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  ارل عباس وفتح مسؤولية انهيار الحووحماس تحّم.. ف السلطة كقوات احتالل تصنّلقساما .1
حمّلـت رئـيس    حماس مراسلها من رام اهللا، أن حركة  وليد عوض ،  5/6/2009القدس العربي،   ذكرت  

جهاز االمن الوقائي في قلقيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل عناصرها الذين حاصـرتهم قـوات االمـن                 
زهـري  الفلسطينية في حي شريم بالمدينة، مطالبة على لسان المتحدث باسمها الـدكتور سـامي ابـو                 

اننا نحذر عـصابات    "في تصريح صحافي    " كتائب القسام "من جهتها قالت     .عناصرها بعدم تسليم انفسهم   
الناطق باسم القسام في تصريح " ابو عبيدة"وقال  ".عباس ـ دايتون من ارتكاب جريمة جديدة في قلقيلية 

بذات السيناريو في ذات    ان قوات عباس التي تعمل بالوكالة عن العدو الصهيوني تقوم           "صحافي مكتوب   
المنطقة في مدينة قلقيلية دون ادنى خجل مما قامت به من جريمة بشعة قبل ايام وقامت بقتل قائدين مـن                    

االن يتكرر ذات السيناريو ويحاصر المجاهدون والمطاردون وتالحقهم االجهزة         "واضاف   ."كتائب القسام 
وات بالتنسيق مع العدو الصهيوني لم تكتف بالجريمـة         العباسية العميلة، وهذا اكبر دليل على ان هذه الق        

السابقة وان العدو الصهيوني والجنرال دايتون لن ولم يرضوا عن هذه القوات حتى تستأصل اخر مجاهد                
  ".ومقاوم في الضفة الغربية 

ان ما يجري ليس باحداث عابرة انمـا هـو مخطـط     "من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس         
ممنهج احكم اعداده جيدا في ظل لقاءات امنية اسرائيلية امريكية مع قيادات امنية فـي الـضفة                 مبرمج و 

الغربية وباطالع وباشراف عباس وفياض للقضاء على المقاومة وحركة حماس تحديدا لتهيئـة االجـواء               
  ".لفرض مشاريع صهيوامريكية على حساب الدم الفلسطيني وعلى انقاض حقوقنا وثوابتنا

شـالل  "رهوم حركة فتح والرئيس عباس تحديدا جر الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية الـى               وحمل ب 
مشيرا الى ان احداث قلقيلية دمرت كل ما تم انجازه فـي الحـوار الـوطني، مطالبـا الفـصائل                    " دماء

ال تظـن  الفصائل التي لم تحسم مواقفها جراء ما يجري من شالل دم يجب ان "الفلسطينية بالتدخل، وقال    
انها بهذه المواقف بمنأى عن بطش حركة فتح فتاريخ فتح في غزة والضفة ولبنان يؤكد علـى دمويتهـا                   

وبين برهوم ان مصر الراعية للحوار الفلسطيني لم تقم بالدور المطلوب منهـا لوقـف               ".وعدائها للجميع 
ئب عن حركـة حمـاس      من جهته شكك النا    .مالحقة عناصر حماس من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية       

هذه االجهزة ليس لها ادنى شرعية      "يحيى موسى في شرعية االجهزة االمنية العاملة بالضفة الغربية قائال           
الن قيادتها ال تمتلك شرعية دستورية وهي مختطفة للسلطة ورئيسها الذي يرأسها هو ليس له صفة اآلن                 

  ".بعد ان انتهت مدته الدستورية
أبو عبيدة، في مؤتمر ، أن رام اهللا من مراسلهاكفاح زبون  عن، 5/6/2009الشرق األوسط، ونشرت 

وحمل أبو عبيدة عباس ورئيس وزرائه  ".كل حوارات الدنيا واالتفاقات لن تمنحهم أمنا"صحافي، قال 
، بعد أن تحولت المعركة "ال مكان للمساومة"فياض ووزير الداخلية سعيد أبو علي مسؤولية ذلك، وقال 

كما تطرق أبو عبيدة إلى عدة أسماء لضباط في األجهزة ". لمعركة بين المقاومة واالحتالل"، مع السلطة
 ". إنهم مطلوبون للقسام، وسنطولهم إن عاجال أم آجال"األمنية الفلسطينية، وقال 

عـن مقتـل ثالثـة مـن         كتائب القسام أعلنت  أن  ،   من غزة  ،16/4/2009قدس برس،   وأضافت وكالة   
، على أيـدي قـوات      )شمالي الضفة الغربية  (حصنوا في أحد المنازل في مدينة قلقيلية        عناصرها الذين ت  

