهو من بلدة شعفاط ويبلغ من العمر            

وقالت مصادر الشرطة اإلسـرائيلية إنهـا أعتقلـت         . ائيلية لتوزيع المشروبات واستشهد أثناء عمله     إسر
وبعد التحقيق معه اعترف المستوطن بإطالق النار       . مستوطنا وبحوزته مسدس واعترف بأنه أطلق النار      

جاه شخص ثالث   باتجاه شخص آخر قرب أسوار البلدة القديمة ، كما اعترف المستوطن أنه أطلق النار بات              
  .، إال أنه لم يصب

وبلغت حصيلة آخر عملية حرق قام بها المستوطنون في محافظة نابلس نحو ألف دونم من الحقول كانت                 
، مـشيرة إلـى أن أصـحاب األراضـي          " مزروعة بأشجار الزيتون وبعضها مزروع بمحصول القمح      

  .زارعهموالعاملين فيها يتعرضون للتنكيل والمالحقة على الطرق وداخل م
  . مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية13واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي امس 

مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربيـة غـسان           أن   3/6/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  
وأوضـح   .ليـة دغلس، قال أمس، أن مستوطنين دنسوا فجراً مسجداً في قرية النبي الياس بمحافظة قلقي             

نسخة عنه، أن المستوطنين، رموا جيفة خنزير ميت على درج مـسجد            " فلسطين"دغلس في بيان وصل     
  .القرية قبل أن يلوذوا بالفرار

  
  األغواراالحتالل يسلم أوامر هدم وترحيل جماعي للفلسطينيين في منطقة  .28

 طات االحتاللسل، أن  رامي دعيبس،طوباسعن مراسلها من  2/6/2009 ،48عربذكر موقع 
 قامت بتسليم اوامر اخالء جماعي لسكان منطقة البقيعة والحديدية وحمصة في االغوار االسرائيلي

 التي سلمت للمواطنين ومربي االغنام في منطقتي الحديديه والرأس اإلخطاراتالشمالية، وقد تضمنت 
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لت الخرين لحضور محكمة  ساعة وارس48االحمر بالعمل على اخالء منازلهم التي يسكنوا بها خالل 
 .25/6/2009بتاريخ " بيت ايل" اسرائيلية في مستوطنة 

وادانت محافظة طوباس وجميع اهالي المحافظة بشده هذه االجراءات التعسفية من قبل االحتالل ضد 
شعبنا الفلسطيني وطالبوا الجانب االسرائيلي بصفته سلطة احتالل وقف هذه االجراءات التعسفية 

 . بالمواثيق الدوليةوااللتزام
غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في شـمال   من رام اهللا أن،  3/6/2009القدس العربي،   وأضافت  

 منزال لمواطنين فلسطينيين، بينها خمسة      28الضفة الغربية قال ان الجيش االسرائيلي سلم اخطارات بهدم          
  .اخطارات بالهدم الفوري في قرية طمون في طوباس

  
  نقصف شمال غزة وإصابة أربعة فلسطينيياالحتالل ي .29

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين في ساعة متأخرة من مساء أمس، الثالثاء، : ألفت حداد ورأفت الكيالني
بجراح مختلفة جراء قيام مدفعية االحتالل اإلسرائيلية بإطالق عدد من قذائفها تجاه أراضي المواطنين في 

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مدفعية االحتالل أطلقت  . غزةمنطقة القرية البدوية شمال قطاع
 .عددا من القذائف باتجاه شمال مدينة بيت الهيا

كما وقامت الزوارق الحربية اإلسرائيلية بفتح نيرانها أسلحتها الرشاشة وقذائفها تجاه شواطئ منطقة 
 .يبلغ عن وقوع إصاباتالسودانية شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع دون أن 

3/6/2009، 48عرب  
  

   في غزة لجنة التحقيق الدولية تلتقي مسؤولين وحقوقيين .30
 واصلت بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لألمم المتحدة برئاسة القاضي الجنـوب       : فتحي صّباح  -غزة  

ت الحكوميـة   أفريقي ريتشارد غولدستون أمس عملها في قطاع غزة بعقد لقاءات مع عدد مـن الجهـا               
 إن وفداً من المركز قـدم       "الحياة" عصام يونس لـ     "مركز الميزان لحقوق اإلنسان   "وقال مدير   . والمستقلة

أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أثنـاء العـدوان          «للبعثة خالل اجتماع معها في مدينة غزة أمس         
، ونتـائج   )الماضـي ) ينـاير (ي   كانون الثـان   18 و 2008) ديسمبر( كانون األول    27بين  (على القطاع   

تحقيقات المركز المستندة إلى عمل ميداني مهني طويل وموثق بإفادات من الضحايا وشـهود، وتقـارير                
  .»ووثائق وصور

3/6/2009الحياة،   
  

   طفال33 نساء و6 بينهم 260 من أكثر فلسطينيين الشهر الماضي واعتقال 9استشهاد ": تقرير" .31
 فلسطينيين استشهدوا الشهر الماضي في حين       9مصادر حقوقية الثالثاء ان     اكدت  : وليد عوض  -رام اهللا   

  . مواطنا260اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي اكثر من 
وافادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان ان من بين شهداء الشهر الماضي ثالثة مـواطنين تـم                 

حسب فصائل المقاومة الفلسطينية، وكـان مـن        االعالن عن مقتلهم خالل قيامهم بمهمات قتالية خاصة ب        
  .ضمن الشهداء ثالثة تم اغتيالهم بقصفهم من قبل الطائرات الحربية االسرائيلية

واوضحت مؤسسة التضامن الدولي في تقريرها الحداث الشهر الماضي بان قوات االحتالل صعدت من              
  الدولي الى ان االعتقاالت تميزت خـالل       واشارت التضامن    .مواطنا' 260'اعتقاالتها تم اعتقال اكثر من      
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مـا   ك مـنهن، ) 6(الشهر المنصرف بتصاعدها بحق النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت قوات االحـتالل            
  .طفال دون سن الثامنة عشرة) 33(اعتقلت القوات االسرائيلية اكثر من 

