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 وسقوط أحد أفراد األمن"... القسام"أمن السلطة في قلقيلية يحاصر ويشتبك مع كتائب  .1
مصادر أمنية فلسطينية أفادت بمقتل عنصر من جهاز أن  ،قلقيلية من  4/6/2009  قدس برس،ذكرت

 عدد آخر، في اشتباك مازال متواصالً مع مجموعة من المقاومة وإصابة، األمن الوطني التابع للسلطة
وقد شهد أحد األحياء في قلقيلية  .فة الغربية المحتلةضشمال ال تحصنت في منزل في حي بمدينة قلقيلية

 الفلسطيني وعدد من المسلحين ترجع بعض المصادر أنهم األمن أفرادات صباح اليوم الخميس بين اشتباك
  ".كتائب عز الدين القسام"من 

 الفلسطينية تغلق حي بنك فلسطين في الجهة الجنوبية الغربية األمنوبحسب شهود عيان؛ فإن قوات 
 البنايات، ذكرت بعض المصادر أن دىإحلمدينة قلقيلية، حيث تقوم بمحاصرة عدد من المسلحين في 

 جيب عسكرياً ترافقها المئات من عناصر 70وذكرت مصادر محلية إن أكثر من  .عددهم ثالثة مسلحين
من أجهزة أمن السلطة تحاصر منزل المعتقل لديها عبد الفتاح شريم بزعم وجود أحد المطلوبين بداخله 

  .وهو محمد حسام عطية
ري، الناطق باسم األجهزة األمنية أن قوات كبيرة تحاصر منزالً يتحصن فيه أكد العميد عدنان الضميو

، على أن )4/6(وشدد الضميري، في تصريح صحفي له صباح اليوم الخميس  ،"القسام"عدد من مقاومي 
قوى األمن لن تتهاون مع كل من يحاول افتعال الفوضى، والعودة باألراضي الفلسطينية إلى عهد الفلتان "

وأعلن عن مقتل عنصر من قوات األمن في االشتباكات التي دارت مع  .، على حد تعبيره"نياألم
إن : "وقال .المقاومين في المنزل المحاصر، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف قوات األمن

قوة من األجهزة األمنية تعرضت صباح اليوم، إلطالق الرصاص من قبل مجموعة خارجة عن القانون 
  .، حسب قوله"نما كانت تقوم بعملها االعتيادي في شارع كفار سابا في مدينة قلقيليةبي

المصادر قالـت أن إشـتباكات مـسلحة دارت بـين           ، أن   قلقيلية من  1/6/2009 ،وكالة سما  وأضافت
حيث حاصـرت األجهـزة األمنيـة       ، مجموعة من كتائب القسام وأفراد األجهزة األمنية في مدينة قلقيلية         

واوضـحت المـصادر أن      .ن من كتائب القسام بالقرب من لجنة زكاة قلقيلية في البلدة القديمـة            عنصري
وسط إشتباكات عنيفة   ، وهما من كتائب القسام   ، ومحمد أبو عطية  ، األجهزة األمنية حاصرت إياد االيلكي    

الت مـستمرة   حيث قتل أحد أفراد االمن الوقائي خالل االشتباكات التي ما ز          ، دارت منذ ساعات الصباح   
 .وقالت المصادر األمنية ان هناك عددا من الجرحى من قوات األمن، إصابة أحدهم خطرة              .لغاية اللحظة 

  .وقامت اجهزة االمن باحضار بعض اهالي المسلحين في محاولة القناعهم بتسليم انفسم
قلقيليـة المـسؤولية    فـي   " جهاز األمن الوقائي  "قائد  " حماس"من جهتها حملت حركة المقاومة اإلسالمية       

الذين تحاصرهم قوات األمن الفلسطيني في حي شريم بالمدينة، مؤكدة          " القسام"الكاملة عن حياة مطاردي     
أن ما يجري هـو محاولـة       " على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صحفي            

عدم تسليم أنفسهم مشددا    " حماس"ء حركة   كما طالب أبو زهري أبنا    ". القسام"اغتيال لثالثة من قادة كتائب      
  . على أن هذه األجهزة تسعى إلى ضرب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية

 دايتـون مـن     –إننا نحذر عصابات عبـاس      "في تصريح صحفي عاجل     " كتائب القسام "من جهتها قالت    
  ". ارتكاب جريمة جديدة في قلقيلية

  
  دعوه لزيارة غزة والتواصل مع حماسوباما وتأخارجية المقالة ترحب ب .2

 أوباما باراك األمريكي الرئيس إلى وجهت وزارة الخارجية في الحكومة المقالة رسالة مفتوحة :بيت لحم
. وجاء في الرسالة التي وجهها د.  من القاهرةواإلسالميعشية خطابه المرتقب الموجه للعالمين العربي 
 والتي "معاً"وكالة  وخص بها األمريكية المقالة للرئيس أحمد يوسف وكيل وزارة الشؤون الخارجي

ستسلم للرئيس أوباما من خالل الوفد األمريكي الزائر إلى غزة والمغادر إلى القاهرة ظهر 
وباما لرفع الحصار ووقف االستيطان والتواصل مع حماس إلثبات حسن نوايا أدعوة ، ]الخميس[اليوم
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خطوة حل القضية الفلسطينية هو المدخل ألية عالقات جادة وإيجابية  ارواعتب .اإلدارة األمريكية الجديدة
  .مع العالمين العربي واإلسالمي

  4/6/2009وكالة معاً، 
  

  إنجاح الحواربالقوى الفلسطينية   وتطالب...من العملية السلمية  تُقدر موقف أوباما"منظمة" .3
لى تقرير من الرئيس إ أمسالتحرير الفلسطينية استمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة :  محمد يونس-رام اهللا 

 اللجنة عن وأعربت. أوباما الماضي، ولقائه الرئيس باراك األسبوعمحمود عباس عن زيارته لواشنطن 
رغبة إدارته الجادة في انطالق عملية " أسمته من العملية السلمية، ولما األمريكيتقديرها لموقف الرئيس 

 شامل لالستيطان بجميع أشكاله، بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، والتزام سالم حقيقية تبدأ أوال بوقف
مرجعيات عملية السالم خصوصا خطة خريطة الطريق، وصوالً إلى حل ينهي االحتالل اإلسرائيلي 

، وتطبيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتوفير 1967الذي بدأ عام 
 اللجنة وأكدت. "لقضية الالجئين، وفق ما أكدت عليه مبادرة السالم العربية والشرعية الدوليةحل عادل 

،  ربط استئناف المفاوضات بوقف االستيطان كلياًإلىفي بيان لها عقب االجتماع تمسكها بموقفها الداعي 
الحل أو الدخول في عدم تجزئة " يتطلب "كي الجديديالتوجه األمر" أسمته نجاح ما أن ترى إنهاوقالت 

وشددت على ما جاء في الوثيقة . "متاهة التفاصيل الثانوية على حساب الحل الشامل إلنهاء االحتالل
شمول االنسحاب اإلسرائيلي كل األراضي الفلسطينية "السياسية التي قدمها عباس ألوباما في شأن 

كدت كذلك ما جاء في أو ."ة سالم شاملة اتفاقيإلىوالعربية المحتلة، السورية واللبنانية كشرط للتوصل 
الرعاية الدولية الشاملة والمباشرة لمسيرة الحل السياسي من بدايتها إلى "الوثيقة في شأن ضرورة توفير 

  ."نهايتها، وتوفير الضمانات الفاعلة، والجدول الزمني لتطبيق الحل وفق الشرعية الدولية بجميع جوانبه
من اجل إنجاح الحوار الوطني برعاية "اء جديد إلى جميع القوى الفلسطينية وتوجهت اللجنة التنفيذية بند

مصر الشقيقة، واستعادة وحدة قطاع غزة مع الضفة الغربية، والعمل على توافق وطني فعلي على أساس 
تشكيل حكومة وفاق تمهد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها وتشرف على إعادة أعمار 

قبول الدعوة المصرية "وطالبت اللجنة القوى المختلفة  ."نهاء ملف الدمار والحصارقطاع غزة وإ
الستئناف الحوار يوم الخامس من تموز، وتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية يوم السابع منه، وإلزام جميع 

  ."اإلطراف به من خالل جهد عربي موحد يسند الموقف المصري
تركيز الجهد من أجل وقف االنتهاكات والجرائم التي "وى الدولية وطالبت اللجنة التنفيذية جميع الق

يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بأجهزته المختلفة وقطعان المستوطنين ضد القدس العربية الفلسطينية، سواء 
عبر المصادرة لألراضي والبيوت وهدم المنازل ومواصلة سياسة التهويد العنصرية، وكذلك استمرار 

وطنات وتوسيعها وإطالق يد المستوطنين في قتل المواطنين العزل وجرحهم وحرق إقامة المست
كما طالبت جميع الجهات إقليميا ودوليا، والقوى الساعية إلى سالم . "محاصيلهم واالعتداء على أراضيهم
التحذير من لغة التحريض الشامل التي تمارسها الجهات الرسمية "حقيقي من داخل إسرائيل بـ

يلية ضد مساعي تجديد انطالق عملية السالم، وضد اإلرادة الدولية الضاغطة من أجل تحقيق اإلسرائ
  ."1967سرائيلي الذي وقع عام سالم فعلي يقوم على قاعدة حل الدولتين بإنهاء االحتالل اإل

  4/6/2009الحياة، 
  

  هايقضي بوقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة ل إسرائيلياًقترحاً مرفض تالسلطة  .4
رفضت السلطة الفلسطينية أمس وبحزم اقتراحاً : )وكاالتال( و يوسف الشايب-رام اهللا، القدس المحتلة

يقضي بوقف تحويل عائدات ] النائب اريه الداد من االتحاد الوطني[تقدم به نائب متطرف في الكنيست 
 .س من أهمية االقتراحالضرائب المستحقة لها، وقلل نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عبا
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النواب اإلسرائيليون المتطرفون يتفنون بتقديم اقتراحات  ""الغد"وقال حماد في تصريحات خاصة لـ
استفزازية داخل أروقة الكنيست، لكن سرعان ما يتم التراجع عنها أو رفضها، مشيراً إلى أن الهدف من 

رة األميركية، مفادها بأن حكومة نتنياهو، ذلك هو محاولة إيصال رسائل إيجابية للعالم، وخاصة اإلدا
ورغم ما تتعرض له من ضغوطات، فإنها تعمل جاهدة على إبطال الكثير من المشاريع العنصرية، كما 
حدث مؤخراً بما يعرف بقانون الوالء للدولة اليهودية، وهو يدخل فيما يمكن تسميته بمرحلة عض 

 وبين العالم من جهة أخرى بما في ذلك اإلدارة األصابع بين حكومة إسرائيل المتطرفة من جهة
ورغم ذلك لم يستبعد حماد أن تقوم حكومة تل أبيب بأي إجراء  ".األميركية برئاسة الرئيس باراك أوباما

يتناقض واالتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، بما في ذلك تحويل العائدات الضريبية للسلطة 
  . وحتى الحكومات السابقة ال تلتزم بهذه االتفاقاتالفلسطينية، كون هذه الحكومة،

  4/6/2009الغد، األردن، 
  

  بمنحها الترددات لشبكة االتصاالت" إسرائيل"السلطة تطالب  .5
دعا وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة، أمس، إلى ضغط دولي على : )أ.ب.د(
وقال في مؤتمر صحافي عقب . ير بناء شبكات االتصاالتلمنح السلطة الترددات الالزمة لتطو" إسرائيل"

اجتماع دعت له وزارته مع ممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي لبحث آخر التطورات المتعلقة 
إن االحتالل يقف عائقا أمام تطوير وتوسيع هذا "بالمعوقات أمام قطاع االتصاالت الخلوي في رام اهللا 

 مليون دوالر رسوم ترخيص للشركة الوطنية لالتصاالت، 354ته مهددة بخسارة ونوه بأن سلط". القطاع
  .بسبب عدم تلقيها إجابات محددة حول الترددات الالزمة لعملها

  4/6/2009الخليج، 
  

   مرتبط باالستجابة لمطالب المقاومةصفقة شاليطتمام إ أنحماس تؤكد  .6
الدكتور اسـامة المزينـي     ، أن    غزة ها من  مراسل اشرف الهور  عن،  4/6/2009القدس العربي،   ذكرت  

تغيير اسرائيل مسؤول   "القيادي في حركة حماس والمكلف بالحديث عن ملف صفقة تبادل االسرى اعتبر             
االستجابة لمطالب المقاومة   "واكد ان التقدم مرتبط بـ       ".ملف الجندي شليط لن يحدث اي تقدم في الملف        

  ".التي ال يمكن التراجع عنها
اوضات صفقة التبادل التي ترعاها مصر اكثر من مرة، بـسبب رفـض اسـرائيل مطالـب     وتعثرت مف 

 اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، اضافة الـى         450وتطلب حماس ان تطلق اسرائيل سراح       . حماس
  .اطالق سراح النساء واالطفال واالسرى المرضى

المسألة ليست في من يحمـل     "يط، وقال   واكد المزيني ان حماس ال يهمها من الذي يكلف بمتابعة ملف شل           
واكد انه ان لم تستجب اسرائيل لشروط المقاومة        ". هذا الملف، بل في االستجابة لمطالب المقاومة العادلة       

  ".فان الملف سيبقى كما هو بغض النظر عن الشخص الذي يحمله"ومطالبها 
ن ال يعنينا التطرف وال غيره، فـان        نح"وعن امكانية اتمام الصفقة في ظل حكومة نتنياهو قال المزيني           

استعدوا لتلبية المطالب وتحقيقها كان به، وان اصروا على العناد فنحن نقول لهم انهم سوف يفشلون ولن                 
  ".يطلق سراح شليط اال بارادة المقاومة

وعبر المزيني عن اعتقاده بأن اسرائيل وصلت الى قناعة مفادها انه ال يمكـن اتمـام هـذا الملـف اال                     
 .االستجابة لمطالب المقاومةب

 مصادر فلسطينية موثوق بها لـ  مراسلها من غزة، أنفتحي صباح، عن 4/6/2009 الحياة، وكشفت
 أن المفاوضات غير المباشرة في شأن صفقة تبادل األسرى بين اسرائيل من جهة وحركة  قالت"الحياة"
  .اخيراًمن جهة اخرى، استؤنفت " لجان المقاومة الشعبية"و " حماس"
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وأكدت المصادر ذات العالقة بصفقة تبادل مئات األسرى الفلسطينيين في مقابل اطالق الجندي 
، الذراع العسكرية "كتائب القسام"االسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، أن قياديْين بارزين من 

  .، توجها الى القاهرة قبل أسابيع قليلة لهذا الغرض"حماس"لحركة 
في ظل غياب القائد العام محمد ضيف بسبب " كتائب القسام"لـ " القائد الفعلي"إن أحمد الجعبري، وقالت 

اصابته، توجه الى القاهرة مع أحد كبار مساعديه مروان عيسى في رحلة عالجية، والستئناف 
اوضات وأضافت أن المف. المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو

استؤنفت من حيث انتهت مع عوفر ديكل مسؤول ملف المفاوضات في الحكومة االسرائيلية السابقة 
وأوضعت أن مصر التي تلعب . برئاسة ايهود أولمرت، والذي اقاله نتانياهو وعين حغاي هداس خلفاً له

  .دور الوسيط في صفقة تبادل األسرى، لم تقدم حتى االن أي عروض اسرائيلية جديدة
  

  "إسرائيل" إطالق المعتقلين ووقف التنسيق األمني مع ..حماس تضع شروطاً للحوار": الحياة" .7
ان الحركة ابلغت المصريين ان االتفاق النهائي " الحياة"لـ " حماس"قال قيادي رفيع في حركة : القاهرة

: سلطة واسرائيل، مضيفاًللمصالحة الفلسطينية رهن باالفراج عن المعتقلين وإنهاء التنسيق االمني بين ال
  ".ال بد من االفراج عن كل المعتقلين مئة في المئة من اجل استمرار الحوار"

: اتخذت قراراً بعدم الذهاب الى مصر وحضور الجولة السادسة من الحوار، قال" حماس"وعما اذا كانت 
ضمانات بالتوافق كان للحركة موقف قبيل أحداث قلقيلية بضرورة الحصول من االخوة في مصر على "

مع حركة فتح على القضايا الخالفية، وانه ال داعي لتحديد مواعيد للتوقيع او للجولة المقبلة منعاً 
وكشف ان القيادي في الحركة محمود الزهار زار مصر اخيراً بصفتها راعية للحوار وطلب ". لإلحراج