  .األمن في الضفة الغربية
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، وإياد ) عاما26ً(محمد حسام عطية : على موقعها الرسمي على اإلنترنت كالً من" كتائب القسام"ونعت 
في أحد المنازل في مدينة قلقيلية، ، الذين سقطوا بعد حصارهم ) عاما19ً(، وعالء ذياب ) عاما27ً(ابتلى 

  .من قبل أجهزة األمن في الضفة
بيت عزاء لمقاتلي القسام الثالثة في ساحة الجندي المجهول غربي مدينة غزة، " حماس"وفتحت حركة 

  .وبدأت باستقبال وفود المعزين في عناصر ذراعها العسكري الثالثة
  

  "وخطوة هامة باتجاه سياسة مختلفة دةبداية جي" هترى فيو ترحب بخطاب أوباما لسلطةا .2
 األمريكي السلطة الفلسطينية رحبت بخطاب الرئيس  أنالقدسمن  5/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 
 ردينة، الناطق بلسان الرئاسة أبو نبيل أشارو.  في القاهرة ووصفته بأنه بداية جيدةأوباماباراك 

 الدولة الفلسطينية إقامةن العديد من العناصر الهامة سيما  انه تضمإلى" األيام"الفلسطينية، في تصريح لـ
 القدس الشرقية هي ارض أن معاناة الشعب الفلسطيني وتأكيده على وإنهاء االستيطان إنهاءووجوب 

 جانب إلى ستقف أمريكا وان أمريكيةهي مصلحة   الدولة الفلسطينيةأنفلسطينية وتأكيده على 
   .األمثلهو الحل الفلسطينيين وان حل الدولتين 

نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس  أن وكاالتال نقالً عن 5/6/2009الخليج، وأوردت 
إن خطاب أوباما جاء في غاية األهمية وتطرق إلى عدد كبير من القضايا بصراحة وتواضع حامالً "قال 

جاوب فلسطيني وعربي كامل مع ودعا حماد إلى ت". استعدادا هاما للحوار مع اآلخرين والمصالحة
وطالب حركة . خطاب أوباما وسياسة إدارته الجديدة إزاء ملفات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

ورأى أن المتضرر الوحيد من ". كون ذلك مصلحة فلسطينية عليا"حماس بالتجاوب مع خطاب أوباما 
  ".إسرائيل" هو حكومة أوباماخطاب 

   
  "السالم"طاب أوباما حمل لغة جديدة ورغبة في صنع  خ:مستشار هنية .3

 حمل لغة جديدة أوباماقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة إن خطاب : )وكاالت(
لكنه توقف عند مظاهر عامة من دون الدخول الحقيقي في تفاصيل قضايا " السالم"ورغبة في صنع 

  .دارة األمريكية باتجاه التغيير الحقيقي لحل الصراعوطالب بخطوات عملية من اإل. الصراع
  5/6/2009الخليج، 

  
  بحر يدعو أوباما إلى تعديل سياسة بالده الخاطئة .4

أحمد بحر، الرئيس األمريكي باراك أوباما، إلى .دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د :غزة
ق األوسط، والنظر وفق مصالح اإلدارة األمريكية، تعديل السياسة األمريكية الخاطئة في منطقة الشر"

   ".وتصحيح السياسة الخاطئة التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش ضد الشعب الفلسطيني
وأكد بحر خالل لقائه ببعثة التحقيق الدولية المنتدبة عن األمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد 

ني أن يعيش كباقي أطفال العالم، و أن يتحرك بحرية وسالم دون جولدستون، أن من حق الطفل الفلسطي
وأكد بحر ثقته  .خوف أو عدوان من أحد، مطالباً أوباما بموقف شجاع ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي

بلجنة التحقيق ونزاهتها، منوهاً إلى أن الحكومة في غزة وجميع المعنيين سيعملون على تسهيل مهام 
جعل قضية إعادة إعمار قطاع غزة قضية "كما ودعا بحر اللجنة إلى  .قرير موضوعياللجنة للخروج بت

  ".سياسية ألنها إنسانية بامتياز، وحث العالم على الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم
  5/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  ل بالمقاربات الجديدةأنه محّميؤكد صف خطاب أوباما بالشامل ويعبد ربه  .5
 ألقاه الذي ، سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الخطابأمينوصف : رام اهللا

 محمل بالمقاربات الجديدة وفي طليعة وبأنه بالشامل، ، في القاهرةأمس أوباما باراك األمريكيالرئيس 
 االحتالل وإنهاء  وقف شامل لالستيطانأساسهذه المقاربات موقفه من القضية الفلسطينية القائم على 