3/6/2009القدس العربي،   
  

  "إسرائيل"  تتهم بان كي مون بمحاباة في غزةمنظمات حقوقية .32
وّجهت منظمات حقوق إنسان فلسطينية رسالة مفتوحة مشتركة إلى األمين العام           :  ضياء الكحلوت  -غزة  

لألمم المتحدة بان كي مون، وتطرقت الرسالة إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها تصريحاته وإجراءاتـه               
 معينة وقعت في قطاع غزة في الفترة        فيما يتصل بتقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة بشأن حوادث         

  .2009) يناير (18 إلى 2008 ديسمبر 27من 
نسخة منه أمس، إنه تم تقديم تقرير لجنة التحقيق إلى مجلـس            » العرب«وقالت المؤسسات في بيان تلقت      

ة وتـسلطّ الرسـال   . األمن التابع لألمم المتحدة مرفقاً معه رسالة من األمين العام موّجهة إلـى المجلـس              
  .المفتوحة المشتركة الضوء على جوانب معينة في رسالة األمين العام ومتضمناتها

وقد وقع على الرسالة كل من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الضمير لرعايـة المعتقلـين                
وحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ومركز الميزان لحقوق اإلنـسان والحركـة العالميـة               

 .اع عن األطفالللدف
3/6/2009العرب، قطر،   

  
  ألف شخص45توزيع طرود غذائية لـ تبدأ " اإلغاثة اإلسالمية: "غزة .33

انتهت اإلغاثة اإلسالمية من تنفيذ المرحلة األولى من مشروع توزيع الطرود الغذائية الطارئة على : غزة
 والذي يهدف إلى   SIDA الدولية األسر المحتاجة في قطاع غزة الممول من الوكالة السويدية للتنمية

  .تخفيف العبء عن أهالي قطاع غزة في ظل الوضع االقتصادي الصعب
وقال رامي مهاني، مدير برنامج اإلغاثة والطوارئ، إن المشروع والذي يتم تنفيذه للمرة الثانية بتمويل 

ميع مناطق  ألف شخص من خالل توزيع الطرود الغذائية على مرحلتين في ج45سيخدم  SIDAمن 
وأشار إلى أن األمن الغذائي يعتبر من أولويات عمل اإلغاثة اإلسالمية في فلسطين، حيث تم قطاع غزة، 

 طرد غذائي منذ بداية هذا العام باإلضافة إلى العديد من األصناف األخرى 40,000تقديم ما يزيد عن 
  .مثل الحليب وغيرها لألطفال لدعمهم صحياً

2/6/2009قدس برس،   
  

  تى فلسطيني يطعن جنديا إسرائيليا جنوب نابلس   ف .34
قال شهود عيان إن قوات االحتالل اإلسرائيلي الموجودة على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالـضفة                

  . عاما بعد إقدامه على طعن جندي إسرائيلي14الغربية اعتقلت فتى يبلغ 
2/6/2009الجزيرة نت،    

  
   ال يوجد فيها مالجئ"إسرائيل" في بيوت العربية من ال%70أكثر من ": مركز حقوقي" .35

 بالمائة  70أن أكثر من     إلى   "مساواة"أشارت معطيات نشرها مركز     :  حسن مواسي  - حيفا   -باقة الغربية   
 بالمائة من المدارس العربية     30 ال يوجد فيها مالجئ ، فيما أن          في الداخل الفلسطيني   من البيوت العربية  

  . اإلطالقال يوجد فيها مالجئ على
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أن المؤسسة اإلسرائيلية حتى في حاالت الطوارئ تميز ضد العرب ، منوهـا إلـى أن             الى   المركز   هونو
ـ      2006 بالمائة من القتلى المدنيين في حرب تموز         46  ، وانـه تـم      48 على لبنان كانوا من فلسطيني ال

ا أن خدمات الطوارئ التابعة     استثناء شركات اإلسعاف األولي في المدن والقرى العربية من التدريب علم          
  .لنجمة داوود الحمراء ال تتوفر في القرى والمدن العربية 

3/6/2009الدستور،   
  

  "الوطن البديل" ترحب باقتراح حكومة هنية مواجهة  أردنية سياسية وحزبية ونقابيةقوى .36
دمت بـه حكومـة     رحبت قوى سياسية وحزبية ونقابية أردنية باالقتراح الذي تق        :  محمد محيسن  -السبيل  

  ".الوطن البديل"إسماعيل هنية في غزة بخصوص العمل المشترك مع األردن لمواجهة مشروع 
كونه " هنية"األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي الدكتور إسحق الفرحان الحكومة باستقبال            وطالب  

وأكـد   .طينية دون تمييز  يمثل الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني، وفتح حوار مع جميع األطراف الفلس          
  .أن الحركة اإلسالمية ترفض بشدة أطروحات الوطن البديل

نؤيـد  ): "أحد أقطاب التيار الوطني   (من جانبه، قال أمين عام حزب العهد السابق الدكتور خلدون الناصر          
ما نطرحه لـيس شـعارا، بـل        "، مؤكدا أن    "كل شيء وأي شيء من شأنه تعطيل مشروع الوطن البديل         

أما أن تأتي المبادرة من حركـة       : "وقال ".لينا أن نقف صفا واحدا فلسطينيين وأردنيين لمواجهته       واجب ع 
حماس فأنا أعتقد أن هذه الخطوة تشكل مدخالً إيجابياً لتصويب األوضاع بشكل كامل بين األردن وحركة                

  ".حماس
ف ضد مـشروع الـوطن      الوقو"عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن         وفي نفس الصدد، اعتبر أمين    

أكـدنا فـي    : "اهللا عبيدات  وبدوره، قال نقيب المهندسين عبد     ".البديل موقف تؤيده كافة القوى الفلسطينية     
النقابات المهنية مرارا وتكرارا أن مصلحة األردن هي مع خيار المقاومة، نظرا ألن هذا الخيار الوحيـد                 

  ".الذي يمكنه أن يتصدى لمؤامرة الوطن البديل
  3/6/2009ل، األردن، السبي

  
   حل الدولة الواحدة بحكم ديمقراطي هو األنسب للقضية الفلسطينية :الفرحان .37

قلل رئيس جبهة العمل اإلسالمي في األردن الدكتور إسحق الفرحان في تصريحات خاصة : عمان
ول من أهمية الرهان على زيارة الرئيس األمريكي إلى السعودية ومصر في إحداث تح" قدس برس"لـ