التوجه الى (تاً الى ان هذه القضية منها ضرورة وجود ضمانات للتوافق قبيل الذهاب الى الحوار، الف
  .ما زالت قيد الدرس) الحوار

ابو (وعدم تحقيق انجاز، الى ان الرئيس محمود عباس " فتح"وعزا القيادي عدم التوصل الى اتفاق مع 
أبلغنا المصريين بأن أبو مازن أصدر تعليمات لوفد فتح بعدم تحقيق اي : "ال يريد المصالحة، وقال) مازن
قلنا لإلخوة في فتح اننا مستعدون لتشكيل حكومة توافق وطني من دون برنامج سياسي : "مضيفا، "اتفاق

تكون مكلفة إعمار غزة والتمهيد لالنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وطرحنا عليهم بديال آخر هو 
تي يوجد توافق ال) وثيقة االسرى(ان يكون برنامج حكومة التوافق الوطني هو وثيقة الوفاق الوطني 

وطني حولها، وقلنا لهم تعالوا نلتزم برنامجا سياسيا يوحد الرؤية ويعالج مشاكل شعبنا وال حاجة لنا 
لحوارات جديدة، لكنهم رفضوا رغم ان وثيقة الوفاق الوطني هذه خرجت عن االسرى الفلسطينيين في 

وا على التمسك بشروط الرباعية التي صمم) في فتح( بندا، لكنهم 15المعتقالت االسرائيلية وهي تتناول 
  .تبنت موقف سلطات االحتالل وحملوا لواء المشكلة

ما الفائدة من : "، متسائالً باستنكار"أبو مازن"بأنه ال حول له وال قوة الن القرار بيد " فتح"ووصف وفد 
ر دعت وفد وأوضح المصدر أن مص ". االتفاق مع فتح التي ال تستطيع ان تقدم شيئا وليس لها دور

في الضفة " حماس"الحركة إلى القيام بخطوة إيجابية وإطالق األسرى السياسيين من كوادر حركة 
  .الغربية، لكن السلطة الفلسطينية في رام اهللا رفضت

 4/6/2009الحياة، 
  
 لقسام تدعو عناصرها لمواجهة أجهزة أمن السلطة بالرصاص إذا حاولت اعتقالهما .8

دعت كتائب القسام، عناصرها في الضفة الغربية إلى إطالق النار على قوات  : كفاح زبون- رام اهللا
أي محاولة اعتقال للمطاردين "وقالت إنها ستقاوم . األمن الفلسطينية في حال حاولت اعتقال أي منهم

 ".بالرصاص
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أخذ "ـرسالة صريحة إلى عناصر الكتائب في الضفة، وطالبهم ب" القسام"ووجه أبو عبيدة الناطق باسم 
الحذر واالستعداد لمواجهة أية قوة صهيونية أو عميلة موالية لالحتالل الصهيوني من قوات الوكالة 

لن ) القسام(مجاهدينا في "أن " القسام"وأكد أبو عبيدة في بيان نشره موقع ". اللحدية التابعة لمحمود عباس
: وقال".  والخارجة عن الصف الوطنييرضخوا لطلبات االستسالم من قبل هذه األجهزة العميلة والخائنة

ما جرى في قلقيلية يجب أن يكون عبرة لهؤالء المرتزقة، فمجاهدونا الذين قضوا سنوات طويلة في "
إن : "وأضاف". مواجهة االحتالل ومطاردته ال يمكن أن يسلموا أنفسهم بسهولة إلى هذه القوات المجرمة

ن غير مؤتمنة على شعبنا وال على قضيتنا، فضال عن أن هذه القوات التابعة للجنرال األميركي دايتو
 ".تكون مؤتمنة على مجاهدين كبار

إذا أقدمت قوات عباس الخائنة الخارجة عن : "بالمواجهة، موضحا" القسام"والحقا أكد أبو عبيدة قرار 
 حصار الصف الوطني والمرتمية في أحضان االحتالل على أي جريمة مشابهة لجريمة قلقيلية، وحاولت

إلى " القسام"ودعا أبو عبيدة عناصر ". أي من قادة ومطاردي كتائب القسام فعليها أن تتوقع نفس النتيجة
أن يثبتوا ويصبروا ويصمدوا في مواجهة محاوالت مالحقة المقاومة واستئصالها في الضفة، والثبات 

  . والصمود وأن يكونوا عند حسن ظن شعبهم وأمتهم
  4/6/2009الشرق األوسط، 

 
  وال تعّول على زيارة أوباما للمنطقة..  بإنهاء االنقسام وإنجاح الحوارالفصائل تطالب الجهاد .9

 القيادي في حركة الجهاد محمد ، أنغزةمراسلها من حامد جاد  عن 4/6/2009الغد، األردن،   ذكرت 
تفات إلى ما أسماه الهندي أكد ضرورة العمل على إنجاح الحوار الفلسطيني وإنهاء االنقسام، وعدم االل

 .بالضغوط الخارجية الرامية إلى توظيف القضية الوطنية في معركة ليست معركة الشعب الفلسطيني
واعتبر الهندي في كلمة ألقاها خالل مهرجان نظمته الحركة في مدينة غزة أمس بمناسبة ذكرى احتالل 

  .إنجاز المصالحة الوطنيةالقدس أن الهدف األساس للشعب الفلسطيني بات اليوم حقن الدماء و
وندد الهندي بما وصفه باألصوات التي توعدت باستمرار مالحقة المقاومة، وتأجيج الفتنـة واالقتتـال،               
داعياً إلى الصمت عن تصريحات الفتنة واالستماع  إلى صوت جرافات االحتالل التي تبني المستوطنات               

  ".وتحفر األنفاق في أساسات المسجد األقصى
ندي إلى ما شهدته مدينة قلقيلية في الضفة الغربية يوم السبت الماضي من أحـداث مأسـاوية                 وتطرق اله 

سقط ضحيتها ستة فلسطينيين معتبرا أن تلك األحداث جاءت نتيجة لسياسة التنسيق األمني بين األجهـزة                
  .األمنية في الضفة واالحتالل

ألمنية في الضفة مـن تـصريحات حـول          وشن الهندي هجوما الذعا ضد ما أدلت به قيادات األجهزة ا          
أي أمن هذا؟ هـل هـو أمـن         "متسائال بقوله   ، السالح الشرعي وغير الشرعي ومقتضيات فرض األمن      

إسرائيل؟ وأي سالح شرعي هو الذي يعمل تحت حراسة العدو ووفق توجيهاته؟ أين كان هـذا الـسالح                  
  ".الذي أعطاه هذه الشرعية؟عندما تعرض شعبنا لالعتداءات المتكررة من المستوطنين؟ ومن 

الـرئيس   الهندي قال ان     ، ان غزةمراسلها من   اشرف الهور    عن،  4/6/2009القدس العربي،   وأضافت  
 وخطابه في مصر الفلسطينيين الـى       ]إلى السعودية ومصر   [اوباما سيعيد خالل زيارته   األمريكي باراك   

 فلسطين والحشد لمعركة اخرى في مكـان        نفس الدائرة التي خبرناها من قبل االيحاء بمسار سياسي في         "
وقال يعلن الرئيس اوباما انه مع حل الدولتين ويطالب العرب           ".آخر هذه المرة اسمها معركة ردع ايران      

بالتطبيع مع اسرائيل، وعلى االرض تواصل اسرائيل سياسة تهويد القدس وبناء المـستوطنات وتقـول               
  ".رب، هل يكتفون بالمناشدة لقبول مبادرتهمالمريكا ال وقف لالستيطان، فماذا يقول الع
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نتساءل اين هي االرض التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، ماذا عن الالجئين، ومـاذا عـن                "واضاف  
القدس، وماذا عن مئات االنفاق والكنس التي تبنى تحت االقصى وفي محيطة وعشرات االف الـدونمات                

  ".التي تصادر من حوله
  

  زيارة باراك اوباما الى المنطقةلسطيني ال يراهن على الشعب الف: حماس .10
قللت الفصائل الفلسطينية من اهمية مردود زيارة الرئيس االمريكي باراك اوبامـا             :ـ اشرف الهور   غزة

الى المنطقة العربية، التي سيزور خاللها السعودية ومصر، وقالت انها لن تأتي بفائـدة علـى الـشعب                  
  .الفلسطيني

على الزيارة، من خالل تمكنـه مـن       " عدم الرهان " مشير المصري القيادي في حماس بـ        وطالب النائب 
اختـزال الـصراع الفلـسطيني      "وحذر المصري من محاولة      ".احداث اختراق حقيقي في عملية السالم     "

  ".االسرائيلي في مسألة وقف االستيطان، ليكون مدخال للتطبيع العربي واالسالمي مع اسرائيل
  ".بالغة الخطورة على مستقبل القضية الفلسطينية بالكامل" هذه المسألة بأنها ووصف المصري

وقف انحيازها السرائيل واالنفتاح علـى الديمقراطيـة        "وطالب القيادي في حماس االدارة االمريكية بـ        
  ".الفلسطينية مثلما هي منفتحة على الديمقراطية االسرائيلية

ال سيما اننا لم نشعر بتغييـر  "لى زيارة باراك اوباما الى المنطقة، واكد ان الشعب الفلسطيني ال يراهن ع     
  ".تكرارا للسياسات االمريكية السابقة"، مشيرا الى انها تمثل "في السياسة االمريكية حيال المنطقة

  4/6/2009القدس العربي، 
  

    تجاه الشعب الفلسطينياألمريكيةنحن ال نرى اي جديد في السياسة : الشعبية .11
 حزيران  5استغرب جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية اختيار اوباما لتاريخ            :ـ اشرف الهور   غزة

  .طابهخاللقاء " نكسة حزيران"الذي يصادف ذكرى ) يونيو(
  ".اختيار غير مفهوم وعليه عالمات استفهام"واشار الى انه 

منحازا السرائيل والعـدوان    "ما يزال   واكد مزهر ان اوباما لم يغير من سياساته تجاه المنطقة، وقال انه             
  ".فسيكون على حساب القضية الفلسطينية"، الفتا الى انه اذا ما قدم رؤية للحل "المتصاعد ضد شعبنا

نحن ال نرى اي جديد في السياسة االمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته وتجاه العرب، وهـذا                "وقال  
 تعتبر تغطية للسياسة االسرائيلية في المنطقـة، ولعـدوانها          ما يظهر في خطابات اوباما المتكررة، حيث      

 ".المتواصل على شعبنا
  4/6/2009القدس العربي، 

  
  حماس تسعى للمحافظة على قوتها في الضفة :  اإلسرائيليأبحاث األمن القومي مديرة معهد .12

إن نشاط حمـاس    " مديرة األبحاث في معهد أبحاث األمن القومي        " أنات كورس .د"قالت  : القدس المحتلة 
العسكري من إطالق الصواريخ على النقب  في األسابيع التي سبقت عملية الرصاص المسكوب مقارنتـاً     
بما عرفناه في السنوات األخيرة في هبوط، موضحة أن حماس تسعى للحفاظ على قوتهـا فـي الـضفة                   

  ".الغربية 
ر اهتمامنا بنشاط حماس الذي يظهر      ال يجب أن يقتص   " في حديث إلذاعة جيش االحتالل      " كورس"وقالت  

فقط في اإلعالم النشاط العسكري، بل يجب أن يشمل اهتمامنا اطر اشـمل و أوسـع  فيجـب أن نهـتم          
  ".بنشاطات حماس السياسية، و مساعيها لترسيخ موقعها و تثبيت بنيتها في النظام السياسي الفلسطيني 

ال تبدو الفرصة سانحة فالهوة بين الطرفين       " لت  وعن فرص نجاح الحوار الفلسطيني بين حماس وفتح قا        
عميقة و هي كبيرة أكثر مما يستحيل تجاوزها، مشيرة أن هناك جهود مصرية للتوسط بين الطرفين منذ                 
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 م يبذلون الجهود ويحاولون توحيـد الـصف         2002سنين وهذه الجهود حثيثة وجدية، فهم فعليا منذ عام          
نية موحدة  حتى تستخدم كأداة لخبو لهيب النيران في  داخل الـصف            الفلسطيني لكي يصنعوا قيادة فلسطي    

الفلسطيني و أيضا حتى يمكن أن يكون أمام اإلسرائيليين قيادة سياسية  شرعية يمكن أن تصل لنوع من                  
التسوية، وهذا األمر مصلحة  تجمع مصر و األردن و السعودية وكل الدول التى تحاول اعـادة إحيـاء                   

ة في المنطقة، وهذه الدول تدرك أكثر من الواليات المتحدة و أوروبا ، أنه بال وحدة بـين      العملية السياسي 
  .الطرفين ال يمكن الوصول التفاق سالم أو تسوية في المنطقة

ـ                     ذاوأشارت إلى أنه يمكن أن تتنازل حماس عن بعض مواقفها من أجل المصالحة مع فـتح، ولكـن ه
راطات أبو مازن التي يطلبها من حمـاس، أن تعتـرف حمـاس             التنازل يكون هامشي، فمثال إحدى اشت     

بإسرائيل، بحيث يمكن أن تدخل حماس حكومة ستخوض مفاوضات مع إسرائيل، و مـن المعـروف أن            
حماس في هذا األمر ال تتنازل و ال تتراجع عن مواقفها تجاه إسرائيل ألن المفاوضات ليست على سـلم                   

 الطرفين اكبر من مجرد خالفات يمكن تجاوزها  فحماس فـي             أن الجدل بين   ةأولوياتها حماس، موضح  
الوقت الحاضر ال يمكن أن تتخلى عن سيطرتها على غزة  و أبو مازن ليس مستعدا لتنازل لحماس فـي           
هذا الموضوع  وهو يطالب بإعادة السلطة لفتح على غزة ، والصراع بين الطرفين صـراع قـوى مـا                 

  .نفا من ما هو عليه، الفصل الجغرافي القائم بين الضفة وغزة يمنعه من التطور و التحول ألكثر ع
أنا أتجرأ و أقول إن لحماس مصلحة       "  و عن تأثير عملية الرصاص المسكوب على شعبية حماس، قالت           

في الحفاظ على حال غزة المذري ألن هذا يركز، الضغوط الدولية على إسرائيل ألجل فك الحـصار و                  
اصف وضع فتح في غـزة      .. لمعابر، ولو عدنا لعملية الرصاص المسكوب       تسهيل مرور البضائع عن ا    

والضفة أيضا عقب عملية الرصاص المسكوب بالضحية ألنه بقدر ما اضر عملية الرصاص المـسكوب               
ببنية حماس العسكرية وهي فعال أضرت، بقدر ما جلبت العملية االنتقادات لحماس ألنهـا بهـذا جلبـت                  

إن فتح بتصرفات أجهزة    " و جلبت له الدمار لبنيته التحتية المدنية، وأضافت           الويالت لشعب الفلسطيني    
األمن الفلسطيني و أبو مازن و وقوفهم ضد حماس، و قمع المظاهرات المناصرة لحماس التي جرت في                 

  الضفة أثناء العملية 
لفلسطيني ، وبهذا   هذه األمور قضمت من الدعم الشعبي المعطى ألبو مازن و قيادة فتح من قبل الشعب ا               

  .هنالك ضرر غير مباشر ليس فقط لحماس بل لفتح 
وأوضحت مديرة األبحاث في معهد أبحاث األمن القومي ، أن ضرب قوة فتح وضعف قوة أبو مـازن و               
فتح في الضفة الغربية يضر بشكل كبير في إمكانية الوصول لتسوية سلمية في المنطقة، وهذا مـا لـن                   

  ".الخطط السياسية الدولية التي يقترحها المجتمع الدولي نسمعه في األطروحات و 
  4/6/2009 ،وكالة سما

  
   حول وساطة دحالن والمؤتمر السادسإليهالقدومي ينفي تصريحات منسوبة  .13

نفى فاروق القدومي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، التصريحات التي نسبت اليه ونقلتها : بيت لحم
  ".انه ال اساس لها من الصحة جملة وتفصيال"لقدس العربي ووكالة معا وقال جريدة الشرق االوسط وا

وقال أنور عبد الهادي المستشار السياسي لفاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ان 
البعض يحاول تعميق الخالفات خاصة بين رفاق الدرب في حركة فتح والذين يختلفون لمصلحة الشعب 

  .في الوصول الى االستقاللالفلسطيني 
ونفى ابو اللطف تصريحا نسب اليه حول رفضه لوساطة محمد دحالن لعقد لقاء بين الرئيس محمود 
عباس وابو اللطف، او ان يكون قد اساء لدحالن ، مؤكدا حرصه الى مصلحة حركة فتح بكافة مناضليها 