 بشكل واضح باالعتراف بحل "إسرائيل" معاناته ومطالبة وإنهاء دولته بإقامةوحق الشعب الفلسطيني 
 من أوباما ما انطوى عليه خطاب الرئيس إن" المستقبل"ضاف عبد ربه في تصريح خاص بـ وأ.الدولتين

تحان الصدقية منذ اليوم من خالل  سيخضع المأهميتهمقاربات ولغة جديدة حيال الملف الفلسطيني على 
، والشروع فوراً في تفعيل عملية األرض على أفعال إلى على تحويل هذه المقاربات أوباماقدرة الرئيس 

السالم وتنفيذ حل الدولتين، تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية ويمارس من خاللها الشعب الفلسطيني حقه 
  ".ناة شعبنا في مخيمات اللجوء معاوإنهاءالطبيعي بالحرية واالستقالل، 

  5/6/2009المستقبل، 
  

  67واشنطن ستعلن خالل أشهر خطة إلنهاء احتالل : عريقات .6
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة . أعلن د: رناؤوطأكتب عبد الرؤوف 

 القليلة المقبلة األشهر خالل األميركية اإلدارة تعلن أنانه من المرتقب " األيام"التحرير، في تصريح لـ
 دون كشف المزيد من 1967عن خطة لتنفيذ هدف عملية السالم المتمثل بإنهاء االحتالل الذي بدأ العام 

خطة خارطة الطريق حددت هدف عملية السالم بإنهاء االحتالل الذي بدأ عام "وقال عريقات  .التفاصيل
 هو آليات تنفيذ اآلن المطلوب وإنمابادرة جديدة  مأو ليس خطة جديدة اآلن وبالتالي فإن المطلوب 1967

 لتنفيذ الهدف الذي حددته عملية السالم والمتمثل بإنهاء االحتالل األرضوجداول زمنية وفرق رقابة على 
 جانب إلى 1967 دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية في حدود وإقامة 1967الذي بدأ عام 

نحن سنلتزم بكل ما يترتب علينا " استعداد السلطة لتنفيذ جميع التزاماتها وقال وشدد على ".إسرائيلدولة 
رؤية الدولتين واالتفاقات الموقعة والسلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد وبناء : من التزامات

ة آلية الرقابة متوفرة في خارطة الطريق وهي آلية من اللجن"ن أ إلىمشيرا " واإلصالحمؤسسات الدولة 
  ".الرباعية لمتابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في الخطة بشكل متبادل من الجانبين

 5/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  والحكومة المقالة ترحب...  الجاري حامالً رسالة إلى قيادة حماس15كارتر يزور غزة يوم  .7
 در سياسية موثوقة مصا أن حسن جبر،غزة نقالً عن مراسلها في 4/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 

قالت إن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر سيزور قطاع غزة في الخامس عشر من شهر حزيران 
أن " األيام"وأكدت المصادر ذاتها لـ .الجاري حامالً رسالة من الرئيس األميركي أوباما إلى حركة حماس
وأشارت  .تقي قادة حماس في غزةزيارة كارتر ستكون لها انعكاسات محلية وإقليمية، خاصة أنه سيل

المصادر إلى أن كارتر سيلتقي في غزة قيادة حماس إلى جانب لقاء شخصيات من مؤسسات أهلية 
 إياد السراج وشرحبيل الزعيم ومأمون أبو شهال وعبد الكريم عاشور .ورجال أعمال، عرف منهم د

  .وسامي عبد الشافي وشخصية نسائية أخرى لم تعرف بعد
يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس  ونقالً عن الوكاالت أن غزةمن  5/6/2009لخليج، اوجاء في 

الحكومة المقالة إسماعيل هنية قال إن حكومته رحبت وترحب بأي زيارات لمسؤولين أمريكيين أو 
  .أوروبيين لقطاع غزة
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   وتحقيق االستقاللاالحتاللوحدتنا الوطنية هي الطريق لزوال :  فياضحكومة .8
 واستعادة وحـدتنا    االنقسام أن اإلسراع في إنهاء حالة       ]برئاسة سالم فياض  [ أكد مجلس الوزراء   :ام اهللا ر

 حزيـران   5الوطنية وبناء مؤسساتنا الوطنية هو بمثابة النصر على الهزيمة، وهو ردنا لمناسبة ذكـرى               
طينية المـستقلة وعاصـمتها     ، وبداية تحقيق حلمنا الكبير بالتحرر من االحتالل وإقامة دولتنا الفلس          1967
 على أن هذه الذكرى تحل علينا وشعبنا الصامد المكافح يتعـرض            أمس وشدد المجلس في بيان       .القدس