حل الدولتين هو "أن : قالونوعي في عملية السالم بالشرق األوسط، وال سيما منها القضية الفلسطينية، 
الذي تقدمت به الدول العربية ووافقت عليه الواليات المتحدة األمريكية، ولكنني شخصيا أميل لحل دولة 

وتبقى المقاومة حق . نيين بالعودةموحدة تحكم وفق نظام ديمقراطي بعد السماح لالجئين الفلسطي" فلسطين"
مشروع للشعب الفلسطيني طالما الزال االحتالل موجودا، إنما إذا صارت حلول سياسية معينة لمدد 
زمنية مثل حل الدولتين أو الدولة الواحدة على أساس هدنة فلتكن ولنترك المهمة لألجيال القادمة لتكمل 

ئيليين بيهودية الدولة العبرية بما يسمح لهم بتهجير القدس المشوار، لكن هذه كلها تصطدم بتشبث اإلسرا
  .، على حد تعبيره"من سكانها العرب، وهم يريدون بذلك كسب الوقت لفرض األمر الواقع

2/6/2009قدس برس،   
  

  حدود دولة فلسطين من النهر إلى البحراعتباريطالبون الحكومة أردنيون نواب  .38
دهم على اعتبار حدود دولة فلسطين من نهر األردن شرقا إلى حث نواب أردنيون حكومة بال: عّمان

البحر األبيض المتوسط غربا، وذلك بالتزامن مع مذكرة نيابية تدعو لسن قانون يبطل مفعول اتفاقية 
  .1994السالم األردنية اإلسرائيلية الموقعة بين البلدين في العام 
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 ودعوا كذلك الحكومة إلى إلغاء كافة القوانين   نائبا،11) 2/6(ووقع على الطلب النيابي اليوم الثالثاء 
  .واألنظمة التي صدرت في البالد عقب توقيع اتفاقية السالم مع إسرائيل

2/6/2009قدس برس،   
  

  الجامعة العربية تنتقد موقف كي مون من االنتهاكات اإلسرائيلية .39
دين لموقف األمين العام لألمم المتحدة بان       أعربت جامعة الدول العربية عن انتقادها وأسفها الشدي       : القاهرة

كي مون السلبي تجاه تقرير األمم المتحدة بشأن التحقيق في االعتداءات اإلسـرائيلية علـى المؤسـسات                 
وقـال األمـين    . خالل العدوان على غزة   " األونروا"الدولية وخاصة على وكالة غوث وتشغيل الالجئين        

لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن         العام المساعد لجامعة الدول العربية      
األمين العام لألمم المتحدة يريد أن يتسلم تقرير فريق التحقيق التابع لألمم المتحـدة، لكنـه ال يريـد أن                    "

  ".على جرائمها، ويردد أن هذا التقرير ليس للمقاضاة" إسرائيل"يستمر في إجراءات محاسبة 
ان صبيح الممارسات اإلسرائيلية في المسجد األقصى وخاصة الجولة التي قـام بهـا              وفي سياق آخر، د   

  ".إجراءات غير مسبوقة على اإلطالق"خبراء آثار إسرائيليون داخل المسجد المبارك، ووصفها بأنها 
  3/6/2009الخليج، 

  
  عريضة  عن السالم لكن خطوط محددة أوباما خطة منال ننتظر: أبو الغيط .40

أخذت زمام  "ثنى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، على موقف إدارة اوباما التي              أ: القاهرة
، ولم تنتظر هـذه االدارة  "إسرائيل"المبادرة لوضع مفهومها لما يجب أن تكون عليه التسوية بين العرب و 

 غداً الخمـيس،    وحول خطاب أوباما في القاهرة    ". من األطراف االخرى أن تملي عليها ما يجب ان تفعله         
إننا ال ننتظر أن يعلن أوباما خطة محددة واضحة المعالم عن السالم لكن             "قال وزير الخارجية المصري     

  ".نتوقع ان يعلن خطوطاً عريضة تؤكد قيام هذه االدارة بحسم القضية الفلسطينية
  3/6/2009الحياة، 

  
  د المقاومةالمؤتمر القومي اإلسالمي يدين التعاون األمني مع االحتالل ض .41

التعاون مع قوات االحتالل اإلسرائيلي ضـد       "أدان المؤتمر القومي اإلسالمي، أمس،      :  وكاالت -بيروت  
، "شـديدة الخطـورة   "، معتبراً تصريحات قادة السلطة وأجهزتها األمنية بهذا الشأن          "المقاومة الفلسطينية 

هذه الواقعة  "وحذّر البيان من أّن     . حتاللينبذ التعاون األمني مع اال    " موقف حاسم "إلى  " فتح"داعياً حركة   
 الفلسطيني في القاهرة، ألّن أي وحدة وطنية ال يجوز أن تقوم            -الخطيرة وّجهت طعنة للحوار الفلسطيني      

كما أّن صدور إعـالن رسـمي يتفـاخر بـدهم موقـع             . على أساس تجريم المقاومة ومطاردة خالياها     
يا المقاومة واعتقال أعضائها أو قـتلهم، معتبـراً المقاومـة           المقاومين، ويؤكد التصميم على مطاردة خال     

               مخالفة للقوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية فقط بعد تشكيل حكومة سالم فياض األولى؛ يشكل استثناء
خطيراً في تاريخ الشعب الفلسطيني من حيث اإلقرار بالتعاون األمني مـع قـوات االحـتالل لتـصفية                  

يستنكر هذه السياسة، ويرى فيها تهديداً لوحدة الشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية           "وقال إنه   ". المقاومة
جميع فصائل المقاومة الفلسطينية والسيما حركة فتح، إلى اتخاذ موقف حاسم ضد            "ودعا البيان   ". برمتها

  ".يةهذه السياسة المضادة لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، ولمنطلقات كل الفصائل الفلسطين
  3/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  ترحيب بزيارة أوباما وأساتذة يلوحون بالقوة لمنع كوهين من دخول جامعة القاهرة .42
عرب أهمية الزيارة التي سـيقوم بهـا         أكد مسؤولون ودبلوماسيون    :  محمود جمعة، أحمد علي    -القاهرة  