  .وحرصه على عقد المؤتمر السادس للحركة 
  4/6/2009وكالة معاً، 
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   خاصة شرق غزة إسرائيلية تتصدى لقوة كتائب األقصى .14
 مع الوحدات   ]فجر امس  [تمكنوا من االشتباك  "في فلسطين إن مقاتليها     " شهداء األقصى "قالت كتائب   : غزة

وأضافت الكتائب في بيـان      ".شرق من مدينة غزة   " ناحل عوز "الخاصة اإلسرائيلي في محيط مستوطنة      
زة في المكان قامت بإطالق العديد من القذائف دون وقوع أي إصابات ، فيما رد               إن الدبابات المتمرك  "لها  

على رتل من الدبابات أصـابتها بـشكل مباشـر ،    " ار بي جي"المقاومون بإطالق ثالثة قذائف من نوع      
  ".أعقبه اشتباكات عنيفة استمرت ثلث ساعة متواصلة

  4/6/2009الدستور، 
  

  روسيا إلى شطب بند الالجئين من المبادرة العربيةليبرمان يدعو في ختام زيارته ل .15
أطلق وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس تصريحات متشددة إضافية :  رائد جبر-موسكو

في ختام زيارته لروسيا، داعياً العرب إلى شطب البند المتعلق بالالجئين من مبادرة السالم العربية، 
احتجز الالجئين الفلسطينيين قصدا ويسعى الى حل مشكلتهم على حساب  "ومتهماً العالم العربي بأنه

  ".اسرائيل
، كما علّق خبير روسي "كأنه في بيته"وبدا ليبرمان في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الروسية 

لتي انتقد تنظيم الزيارة واعتبر أنها أساءت لموسكو التي بدت كأنها موافقة على التصريحات المتشددة ا
أطلقها خالل زيارته، كما أن جدول أعمال الزيارة الذي اشتمل على لقاءات مع كل أركان القيادة 

  ".منح ليبرمان شعوراً بتجاوب أطراف دولية مع مواقفه المتطرفة"الروسية 
ليست بين إسرائيل "وفي آخر أيام زيارته، عقد ليبرمان مؤتمرا صحافيا ختاميا اعتبر فيه أن المشكلة 

حركة حماس تمثل تهديدا للحكومة الفلسطينية التي "وأضاف أن ". عرب بل داخل العالم االسالمي ذاتهوال
وذكر أن ". تشكلت أخيرا برئاسة سالم فياض في حين يهدد حزب اهللا حكومة فؤاد السنيورة في لبنان

  ". ب اهللاحز"الجهات التي حاولت التآمر على الرئيس حسني مبارك في مصر هي إيران والعراق و 
من أجل نجاح المؤتمر وعدم تحوله إلى لقاء شكلي، ال بد من تحضير دقيق لجدول : "قال ليبرمانو

وكرر موقفه في شأن رفض ". اعماله والمشاركين فيه وتحديد األهداف التي يجب أن تتمخض عنه سلفاً
  .لحضوره" حزب اهللا"و " حماس"المشاركة في حال تمت دعوة 

مستعدة لقبول المبادرة إذا "رائيلي إلى مبادرة السالم العربية، مشيرا إلى أن اسرائيل وتطرق الوزير االس
وهاجم ".  في المبادرة194ال يمكن القبول بتضمين القرار "، مشيرا إلى أنه "رفع العرب منها بند الالجئين

م يتركهم يسيرون على مشكلة العالم العربي أنه احتجز الالجئين الفلسطينيين قصدا، ول"العرب معتبرا أن 
وكرر ليبرمان مواقفه الرافضة تفكيك ". خط التنمية، ويريد أن يحل مشكلتهم على حساب اسرائيل
  .المستوطنات، معتبرا أن هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش

  4/6/2009الحياة، 
  

  بشأن التسوية" واشنطن" و"إسرائيل"يسعى إلى تخفيف التوتر بين " باراك" .16
ى وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك، أمس، الرئيس األميركي باراك أوباما وعدد مـن               التق -واشنطن

أعضاء مجلس الشيوخ وسط توتر متصاعد بين الدولة العبرية وواشنطن بشأن عملية السالم في الـشرق                
  .األوسط

الف بين  ويسعى وزير الجيش اإلسرائيلي الذي وصل أمس، الى العاصمة األميركية الى تخفيف حدة الخ             
  .الدولة العبرية وواشنطن بشأن التسوية

وسيلتقي إيهود باراك خالل زيارته نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس،              
  .ومبعوث أوباما الى الشرق األوسط جورج ميتشل
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هو التركيز  وصرح أحد مساعدي باراك انه يخصص وقتاً طويالً لتخفيف التوتر، مع أن هدف المحادثات               
خصوصاً على العالقات الدفاعية الثنائية والجهود التي تقودها الواليات المتحدة لوقف النشاطات النوويـة              

  .اإليرانية
  4/6/2009صحيفة فلسطين، 

   
   في القاهرةأوباماقلق إسرائيلي من خطاب  .17

ة من الخطاب الذي عكست عناوين الصحف اإلسرائيلية أمس قلق الدولة العبري:  أسعد تلحمي–الناصرة 
سيلقيه الرئيس باراك اوباما في القاهرة اليوم، كما لم تنس اإلشارة إلى حقيقة أن الرئيس األميركي، 

  . على زيارة المنطقة من دون أن يعرج على الدولة العبرية" تجرأ"وخالفاً ألسالفه، 
تجفيف "يضاً رفض حزبه الدينية الشرقية ايلي يشاي هو أ" شاس"وأعلن وزير الداخلية رئيس حركة 

وهاجم اإلدارة . ، وهدد بأزمة حكومية في حال توقف البناء في المستوطنات الكبرى"المستوطنات
، وقال إنه ليس منطقياً أن تطالب الواليات المتحدة إسرائيل "ازدواجية معاييرها وأخالقها"األميركية على 
التي سلمها الرئيس األميركي " رسالة الضمانات "فيما تتنصل هي من) وقف االستيطان(بتنفيذ التزاماتها 

 وشملت موافقة أميركية على ضم الكتل االستيطانية إلسرائيل، 2004السابق جورج بوش إلسرائيل عام 
كما أعلن وزير النقل القريب من رئيس الحكومة . ما أتاح إلسرائيل مواصلة البناء في المستوطنات

  ". ي تجميد في أعمال البناء في المستوطناتلن يكون هناك أ"يسرائيل كاتس انه 
  4/6/2009الحياة، 

  
   تبحث عن صياغة جديدة بشأن المعابر مع غزةنتنياهوحكومة  .18

أعلنت الحكومة العبرية أمس، أنها ستعقد قريباً جلسة خاصة لمناقـشة صـياغة جديـدة متعلقـة                  -غزة
 ال سيما وأن القطاع محاصـر للـسنة         ،1948بالمعابر الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي المحتلة سنة         

  .الثالثة على التوالي
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد جلسة للمجلس الوزاري              

) إسـرائيل (لصياغة السياسة اإلسرائيلية من مسألة المعابر بين        "المصغر للشؤون السياسية واألمنية قريباً      
  ".وقطاع غزة

لـضغوط دوليـة    ) إسـرائيل (تتعرض فيه   "وأشارت اإلذاعة إلى أن هذا االجتماع يأتي في الوقت الذي           
  .، كما قالت"متزايدة تحثها على تسهيل نقل األفراد والبضائع عبر هذه المعابر إلى قطاع غزة

  4/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

  ناف مفاوضات التبادلملف شليط يتوجه الى القاهرة الستئبالمكلف الجديد : "معاريف" .19
اإلسرائيلية في عددها الصادر امس انه من المقرر أن يتوجه حجـاي            " معاريف"ذكرت صحيفة   : رام اهللا 

هداس المكلف اإلسرائيلي الجديد بملف مفاوضات تبادل األسرى إلى مصر بإيعاز من رئـيس الـوزراء                
أجل استئاف المفاوضـات مـع حركـة        اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء وزير المخابرات المصرية من         

حماس إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد شليط، وذلك للمرة االولى منذ إقالـة مـسئول المفاوضـات                 
  .وقالت الصحيفة أن هذه الزيارة ستتم اليوم الخميس . السابق عوفر ديكل

  4/6/2009المستقبل، 
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  ارقة في الفسادمن اإلسرائيليين يعتقدون أن زعاماتهم غ  %82: استطالع .20
من اإلسرائيليين إن قياداتهم الجماهيرية، من سياسيين وإعالميين، غارقون في % 82قال : تل أبيب

منهم إن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد ستفشل حتما بسبب تجذر الفساد % 86الفساد، وقال 
 األكثر فسادا في نظر اإلسرائيليين، وتبين أن األحزاب السياسية في إسرائيل هي الجهة. في السياسة
هو األشد ) البرلمان اإلسرائيلي(إن الكنيست % 23قالوا إنها األشد فسادا، بينما قال % 40حيث إن 

وجاءت هذه المعطيات في إطار استطالع رأي عالمي حول . إن الصحافة هي الفاسدة% 7فسادا، وقال 
تتفوق " ألف مواطن، وتبين فيه أن إسرائيل 80 نحو  دولة في العالم، وشارك فيه69الفساد أجري في 

 ".على جميع تلك الدول في درجة الفساد السياسي
 4/6/2009الشرق األوسط، 

  
   االسرائيلية تكشف خلالً في جهوزية الجبهة الداخليةالمناورات .21

لداخليـة التـي    ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية امس ان المناورة على الجبهة ا        -حيفا ، القدس المحتلة     
تحاكي سقوط صواريخ وكانت ذروتها امس االول ، كشفت عن خلل واسع في صفارات اإلنظار ونقص                

فقد خطط الجـيش اإلسـرائيلي       . في المالجىء وأبدى اتجاهها المواطنون ال مباالة ، وخصوصاً العرب         
حادية عـشرة ظهـراً ،      مشاركة ماليين المواطنين في المناورة مع سماع صفارات اإلنذار في الساعة ال           

  . امس االول ، من خالل الدخول إلى المالجىء وإلى األماكن اآلمنة
 بالغاً من مواطنين قالوا فيها إنهم لم يسمعوا صفارات اإلنذار فـي             284وتلقت غرفة العمليات للمناورة     

ب لبنـان    صفارة انذار منذ حـر     1000 موقعا في كافة أرجاء البالد على الرغم من اضافة           98أكثر من   
  .الثانية

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن مواطنين عدة لم يسمعوا صفارات االنذارات خصوصاً فـي المراكـز                
  .التجارية فيما واجه مواطنون آخرون أبواب موصودة أمامهم في المالجىء

  4/6/2009الدستور، 
  

  "سرائيليحان الوقت إلنهاء النزاع العربي اإل: ""التايمز"بيريز في مقال نشرته  .22
نشرت صحيفة التايمز مقاال للرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز تحـت عنـوان            : رضوان أحميمد    -لندن

  ".حان الوقت إلنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي"
يقول الرئيس اإلسرائيلي إن رحلة أوباما إلى السعودية ومصر يمكن أن تمثل فرصة سـانحة تعكـس                 و

قة الشرق األوسط وفرصة فريدة لتحقيق هذا الهدف، وقد طرحت على           الحاجة إلى تغيير تاريخي في منط     
بساط النقاش أفكار مختلفة من ضمنها مبادرة الملك عبد اهللا للسالم التي تبنتها القمة العربية في بيـروت                  

  .  بلدا مسلما57واقتراح ملك األردن عبد اهللا القائم على حل يتبناه 
 في رؤية حل مناسب لهذه القضية مع نهج الطريق األوكد لتحقيق            ويمضي بيريز قائال إن الملكين محقان     

هذا الهدف، ويبدو أن الوقت قد حان إلنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي بشكل نهائي في ظل دعم القيـادة                  
  . المصرية

ويرى الكاتب أن تحقيق هذا الهدف التاريخي يتطلب نهج مقاربة ثنائية تقوم على الدخول في مفاوضـات                 
ئية بين إسرائيل وجيرانها أي الفلسطينيين وسورية ولبنان واالنخراط بالتزامن مع ذلـك فـي عمليـة                 ثنا

  . إقليمية من أجل تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية
ويتابع المقال أن هذه الجهود الدبلوماسية ستضمن فوز جميع األطراف إذ أن دعم العالم العربي برمتـه                 

لى السلطة الفلسطينية أخذا في االعتبار اقترابها من المهمة العسيرة المتمثلة في تقـديم              سيخلع الشرعية ع  
وفي الوقت ذاته، فإن التنازالت المؤلمة التي ستتخذها إسرائيل تستحق أن تكافأ بإرساء             . تنازالت تاريخية 
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لدولي علـى هـذه     وقد نصت خارطة الطريق التي تبناها المجتمع ا       . سالم شامل ودائم في عموم المنطقة     
  . المقاربة

ويواصل بيريز أن إطار خارطة الطريق ينص على وجوب اتخاذ الدول العربية بعض الخطوات باتجـاه                
التطبيع مع إسرائيل على أن تتضمن المرحلة الثانية إنشاء الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة كخطوة تقـود                

  . إلى الوضع النهائي
ة الحدود المؤقتة خوفا من أن تتحول إلى حدود دائمـة، مقترحـا أن              ويقول إن الفلسطينيين رفضوا فكر    

  . ترعى الدول األوروبية والواليات المتحدة اتفاقا إقليميا لتخفيف شكوك الفلسطينيين
ويضيف أن عدة قادة عرب يرون أن سعي إيران لبسط هيمنتها على المنطقة يشكل خطرا على وجـود                  

 ليس إسرائيل ولكن رجـال      -القادة العرب -لرئيسي المطروح أمامهم    الدول العربية وهويتها، والتحدي ا    
الدين الحاكمين في إيران الذين يسعون إلى بسط سيطرتهم على منطقة الشرق األوسـط بـاللجوء إلـى                  

إن التوصل إلى إطار إقليمي لألمن سيساعد أيضا إسرائيل على تأمين           . اإلرهاب واألسلحة غير التقليدية   
  . األهمية في توفير األمن لهامصلحتها البالغة 

ويتابع الرئيس اإلسرائيلي قائال إن إرساء السالم في المنطقة سيعالج تحديات مهمـة مثـل شـح الميـاه            
ورغم أن هذه المشكالت تبدو من اختصاص كل بلد على حدة، فإن حلها يعتمـد               . والتلوث البيئي والفقر  

ومع أن أوروبا حافظت على حدودها السياسية، فإنها        . على العلوم والتكنولوجيا التي ال تعترف بأي حدود       
  . وباستطاعة دول الشرق األوسط أن تحذو حذو أوروبا. أبقتها مفتوحة من أجل ضمان التقدم

ولكنه عامل مهـم باتجـاه تحقيـق        " السالم السياسي "ليس بديال عن    " السالم االقتصادي "ويرى بيريز أن    
مبادرة السالم العربية مقرونة مع مقتضيات خارطة الطريق تطـرح          التقدم، مضيفا أن الروح اإليجابية ل     

  . فرصة واضحة
ويالحظ أن إسرائيل لم تشارك في صياغة مبادرة السالم العربية ومن ثم ال يتوقع أن تقبل بكـل كلمـة                    

ويرى أن المفاوضات اإلقليمية ينبغـي أن  . وردت فيها، مبينا أنها مستعدة للتفاوض على أرضية مشتركة       
  . نطلق دون أي شروط مسبقةت

لقد حان الوقـت لكـي يرتـدي        . ويختتم بيريز مقاله بالقول إن الركاب مستعدون والسفينة في االنتظار         
  .المالحون خوذاتهم بشكل ال رجعة فيه

  4/6/2009بي بي سي 
  

   ستكون من اليهود المتزمتين والعرب2030 عام "إسرائيل"لشباب في  اغالبية: دراسة .23
ادت دراسة أعدها خبراء أميركيون يقدمون خدمات استشارية لسلطات االستخبارات أف: الناصرة

 عاماً حين سيصبح اليهود العلمانيون على 20سيتغير بشكل دراماتيكي بعد " وجه إسرائيل"األميركية أن 
رائيلي، إذ أقلية داخل المجتمع اإلس)  عاما18ً(مقاعد الدراسة االبتدائية والثانوية وفي سن التجنيد للجيش 

نحو ) المعفيون من الخدمة العسكرية(والعرب ) المتدينون المتزمتون(توقعت أن يشكل اليهود الحرديم 
  .  في المئة من أصحاب حق االقتراع40 عاماً، ونحو 12 في المئة من طالب المدارس حتى سن 60