الحتالل جائر وطويل األمد، ما زال رابضا على صدر شعبنا وأرضه، يمارس كل اإلجراءات المخالفـة                
ضم واغتصاب لألرض، وإلحاق ومـصادرة      للقانون والشرعية الدوليين، ليواصل إجراءاته العدوانية من        

وتهويد للمدينة المقدسة، واستيطان استيطاني رهيب، في الوقت الذي ما زال يمعن في حصاره الجـائر                
للمدن والقرى الفلسطينية، ويضع شعبنا في قطاع غزة في سجن كبير، ويمعن في بناء جـدار الفـصل                  

لف كل الدعوات الدولية لوقـف االسـتيطان        العنصري، وفي إقامة المستوطنات وتوسيعها ويرفض بص      
وإلقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ناهيك عن الممارسات القمعية األخرى التي تمس بشكل يومي               

  . شعبنا الفلسطيني تحت االحتالل، على الحواجز والمعابر، وفي غياهب السجون والمعتقالت
 5/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  التدخلب مصر يطالبمفترق طرق ول لصوالحوار  ؤكد أنقلقيلية ويبحصل هنية يستنكر ما  .9

أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة أن الحوار : ألفت حداد ورأفت الكيالني
الفلسطيني برعاية مصرية أصبح على مفترق طرق، موضحاً أن القاهرة لن تقبل بأن يستمر الحوار في 

واستنكر هنية ما تقوم بها األجهزة األمنية في الضفة من . لدماء الحاصل في الساحة الفلسطينيةظل سفك ا
ما يحصل في الضفة "اعتدا على المقاومة الفلسطينية، وقال في كلمة متلفزة مساء أمس، الخميس، إن 

سالح ضد  على صعيد العالقات الوطنية، وعلى صعيد ثقافة الاًالغربية هو تدهور خطير، وخصوص
 على أن الحكومة في غزة ما زالت تتوجه للعقالء بأن يضعوا حدا لهذه التصرفات، اً، مشدد"الفلسطينيين

  . وأن ال يسمحوا أن تستمر إراقة الدماء الفلسطينية بواسطة أيد فلسطينية
منية في  من أجل وقف االعتداءات التي تمارسها األجهزة األوأعرب عن أمله أن تقف مصر موقفا جدياً

، موضحاً "الضفة ضد أبناء حركة حماس، ولمنع المساس بالمقاومة الفلسطينية، لحماية الشعب الفلسطيني
  .أن الحكومة في غزة ال تبني مواقفها على ردات الفعل

إلى ذلك، التقى إسماعيل هنية، مساء الخميس، وفد اللجنة الدولية لتقصي الحقائق برئاسة جولدستون 
ورة االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني حيث وضعه في ص

 ما اقترفه  أنواعتبر هنية .خالل الحرب األخيرة علي قطاع غزة، وما سبقها من حالة الحصار الظالمة
تالل االحتالل جرائم ضد اإلنسانية وليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة معاقبة قادة االح

ودعا اللجنة إلى التأكد من هذه الجرائم بنفسها واالستماع إلى الضحايا أنفسهم،  .باعتبارهم مجرمي حرب
  .مشيدا بأهمية تشكيل هذه اللجنة ودورها المناط بها من تحقيق العدالة للضحايا

 5/6/2009، 48عرب
  

  ن للعدالة مطلوبو"جريمة قلقيلية"طريق الحوار أغلقت ومنفذو :  المقالةالحكومة .10
دعت الحكومة الفلسطينية في غزة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى عدم االنصياع إلى  :غزة

حكومة رام اهللا أو أجهزتها األمنية الخارجة عن "أي تعليمات أو قرارات اعتقال أو مصادرة، تخرج عن 
منفذي جريمة قلقيلية "حكومة على أن وشددت ال .، بحسب بيان للحكومة"القانون والمتواطئة مع االحتالل

ومن أصدر قرارات اإلعدام مطلوبون للعدالة الفلسطينية القترافهم جريمة القتل واالغتيال فضال عن 
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تستدعي إعادة النظر بالكامل "، مشيرة إلى أن أحداث قلقيلية خالل األسبوع "جرائم التعاون مع االحتالل
  ".في استمرار الحوار الوطني