  عالمين العربي واإلسالمي، وذلك مـن لمصر الخميس وتوجيهه خطابا لل أوباما    الرئيس األميركي باراك
اإلدارة الـسابقة برئاسـة      مع اإلدارة الحالية وتحسين الصورة السلبية التي خلفتهـا  أجل مد جسور الثقة  

، إلى ضرورة أن "العرب"والدبلوماسيون، في تصريحات لـ    ودعا هؤالء المسؤولون . جورج بوش االبن
طلقها الرئيس األميركي باراك أوباما تجاه القضايا العربية واإلسـالمية          أ اإليجابية التي    تقترن اإلشارات   

الـدولتين     ما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل خاصة    باألفعال
عادل الشامل وتحقيق السالم ال   االستيطان اإلسرائيلي وإخالء جميع دول المنطقة من أسلحة الدمار ووقف 

لمحك والمعيار الذي ستحكم به الـشعوب العربيـة          ا   والدائم بالمنطقة، وذلك على اعتبار أن ذلك سيكون        
   . األميركي   واإلسالمية على الرئيس 

ومن ناحية أخرى، تسببت دعوة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة للسفير اإلسـرائيلي بالقـاهرة          
بين صـفوف    س األميركي باراك أوباما غدا الخميس في أزمة شديدة          شالوم كوهين لحضور خطاب الرئي     

   .دخول كوهين جامعتهم العريقة أساتذة جامعة القاهرة الذين هدد بعضهم باستخدام القوة والتظاهر لمنع 
  3/6/2009العرب، قطر، 

  
 قوات األمن المصرية تكثف انتشارها على طول الحدود : رفح .43

ات األمن المصرية من انتشارها على طول الشريط الحدودي الفاصل بين           كثفت قو :  محمد الجمل  -رفح  
األراضي المصرية والفلسطينية جنوب محافظة رفح، خالل األيام الماضية، السيما قرب بوابة صـالح              

وأكد شهود عيان أن عمليات بحث وتمشيط مكثفة أجرتها القوات المـصرية            . الدين الحدودية ومعبر رفح   
الحدودي، خالل اليومين الماضيين، وأوضحوا أن اإلجراءات المذكورة ترافقت مـع           على طول الشريط    

تواصل الحملة المكثفة التي تنفذها السلطات المصرية ضد أنفاق التهريب، خاصة فـي محـيط منطقـة                 
  .البراهمة جنوب المدينة

  3/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  الي غزةالهالل األحمر اإلماراتي ينفذ برنامجاً إغاثياً أله .44
شرعت هيئة الهالل األحمر بتنفيذ برنامج إغاثي لمـصلحة أهـالي           :  وام - حسين الصمادي    -أبوظبي  

غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة األوقاف الفلسطينية ولجنة المساعدات واإلغاثة المشكلة مـن طـرف             
ت الطبية لسد العجز الذي تشكو      السلطة الوطنية الفلسطينية، سعياً من الهيئة الى توفير األدوية والمستلزما         

منه المستشفيات والمراكز الصحية داخل القطاع وتحسين الظروف اإلنسانية وتأمين أفـضل الخـدمات              
وأكد صـالح   . العالجية للمرضى واألسر الفلسطينية تضامناً مع معاناة الشرائح المتضررة داخل القطاع          

 الهيئة قامت بتحويل مبـالغ نقديـة لـسرعة شـراء            محمد المال، األمين العام لهيئة الهالل األحمر، أن       
المساعدات وتوزيعها داخل القطاع بالتنسيق مع محمد الهباش وزير األوقاف الفلـسطيني رئـيس لجنـة            
المساعدات، واإلغاثة المشكلة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية مشيراً إلى اآلليات التي تم وضعها من               

  .يصال المساعدات لألسر والشرائح اإلنسانيةالجانبين لضمان سرعة ومرونة إ
  3/6/2009الخليج، 
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  الحل مع نتنياهو الصبر والدبلوماسية : أوباما  .45
محمد سعيد، ووكاالت االنبـاء، أن الـرئيس االميركـي     نقال عن مراسلها 3/6/2009الدستور،  ذكرت  

ات المتحدة قادرة على العمـل      امس عن ثقته بان الوالي    " بي بي سي  "باراك اوباما أعرب في حديث بثته       
سـتتمكن مـن    "وقال ان الواليات المتحدة     . العادة مفاوضات السالم االسرائيلية الفلسطينية الى مسارها      

ليس من مصلحة الفلسطينيين وحدهم ان تكون لهـم         "، مضيفا انه    " اعادة المفاوضات بجدية الى مسارها    
وللواليات المتحدة مصلحة في ان تـرى       ..  الوضع دولة ، لكن لالسرائيليين ايضا مصلحة في ان يستقر        

وردا على سؤال عن رفض الحكومة االسرائيلية تجميـد         ". دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سالم وامن       
والنتائج ال تـأتي    . الدبلوماسية ، عمل طويل النفس دائما     "االستيطان دعا اوباما الى التحلي بالصبر وقال        

ال "وقـال   ". الدبلوماسية المباشـرة  "ضل طريقة للتوصل الى ذلك هي استخدام        ، معتبرا ان اف   " ابدا سريعا 
اريد ان احدد جدوال زمنيا مصطنعا لكننا نريد التأكد من اننا سنتمكن قبل نهاية العام من رؤية تطور جاد                   

ان الواليات المتحدة ال تستطيع فرض قيمها على دول اخـرى لهـا             "واضاف  ". لعملية تتيح المضي قدما   
  .. اريخ مختلف وثقافة مختلفةت

في وقت يواصل فيه الدفع باتجاه إقامة       "  إسرائيل"إلى ذلك ، أكد أوباما أن الواليات المتحدة ملتزمة بدعم           
وقال فـي مقابلـة مـع       . دولة فلسطينية ووقف للنشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة         