لتغيير المتوقع هو التكاثر وقالت الدراسة التي اعتمدت معطيات دائرة اإلحصاء المركزية إن مرد هذا ا
  .والعرب" الحرديم"الطبيعي السريع في أوساط 

والعرب في أوساط طالب المدارس االبتدائية كان عام " الحرديم"وذكّر معدا الدراسة بأن نسبة اليهود 
 في المئة، ومع حلول 46 في المئة فقط من مجمل الطالب، فيما نسبتهم اليوم تصل إلى 14 نحو 1950
 3.9 في مقابل 7وأشارا إلى أن معدل األطفال للمرأة اليهودية المتدينة هو .  سيشكلون غالبية2020عام 

  .للمرأة العربية المسلمة
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إلى أن تقريراً لالستخبارات األميركية توقع قبل نصف عام أن تؤدي " هآرتس"وأشارت صحيفة 
  .  في تركيبة الكنيست الجديدالتحوالت الديموغرافية في المجتمع اإلسرائيلي إلى تغييرات جدية

من جهته، قال الخبير الديموغرافي األبرز في إسرائيل البروفيسور سيرجيو دي ال فيرغوال إن توقعات 
في األجيال المقبلة، " الحرديم"الدراسة األميركية قد ال تتحقق في حال تدنت معدالت الوالدة في أوساط 

وفي حال شعرت العائالت بأن "كومية لهذه العائالت، مضيفاً أن األمر مرهون بمصادر التمويل الح
األموال التي تتلقاها ال تكفيها إلعالة أفرادها وأنها ستضطر إلى االعتماد على نفسها بشكل أكبر، قد 

  ".تحصل تغيرات معينة في أنماطها الديموغرافية
  4/6/2009الحياة، 

  
  ف متر أل23على مساحة مشروع استيطاني جديد قرب أسوار القدس  .24

صادقت لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس على بناء فندق ومركـز            :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
الحديقـة  "تجاري في وادي الجوز قرب أسوار البلدة القديمة في إطار مشروع استيطاني أوسع يـسمى                

  . لالستيطان في القدس المحتلة" إلعاد"والذي بادرت إليه جمعية " األثرية
المصادقة على المخطط فإن ذلك يقضي بهدم سوق للخضروات وحضانة أطفال في المكان نفـسه،               ومع  

 المصادقة على مخطط بناء الفندق      اإلسرائيليةفيما عبرت الواليات المتحدة عن غضبها من نية السلطات          
  .والمركز التجاري بمحاذاة أسوار القدس

طط االستيطاني يقضي بإقامة المشروع على مساحة       اإلسرائيلية، أمس، أن المخ   " هآرتس"وقالت صحيفة   
 ألف متر مربع ، يشمل مركزا تجاريا وفندقا مؤلفا من تسعة طوابق مدرجة ويحتوي علـى مـائتي                   23

  . وتدعي بلدية القدس ملكية األراضي التي سيقوم عليها الفندق. غرفة
اءات مـصادقة المـشروع     وأفادت الصحيفة أمس أن الواليات المتحدة طالبت إسـرائيل بوقـف إجـر            

  . االستيطاني الذي يبعد نحو مائة متر عن أسوار البلدة القديمة
4/6/2009الدستور،   

  
  ألف دونم من أراضي النقب والجليل70اتفاقية إسرائيلية تقضي بمصادرة  .25

دائرة «، يوم أمس على اتفاقية تبادل إراضي مع ")كيرين كاييمت("الصندوق القومي اليهودي «صادق 
دائرة أراضي « ألف دنم من أراضي النقب والجليل التي تديرها 70، يحصل بموجبها على »راضياأل

مقابل تنازله عن األراضي التي يديرها في مركز البالد وفي المناطق المدنية من أجل » إسرائيل
 . خصخصتها وتحويلها لملكيات يهودية خاصة

بي بأنه شديد الخطورة وأنه يعتبر أكبر عملية تغيير ويعتبر هذا االتفاق، الذي وصفته النائبة حنين زع
لملكية األرض، بمثابة وضع عقبات جديدة أمام حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، كما أنه يشكل مشكلة 

إن خصخصة األرض، : "وقالت النائبة زعبي خالل بحث االتفاق في الكنيست. جدية لفلسطينيي الداخل
يها االن، تعني سد الطريق أمام إمكانية عودتها ألصحابها األصليين، كما أن وبيعها نهائيا لمن يسيطر عل

 . المصادرةأراضيهماالتفاق يسد الطريق أمام أية إمكانية أمام أهالي النقب الستعادة 
يوم أمس، يتيح خصخصة " كيرن كاييمت" الجديد الذي صادق عليه مجلس إدارة الـ ويأتي هذا االتفاق
 ألفا 290يتها للمستأجرين في منطقة المركز والمدن الكبيرة الذين يبلغ عددهم حوالي األراضي ونقل ملك

كما االتفاق يتيح أيضا خصخصة أراض . وكلهم من اليهود إذ أن هذه المؤسسة ال تأجر أو تضمن للعرب
على أراض في النقب " كيرن كاييمت"وبالمقابل تحصل الـ . جديدة ونقلها لملكيات يهودية خاصة

 . لجليل وتعزز تمثيلها في السلطة الجديدة التي يتوقع إقامتها خالل شهوروا
3/6/2009، 48عرب  
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   مواطنين6وإصابة .. االحتالل يقصف غزة .26
 قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، أمس مراكب لصيادين، ومنازل لمواطنين فلسطينيين قبالـة             :غزة

القطاع في قصف ومواجهات مع جـيش االحـتالل          فلسطينيين شمال    6سواحل مدينة غزة، فيما أصيب      
  .اإلسرائيلي

زوارق االحتالل أطلقت عددا من القذائف صوب مراكب الصيادين شمال غـرب            "وذكر شهود عيان أن     
القصف اإلسـرائيلي   "وأضافوا أن   ". غزة؛ ما أدى إلى إعطاب عدد منها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات            

 قبالة الشاطئ في المنطقة المذكورة؛ ما ألحق فـي بعـضها أضـرارا              نال المنازل واالستراحات الواقعة   
  ".مادية

4/6/2009صحيفة فلسطين،   
 

    أسيراً يعانون من مرض السرطان15 تؤكد وجود "وزارة األسرى" .27
 أسيراً في سجون االحـتالل  يعـانون مـن مـرض          15أكدت وزارة األسرى والمحررين وجود       :غزة

من الخليل، والذي يعـانى     ) فايز زيدات (ة أنه تم إطالق سراح األسير         السرطان بمختلف أنواعه موضح   
  . من مرض السرطان ووصفت حالته الصحية بالخطيرة جداً

وأشارت الوزارة إلى أن األسرى المرضى الذين يعانون من مرض السرطان ال يتلقون أى عالج مناسب                
إدارة اك أمل في شفائهم في ظـل اسـتمرار   لحالتهم المرضية، لذلك فحالتهم تتراجع باستمرار، وليس هن     

  . السجون باالستهتار بحياتهم
4/6/2009صحيفة فلسطين،   

 
  من أطفال غزة ال يشعرون باألمان% 82: استطالع .28

األخير على " اإلسرائيلي"بعد العدوان " غزة للصحة النفسية" برنامج اهأظهر استطالع أجر: آي بي يو
من أطفال قطاع % 82.1 أن" الصحة النفسية لألطفال في قطاع غزةمدى تأثير الحرب في "غزة بعنوان 

من األطفال أنهم لم يشعروا % 98.5 غزة عبروا عن اقتناعهم بأن القطاع مكان غير آمن، فيما أكد
  .باألمن أثناء فترة الحرب لشعورهم بالعجز عن حماية أنفسهم وعجز اآلخرين عن حمايتهم

4/6/2009الخليج،   
  

  آخرينموقعينالسلطات اإلسرائيلية ون موقعين في الضفة بعد إزالة مستوطنون يبن .29
 ذكر راديو إسرائيل أن مستوطنين يهودا أقاموا موقعين استيطانيين جديدين شمال الضفة :تل أبيب

 .الغربية مساء أمس األربعاء ، وذلك بعد ساعات من قيام السلطات اإلسرائيلية بإزالة موقعين آخرين
بقيادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي " المتشددة"هود متطرفين بمقاومة جهود الحكومة وتوعد ناشطون ي

 موقع استيطاني في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، كجزء من تعهد 100بنيامين نتنياهو إلزالة حوالي 
   .للرئيس األمريكي باراك أوباما

 غير شرعية وهما معوز إستر شمال وأزالت قوات األمن اإلسرائيلية موقعين استيطانيين بنيا بصورة
مدينة نابلس ورامات ميجرون شرق رام اهللا في وقت مبكر أمس باستخدام الجرافات التي شوهدت وهي 

ورد المستوطنون الغاضبون بإضرام النار في بستان زيتون فلسطيني وإلقاء  .تسحق أكواخا خشبية
وتم  . دقيقة40ق شمال الضفة الغربية لمدة الحجارة على السيارات الفلسطينية في المنطقة وقطع طري

 .بناء الموقعين الجديدين بالقرب من مستوطنتي نحليل وشيلو شمال مدينة رام اهللا
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1455:         العدد       4/6/2009الخميس  :التاريخ

، قال الجيش اإلسرائيلي في بيان أرسل إلى الصحفيين إنه أزال حاجزين على الطريق لكفي غضون ذ
 .بالضفة الغربية في ريمونيم وبير زيت بالقرب من رام اهللا

4/6/2009القدس، فلسطين،   
  

   باعتبار الحواجز المحيطة بنابلس منطقة عسكرية اقراراالحتالل يصدر  .30
قـرر اعتبـار    " غادي شـمني  " ذكرت إذاعة االحتالل، أن قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال           :نابلس

يحظَـر علـى نـشطاء      وادعت اإلذاعة أنه وفقًا للقرار      . الحواجز المحيطة بمدينة نابلس منطقة عسكرية     
ومن بين الحواجز التي أعلن تحويلها إلى       . حقوق اإلنسان التواجد قرب الحواجز الثالثة المحيطة بالمدينة       

مناطق عسكرية حاجز حوارة الذي يعتبر من أسوأ الحواجز في الضفة الغربية؛ حيث اقترن اسمه بشتى                
  .أشكال التنكيل والعذاب

4/6/2009صحيفة فلسطين،   
  

  تدعو إلى تنظيم حملة دولية لفتح معبر رفح"نة الحكومية لكسر الحصاراللج" .31
عن قطاع غزة إلى تنظيم حملة دولية لفتح معبر رفح؛ مـن  " اللجنة الحكومية لكسر الحصار"دعت  : غزة

  .أجل إنهاء المعاناة الفلسطينية الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي على القطاع
بشكل رسمي ودائم أمام أبناء الشعب      "كومة المصرية بفتح معبر رفح      وطالبت اللجنة في بيان صحفي الح     

الفلسطيني ليمارسوا حياتهم بشكٍل طبيعي ومساعدتهم على فك الحصار الذي فرضه االحتالل، والعمـل              
  ".على دخول ما يلزم الشعب من احتياجاته اليومية

تأتي مـع اشـتداد وطـأة الحـصار         "وقال عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة، إن هذه الحملة           
واستمراره في قطاع غزة، واستمرار معاناة ما يزيد على مليون ونصف المليـون فلـسطيني يعيـشون                 

لمجتمـع  ، داعياً كافة مؤسـسات ا     "ظروفًا قاسيةً بسبب إغالق المعابر وتشديد سياسة الحصار واإلغالق        
المدني إلى العمل من أجل الضغط على أصحاب القرار بفتح معبر رفح، ومساعدة الفلـسطينيين علـى                 

  .السفر دون عوائق
كارثـة إنـسانية داخـل      "واعتبر زعرب أن استمرار إغالق المعابر الرئيسية في قطاع غزة يتسبب بـ             

خل للضغط علـى الـسلطات اإلسـرائيلية،        التد"، مناشدا المؤسسات الحقوقية والدولية في العالم        "القطاع
وإرغامها على فتح المعابر؛ ليتسنى للمواطنين السفر والتنقل بكامل الحرية، ال سيما المرضى والطلبـة               

  ".وأصحاب الحاالت اإلنسانية
4/6/2009قدس برس،   

  
   يدعو إلى وقفة جادة لحماية الحرية الصحفية في الضفة  في غزةمنتدى اإلعالميين .32

 منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة على رفع صوتهم ضد ما              حث :غزة
  .يجري من اعتداءات على الصحافة الفلسطينية، من قبل أجهزة أمن السلطة

ينظر بخطورة كبيرة إلى قيام أجهزة األمن الفلسطينية بمنع وسائل اإلعالم من تغطية             " إنه  : وقال المنتدى 
، "لقيلية، ومنع اإلعالميين من الوصول إلى مربع المنزل المحاصر ونقل حقيقة ما يجري هنـاك              أحداث ق 

  .مشدداً على ضرورة تحرك صحفيي الضفة لتحسين ظروف العمل الصحفي هناك
نـسخة عنـه، اسـتغرابه واسـتهجانه       " فلسطين"وأبدى منتدى اإلعالميين، في بيان صحفي أمس، تلقت         

وال تزال األجهزة األمنية في الضفة      ،  اءات لعدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين     الشديدين لحملة االستدع  
  .2008تحتجز منذ شهور الصحفي مصطفى صبري الحائز على وسام الشجاعة الصحفية لعام  

4/6/2009صحيفة فلسطين،   
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  تطالب األجهزة األمنية بالضفة إطالق صحفي فلسطيني من سجونها" منظمة حقوقية" .33
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بإطالق سراح صحافي قالت انه موال   طالب:د الفي رائ-غزة 

 يوماً وتحرمه من زيارة 45وان االجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة تعتقله منذ " حماس"لحركة 
ي ف" حماس"وقال في بيان إن الصحافي مراد أبو البها، الذي يعمل مديراً لمكتب نواب  .المحامي وذويه

  . يوما45ًرام اهللا، معتقل لدى جهاز األمن الوقائي منذ 
4/6/2009الخليج،   

  
  فتوى تحرم التفريط بالقدس أو تدويلها    .34

علماء األمة يحرمون تـدويل     "مؤتمرا صحافيا أمس في القدس المحتلة بعنوان        " األقصى"عقدت مؤسسة   
يها الشيخ رائد صالح والـشيخ عكرمـة        ، قدم ف  "  تحريرهما إلىقضية القدس والمسجد األقصى ويدعون      

 رئـيس   -صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك والشيخ خالد غنـايم              
المجلس اإلسالمي لإلفتاء قراءة لفتوى باسم علماء األمة اإلسالمية في العالم تتمحور حول قضية القـدس     

 بقراءة الفتوى باسم علماء األمـة ،        - الشيخ رائد صالح     واألقصى وآخر التطورات ، وقد خول العلماء      
  . وقد وقع على هذه الفتوى أكثر من مائة عالم وفقيه 

 الحتالل شرقي القدس والمسجد األقصى ، وفي ظل الحديث عـن            42وتأتي هذه الفتوى في الذكرى الـ       
رق األوسط ، ووسط حديث     تدويل القدس واألقصى ، وفي ظل زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما للش           

  . عن مخططات لتقسيم القدس واألقصى 
4/6/2009الدستور،   

  
   تفشي الحمى القالعية بين األبقار في غزةتتخوف من" الزراعة المقالة" .35

 حذرت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، أمس، من وجود :آي بي يو
مى القالعية بين األبقار، بعد نفاد اللقاحات الالزمة لحماية الثروة احتمال كبير جداً لظهور مرض الح

الحيوانية وتحصينها من األمراض الوبائية المعدية واألمراض المشتركة التي تصيب اإلنسان والحيوان، 
 مؤشرات ظهور مرض الحمى القالعية أنوقالت الوزارة في بيان لها، أمس،  .نتيجة الحصار على غزة

 ألف رأس من األغنام 50 ألف رأس من األبقار وحوالي 20ر نابع من اكتشاف أن أكثر من بين األبقا
 ألف جرعة من لقاح الحمى 20وأكدت الحاجة العاجلة إلى  .دخلت القطاع عبر األنفاق من مصر

  .القالعية لألبقار
4/6/2009الخليج،   

  
  أردنية جديدة لغزة قافلة مساعدات  .36

 قافلة مساعدات إنسانية إلـى قطـاع غـزة          أمس،رت جسر الملك حسين     عب:  بترا -جسر الملك حسين    
 طنا من المواد االغاثيـة      68وتضم القافلة عشر شاحنات تحمل       سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية      