 :نسخة عنه" فلسطين"حكومة، في بيان صحفي، على لسان ناطقها طاهر النونو، تقلت صحيفة وقالت ال
بات الهدف األساسي من هذه العمليات اإلجرامية واضحاً، وهو استئصال المقاومة وتطبيق الشق األمني "

أن وأكد  ".من خارطة الطريق وتحقيق التحالف والشراكة مع االحتالل على حساب المشروع الوطني
تتطلب من كل عناصر المقاومة الوقوف في مواجهة الخطوات "أحداث المدينة الواقعة شمال الضفة 

هذه األجهزة خارجة عن القانون، وال تملك :" وأضاف ".والعمليات اإلرهابية التي تقوم بها أجهزة فياض
وذهب النونو إلى . "أي شرعية قانونية أو دستورية، وما تقوم به يتعارض مع المصالح العليا لشعبنا

الجريمة لم تكن لتتم بدون مساعدة قوات االحتالل ألجهزة الفوضى األمنية والسماح لها " :القول
بمحاصرة عناصر المقاومة وإدخال كميات كبيرة من العتاد والسالح واألفراد الذين مروا عبر حواجز 

هذه الحواجز ال يسمح لهم بالمرور العدو بسالسة ويسر، بينما يقف أبناء شعبنا الساعات الطوال على 
  ".حتى لو كانوا ذاهبين للمشفى، مما يؤكد التواطؤ الكامل للعدو وتعاونه في اغتيال عناصر المقاومة

هذه الثلة المارقة وعدم "وطالبت الحكومة، الفصائل الوطنية واإلسالمية، بالوقوف بحزم في وجه 
وأشاد النونو بموقف حركة الجهاد اإلسالمي  ".ئفةاإلمساك بالعصا من المنتصف الدعاء موضوعية زا

ولفت النونو إلى أن ". في تعرية الوجه الحقيقي للعملية اإلرهابية التي وقعت في قلقيلية"وقوى الممانعة 
جريمة قلقيلية تشير بوضوح إلى أن سلطة رام اهللا حسمت أمرها باتجاه االنحياز إلى المشروع "

هذا األمر يستدعي إعادة " :وأردف قائالً ".قة بعيداً عن المشروع الوطنيالصهيوني األمريكي في المنط
النظر بالكامل في استمرار الحوار الوطني، إذ إنه لم يعد مقبوال التحاور من جهة، وممارسة االغتيال 

  ". السياسي باليد األخرى، فدماء شهداء التنسيق والتعاون األمني مع العدو باتت تسد طرقات الحوار
  5/6/2009يفة فلسطين، صح

  
  التشريعي بصدد إصدار موقف واضح لمحاسبة عباس وفياض: بحر .11

إصدار موقف واضح " التشريعي"أحمد بحر، عن عزم . أعلن رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د :غزة
بخصوص محاسبة محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليته وسالم فياض وقادة األجهزة األمنية في 

 الغربية لمحاسبتهم على جرائمهم األخيرة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، موضحاً أن ذلك الضفة
  ".يحتاج إلنشاء محكمة وطنية خاصة لمحاكمتهم استجابة للنداءات الشعبية والوطنية"

لم تكتف أجهزة عباس فياض بجريمة قلقيلية، بل قامت : نسخة عنه" فلسطين"وقال في تصريح تلقت 
 النائب محمد أبو جحيشة في الخليل، وأطلقت النار على أسرته واعتقلت نجله مقداد باقتحام منزل

هو ) أمس(إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تعتبر ما حدث هذا اليوم : وتابع". وطاردت اآلخرين
يوم أسود من أيام سلطة عباس فياض في الضفة الغربية، وجريمة تضاف إلى جرائمهم البشعة بحق 

ا ومقاومته الباسلة، ويضاف إلى السجل الخياني الذي بلغ مدى كبيراً ال يمكن تجاوزه أو التهاون شعبن
وأكد بحر أن سلطة  .، حسب تعبيره"معه بدعم صهيوني مطلق وتنفيذ ألجندة صهيونية وبإشراف أمريكي

  .عباس فياض وقادة األجهزة األمنية أصبحوا عبئاً على الشعب
  5/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وحماس بعدم التهرب من استحقاقات المصالحة الشخصيات المستقلة تطالب فتح: الوادية .12

 ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة أن المشهد الحاصل في مدينة قلقيليـة          . أكد د  :غزة
والوطنية والذي يتكرر للمرة الثانية خالل أسبوع، مؤشر خطير استدعى تدخال من الشخصيات المستقلة              