، ولـدينا اعتقـاد   "  إسرائيل" أعتقد أن علينا أن نغير دعمنا القوي لـال"اإلذاعة القومية األميركية العامة     
إلى جانب تجميـد    " وأعتقد أن هذا سيتطلب حل الدولتين     .. راسخ بإمكانية أن تسفر المفاوضات عن سالم      

توسيع المستوطنات اإلسرائيلية بما في ذلك النمو الطبيعي ، ومن الناحية الفلسطينية يتطلب إحراز تقـدم                
." حالة التحريض التي تثير قلق اإلسـرائيليين الـذي يمكـن تفهمـه            "لمجال األمني وإنهاء ما سماه      في ا 

مـن  "وقـال   " الحب القاسـي  "تتطلب ما سماه بعض     " إسرائيل"وأوضح أن عالقات الواليات المتحدة مع       
مـا ينبغـي أن     وأعتقد أنه كانت هناك أوقات لم نكن أمناء فيها مثل         .. شروط الصديق الجيد أن يكون أمينا     

نكون إزاء حقيقة أن المسار الحالي في المنطقة سلبي للغاية ليس فقط بالنسبة للمصالح اإلسرائيلية وإنمـا                 
  ." األميركية أيضا

مع مـرور   "واشنطن، جويس كرم أن أوباما أكد أن         نقال عن مراسلها في    3/6/2009 الحياة،   وأضافت
وسـتواجه  "  إسرائيل"ن سيستمر التهديد العسكري ضد      الوقت وفي حال عدم تحقيق سالم مع الفلسطينيي       

من المهم أن نكون واضحين حول ما يستوجب السالم ومن دون           "واعتبر أن   . "مشاكل خانقة على حدودها   
د واشـنطن   وأبدى اسـتعدا  . "مراوغة أو إعطاء االنطباع بأننا نتوقع تنازالً من طرف واحد وليس اآلخر           

ـ  (تبنت شروط الرباعية     في حال    لالنخراط مع حركة حماس    ونبـذ العنـف    "  إسـرائيل "أي االعتراف ب
  ).والتزام االتفاقات السابقة منعها

  
  خطابي لن يحل المشاكل في منطقة الشرق األوسط: أوباما .46

خفض الرئيس األميركي باراك أوباما من سقف التوقعات لخطابه المنتظر، قائال في مقابلة مـع               : وكاالت
ودعـا إلـى عـدم      ، إن الهدف من خطابه محاولة خلق حوار أفضل مع المسلمين         قناة تلفزيونية فرنسية    

وفي السياق قلل المتحدث باسـم      . التعويل كثيرا على خطاب واحد لتسوية مشاكل منطقة الشرق األوسط         
البيت األبيض روبرت جيبس من نتائج خطاب أوباما وإمكانية حـدوث تغييـر سـريع فـي العالقـات               

وأشارت مصادر رسمية أميركية إلى أن أوباما سيسعى جاهدا في خطابه           ". اإلسالمياألميركية مع العالم    
المنتظر إلى إصالح عالقات بالده مع العالم اإلسالمي، حيث من المتوقع أن يتطرق للحديث عن قـضايا                 

  ".عملية السالم الفلسطيني اإلسرائيلي والتطرف واإلرهاب"صعبة مثل 
  3/6/2009نت، .الجزيرة
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 إن قضية التوسع االستيطاني غير مقبولة عند أوباما: ميتشل .47
ـ          :  نظير مجلي  -تل أبيب  وزير الـدفاع   قال جورج ميتشل، مبعوث الرئيس أوباما إلى الشرق األوسط، ل

 إنه ونتنياهو وبقية الوزراء يجب أن يدركوا حقيقة الموقف في اإلدارة األميركية             اإلسرائيلي، إيهود باراك  
سع االستيطاني غير مقبولة بالنسبة إلى أوباما وإدارتـه، ال فـي المـستوطنات              الجديدة، وإن قضية التو   

وقال له إن القـول إن تجميـد االسـتيطان          . المعزولة وال في المستوطنات الحدودية وال حتى في القدس        
ليـست دولـة    "  إسرائيل"ليس مقبوال، ألنه يعني أن      "  إسرائيل"يؤدي إلى عدم االستقرار في الحكم في        

أن تساعد الواليات المتحدة في سعيها لتغييـر نظـرة          "  إسرائيل"وأوضح ميتشل أن على حكومة      . نقانو
 ".إسرائيل"العالم العربي نحو 

3/6/2009الشرق األوسط،   
  

  تدعمان بقوة معاودة مفاوضات السالم في الشرق األوسط" إسرائيل"روسيا و: الفروف .48
أعلن وزيـر الخارجيـة الروسـي       : الوكاالت، أرناؤوطعبدالرؤوف  : موسكو، رام اهللا ، القدس المحتلة 

سيرجي الفروف أمس أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط قد تجتمع على المستوى الوزاري               
. تدعمان بقوة الجهود التي تبذل السـتئناف المحادثـات        "  إسرائيل"مؤكدا أن روسيا و   ، في يونيو الجاري  

إلى تقدم  ، ع نظيره االسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي يزور موسكو حاليا        في ختام لقاء م   ، وأشار الفروف 
وأكد أيضا لنظيره االسـرائيلي أن      . في مشروع تنظيم مؤتمر حول الشرق األوسط هذا العام في موسكو          

روسيا تبيع أسلحة لدول في الشرق األوسط فقط إذا تأكدت من أن هذه الدول ال تهـدد االسـتقرار فـي                     
  .المنطقة

3/6/2009وطن، السعودية، ال  
  

  هناك قناعة أوروبية بدعم خيار الدولتين: وزير خارجية ألمانيا .49
ـ          :  برلين -عهود مكرم     أن  "عكـاظ "أفاد وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير في تصريح لـ

 عبد اهللا بن عبد     أوروبا تراقب باهتمام كبير القمة السعودية األمريكية بين خادم الحرمين الشريفين الملك           
وعبـر  . العزيز والرئيس باراك أوباما اليوم، متوقعا أن تعطي دفعة جديدة وقوية لعملية السالم المتعثرة             

عن رغبة ألمانيا واالتحاد األوروبي في عودة المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية، وإحـداث اختـراق               
بدعم خيار الدولتين، ووقف بناء المـستوطنات       وأقر بأن هناك قناعة أوروبية      . إيجابي فى عملية التسوية   
مضيفاً أن المحادثات التي سيجريها الرئيس األمريكي في المملكة ستضع النقاط           . التي تعيق جهود السالم   