  . قافلة312 اآلنوبهذه القافلة وصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية ، والتموينية
4/6/2009الدستور،   

  
   وعملية السالم اإلسرائيلي-الصراع العربي  لعاهل السعودي وأوباما يناقشانا .37

 عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس األميركي بـاراك أوبامـا فـي            بحث خادم الحرمين الشريفين   : الرياض
وتطرقت جلسة المحادثات االولى إلـى الـصراع         .، الوضع في منطقة الشرق األوسـط      أمس ،الرياض
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 لقبـول   "إسـرائيل "ائيلي وإحياء عملية السالم في الشرق األوسط، لجهة الضغط علـى             اإلسر -العربي  
ضرورة "قاء مع إذاعة أميركية أكد خالله       وكان أوباما استبق زيارته الرياض بل     . المبادرة العربية للسالم  

  ."نيةاالستيطان في األراضي الفلسطياعتماد بعض الحزم مع إسرائيل بشأن قيام دولة فلسطينية ووقف 
  4/6/2009الحياة، 

  
  القاهرة تريد من أوباما تصوراً نهائياً للتسوية  .38

عشية زيارته إلى القاهرة اليوم الخميس، حدد وزير الخارجية المصري احمد أبـو              : الوكاالت –القاهرة  
منـذ  "الغيط مطالب بالده من الرئيس االميركي باراك أوباما، قائالً إن بالده ستطلب منه وضع تـصور                 

للقضية الفلسطينية يتضمن توضيح خط الحدود للدولة الفلسطينية، معرباً عن أمله           " بداية للتسوية النهائية  ال
وردا علـى   . في أن يمتص خطابه التاريخي المرتقب التوتر بين أميركا والعالمين العربـي واإلسـالمي             

 الـسالم، قـال أبـو       سؤال حول ارتفاع سقف توقعات البعض من نتائج زيارة أوباما على صعيد عملية            
، لكن خطاب أوباما بيان تـاريخي يتنـاول         "ال ينبغي أن نرفع سقف التوقعات بدرجة مبالغ فيها        : "الغيط

 . العالقة بين العرب واإلسالم من ناحية والواليات المتحدة والغرب من ناحية أخرى
  4/6/2009البيان، اإلمارات، 

  
    وللنظام المصري" إسرائيل"م لـبمثابة دعوتعتبرها كفاية ترفض زيارة أوباما  .39

رفـضها زيـارة الـرئيس      ) كفايـة (أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير       : محمود جمعة  – القاهرة
 في  ،ودعت الحركة  . وللنظام المصري  "إسرائيل"ـاألميركي باراك أوباما للقاهرة واعتبرتها بمثابة دعم ل       

ة احتجاجية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية        إلى تنظيم وقف   ،مؤتمر صحفي عقدته ظهر األربعاء    
 ،وقال المنسق العام لحركة كفاية الدكتور عبد الحليم قنديل         .مع غروب شمس اليوم احتجاجا على الزيارة      

أن السياسات األميركية تجاه المنطقة لن تتغير رغم وعود أوباما بالتغيير حيث ال تزال األولوية لديها هي                
، ودعم النظام المصري الذي يستقبل مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وخنق المقاومـة        "يلإسرائ"حماية أمن   

  . تحت القيادة األميركية لسحق المقاومة"إسرائيل"في  فلسطين ولبنان، ويتحالف مع 
  3/6/2009الجزيرة نت، 

  
   االعتراف بالكيان الصهيونيترفضالشعوب العربية واإلسالمية  محمود عزت. د .40

 أكد الدكتور محمود عزت، األمين العام لجماعة اإلخوان المـسلمين، أن مـسألة زيـارة                :شيماء جالل 
الرئيس األمريكي أوباما ال يمكن الرد عليها إال بعد إلقاء خطابه غدا بجامعة القاهرة، مشيراً إلـى أنـه                   

. ي، قـال د   وفيما يتعلق بقضية االعتراف بالكيان الصهيون     . سيكون هناك رد من الجماعة على الخطاب      
عزت، ليس الفلسطينيون وحدهم هم الذين يرفضون االعتراف بالكيان الصهيوني، بـل كـل الـشعوب                

  .العربية واإلسالمية
  4/6/2009إخوان أون الين، 

 
  القاهرة تبذل جهودا جبارة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق نهائي :  مصريإعالمي .41

لتطويـق  " الجبارة"قاب عن أن القاهرة تقود جهوداً وصفها بـ         كشف مصدر إعالمي مصري الن    : القاهرة
 من عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقياديان كبيـران          3تداعيات أحداث قلقيلية التي راح ضحيتها       

في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية، باإلضافة لحارس منزلهما، وإقناع قيـادات       
/ سطينية وعلى رأسها حماس وفتح بضرورة المشاركة في الجلسة الختامية للحوار في يوليو            الفصائل الفل 
ـ      " أكتوبر"وأكد رئيس تحرير صحيفة     . تموز المقبل  قدس "المصرية مجدي الدقاق في تصريحات خاصة ل
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، أن القاهرة تتعامل مع األطراف الفلسطينية على ذات المسافة، وأن همها األساسي وضـع حـد                 "برس
ونفى الدقاق أن يكون لدى مصر أي توجـه         . الة االنقسام التي تهدد مصير القضية الفلسطينية بالكامل       لح

  .الستخدام القوة لفرض االتفاق على الفلسطينيين
  3/6/2009قدس برس، 

  
  حكومة نتنياهو تحاول خداع العالم وتطّرفها يهدد بتفجير المنطقة: مركز إماراتي .42

على الرغم مـن الـضغوط الدوليـة        "جي إماراتي أن القيادة اإلسرائيلية،      الحظ مركز استراتي  : أبو ظبي 
واألمريكية التيُ تمارس عليها، لم تغير موقفها، بل إنها تمضي إلى مزيد من التشدد والتطرف فيه عبـر                  

   ".أطروحاتها الخطرة والمشوهة بخصوص العالقة مع الفلسطينيين والدول العربية
، لفت مركز اإلمارات للدراسـات والبحـوث        )3/4(ي أبو ظبي اليوم األربعاء      وفي نشرة صادرة عنه ف    

     العالم قد أصبح مطالباً بوقفة قوية وحازمة تجاه الحكومة اإلسرائيلية تتجاوز           "االستراتيجية، النظر إلى أن
 أنهـا   التعبير عن المواقف أو توجيه الدعوات والمناشدات، ألنه ثبت أن إسرائيل ال تهتم بـذلك وتـرى                

محصنة ضد أي عقاب دولي، وبالتالي ليس هناك ما يجبرها على تغيير مواقفها أو حتى إبـداء بعـض                   
) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين    (حكومة  "ورأى المركز االستراتيجي أن     . ، وفق قوله  "المرونة فيها 

ن التوجـه نحـو إزالـة       نتنياهو تحاول خداع العالم من خالل بعض اإلشارات الهامشية، مثل الحديث ع           
المواقع االستيطانية غير المرخصة، وهي مستوطنات صغيرة وقليلة التأثير ومرفوضة أصالً مـن قبـل               
الحكومة، أو القول باحتمال إقدام نتنياهو على تخفيف الحصار علـى قطـاع غـزة للـسماح بوصـول                   

 يجب أال تخدع العالم، ألن الهـدف        هذه المناورات اإلسرائيلية  "وأضاف المركز   ". اإلمدادات الغذائية إليه  
األساسي منها هو محاولة امتصاص الضغوط التي تمارس عليها لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها فـي إطـار                 

وخلـص   ".لعملية السلمية دون أن تضطر إلى اإلقدام على إحداث تحوالت جوهرية في مواقفها الخطرة             
تهدد بتفجير منطقة الشرق األوسط كلها،      "قف اإلسرائيلية   المركز في نشرته إلى التحذير من أن تلك الموا        

  .، على حد تقديره"ألنه إذا تالشى أمل السالم في المنطقة فإنها ستصبح مفتوحة على سيناريوهات كارثية
  3/6/2009قدس برس، 

  
 اإلدارة األمريكية غير ملزمة بتفاهمات بوش الشفوية: "هآرتس" .43

العبرية أمس، أن المبعوث األمريكي الخاص » هآرتس«يفة ذكرت صح: عبد القادر فارس ـ غزة
للشرق األوسط جورج ميتشل سيطلب من نتنياهو إجابات وإيضاحات حول المطالب األمريكية، بعد أن 

، إن ميتشل الذي التقى وزير »هآرتس«وأضافت . بحثها مع مستشاري نتنياهو األسبوع الماضي في لندن
ك في واشنطن، أوضح له أن الواليات المتحدة غير مستعدة للعودة إلى الدفاع اإلسرائيلي أيهود بارا

التفاهمات السابقة بين الحكومة اإلسرائيلية والرئيس السابق بوش، والتي أتاحت استمرار البناء 
 "إسرائيل"وأفادت الصحيفة، إلى أن ميتشل أكد لباراك أن الواليات المتحدة ال تقبل تبرير . االستيطاني
الستيطان، باحتياجات التكاثر الطبيعي، موضحة أن مسؤولين في اإلدارة األمريكية وجهوا مواصلة ا

انتقادات شديدة لنتنياهو وسياسته، ونقلت عنهم قولهم إن اإلسرائيليين اعتقدوا أننا غير جادين في مسألة 
الموقف لن يتغير، تجميد البناء في المستوطنات، ولكنهم اكتشفوا أننا جادون، وأكد المسؤولون أن هذا 

  في "إسرائيل"بعد خطاب أوباما في القاهرة، مشيرين إلى أن إدارة بوش لم تبلغهم بتفاهمات، شفهية مع 
 .بقولهم إننا لم نسمع عنها قط. موضوع االستيطان

4/6/2009عكاظ،   
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 تين  أسابيع لتعديل موقفه بشأن االستيطان وحل الدول6 إلى 4أوباما يمهل نتنياهو ": هآرتس" .44
االسرائيلية امس، ان الرئيس األميركي » هآرتس«ذكرت صحيفة : ب، رويترز، يو بي آي. ف. ب، أ. أ

 أسابيع 6 إلى 4باراك اوباما، يعتزم منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهلة تتراوح ما بين 
، رغم التأكيد »لدولتينا«بخصوص البناء في المستوطنات وحل » موقفاً معدالً«لكي يعرض بعدها 

 .  وأمنها "إسرائيل"الى » الحليف األقرب«االميركي على ان الواليات المتحدة ما زالت 
عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله ان اوباما مهتم بإنهاء صياغة خطة أولية للتقدم » هآرتس«ونقلت 

 المصدر ان الرئيس وأضاف. بعملية السالم في ستة اشهر، وعرضها في بداية شهر تموز المقبل
حيال » معدل« أسابيع للخروج بموقف 6 الى 4االميركي يعرض على القيادة االسرائيلية فترة تمتد بين 

  . الذي ترفضه» حل الدولتين«، و "إسرائيل"مسألة توسيع المستوطنات الحالية التي تصر عليها 
4/6/2009السفير،   

    
  كي مع العالم اإلسالمي صهاينة أمريكا يتحركون ضد التقارب األمري .45

في واشنطن " اإلسرائيلي"واصل اللوبي : ، حنان البدري"الخليج "- واشنطن - القاهرة -الرياض 
وزعامات اليمين المسيحي الصهيوني بمن فيهم مسؤولون سابقون في ادارة الرئيس السابق جورج بوش، 

ي بعدم تقديم اعتذارات للمسلمين حملة مضادة تقلل من شأن الخطاب المرتقب وتطالب الرئيس األمريك
  .والعرب ألن ذلك حسب رأيهم يحط من قدر الواليات المتحدة

واستغل نائب الرئيس األمريكي السابق ديك تشيني األمر فقام بزيارة إلى الكونجرس وأجرى محادثات 
 كانت ونقل عن مقربين من تلك المباحثات انها. وصفت بالسرية مع زعامات مجلسي الشيوخ والنواب

لتوضيح ان كل سياسات الواليات المتحدة في عهد بوش صائبة وسليمة بما في ذلك اباحة وسائل 
وزعامات المحافظين الجدد كلمة زعيم " اإلسرائيلي"واستغل اللوبي . االستجواب القاسية أي التعذيب

ال تأثير توجه أوباما القاعدة اسامة بن الدن ونائبه أيمن الظواهري ضمن الحملة الدعائية المنظمة إلفش
إن أوباما "نحو العرب والمسلمين حيث لوحظ استخدام كلمات أرسلها ابن الدن لتذاع بالمناسبة مثل قوله 

، واستثمروا هذه الكلمات بشكل مكثف في "وادارته زرعوا بذور الكراهية واالنتقام من الواليات المتحدة
عام األمريكي ضد سياسات الرئيس أوباما بفتح مختلف وسائل االعالم األمريكية لتحريض الرأي ال

صفحة جديدة مع العالمين اإلسالمي والعربي أوالً، وضد محاوالت إدارة أوباما ما وصف بالضغط على 
  .لتقديم تنازالت ثانياً" إسرائيل"

4/6/2009الخليج،   
   

  بان كي مون يجدد دعوته لتعاون إسرائيلي مع التحقيق الدولي بشأن الحرب .46
دعا األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، مجدداً الجانب اإلسرائيلي للتعاون مع فريق : نواشنط

مجلس حقوق اإلنسان المعني بالتحقيق في ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي في 
ميشيل مونتاس، مساء وقالت المتحدثة باسم األمم المتحدة، . قطاع غزة خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة

، مشيرة إلى " بالتعاون مع فريق تقصي الحقائق "إسرائيل"جدد دعوته لـ"أمس الثالثاء، إن بان كي مون 
 .أن األمين العام للمنظمة الدولية ناقش الموضوع مع وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك يوم االثنين

لتي ترأسها إيان مارتن، والتي حققت في حوادث تتعلق كما ناقش الطرفان لجنة األمم المتحدة للتحقيق ا
كما قدم ملخصاً عن . بوفيات ودمار في مقر األمم المتحدة في غزة، خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة

التقرير إلى مجلس األمن، وأنه طلب من المستشار القانوني لألمم المتحدة وضع وصياغة مطالب 
وأضافت المتحدثة أن  .ها المنظمة في الحوادث التي حققت فيها اللجنةللتعويض عن الخسائر التي تكبدت
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األمم المتحدة لم تتلق أية مبلغ بسبب األضرار التي لحقت بمقر األمم المتحدة في غزة، والتي جرى 
  .تقييمها بنحو أحد عشر مليون دوالر

3/6/2009قدس برس،   
  

 قتصادياً يتطلب بقاء غزة والضفة كياناً واحداً قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ا: البنك الدولي .47
 اكد البنك الدولي في تقرير اصدره امس، على عدم امكانيـة تحقيـق الهـدف    : أمجد التميمي- رام اهللا   

االستراتيجي المتمثل في اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً اال اذا بقيـت غـزة والـضفة كيانـاً                   
: اآلفاق االقتصادية الفلسطينية المستقبلية   <وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان       . جزأاقتصادياً واحداً ال يت   

المخططات التي تسعى   < :، سيقدم الى اجتماع المانحين المقبل في اوسلو ان        <انتعاش غزة واحياء الضفة   
 الى خلق جزر اقتصادية في كل مدينة من مدن الضفة أو في قطاع غزة ما هي اال عبارة عـن طـرق                     

مسدودة أمام التطوير يمكن لها في نهاية المطاف أن تزيد من صعوبة اقامة اقتصاد متكامل وحقا، واكـد                  
نسخة منه امس، ان االقتصاد الفلـسطيني تـدهور         < الحياة الجديدة <البنك الدولي في التقرير الذي تلقت       

ا جعل السلطة الفلسطينية     بسبب القيود االسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة، م         2008كثيرا في   
 ال تـزال تبقـي،       "إسرائيل"واشار الى ان    . اكثر اعتمادا على المساعدات االجنبية لتجنب انهيار ماليتها       

 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية اخرى في الضفة، وشدد           600باسم االمن، على اكثر من      
  . نة السلطة الوطنيةالبنك على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم مواز

4/6/2009الحياة الجديدة،   
  

 طالب أمريكيون يطالبون أوباما برفع الحصار عن غزة .48
 جامعـات بالواليـات     3 يمثلون   -أرسل مساء اليوم عدد من الطالب األمريكيين      :  هبة مصطفى  -كتبت

 باراك أوباما حول     برسالة إلى الرئيس األمريكي    -المتحدة األمريكية من مقر نقابة الصحفيين المصريين      
علـى نـص الرسـالة      ) إخوان أون الين  (حصل  . الوضع المأساوي في غزة، قبيل وصوله للقاهرة غدا       