وذكر الواديـة أن الشخـصيات المـستقلة تنظـر          . التي رفضت كل ما من شأنه تعكير األجواء الداخلية        
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بخطورة إلى موقف كل من فتح وحماس، وانجرارهما غير المقبول لخالفات يمكن تجاوزها عبر االلتزام               
قطاع غزة وإنهـاء كافـة      بما طالبنا به دوما من خالل وقف عمليات االعتقال السياسي سواء بالضفة أو              

  . مظاهر التوتير اإلعالمي وتهيئة القواعد الفصائلية لمرحلة جديدة من المصالحة والوفاق
  5/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  حالة استنفاربوضع ت األمنية واألجهزة حماسهدد بالتصدي لعناصر يوزير الداخلية : قلقيلية .13

 األمنية  أن األجهزة وليد عوض،رام اهللا ها فينقالً عن مراسل 5/6/2009القدس العربي، نشرت 
 بأحد مسلحين تابعين لحماس تحصنوا 3 الوقائي واألمنكدت الخميس مقتل ضابط في جهاز أالفلسطينية 

 من مسلحي حماس 3منية من قتل جهزة األمنية تمكن األأعلنت مصادر أو .المنازل في مدينة قلقيلية
  .نفسهمأاية التي تحصنوا بداخلها ورفضوا تسليم ظهر الخميس بعد ساعات من حصار البن

 قلقيلية أحداث أنمنية الفلسطينية بالضفة الغربية جهزة األكد العميد عدنان الضميري الناطق باسم األأو
مجموعة " الرصاص من قبل إلطالق األمنية األجهزة صباح الخميس عندما تعرضت قوة من بدأت

  . بعملها االعتيادي في شارع كفار سابا في مدينة قلقيلية بينما كانت تقوم"خارجة عن القانون
 مسلحي حماس تحصنوا في سرداب داخل احد أن محافظ قلقيلية ربيح الخندقجي أوضحمن جانبه 

م، كما هنفسأ بتسليم إلقناعهم انه تم استدعاء والدة وشقيق احد المحاصرين في محاولة إلى المباني، مشيراً
 إلقناعهمع رئيس بلدية قلقيلية خال احد الموجودين في البناية في محاولة  المحافظ انه اتصل أوضح

وحمل الخندقجي حماس  .ن تلك الجهود فشلتأ إال مزيد من الدماء إراقةبتسليم نفسه لتنتهي المهمة دون 
  . الضفة الغربية، حسب قولهإلى قلقيلية واتهمها بمحاولة نقل واقع غزة أحداثالمسؤولية عن 

خارجة عن "ن السلطة لن تسمح لمجموعات أ علي أبو وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أكدمن جهته 
  ". المساس بسيادة القانون والنظامأوالقانون بالعبث بأمن الوطن والمواطن، 

 وضعت في حالة استنفار تحسبا النتقال األمن بان قوات أمنية من مصادر "القدس العربي"وعلمت 
وحسب المصادر فان عناصر  .أخرى محافظات فلسطينية إلىس من قلقيلية االقتتال مع عناصر حما

  . الفلسطينيةاألمنحماس في جميع المحافظات يخضعون لرقابة مشددة من قبل قوات 
 "الحياة" أن فتحي صباحو محمد يونس ،غزةورام اهللا  نقالً عن مراسليها في 5/6/2009الحياة، وأشارت 

 القاهرة بدعوة من إلى وفداً من فتح برئاسة أحمد قريع سيصل أنعلمت من مصادر مصرية مطلعة 
  . البحث عن سبل إلنقاذ الحوارإلى قلقيلية وفي مسعى أحداثالمسؤولين المصريين في ضوء 
  .ن الثالثة كانوا آخر العناصر المسلحة لحماس في الضفةإ "الحياة"وقال مسؤول امني فلسطيني لـ

عملية مهمة وناجحة لألجهزة األمنية "كرية ما حصل بأنه ، وصفت مصادر عس"إسرائيل"وفي 
األجهزة األمنية حاصرت المكان الذي تحصن فيه ثالثة " أن اإلسرائيلية اإلذاعة وأفادت. "الفلسطينية

مسلحين، وبعد فشل كل المحاوالت إلجبارهم على االستسالم، سكبت كميات من المياه في قبو المنزل 
  ."ى إلى مقتلهم غرقاًالذي تحصنوا فيه، ما أد

  
  أجهزة أمن السلطة تمنع ستة نواب فلسطينيين من دخول قلقيلية .14

 أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان منع أجهزة األمن الفلسطينية التابعة للحكومة في الضفة :قلقيلية
كة حماس من التابعة لحر" التغيير واإلصالح"، ستة نواب من كتلة )3/6(الغربية مساء أمس األربعاء 