  .على الحروف لما ينبغي أن تكون عليه العالقات المستقبلية مع منطقة الشرق األوسط
3/6/2009عكاظ،   

  
  من األراضي الزراعية على حدود غزة % 30تبتلع أكثر من " إسرائيل": "ساينس مونيتور" .50

على " إسرائيل"نقلت كريستيان ساينس مونيتور تحذير األمم المتحدة من أن المنطقة األمنية التي تفرضها              
مـن األراضـي الزراعيـة      % 30 تبتلع أكثر مـن      -ألغراض تقول إنها أمنية   -الحدود مع قطاع غزة     

ال نستطيع أن نزور تلـك      "ع بمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة        وقال مدير المشاري  . بالقطاع
وتابع محمـد   ". المنطقة لتقييم حجم الدمار الذي لحق بها من جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة             

الحرب فاقمت دون شك حجم الدمار باألراضي الزراعية وخاصة الحدودية منها، ال سـيما أن               "الشتالي  
مزارعين ال يستطيعون أن يعودوا إليها إلعادة زراعتها ألنها خطرة جدا، فالجنود اإلسرائيليون يطلقون              ال

ل األممي المنطقة األمنية بأنها تمتد بعمق ما        وووصف المسؤ ". النار على كل شيء حتى الكالب واألغنام      
ـ             2.5يقارب   شرقية، رغـم أن     كيلومتر داخل األراضي شمال غزة، وحـوالي كيلـومتر بالمنـاطق ال
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كما أشار الشتالي إلى أن الحرب االخيرة وسـعت         . المنشورات تعلن عن مسافة قدرها ثالثمائة متر فقط       
  .المنطقة األمنية، ودمرت قطاع الزراعة في غزة

2/6/2009الجزيرة نت،   
  

  رشوة سياسية لها ما بعدها.. أوباما في القاهرة .51
  ياسر الزعاترة

المصرية احتفـاال باختيـار     » القومية«يرين تلك الزفة التي نظمتها الصحف       تابعنا خالل األسبوعين األخ   
الرئيس األميركي أوباما للقاهرة نقطة انطالق نحو مخاطبة العالم العربي واإلسالمي، ومكاناً يعلن فيـه               
خطته أو مبادرته للتسوية في المنطقة، وهي زفة تعكس الحساسية الرسمية لمسألة الدور الذي تضطلع به                

  .مصر في العالم العربي والمحيط اإلقليمي
من المؤكد أن قرار الرئيس األميركي زيارة الرياض قبل توجهه إلى القاهرة قد شكل خيبة أمـل لهـذه                   
األخيرة، لكنها ستتجاوزه على األرجح معتبرة أنها تظل المحطة الرئيسة ما دام الخطاب سيوجه من حرم                

ية بالغة األهمية، وهذه الخصوصية التي منحها أوباما للقـاهرة          في القاهرة سنشهد صفقة ضمن    . جامعتها
ستواجه بكرم مصري غير عادي، ال سيما أنها ستأتي على األرجح ومعها ما يـشبه الـضمانات بعـدم                   
الضغط على النظام في مجال اإلصالح، حتى لو اضطر أوباما وفاء لمنظومته الديمقراطية إلى إطـالق                

 الحرية واإلصالح، األمر الذي يمكن التسامح معه مصرياً مـا دام الخـط              بعض الكلمات الفضفاضة عن   
الحقيقي هو منح النظام ضوءاً أخضر لترتيب بيته الداخلي بالطريقة التي يراها، بما فـي ذلـك تـشديد                   

  .القبضة األمنية في مواجهة المعارضة، وعلى رأسها اإلخوان
 أن يدعم التحالف العربي المعتدل في مواجهة إيران،         في مقابل تلك المزايا، سيكون على النظام المصري       

ربما على نحو يقنع تل أبيب بعدم التسرع في إجراء معالجة عسكرية لملفها النووي، إضافة إلى مساعدة                 
واشنطن ما أمكن في سياق ترتيب أوراقها األخرى في المحيط العربي واإلسالمي، مـن العـراق إلـى                  

  .الباكستان وأفغانستان إلى الصوم
أما األهم من ذلك فهو دعم مساعي أوباما إلنجاز تسوية سياسية في المنطقة، األمر الذي سـيترجم فـي                   
تسويق خطته الجديدة على العالم العربي، وهي خطة عنوانها التطبيع المبكر مع الدولة العبريـة، مقابـل     

ية علـى رأسـها حـق       المضي في برنامج تفاوضي ال يكتفي بشطب عناصر أساسية في المبادرة العرب           
العودة، بل يضيف إلى ذلك إحالة للقضايا الحساسة األخرى إلى التفاوض الثنائي، وهي سياسـة باتـت                 
معتمدة منذ زمن عند األميركان وعنوانها تجاوز القرارات الدولية وحشر التسوية في المفاوضات الثنائية              

  .بصرف النظر عن نتائجها
طرف ليبرمان وتصريحات نتنياهو المستخفة بالفلسطينيين والعرب،       سيكون على القاهرة أن تتجاوز عن ت      

وترحب بمبادرة أوباما، مبررة ذلك بضرورة إحراج الحكومة اإلسرائيلية أمام المجتمع الـدولي، وزرع              
بعض التناقض بينها وبين إدارة أوباما، وهي سياسة مجربة بالطبع، حيـث ثبـت أن شـيئاً ال يحـرج                    

ين يستندون إلى دعم ال محدود في األروقة السياسية األميركية، بدليل أن الكونغرس             اإلسرائيليين، هم الذ  
  .بجناحيه الديمقراطي والجمهوري ال يجتمع إال على دعم المصالح اإلسرائيلية

لنالحظ هنا الفرق بين السياسة المصرية أيام التحالف الثالثي مع السعودية وسوريا بعد قمة اإلسـكندرية                
م كانت تصر على رفض التطبيع المبكر قبل إنجاز التسوية على رغم عالقتها مع الدولة               ، يو 1994عام  