إلـى  : "، ملخـصها  "وحرروا غـزة  .. لن نصمت "للطالب القادمين أمس من غزة، والتي حملت عنوان         
الدولي وحقـوق اإلنـسان،     الرئيس األمريكي أوباما، نطالبك كطالب أمريكيين باستعادة احترام القانون          

وبرفع الحصار عن المحاصرين بغزة، كما نطالبك بمناشدة المجتمع الدولي بتحمـل مـسئولياته تجـاه                
  ".القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الشعب المحاصر بغزة

3/6/2009إخوان أون الين،  
  

  تقليص الخدمات المقدمة إلى الالجئين يمثل موقفا سلبيا تجاههم: األونروا .49
أن " األونـروا "اعتبرت مجالس عاملي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         :  نجاة شناعة  -سبيل  ال

نهج إدارة الوكالة باللجوء إلى إحداث جملة من التقليصات المتوقعة فـي الخـدمات المقدمـة لالجئـين                  
لي بمـسؤوليته عـن     الفلسطينيين في األردن، تمثل موقفا سلبيا تجاه الالجئين الذين أقر المجتمـع الـدو             

 إلى أن تتحقق عودتهم إلى قراهم وبلداتهم 1948رعايتهم بسبب إجالئهم وتشريدهم قسرا عن وطنهم عام       
  .التي شردوا منها

3/6/2009السبيل، األردن،   
  

  أحذر من اغتياالت جديدة لعناصر حماس في طولكرم: سامة حمدانحوار مع  .50
مثل حركة حماس الفلسطينية والناطق باسمها فـي لبنـان   أعرب أسامة حمدان م:  الحواس تقية -الدوحة  

عن اعتقاده أن مقتل عناصر من حركته في الضفة الغربية مؤخراً كان عمالً مدبراً سبقته عمليات اعتقال                 
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من عمليات اغتيال أخرى، ورجح أن تكـون فـي          » العرب«وحذر في حوار مع     . وتلته عمليات اعتقال  
بتنسيق مع قوات االحتالل، وأن الجنرال األميركي دايتون كان على علم           طولكرم، وأكد أن العملية تمت      

  .بها، ورجح أنه هو من أوحى بها حتى يقنع األميركيين بتمديد مهمته باألراضي المحتلة
لماذا وقعت الصدامات المسلحة بين قوات األمن الفلسطينية وعناصر تابعة لحماس بالضفة الغربية في              ¶ 

  هذا التوقيت؟
بد أن أشير إلى أن هذه المواجهات جاءت حصيلة جهد بذل بشكل حثيث في قلقيلية، فقبـل عمليـة                    ال   -

 كادراً من كـوارد حركـة حمـاس، وكانـت           40االغتيال التي تمت جرت عملية اعتقال لما يزيد عن          
عرضا التحقيقات قاسية، وكان الهدف منها الوصول إلى الشهيدين السمان وياسين، رغم أن الشهيدين لم يت              

  .إلى قوات الشرطة، كما تحاول أن تدعي بعض الجهات، فلقد طلب التحدث إليهما
وعندما نزل الشهيد ياسين للحديث مع عناصر الشرطة جرى إطالق النار عليه فـورا، وجـرى قتلـه                  
وصاحب المبنى الذي كان يتواجدان فيه مع الشهيد عبد الناصر الباشا، عند ذلك اضطر الشهيد الـسمان                 

ع عن نفسه، ومواجهة قوات أجهزة األمن التي عملت بالتنسيق مع قوات االحتالل، وليس أدل علـى      للدفا
ذلك من نقل المصابين من عناصر هذه األجهزة إلى مستشفيات داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام                

ـ               48 دم بـارد،   ، هذه المواجهة، بل هذه عملية تصفية واغتيال وليست مواجهة، هي عملية اغتيال تمت ب
  .أعقبتها عملية اغتياالت زاد فيها عدد المعتقلين عن ستين معتقال

الشرطة تجول في قلقيلية وتنادي بمكبرات الصوت، تهدد من يخفي مقاوماً، أومن يعين مقاومـاً، بأنـه                 
  :سيتحمل تبعات فعل هذا المقاوم كخارج عن القانون، هذا كله يمكن تفسيره بثالث قضايا محددة

األولى يبدو أن زيارة محمود عباس إلى واشنطن لم تكن نتائجها بالمستوى الـذي يريـد، فهـو                  المسألة  
يحاول بمثل هذه العملية استدرار موقف أميركي من خالل الظهور بمظهر من يقتل المقاومين إذا اقتضى                

  .األمر ذلك
اه الذي يريده، وأن حـواراً  والمسألة الثانية هي أن أبو مازن يدرك أن الحوار الفلسطيني لن يذهب باالتج          

فلسطينياً جدياً سيذهب باتجاه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وهو يدرك أكثر من أي وقت مضى أنـه ال                  
  .مكان له في هذا البيت، فهو يحاول أن يدمر الحوار من خالل عملية بهذا الشكل

 أن هذه العملية قد تكون عامال يؤهل        المسألة الثالثة أعتقد أنه ربما رأى البعض من قادة األجهزة األمنية          
هذه األجهزة لخالفة محمود عباس في حال غاب أبو مازن، أو لم يتم التوصل إلى تفاهم وطني فلسطيني                  

  .يشكل حكومة وطنية وينظم بعدها انتخابات
  هل ستوقف حماس الحوار مع فتح بالقاهرة عقب هذه األحداث بالضفة الغربية؟¶ 
اث ستترك أثراً عميقاً وسلبياً على هذا الحوار، وأشير هنا إلى أنه تـوفرت لـدينا                 أعتقد أن هذه األحد    -

) أمس(معلومات أن هذه األجهزة األمنية تحاول تكرار هذه الجريمة في مناطق أخرى، وصدر بيان اليوم                
يوضح أننا نتوقع جرائم في مناطق أخرى، وربما تكون طولكرم منطقة مرشحة لذلك، وإصـرار أبـو                 

 على ذلك يعني نهاية الحوار من جهة، ويعني أيضا أنها رسالة إلى الـشعب الفلـسطيني بالـضفة                   مازن
بزعامة محمود عباس يخدم االحتالل، ومقاومته هـي        » لحد«الغربية أن عليه أن يختار بين حكم لقوات         

يخه رضخ  من مقاومة االحتالل، أو أن عليه أن يرضخ لمثل هذا، وال أظن أن الشعب الفلسطيني في تار                
  .لمحتل أو عميل

الجنرال دايتون هو المشرف على تكوين الوحدات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، هل تعتقد أن لـه                ¶ 
  دورا في أحداث الضفة الغربية؟

 بالتأكيد، ال أعتقد أنها تمت دون علمه، بل على العكس تماما أعتقد أنه ربما هو مـن أوحـى بـذلك،                      -
 تمديد لمهمته، ألن هناك جدال في الواليات المتحدة حول دور دايتون وطبيعـة              والهدف أن يحصل على   

العمل الذي يقوم به، فحاول أن يدافع عن نفسه في جلسة أمام الكونغرس مؤخرا، ويبدو أنه يحـاول أن                   
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يرسل رسالة يقول فيها إن هذه المهمة مجدية ونافعة وال بد من تمديدها، وأعتقد أن هذا التقـاء مـصالح               
  .بين أطراف في المؤسسة األمنية األميركية وأطراف في رام اهللا

  هل سترفضون المشاركة في االنتخابات المقررة بداية السنة القادمة بعد أحداث الضفة الغربية؟¶ 
 االنتخابات ال يمكن أن تتم إال إذا حصل اتفاق ووفاق وطني فلسطيني وتشكلت حكومة حتى يطمـئن                  -

ى بنزاهة وشفافية، وما يجري اآلن هو محاولة لتعطيل االتفاق الفلسطيني، ونحـن             الجميع إلى أنها ستجر   
اتفقنا على أن االتفاق يكون حزمة واحدة، وأظن أنه من الصعب الحديث حاليا عن فرصة أخرى للحوار،                 
ولن تكون هناك انتخابات طالما واصل أبو مازن عمليات االغتيال، ولن تكون هناك انتخابـات طالمـا                 

ل أبو مازن أن يستمد شرعيته من اإلسرائيلي، وأعتقد أن أبو مازن يدرك أن أية انتخابـات شـفافة                   حاو
  .ونزيهة ستطيح به

  هل تعطون فرصة للحوار مع أبو مازن؟¶ 
عليه أن يعترف بالجريمة التي ارتكبت، وأن يحيل الضباط المسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة، وأعتقد أن               

  .وار في مأزق، وعلينا أن ال نستبق ما ستكون عليه الخطوة التاليةهذه الجريمة وضعت الح
  وكيف تنظرون إلى الدور المصري؟¶ 
 لست بصدد تقييمه اآلن بعد التطور األخير، لكن أعتقد أن مصر كوسيط يجب أن تضغط علـى أبـو                    -

في الضفة الغربية   مازن، ليس لوقف هذه الجريمة واالعتذار عنها، وإنما لوقف كافة الجرائم التي وقعت              
  .في اآلونة األخيرة

أليس قبول حماس بإجراء الحوار بوساطة أمنية مصرية موافقة على أن الحوار يجرى لغايات أمنيـة                ¶ 
  تحديداً؟

 الحوار ال يجري في إطار أمني، بل هو حوار سياسي، وإدارة الحوار سياسية، والمواضيع سياسـية،                 -
الجهة التي تتعامل مع المسألة الفلسطينية فهـذا شـأن مـصري،            أما أن يقرر النظام المصري من هي        

  .والحوار منطلقاته سياسة، والنتائج المتوخاة منه سياسية
  هل توصلتم إلى حل مع مصر إلغالق معبر رفح؟¶ 
 الذي يتحمل مسؤولية فتحه وإغالقه الجانب المصري، نحن طرحنا جملة من األفكار لفـتح المعبـر،                 -

 أفكاراً عملية، لكن لم يكن هناك تجاوب، لو كان هناك تجاوب لفُتح المعبر، ربما هناك                وأعتقد أنها كانت  
  .إجراءات تنسيقية تجري على المعبر، لكن أعتقد أنها ليست كافية

  ماذا تنتظرون من أوباما؟¶ 
ال على  أنا ال أنتظر الكثير من أوباما، إذا لم يقل أوباما كالما يمكن تطبيقه فال أظن أن هناك تعوي                   -

كلمته، على أوباما أن يعلن أن حركات المقاومة الفلسطينية هي حركات عمل من أجل مصالح الـشعب                 
الفلسطيني، وأنه مستعد لتفهم حاجات وأهداف الفلسطينيين الوطنية، ومستعد إلعادة النظر فـي الـسياسة               

  .يكون مجدياًإذا قال أوباما أقل من ذلك فلن .. األميركية تجاه المنطقة وتجاه إسرائيل
  4/6/2009العرب، قطر، 

  
  آفاق التهدئة والتصعيد..  وحماس"إسرائيل" .51

   مؤمن بسيسو
تتضارب التقديرات بشأن مآالت العالقة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لكـن                

خطاهـا نحـو    ما تؤشر له األحداث ينبئ بأن اتجاهات السياسة اإلسرائيلية الراهنة تجاه حماس تستحثّ              
                  التصعيد، دون إغفال أن معطيات الميدان وتقلباته الدائمة تلعب الدور األكبر في صـوغ معادلـة الـشد
والجذب بين الطرفين، وتقرير شكل وخيارات الرد النهائي ضد الشريط الساحلي الضيق المستعصي على              

  .كافة صور الترهيب اإلقليمي والدولي
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ة الواقعية أن محددات الموقف اإلسرائيلي المتشدد التي تمت بلورتهـا           ولعل من مسلّمات اللحظة السياسي    
إزاء حماس مؤخرا، ال تشكل نقطة الحسم النهائي في التعاطي مع ملف الحركة واستمرار سلطتها، على                

 مـن   -نسبيا–إيقاع اعتبارات دولية راجحة تتداخل ضمن سياق تشكُّل ردود الفعل اإلسرائيلية، ما يقلص              
ول والفاشية اإلسرائيلية في صورها المطلقة، دون أن يعني ذلك لجم إسـرائيل عـن مقارفـة                 حدود التغ 

  .خيارات التصعيد والعدوان المفتوح التي ال ترقى إلى مستوى الحرب الشاملة
  مصلحة فلسطينية.. التهدئة

ا أساسـيا   ال جدال في أن بسط أشرعة التهدئة على ربوع قطاع غزة يشكل مصلحة فلسطينية تامة، وهدف               
  :تنشد حركة حماس تحقيقه انطالقا من األسباب التالية

 الرغبة في استعادة العافية العسكرية إثر الضربات القاسية التي تلقتها الحركة إبان الحـرب األخيـرة،    -
  .وإعادة بناء قدراتها العسكرية، وتأهيل كوادرها العاملة، وفقا لرؤى جديدة وأفكار حديثة

ة على ربوع قطاع غزة هدف أساسي تنشد حركة حماس تحقيقه انطالقا مـن عـدة                بسط أشرعة التهدئ  "
أسباب من بينها الرغبة في استعادة العافية العسكرية إثر الضربات القاسية التي تلقتهـا الحركـة إبـان                  

  " الحرب األخيرة
ئيلية  القناعة المؤكدة التي ترسخت في ضمير الحركة بصعوبة الصمود في مواجهة أي حـرب إسـرا                -

جديدة في ظل المعطيات الميدانية والبنى العسكرية الراهنة، وأن العمل على تطوير األدوات والوسـائل               
  .والخطط القائمة يستلزم فترة زمنية ال تقل عن عام كحد أدنى

 قطع الطريق على اتجاهات السياسة العنصرية لبعض أركان الحكومة اإلسرائيلية اليمينيـة المتطرفـة               -
ت من ضرب غزة وإسقاط سلطة حماس هدفا مركزيا لها، وضمان االسـتمرار فـي الحكـم                 التي وضع 

  .وتثبيت أركانه وتعزيز قواعده بكل أريحية بعيدا عن هواجس العدوان وأثمانه الباهظة
 امتالك هامش أوسع من المناورة في إطار الحوارات الداخلية مع حركة فتح، والتحرر مـن ضـغط                  -

 يحد من حجم االبتزاز الفتحاوي لها، ويسقط أي رهانات فتحاوية علـى سـطوة       الوقت وسيف الزمن بما   
  .حمساوية ذات بال" تنازالت"تدخل العامل اإلسرائيلي الستعجال 

 محاولة كسب مزيد من الوقت لتقويم وترشيد تجربة الحكم التي خاضتها الحركة في ظل ظروف بالغة                 -
شامل لعالج كافة األخطاء التي وقعت فيهـا، ابتغـاء وضـع            الخطورة والتعقيد، والبدء بجهد استدراكي      

  .أنموذج الحكم الخاص بها على طريق الفاعلية والنجاح
 تكريس حماس، حكما وسياسة، كأمر واقع أمام القوى اإلقليمية والدولية المناوئة، وإفراد أولوية خاصة               -

ظمات الدولية األقـل تـشددا التـي      لنسج عالقات ذات نسق متدرج مع العديد من الدول واألحزاب والمن          
تحمل لواء الحوار مع الحركة، بهدف ولوج مسرح السياسة الدولية، وتشكيك العالم في جدوى وفعاليـة                

  .الحصار المضروب، ومحاولة فتح ثغرات تراكمية في جداره المتين
ـ             - دوان اإلسـرائيلي،    التخفيف من المعاناة البالغة التي يكابدها أهالي غزة جراء استمرار الحصار والع

ومنح ملف إعادة اإلعمار أولوية متميزة في ظل الدمار والخراب الهائل الذي خلّفته الحرب اإلسـرائيلية                
  .األخيرة

ووفقا لهذه المعطيات بدت تقديرات حماس مجانبة للواقع حين راهنت على جنوح أو ميل إسرائيل للتهدئة                
المفاوضات غير المباشرة مع إسـرائيل التـي رعاهـا           أمد   -دون مبرر –بعيد انتهاء الحرب، وأطالت     

المصريون، حتى تسلّمت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة مقاليد السلطة، وانحدرت معها فرص إبرام التهدئة             
  . إلى ما يقارب الصفر

  هدوء بال ثمن
ري بأي شكل   ال تبدو إسرائيل متلهفة على التهدئة هذه األيام، أو حتى على طرق أمرها مع الجانب المص               

  .كان
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في خلفية الموقف اإلسرائيلي تبدو التباينات داخل الطبقة السياسية واضحة إزاء هذه القـضية، فحـزب                
 يفضل إبرام اتفاق للتهدئة مع حماس،       -أولمرت ونتنياهو : وزير الدفاع في حكومتي   –العمل بقيادة باراك    