الدخول إلى مدينة قلقيلية لتقديم واجب العزاء بمقاومين من الحركة سقطوا بتاريخ يوم األحد الماضي 
وقف مثل هذه "وطالب المركز الحقوقي الحكومة في رام اهللا بالعمل على . على أيدي تلك األجهزة

  ".معايير الدولية لحقوق اإلنساناإلجراءات التي تقيد حرية حركة النواب المكفولة دستورياً، ووفقاً لل
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ونقل المركز الحقوقي عن النائب منى منصور، لباحث المركز، أن مجموعة مكونة من ستة نواب من 
الكتلة المذكورة توجهت بعد تجمعها في نابلس باتجاه قلقيلية، لتقديم واجب العزاء بمقاومي كتائب القسام، 

والنواب الذين تم منعهم من دخول  .هزة األمنية الفلسطينيةالذين سقطوا األحد الماضي على أيدي األج
قلقيلية هم باإلضافة منى منصور، أحمد الحاج علي، حامد خضر البيتاوي، محمود إبراهيم مصلح، فتحي 

     .محمد علي القرعاوي، وعبد الرحمن فهمي زيدان
  4/6/2009 قدس برس،

  
  حماس بتهمة االنتماء ل سنوات3السجن بثالثة عناصر على  تحكم رام اهللا العسكرية محكمة .15

أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة رام اهللا، حكماً بالسجن ثالثة أعوام، على ثالثة من أبناء  :رام اهللا
عباس فواز علي قرعان، وتيسير فاروق محمد خليل من مدينة البيرة، وحمزة مسعود : هم [حركة حماس

والتخطيط للقيام " غير شرعي"نتماء لحركة حماس وحيازة سالح  بتهمة اال،]سليم عبدو من مدينة نابلس
وهو ما اعتبره نواب كتلة التغيير واإلصالح  .، حسب ما أعلنت المحكمة"الشرعية"بأعمال ضد 

حكماً جائراً يجب أن يصدر بحق من خانوا الوطن وليس بحق الشرفاء من أبناء الشعب "البرلمانية 
نسخة عنه، " فلسطين"ير واإلصالح، في بيان صحفي، أمس، تلقت صحيفة وناشد نواب التغي ".الفلسطيني

للعمل على إلغاء هذه األحكام ومنع صدورها "المؤسسات الحقوقية والفصائل ومؤسسات العمل الوطني 
  ".ضد من دافعوا عن القضية الفلسطينية

  5/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ي نابلسقوات أمن السلطة تقتحم منزل الشهيد يحيى عياش ف .16
اقتحمت قوات أمن السلطة الفلسطينية منزل الشهيد يحيى عياش في قرية رفات :  حمزة حيمور-السبيل 

، وعاثت في المنزل فسادا وخرابا، حيث األربعاءبمحافظة نابلس، في وقت متأخر من مساء أول أمس 
إن قوات " للسبيل"وقالت والدة الشهيد يحيى عياش في تصريح خاص  .زعمت وجود أسلحة في المنزل

 النائمين، واألطفال للنساء أو الفلسطينية اقتحمت المنزل بطريقة همجية، حيث لم تراع حرمة للبيت األمن
. وأبناؤها قاموا باقتحام المنزل، الذي تقطنه هي وزوجها األمن عنصرا من 30 من أكثرمضيفةً أن 

 يستأذنون ويصرخون عندما يقتحمون منزالً، قائلة إن اليهود" المخزي"ووصفت والدة الشهيد االقتحام بـ
 هؤالء، عناصر السلطة الفلسطينية، فلم يطرقوا الباب بل دخلوا وفتشوا بالقوة، وعاثوا في البيت فساداً أما

 الشعب أبناء السلطة على أجهزةواستنكرت استقواء  ".حتى المصحف لم يسلم منهم: "وخراباً، قائلة
داء الذين قدم ابناءهم ارواحهم فداء لفلسطين، داعية إلى تكريم اسر الفلسطيني، وخاصة عوائل الشه

  .وأخرىالشهداء بدال من استهداف منازلهم والتضييق عليهم بين فترة 
  . السلطة لم تعثر على شيء في المنزل، األمر الذي يثبت زيف ادعاءاتهاأجهزة يحيى إن أموقالت 

 5/6/2009السبيل، األردن، 
  

 طة تعثر في الخليل على جهاز تفجير عن بعدأجهزة أمن السل .17
 قالت الشرطة الفلسطينية إنها تمكنت، بالتعاون مع جهاز المخابرات، من ضبط جهاز تفجير :الخليل