إلى ذلك ستواصل مصر تنفيذ     . العبرية، وبين سياساتها هذه األيام التي ستقبل بذلك، بل قد تبشر به أيضاً            
العمل بكـل   ، والتي تتمثل في     2006المهمات التي تضطلع بها منذ انتصار حماس االنتخابي مطلع العام           

جد واجتهاد على شطب هذا االستحقاق من القاموس السياسي الفلسطيني، مع تكريس التناقض القائم بـين         
ما يعرف بمحور االعتدال العربي، وبين محور المقاومة والممانعة، وذلك تحت الفتة أن هذا األخير هو                



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1454:         العدد       3/6/2009األربعاء  :التاريخ

اً هو سكوت القاهرة بعد اسـتقبالها       ما يؤكد ذلك أيض   . حصان طروادة لتوسيع النفوذ اإليراني في المنطقة      
نتنياهو على تصريحاته المتعلقة بالتفاهم العربي اإلسرائيلي على مواجهة إيـران، فـضالً عـن جملـة                 

  .المعارك التي وقع ترتيبها ضد حزب اهللا، ثم ضمت إليها حماس وبعض الدول العربية األخرى
ون هامشياً بحال، بينما سيصب في مـصلحة        خالصة القول هي أن ثمن حضور أوباما إلى القاهرة لن يك          

الدولة العبرية التي تهدد بدورها النفوذ اإلقليمي المصري أكثر من إيران في حال نجحت مساعي التطبيع                
  .والتسوية في إنجاز صفقة ال يختلف اثنان على حقيقة كونها مشوهة وبائسة إلى حد كبير

 3/6/2009العرب، قطر، 
  

  الصاروخ هدف أم وسيلة؟ .52
  مصطفى الصواف 
حدثني أحد األصدقاء بضرورة الكتابة عن الصواريخ، وهذا الصديق صحفي؛ ولكنه ال يقدر على الكتابة               
ألسباب مرضية يعاني منها في البصر، ندعو اهللا أن يمن عليه بالشفاء، ولكن هذا الموضوع لم يكن غائباً               

  .ضوععن بالي، إال أن  الظروف لم تكن مهيأة للحديث في هذا المو
لكن قررت هذا اليوم الكتابة ، كنوع من التوعية وتحقيق أكبر قدر من الفائدة من هذا الـصاروخ عنـد                    
استخدامه، وكيف يمكن أن نحول هذا الصاروخ إلى سالح رادع للعدو، بحيث يأتي بأكله ويعمل له ألف                 

  .حساب
هيبته، ومن هنا ننطلـق مـن   الصاروخ مهم في حسابات المقاومة، ولكن هذا الصاروخ يجب أن يحتفظ ب          

هل الصاروخ هدف أم وسيلة؟، هل أشكال المقاومة العسكرية والسياسية والمدنية هدف أم             : السؤال التالي 
  .وسيلة؟

ال يختلف عاقالن على أن أياً من أدوات المقاومة عند استخدامها يكون لها هدف من هذا االستخدام يراد                  
دوات القتالية، ألن الصاروخ سالح اسـتراتيجي، اسـتخدامه         تحقيقه، وللصاروخ خصوصية عن بقية األ     

يكون بحسابات استراتيجية بعيدة المدى يجب أخذها في عين االعتبار عندما نريد استخدامه في مقاومـة                
  .االحتالل

ويجب أن ال يستخدم إطالق الصواريخ هكذا عنترية أو إثبات ذات، دون أن يكون هناك هدف استراتيجي         
ة إلى تحقيقه وجعل الصاروخ وسيلة لردع العدو، لذلك يجب أن يكون هناك حسابات دقيقة               تسعى المقاوم 

  .لدى المقاومة عند إطالق الصواريخ
لسنا ضد إطالق الصواريخ على االحتالل، ولكن يجب أن يتم دراسة األمر بجدية وإعادة تقييم للمرحلـة                 

فالعدوان قاعدة أساسية في تفكير ونهج العدو       الماضية، صحيح أن العدو ال يحتاج إلى مبررات لعدوانه،          
الصهيوني، وما تقوم به المقاومة هو دفاع عن النفس، ودفاع عن الشعب، ولكن ما يغري العدو ليبـرر                  
هو أمام الرأي العام الدولي أن عدوانه نتيجة إطالق الصواريخ على البلدات الصهيونية المجاورة لقطاع               

لصاروخ سالحاً رادعاً، المطلوب أن نعيد النظر في التجربة السابقة بشكل           غزة، فإذا اتفقنا أن نجعل من ا      
فيه مصلحة عامة وكذلك بطريقة ال نجعل من سالح الصواريخ سالحاً بال قيمة استراتيجية ناتجـة عـن                  

  .عشوائية االستخدام وغياب الهدف
على ضبط الميدان مـن     مطلوب من حركة حماس رائدة المقاومة، وهي من يتولى قيادة الحكومة العمل             

خالل التفاهم مع قوى المقاومة، وتنسيق المواقف ووجهات النظر، والعمل على تقنين وترشـيد إطـالق                
الصواريخ والعمل على جعلها سالحاً رادعاً واستراتيجياً واستخدامه في الوقت والزمان المناسبين، كمـا              

 قوته أو الرأس المتفجر فيه حتى يكـون ذا          أنه مطلوب العمل على تطوير هذا السالح، سواء في مداه أو          
  .قيمة رادعة ومؤثرة ويحسب له حساب
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كما أنه مطلوب من حماس أن تعمل على مساعدة القوى المقاومة على تطوير صناعة الصواريخ، طالما                
أن حماس هي حاضنة المقاومة وحاميتها، ولن يكون هناك عيب لو قامت حماس بمتابعة ميدانية ومساءلة                

موعة من المقاومة تخرج عن االتفاقيات الوطنية بين قوى المقاومة، وتبيان الخطأ في الخروج عن               أي مج 
االتفاق، والمضار الناتجة عن هذا الفعل، والعمل على توضيح األمر للجميع، فليس الصاروخ هدفاً فـي                

  .حد ذاته، وإذا فقد قيمته يصبح بال فائدة
 لماذا عندما كانت السلطة زمن الراحل أبو عمـار، أو أبـو             وقد يسخر البعض مما نقول، ويطرح سؤاالً      