لعديد مـن األوسـاط اإلعالميـة واألكاديميـة         ويحاول إقناع نتنياهو بفاعليته وجدواه، يؤازره في ذلك ا        
واالقتصادية والمجتمعية، بينما تقف غالبية القيادات السياسية والحزبية والعسكرية موقف الضد والنقيض،            

  .وتعتقد بأن إسرائيل تنعم بتهدئة فلسطينية مجانية دون االضطرار لتقديم ثمن مقابل
جة حماس الملحة لحالة ممتدة من الهـدوء دون دمـاء،           تتأسس رؤية أصحاب القرار اإلسرائيلي على حا      

 لتجنب التحرش واالحتكاك بجيش االحتالل ما أمكن، تحقيقا ألهـداف فلـسطينية             -بكل وسيلة –وسعيها  
  .داخلية

ووفقا لهذه الرؤية فإن حماس التي تواجه تحديات ال حصر لها في سبيل إدارة قطاع غزة بما يؤمن الحد                   
وتداعيات االنقـسام الـسياسي، تـدرك       " الحسم العسكري "ت اإلنسانية عقب خطوة     األدنى من االحتياجا  

خطورة فتح جبهة إضافية مع إسرائيل التي ال تتورع عن صب حمم بغيها وعدوانها ألتفه األسباب، وال                 
  .تتوانى عن تسجيل محارق جديدة دون حسيب أو رقيب، وما الحرب األخيرة عنا ببعيد

ر انقشاع غبار الحرب نحو بلورة مقاربات سياسية ذات صبغة ميدانية تنأى بها             كثفت حماس جهودها إث   "
  " عن الصدام مع االحتالل، والدفع باتجاه تأجيله إلى أطول فترة ممكنة

ومن هنا كثفت حماس جهودها إثر انقشاع غبار الحرب نحو بلورة مقاربات سياسية ذات صبغة ميدانيـة                 
، والدفع باتجاه تأجيله إلى أطول فترة ممكنة، ومنحت الجهد المـصري          تنأى بها عن الصدام مع االحتالل     

تفويضا واسعا لتحقيق تهدئة ذات عناوين مقبولة وأسس منطقية، إال أن ارتفاع منسوب الدهاء والخبـث                
  .واالبتزاز اإلسرائيلي أودى بهذه الجهود إلى مقصلة اإلعدام، وأذهبها أدراج الرياح

 والرضوخ لضغط الواقع، لم تجد حماس بدا من فرض تهدئة ميدانية واقعية غير              وإعماال لفقه الموازنات،  
معلنة دون ثمن سياسي في سياق اتفاق مع اإلسرائيليين، وعمدت مكرهة بوسـاطة أسـاليب الترغيـب                 
والترهيب إلى منع إطالق الصواريخ على بلدات االحتالل، وسد كافة أشكال الـذرائع االحتالليـة التـي                 

سياسـيين وعـسكريين    -العدوان وتشتهي تكراره في ظل االعترافات الحاسمة للقادة اإلسرائيليين          تُسوغ  
 بأن الحرب األخيرة لم تحقق مرادها، وأن ما تردد عن إنجاز مستوى رفيع علـى صـعيد         -على السواء 

  . بناء وترميم قدرة الردع يكاد يبلغ حد الوهم واالدعاء
  مؤشرات التصعيد
ساحة الميدانية تنحو منحى التسخين المنهجي والتصعيد المبرمج، وتُساق إلى احتـضان            من الواضح أن ال   

  .أجندة خاصة، والتفاعل مع مخططات خبيثة تحاك خلف الكواليس
  على المستوى اإلسرائيلي: أوال

تشعر معظم القطاعات داخل إسرائيل بحرقة بالغة واستياء متعاظم هذه األيام، فقد فوت جيشهم فرصـة                
رة لسحق حماس واستئصال سلطتها حسب قناعاتهم، حين أوقفت حكومتهم الحرب من طرف واحـد               ناد

في اللحظة الحاسمة التي كان من الممكن فيها بدء المرحلة الثالثة من المعركـة، والتوغـل فـي عمـق        
 المناطق السكنية وسط التقديرات العسكرية المتفائلة بحسم نهائي قريب، وأبقت حماس على حـاٍل مـن               
  .السيطرة والنفوذ في غزة، ومنحتها فرصة التعافي وإعادة البناء والتخطيط والتنظيم والتعاظم من جديد

ومع ذلك، تدرك حكومة االحتالل الجديدة التي يعلو هدير تصريحات أقطابها التي تقطر حقدا وعدوانيـة                
يدة بضوابط ومحـددات    تجاه حماس صباح مساء، أن حدود فعلها العسكري في التعامل مع غزة باتت مق             

خارجية، وأن استنساخ الحرب بشكلها وآلياتها السابقة في وقت قريب بات ضربا من المحـال، وأكثـر                 
  .انفصاال عن الواقع

وإذا استحضرنا بدقة تفاصيل االتفاق االئتالفي بين نتنياهو وليبرمان الذي ينص في بند خاص ومفـصل                
 أن الهدوء اإلسرائيلي الراهن الذي      -حتما–ماس، فإننا ندرك    على التزام الحكومة بالعمل إلسقاط سلطة ح      
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يخيم على حدود وتخوم غزة ال ينم عن إرهاصات أفق مستقر، أو مالمح سياسة إسرائيلية وديعـة فـي                   
المرحلة المقبلة، بقدر ما يمثّل تحضيرا ألرضية المعركة وسيناريوهات الصراع، وإعادة بلورة ألشـكال              

ان في ظل الكوابح الدولية التي انتصبت في وجه إسرائيل عقب جرائمها البـشعة   ومخططات وآفاق العدو  
  .التي صدمت العالم إبان الحرب األخيرة

وحـرب  ) لبنـان (المناورات اإلسرائيلية تجرى على أرضية معالجة اشتعال حرب على الجبهة الشمالية            "
، ما يؤكد بجـالء     48لسطينيي عام   وانفجار انتفاضة عارمة داخل صفوف ف     ) غزة(على الجبهة الجنوبية    

  " أن سيناريوهات الحرب هي أكثر ما يطغى على تفكير الحكومة اإلسرائيلية
لذا لم يكن مستغربا أن تشرع إسرائيل في أوسع حملة استخالص عبر في تاريخها العـسكري، لرصـد                  

يـات المواجهـة    وحصر وتوثيق مكامن الخلل ونقاط الضعف إبان الحرب، واالستفادة من تفاصيل وحيث           
  .البرية المباشرة التي دارت مع حركة حماس ألول مرة بهذا القدر من القوة واالتساع والشمول

ولم تكن المناورات الجوية التي جرت قبل أيام إال شكال من أشكال االستعداد والتحضير التالية لمرحلـة                 
 تجربة عملية واقعية، لتتوج     استخالص العبر، والبدء في ترجمة خالصاتها على أرض الواقع في صورة          

بالمناورات الشاملة التي أجريت يوم األحد الماضي، وتستمر لمدة خمسة أيام في تـدريبات هائلـة هـي     
  .األضخم في تاريخ الدولة العبرية

وحـرب علـى    ) لبنان(وتجرى هذه المناورات على أرضية معالجة اشتعال حرب على الجبهة الشمالية            
، ما يؤكـد بجـالء أن       48 وانفجار انتفاضة عارمة داخل صفوف فلسطينيي عام         )غزة(الجبهة الجنوبية   

  .سيناريوهات الحرب هي أكثر ما يطغى على تفكير الحكومة اإلسرائيلية واتجاهات سياساتها الحالية
  على المستوى الفلسطيني: ثانيا

 تصادما في الواقع الميداني     تُعرف الساحة الفلسطينية بتضارب البرامج والسياسات الفصائلية التي تورثها        
التي تدعي المقاومة، ألغراض    " المجموعات الطفيلية "في كثير من األحيان، كما تشتهر بتوالد العديد من          

  .االرتزاق المادي والعمل المصلحي في إطار المناكفة الفصائلية والتنغيص السياسي والميداني
إعالميا وسياسيا على صدى الصواريخ التي تطلقها       ففي الحالة األولى فإن بعض فصائل المقاومة تعتاش         

على بعض المناطق اإلسرائيلية، وتدخل مرحلة سبات وركود إعالمي وقت التهدئة، ما يدفعها إلى تجاوز               
  .التفاهمات المعقودة مع حماس بين الحين واآلخر

 تتوانى عن إطالق    وفي الحالة الثانية فإن هذه المجموعات التي تمثل قوى ومصالح سياسية متضررة، ال            
  .الصواريخ بين فترة وأخرى وفقا لطبيعة األوضاع ومقتضيات الميدان

لذا يمكن توقّع تضاعف في أنشطة هذه المجموعات ذات الصلة باالنقسام السياسي في المرحلة المقبلـة،                
ق وخصوصا في ظل التعثر الذي يعتري مسار الحوارات الفلسطينية الداخليـة فـي القـاهرة، والوثـائ                

اإلسرائيلية الرسمية التي أماطت اللثام عن التعاون األمني الواسع الذي مارسـته جهـات فـي الـسلطة                 
  .الفلسطينية مع إسرائيل إبان حربها األخيرة على غزة

بين هذا وذاك نستشف أن الواقع الميداني في غزة مرشح لخروقات وإرباكات وتـصدعات قـد تـضع                  
  . فتح الطريق على مصراعيها أمام موجات من المواجهة والتصعيدالتهدئة الهشة الحالية جانبا، وت

  آفاق التصعيد
قد يكون مستبعدا أي انزالق إسرائيلي تجاه حرب جديدة ضد حماس على امتداد األشهر القليلة القادمة ما                 
 لم تحدث تطورات دراماتيكية قالبة للموازين، إال أن إسرائيل لن تكون في وارد التخلـي عـن أجنـدتها             

التصعيدية المبيتة، أو السكوت على الصواريخ الفلسطينية التي تستفزها وتتحدى هيبتها وكرامتها بين يوم              
  .وآخر

 على دائرة الفعل ورد الفعل،      -أساسا–وال شك فإن سيناريو التصعيد سوف يأخذ مسارا متدرجا، ويعتمد           
  .هة المفتوحةالتي قد تشتد وتلتهب وتتسع حلقاتها وصوال إلى حلقة المواج
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األفق القريب يحمل نُذر جولة جديدة ودامية مع االحتالل، قد يستدرج إليها الفلسطينيون على غير رغبة                "
منهم، وما لم يكن حال الميدان مصدقا للسان المقال، فإن المعاناة الفلسطينية ستكون كبيرة، والثمن الـذي                 

  " ستدفعه حماس سيكون فادحا
نى استباحة األهداف، سواء أكانت كوادر وقيادات أم بنـى ومقـرات أم منـاطق               والمواجهة المفتوحة تع  

  .جغرافية، بمختلف الوسائل العسكرية، بما ال يرقى إلى مستوى الحرب الشاملة
ولعل النقطة األكثر أهمية تكمن في عدم أو ضعف قدرة حماس على منع االنزالق إلى مسار التـصعيد،                  

  :وذلك لعدة أسباب
المناكفـة  "، ما يعني أن بإمكان مجموعات       %100ضبط حدود قطاع غزة مع إسرائيل بنسبة         استحالة   -

  .النجاح في إطالق بعض الصواريخ في بعض األحيان" واالرتزاق
 على خرق التفاهمات الوطنية إزاء تكريس التهدئـة ووقـف           -أحيانا– إصرار بعض فصائل المقاومة      -

ذات المدى األبعد من خارج نقاط التماس الحدودية ومناطق         الصواريخ، وقدرتها على إطالق الصواريخ      
  .السيطرة األمنية لألجهزة األمنية في غزة

 مبادرة جيش االحتالل بالتصعيد بين فترة وأخرى، مما يستجلب ردا فلسطينيا فصائليا ال تقوى حماس                -
  .ى حقّ المقاومة والتنظير لهعلى منعه وتبرير كبحه بالقوة المجردة في ظل أدبياتها وسياساتها القائمة عل

لكن االنزالق إلى التصعيد، وما قد يتبعه من محاوالت لضبطه تمهيدا لوقفه شيء، واستمرار االنـزالق                
  .فيه دون كوابح شيء آخر تماما

فقد تبدو حماس من القدرة بمكان بما يحول دون استفحال الوضع الميداني إبان األوضاع االعتيادية، غير                
نفسها في ظروف مغايرة تماما ال تستطيع فيها ضبط اإليقاع الفصائلي، في إطـار أوضـاع                أنها قد تجد    

استثنائية يلعب فيها االحتالل دورا مبادرا مركزيا ال يتورع فيـه عـن مراكمـة الهجمـات وتكـرار                   
  .االعتداءات، بهدف إشعال نيران المواجهة وإنفاذ أجندته العدوانية المبيتة

قريب يحمل نُذر جولة جديدة ودامية مع االحتالل، قد يستدرج إليها الفلـسطينيون             باختصار، فإن األفق ال   
على غير رغبة منهم، وما لم يكن حال الميدان مصدقا للسان المقال، استعدادا واحتياطا وتجهيـزا، فـإن      

  .ا سيكون فادح-بكل تأكيد– ستكون كبيرة، والثمن الذي ستدفعه حماس -ال شك–المعاناة الفلسطينية 
  3/6/2009الجزيرة نت،  

  
  اإلسرائيلية-توأمة األهداف األمريكية .52

  أيمن أبو ناهية . د
إن كل ما يقال عن حتمية المواجهة بين أوباما ونتنياهو ما هو إال ذر للرماد في العيون، وتجميل لسياسة                   

رج بعد عـن دائـرة      فلقاء القمة الذي جمع بينهما لم يخ      . أمريكا القبيحة التي خلفها الرئيس األسبق بوش      
النوايا الطيبة واالحترام والتأييد، ولن يدخل دائرة اإللزام وااللتزام وفرض العقوبات وتخفيض الموازنات             

من أجل عيون جماعات لم تتفق فيمـا        ) إلسرائيل(المالية والمساعدات االقتصادية والعسكرية األميركية      
ضفة والقطاع، بينما يستمر بناء المستوطنات وجـدار        بينها بعد على كيفية إدارة مناطق ُأوكلت لهم في ال         

الفصل العنصري وتهويد القدس وتشريد أهلها على قدم وساق، وتكتفي إدارة أوباما كسابقاتها بمطالبته ال               
إلزامه بوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة دون الحديث حتى على األقل بالتلميح لالعتراف              

الفلسطينيين، على العكس كانت إدارة الرئيس بل كلينتون قد أشارت لضرورة حـل             بحق عودة الالجئين    
قضية الالجئين الفلسطينيين وإن كان ال يهدف عودتهم جميعاً وإنما دفع التعويـضات لمـن ال يرغـب                  

  .بالعودة
ار  يوم على تولي أوباما رئاسة الواليات المتحدة لم نلمس أي تقدم على المـس              100فبعد مضي أكثر من     

الفلسطيني اإلسرائيلي، والعربي اإلسرائيلي، بل إن شروط نتنياهو كانت مهيمنة على أجواء القمة عندما              
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ـ : ربط بين استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بثالثة قضايا هي    ، )إسـرائيل (اعتراف حماس بـ
  . والتطبيع مع الدول العربية وتوجيه ضربة عسكرية إليران

لرئيس المسير داخل أروقة صنع القرار األمريكي فكما نيكـسون حيـث كـان وزيـر                يذكرني أوباما با  
خارجيته كيسنجر هو المتصرف في السياسة الخارجية األمريكية وها هو أوباما يتخـبط فـي قراراتـه                 

وهـذا فقـط   ) اللوبي الصهيوني(ويذهب حيث الطريق المرسوم والموضوع سلفاً من قبل صانعي القرار        
ى أن الرئيس األمريكي هو منصب شكلي ال أكثر وال أقل وعلى المراهنين عليه أن يتعظـوا                 لإلشارة إل 

  ". الرئيس"وحدها هي التي تضطر أمريكا لتغيير مواقفها تجاه اآلخرين وليس " القوة"من التاريخ حيث 
فقط "لرئيس  لون ا "بكل تأكيد أن ما نلمسه حتى اللحظة أن عملية التغيير في البيت األبيض اقتصرت على                

أما السياسات فهي ليست متقاربة وال متطابقة وليست سياسات وإنما هي سياسة واحدة فقط فلم يعد الكيان                 
الصهيوني كياناً وظيفياً في خدمة أمريكا بل أصبحت أمريكا في خدمته وتعمل المستحيل لتحقيق مصالحه               