مازن تطالب بوقف الصواريخ كانت تثور ثورة حماس والمقاومة؟، وأنا هنا أقول أن الطـرح مختلـف،                 
هذه الدعوة ليست لوقف هذا النوع من أدوات المقاومة، إنما دعوة للترشيد وللتقييم وجعل هـذا الـسالح                  

فيفقد قيمته، ولكن يجب أن نجعـل منـه         ) على الحامي والبارد  ( ، وأن ال يستخدم     أكثر تأثيراً على العدو   
وسيلة نحقق منها هدفاً أال وهو أن يكون هذا الصاروخ سالحاً رادعاً ومهاباً من قبل العدو، ولكن دعوات                  

ال السلطة السابقة كان تهدف إلى إنهاء أي مقاومة مسلحة وهذا في عرف الشعوب المحتلة غير جـائز و                 
يمكن االستجابة له، ولكن أن نحدد األدوات المناسبة ونقوم بتفعيـل هـذه األدوات فهـذا أمـر مقبـول                    

  .ومطلوب
ومن هنا ندعو حركة حماس أن تتولى أمر تنظيم هذه المسألة كونها التنظيم األقـوى والمـسيطر علـى                   

 المقاومة أن تـسعى     األرض والحريص قبل ذلك على المقاومة ومصلحة الشعب الفلسطيني وعلى القوى          
  . من جانبها نحو بحث الموضوع مع حماس من كل جوانبه حتى تنجح المقاومة في تحقيق أهدافها
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للشرق االوسط، وال يعلـم     " خطبة رؤيا "لم يحدث منذ سنين ان رئيس الواليات المتحدة يوشك ان يخطب            
ذات مرة  . احد في سفارة اسرائيل في واشنطن، وال في مكاتب الحكومة في القدس ما الذي سيقوله هناك               

في اطار العالقات الحميمة الخاصة، كانت العادة ان يرمز البيت االبيض على االقل الى السفارة رمـزا                 
لكن ذلـك   . الخطبةما، ان لم يكن ملخصا صغيرا، عن الموضوعات المتعلقة باسرائيل التي ستظهر في              

  .انقضى
فاالدارة الحالية تستدعي الـى     . يجري على المنظمات اليهودية ايضا عند الرئيس الجديد تأديب من جديد          

من اولئك الذين وجهة انظـارهم      . اللقاءات في البيت االبيض الزعماء الذين تريد حقا الحديث اليهم فقط          
  . فهو يقرر أي قيادة يرعاها.من الوسط الى اليسار بحسب المفاهيم االسرائيلية

شخص ايهـود   . لهذا فان مثول وزير الجيش في  واشنطن ليس سفرا رسميا مهما فقط بل زيارة حاسمة               
باراك لتقليل االضرار ووقف الطوفان، وهو يعتمد على نظم العالقات الشخصية له بكثير مـن القيـادة                 

، ورئيس مجلس االمـن القـومي الجنـرال         بأناس مثل وزير الجيش غيتس    . االميركية وال سيما االمنية   
  . جونس، والمبعوث الخاص الى الشرق االوسط جورج ميتشيل واخرين

الرجل الذي يمثل االلتزامات االسـرائيلية لــ        . يرى االميركيون من جهتهم باراك المعتدل في الحكومة       
ميد البناء وعن ازالـة     الرجل المسؤول مباشرة عن صنع النظام في المناطق، وعن تج         ". دولتين للشعبين "

  .المواقع االستيطانية غير القانونية
ال يتوقع االميركيون   . جمعت وزارة الخارجية مادة كافية عن نظام العالقات الخاص بين باراك ونتنياهو           

انظـر كيـف عـالج      . فما عادوا يهتمون بوعود اخرى مكتوبة في الثلج       . من باراك كالما فقط بل افعاال     
السبوع رجال حماس في قلقيلية، وأنتم ما زلتم تخادعون في تجميد البناء، سيقول لـه             رجال السلطة هذا ا   

  .تتحدث هذه االدارة عن تجميد تام. ميتشيل، وينتظره حمام ايضا من نائب الرئيس جو بايدن
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 سيحاول باراك ان يزعم وجود التزامات من االدارة السابقة، وانه توجد رسائل من الرئيس بوش الـى                 
فباراك اوباما غير مهتم حقا بمـشكالت الـوالدة فـي           . اسرائيل لكن لست اخال ان هذا سيساعد      حكومة  

  .المستوطنات
. للوصول واشنطن قبل ان يقلع اوباما الى منطقتنا، قدم باراك مناورة الجبهة الداخلية الكبرى بيوم واحـد     

. يصعب على اسرائيل الثبات لهـا     فهو يؤمل ان ينجح في اقناع االدارة باال تلتزم للزعماء العرب امورا             
. وربما عندما يلتقي رئيس مجلس االمن القومي في البيت االبيض، يفتح الباب فجـأة ويـدخل الـرئيس                 

  .وربما، ربما تنشأ هنالك فرصة اليهود باراك ليلين باراك اوباما
يجـب لمـوازاة    سيحاول وزير الجيش ان يقنع االدارة بأنه        . ال يحل ان ننسى الحاح الموضوع االيراني      

القناة الدبلوماسية االستمرار على ضغوط اقتصادية وسياسية على االيرانيين، لكن بغيـر التـزام جـدي                
ستكون زيارة باراك اضاعة للوقت فضال      . حقيقي، في القضية المهمة جدا لالميركيين وهي المستوطنات       

  .عن انها ستعمق الشقاق
يض، رام عمانويل مع مسؤولين كبار من القيادة اليهودية في          في لقاء اجراه اخيرا رئيس تدبير البيت االب       

أبـي مـن مواليـد      . خدمت متطوعا في الجيش االسرائيلي    . اسمي رام اسرائيل عمانويل   : "واشنطن قال 
لكن يجب علـيكم ان تـصغوا جيـدا وأن تفهمـوا أن قـصة               . لن نتخلى عن أمن دولة اسرائيل     . البالد

  .أكثر عاد يمكن اللعب ما. المستوطنات هذه يجب ان تنتهي
  "يديعوت احرونوت"
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