  . وفرض رؤيته والدفاع عنه بكل السبل والقوة المتاحة لديها
اإلدارة األمريكية في عهد بوش كانت تتصرف لتنفيذ مخططاتها بطرق عسكريه جنونية هوجاء، ورغم              ف

أما بالنسبة للخطورة في اإلدارة األمريكية الجديدة       . استخدامها لكافة السبل لتحقيق ذلك لم تنجح في شيء        
لقديمـة، ألن الكـل     إنها سوف تعمل على تنفيذ نفس المخططات بأساليب جديدة عكس أسـاليب اإلدارة ا             

وعلى رأس هؤالء كما تعرفون األنظمة      . يهتف ألوباما على أمل حل األزمات التي خلفتها اإلدارة القديمة         
العربية التي تفضل العيش في عصور الظالم تحت هيمنة وإمالءات اآلخرين، ويبق الخطر لـيس كمـا                 

وب الخداع إلرغامها علي قبول المبادرة      يعتقد الكثير منا أن من السهل خداعها فهي أصال ال تحتاج ألسل           
، لكن الخطـورة    "حل الدولتين "و" حكم ذاتي "السلمية الجديدة والطرح األمريكي اإلسرائيلي المتأرجح بين        

تكمن في أن هذه األنظمة سوف يكون بإمكانها خداع وتضليل شعوبها كما كانت تفعل الكنيسة األوروبية                
رويج بقبول الخيارات أو المبادرات االستسالمية واالنبطاح أمـام         في عصور الظالم من خالل عملية الت      

القوي وقبول سياسة أمر الواقع، وبذلك ينتهي الوجود العربي على الساحة الدولية وهو ما يسهل الكثيـر                 
لتوسيع نفوذهما وهيمنتهما على المنطقة، لذلك يطالـب أوبامـا          ) إسرائيل(الكثير لمهام كل من أمريكا و     

  :أن ال يستعجل بتوجيه ضربة عسكرية أحادية إليران وإنما صياغة هدفين مشتركين همانتنياهو ب
تكوين ائتالف لمواجهة إيران على طريقة بوش لضربه العراق، يتشكل من دول عربية معارضـة               : أوالً

               لمشروع إيران النووي، ولتدخل طهران في شؤون دول وقضايا عربية وسيكون االئتالف مكونًا من عدد
ـ      م ، كما ستسعى إدارة أوبامـا لجـر سـوريا لهـذا            "دول االعتدال "ن الدول العربية خاصة بما يسمى ب

. االئتالف من خالل رفع الحصار االقتصادي عنها وإعادة العالقات الدبلوماسية ودفع مسار التسوية معاً             
) إسرائيل(ه؛ باعتبار أن    ويمكن أن يستفيد أوباما من هذا االئتالف بدعوة نتنياهو إلى دخوله والمشاركة في            

إحدى دول المنطقة التي تعاني من الملف اإليراني ولكونها تريد أن تُصبح مركباً أساسياً من دول الشرق                 
األوسط إلى جانب الدول العربية على أساس إيران هدفاً مشتركاً ومن ثم تسهل عملية التطبيـع العربـي                  

  .اإلسرائيلي
إدخال الصراع القائم اآلن على أرض الواقع في باكستان بـأن تـسقط             وهو األرجح في تقديري، ب    : ثانياً

كراتشي بيد طالبان وبذلك تكون قد تحولت إلى قوة نووية وهي صاحبة الفكر المعـادي كمـا تعرفـون                   
الذي استخدمها في إشعال فتيل الحـرب بـين         " ضرب عصفورين بحجر  " اتباع خطة كيسنجر     -للشيعة  

 بحيـث   -ات للخروج بنتيجة واحدة وهي إهالك الطرفين واستنفاد كل قواهم           إيران والعراق في الثمانيني   
يتم العمل على زجها في حرب مع إيران وبذلك يتم إبعاد الخطر عن الخليج وبترولـه وإنهـاك إيـران                    

األعـداء  (بحرب ضروس تكون على شكل حرب عصابات من الدرجة األولى ضد كل من يروج بأنها                
 هذه الحرب سيخرج طبعاً ضعيفا منهكا يمكن االنقضاض عليه وعلـى كـل              ، ومن سينتصر في   )الشيعة
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الموالين له من الدول واألحزاب والمنظمات، وبذلك يسقط العالمان العربي واإلسالمي من مشرقه إلـى               
  ". أمريكي-إسرائيلي"مغربه بحلف 

  4/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

  عليهجريمة اغتيال شهداء قلقيلية أكبر بكثير مما تبدو  .53
 عدنان سليم أبو هليل

 من كتائب عـز     - رحمهما اهللا  -جريمة قتل أجهزة عباس للقائدين الشهيدين محمد السمان ومحمد الياسين         
الدين القسام بعد تعقب طويل واشتباك ليلة كاملة وما تبع ذلك من تصريحات لعباس وفياض وما يرافـق                  

ل هذه حيثيات تجعل الجريمة أكثر وأكبر مـن         ك.. هذه الجريمة من تحوالت في مواقف ومواقع السلطة         
مجرد حادثة اشتباك وأكثر وأكبر من قتل لمجاهدين مطاردين لالحتالل على ما في ذلك من معاني الغدر                 
والخيانة، وهي جريمة أكبر وأكثر من البحث في فروق الروايات الميدانية لها واالختالف حول تفاصيلها               

 كل العناوين التي عملت تحتها أجهزة دايتـون فـي أسـوأ             - تهييج  وبدون مبالغة وال   -وهي تتجاوز .. 
حاالتها حتى اآلن، وال يمكن نسبتها أو تبريرها بقصة االنفصال بين غزة والضفة والخالف بين الرئيس                
ورئيس وزرائه؛ فقد هدأت النفوس بعد سنتين من تلك الفتنة وما يفترض من أن العقل والقيم العليا هـي                   

ما حدث في قلقيلية يأتي والحوار الفلـسطيني يـصل       .. لى وحر النفوس وأحاديث الغريزة      التي تغلبت ع  
 القادم، ويأتي بعد العديد من اللقـاءات        7 / 7نهاياته ولم يتبق عليه إال جولة واحدة يفترض أن تعقد يوم            

ـ                صفاء بـين   والحوارات التي يفترض أنها بددت الكثير من الشك والعداوة ووطدت الكثير من الثقـة وال
) خائبة(يمكن الجزم بأنه يأتي ضمن رسائل       .. لكن وبالنظر في سياق الحدث وسباقه ولحاقه        .. الطرفين  

  : ويمكن رصد ذلك كما يلي.. تحاول سلطة رام اهللا أن تستثمر فيها 
ـ                ان معلوم أن االحتالل هو الذي اعتمد السلطة ومنحها التفوق والميزة على بقية الفصائل، ومعلومة األثم

وغرقت في مـشروع التـسوية ورهنـت        .. التي دفعتها قبل ذلك وبعده وفي مقابله حتى صارت السلطة         
وجودها به حتى غدا الرئة التي تتنفس بها وإكسير حياتها ووجودها ولم تعد قيمته فيما يفترض أن يـنجم             

يـصر علـى تجميـد       الذي   - أخيرا -حتى جاء نتانياهو  .. عنه من االستقالل والتحرر والتنمية والهوية       
المفاوضات وعلى استمرار االستيطان وعلى طلب التنسيق األمني على أوسع نطاق وعلى تغيير قواعـد               

.. أي أنه أطبق على عنقها فبات القائمون عليها المنتفعون منها يشعرون بالتالشي والتهديـد               .. التسوية  
 فهم يرون أن المخرج الوحيد من       - المتوقفة -وبما أنهم عاجزون عن فعل شيء خارج نطاق المفاوضات        

المراهنة على أوباما الذي يتكلم إنشاء جيدا مدغدغا لطموحـاتهم          : أجل البقاء هو في أمرين اثنين؛ األول      
المزيد من الغـرق فـي التنـازالت واألداءات         : السياسية وتوفير الحد األعلى من رضاه عنهم، والثاني       

  .. وجدارة المراهنة عليهم لصالح العدو وإعادة ثقته بوفائهم ووالئهم 
ملف التنـسيق   : هنا يأتي الكالم على ملفين أساسين يحاول العدو دائما أن يحافظ على اختراقاته لهم فيهما              

أما التنسيق األمني فهم يحاولون تجاوز كل االعتبارات الوطنية والثورية وأن           .. األمني وملف االستيطان    
ة في ذلك وأنهم ال يكتفون بدور تنفيذي فيه بل يقومون بمبادرات            يقنعوا نتانياهو بأنهم موضع جدارة وثق     

وكسر محرمات وأنهم لم يعودوا يمسكون العصا من الوسط بين قبول المقاومة ورفضها إلـى رفـضها                 
بالكلية ومطاردتها من غير هوادة وهنا بالضبط يمكن تفسير اشتداد عملياتهم العدوانيـة ضـد المقاومـة                 

جتياح غزة من جديد، وفهم لماذا صاروا يمارسون التنسيق االستخباري والميداني مع            ومطالباتهم العدو با  
العدو على المكشوف ومن هذه الزاوية يمكن معرفة مغزى ومضمون تصريحات عباس التـي واكبـت                

) تهمنحن نقوم بالتزاماتنا وعلى اإلسرائيليين أن يقوموا بالتزاما       (اغتيال القائدين القساميين والتي قال فيها       
وما قاله حسين   !!  عن حوافز قدمتها السلطة وستقدمها لحكومة العدو         - غيث العمري  -وما قاله مستشاره  

وأما في ملف االستيطان فقد صرح مسؤول       .. الشيخ وغيره في معرض تبريرهم لعملية القتل اآلثمة هذه          
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: 5 / 26الثاء الماضي   ملف المفاوضات من جهة السلطة أحمد قريع لصحيفة هآرتس الصهيونية يوم الث           
وأن !  يقبلون بضم المجمعات االستيطانية الكبيرة إلى الدولة الفلـسطينية المقترحـة             - أي السلطة  -إنهم

ـ             الـذين   48المستوطنين يستطيعون االحتفاظ بالجنسية اإلسرائيلية، ثم شبه المستوطنين بفلـسطينيي الـ
ولنا أن نتخيل خطورة هـذا الطـرح إذا         ! لسطينية   الجنسية اإلسرائيلية والقومية الف    - كما يقول  -يحملون

ـ        ألفا؛ فما أثر اقتراح السيد قريع على زيادة عددهم في           482علمنا أن المستوطنين في الضفة يقاربون ال
قابل األيام؟وهل هي رسالة لحكومة العدو مفادها أن يتوسعوا في االستيطان ألن الحل المنتظر سيشرعن               

ـ       وجودهم ويشرعن مستوطناته    إشارة خاصـة تجـاه      48م ؟ وهل في تشبيهه المستوطنين بفلسطينيي ال
التبادلية في األرض والسكان التي يطنطن حولها العدو ؟ وهل يأتي في إطار االعتراف بالدولة اليهودية                
الخالصة ؟ وأين القانون الدولي الذي يجرم االستيطان في فكر وذهنية السلطة وقريع ؟ ثـم ألـيس هـذا        

ـ     اعترافا ج  ـ     67ديدا باالحتالل حتى على مناطق ال  قبل ذلك؟ وأليس في ذلـك       48 بعد التنازل عن كل ال
  ما فيه من القبول بتقطيع الضفة إلى كانتونات طالما قالوا إنها خط أحمر ؟ 

نحن على استعداد لكسر كل المحرمات وفعـل أكثـر ممـا    : واضح أن القوم يريدون أن يقولوا لنتانياهو    
 نرجوكم ونتوسل إليكم أال توقفوا المفاوضات وأال تضعونا في مواجهة الـرأي العـام               ولكن!! تتوقعون  

وواضح أنهم يراهنـون علـى      ! الفلسطيني والعربي، وأال تعطوا االنطباع بأننا نتعاون معكم دون مقابل           
ـ           .. الرئيس األمريكي ويظنون أنه سيغير وجه القضية         رون أما ما هو الحل ؟ فيبدو أنهم لم يعـودوا يفك

  .. كثيرا فيه وال في مآالته على الثوابت الوطنية 
فهل تصريحات أوباما تستحق كل هذه المراهنة عليها؟ وهل هو قادر على تقديم شبكة األمان التي يتوقف                 

 ليبرمان ؟ وهل سـيكون      - في ظل وجود حكومة نتانياهو       - حتى لو أراد ذلك    -عليها وجودهم وحياتهم  
ظم المعتدلة التي تجرجرهم من تنازل آلخر؟ ثم من قال إن أوبامـا وعـدهم               عروبيا أكثر منهم ومن الن    

أمـا  .. بشيء أساسا؟ الصحيح أنها أحالم يقظتهم التي يحدثون بها أنفسهم ويولّـدون منهـا أوهـامهم                 
أنها تأتي فـي سـياق      : تصريحات أوباما فيؤخذ عليها مأخذان يكفيان لتبديد أي أمل ينبنى عليها؛ األول           

حالف عربي وإسالمي ضد إيران من ناحية وفي سياق حاجته لحلول مالية وسياسـية يحتاجهـا                حاجته لت 
وهنـا  .. منهم في األزمة االقتصادية والعسكرية التي تطحن أمريكا من ناحية أخرى، هذا المأخذ األول               

ا فـي   نسأل كم مرة يجب أن ينخدع العرب بالوعود وأن يؤخذوا لتحالفات تطير أدراج الرياح؟ حدث هذ               
واآلن جاء دور تدمير إيران     .. الحرب العالمية األولى ثم الثانية ثم عندما أرادتهم أمريكا لتدمير العراق            

أما المأخذ الثاني   ..  يقومون بالدور الوسخ دون طائل وال مقابل         - أي العرب وفي مقدمتهم السلطة     -وهم
 خاللها عن القضية الفلسطينية؛ المحـدد       على تصريحات أوباما فهو أنها ال تعدو ثالثة محددات يتكلم من          

 24/12/2007االلتزام بما يراه حقا للعدو في دولة يهودية خالصة؛ وقد أكد ذلك في خطابه يـوم                 : األول
أعتقد أن كل شخص يدرك ما يجب أن تكون عليـه أسـس             : (بوالية إيوا أثناء حملته االنتخابية يوم قال      

وعلى الفلسطينيين أن يفهموا حق العودة بـشكل يحـافظ          : (م قال   ث.. ) الحل بين إسرائيل والفلسطينيين     
ترك القرار النهائي دائما لنتانيـاهو وظـروف حكومتـه          : ؛ المحدد الثاني  !)على إسرائيل كدولة يهودية     

وقد قال تعليقا على لقاءاته مع عباس ونتانيـاهو فـي األسـبوع             .. وائتالفه والمعوقات التي قد يضعها      
ألن على نتانياهو بالتأكيد تسوية     ..  أتخذ قراراتي باالستناد إلى محادثات أجريناها فقط         لكني ال : (الماضي

، وفي معرض رده على سؤال عن مدى تفاؤله بإقامـة دولـة             )هذه المسائل داخل حكومته وداخل تحالفه     
؛ !) بـات   وال مبرر كي ال تتحقق ما لم تضع إسرائيل عق         ! نتمنى أن تتحقق هذه األمور      : (فلسطينية قال 
ترك األمور عائمة وغائمة فيما يتعلق بشكل الدولة الفلسطينية وقضايا الوضـع النهـائي              : المحدد الثالث 

سأرى تقدما وسأعمل بجد لتحقيق     : (ورفض تعيين جدول زمني لتحقيقها ووصفه بجدول مصطنع، ثم قال         
  ). وأنا واثق أننا نستطيعه.. ذلك 



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1455:         العدد       4/6/2009الخميس  :التاريخ

ة للعطف والشرعية من أوباما ونتانياهو وأال يروا مخرجا لهـا إال            إن استدرار جماعة السلط   : آخر القول 
إلى أين سيصل   : على كل المخلصين وعلى الداخل الفتحاوي خاصة      : يطرح جملة من التساؤالت   .. ذلك  

 ؟ وهل سلطة بهذا المضمون ال تزال وطنية         - إن كان سيتوقف   -هذا االستدرار ؟ وعند أي حد سيتوقف      
لقائمون على السلطة بهذا المعطى في القيم الوطنية والجدوى السياسية فما المتوقـع  بشكل ما ؟ وإذا كان ا    

منهم بالنسبة للقضية كلها وبالنسبة للتوافق أو التناقض الداخلي؟ وهل عرف اآلن في أي سياق تأتي هذه                 
  الجريمة ؟ 

  4/6/2009قطر،  الشرق، 
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