للتحكم عن بعد في مدينة الخليل، كان معداً، على األرجح، من قبل المقاومة الفلسطينية لمواجهة توغالت 
ف بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للشرطة الفلسطينية، عمم على وأضا .قوات االحتالل اإلسرائيلي

  قامت شرطة هندسة المتفجرات ": "خبر خطير"وسائل اإلعالم عبر البريد اإللكتروني تحت عنوان 
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، مشيراً إلى أنه تم "بالتعاون مع شرطة سعير بضبط جهاز تفجير للتحكم عن بعد في منطقة زراعية
  .ضبط الجهاز والتعامل معه

  4/6/2009 قدس برس،
  

  نائبان من فتح ينضمان إلى حكومة فياض .18
 19انضم وزيران جديدان إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها سالم فياض في  :رام اهللا المحتلة

والوزيران هما نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، وهما ربيحة . مايو الماضي/ أيار
 . لشؤون األسرى والمحررينينت وزيرة لشؤون المرأة وعيسى قراقع الذي عين وزيراًذياب التي ع

/ أيار 19عنها في  وورد اسما هذين الوزيرين في التشكيلة الحكومية التي شكلها فياض وكشف النقاب
على مايو، غير أنهما انسحبا في الدقائق األخيرة نزوال عند طلب كتلة فتح النيابية التي احتجت يومها 

  .عدم استشارتها في تشكيلة الحكومة الجديدة
  5/6/2009الوطن، عمان، 

  
  في الضفة الغربية وتدعو لمقاومته" انقالب"فتح تتهم حماس بالتحضير لـ .19

 وصف المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، في مؤتمر صحفي برام اهللا، اليوم ما حـدث                 :اهللارام  
بداية للتحضير النقالب في الضفة     "ة الفلسطينية في قلقيلية بأنه      من اشتباكات بين عناصر حماس والشرط     

في ظل مخططات حماس    "ودعا الزعارير كافة أعضاء وقيادات حركة فتح إلى الحذر واليقظة            ".الغربية
  ".في إطار القانون والنظام"، وقال إنه يجب التصدي للحركة "ومؤامرتها
السلطة وأجهزتها األمنية تعيد األوضاع إلى ما قبل نقطـة     حماس التي تستخدم السالح في وجه       "وقال إن   

الصفر بالتهيئة لالنقالب في الضفة الغربية والتحضير له، كما أحدثت من فظائع بأبناء فـتح واألجهـزة                 
حركة فتح تدعو السلطة الوطنية بأجهزتها المدنيـة واألمنيـة، لتعزيـز            "وأضاف أن    ".األمنية في غزة  

 ".لكافل للحريات العامة وصيانتها، مقارنة مع نموذج االنقالب والدمار في القطاعالنموذج الديمقراطي ا
  5/6/2009 ،وكالة سما

  
  "إسرائيل"ـ لكنه في الجوهر منحاز لخطاب أوباما متغير شكالً: الرشق .20

 قالعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق        ، أن   دمشق  من ،4/6/2009قدس برس،   ذكرت  
ـ في تصريحات خاص   يجد أن التغييـر    ] الرئيس األمريكي [المتابع لخطاب باراك أوباما     " "قدس برس "ة ل

وعلى الرغم من أن    . في المظهر وليس هناك أي تغيير في الجوهر ال سيما في الموقف من إسرائيل              فقط
 ذلـك   أوباما حاول أن تكون لغته ناعمة، لكنه في الحقيقة كرر مواقف اإلدارات األمريكية السابقة بما في               

وقـد كـان انحيـازه      . إدارة بوش، ولذلك نحن لسنا مخدوعين بإدارة أوباما وال ننخدع بالكلمات الناعمة           
لصالح إسرائيل واضحا، فهو تكلم مطوال عن الروابط بينها وبين أمريكا، وعن حق إسرائيل في الوجود                

يين جراء االرهـاب اإلسـرائيلي    ولم يأت على ذكر معاناة الفلسطيناإلسرائيليينوتكلم عما أسماه بمعاناة     
  ".وجراء العمليات العسكرية التي نفذها في حربه األخيرة ضد غزة وأهلها العزل

لقد طالب : "، وقال"حماس"احتواه خطاب أوباما في الموقف من " تناقض"وأشار الرشق إلى ما قال إنه 
بذ العنف، ولم يطالب نتنياهو باالعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ولم يطالب إسرائيل بن" حماس"أوباما 

بااللتزام بحل الدولتين، ال سيما وأن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تتنصل من كل االلتزامات السابقة 
وهي متناقض عندما يتكلم عن الحكومات المنتخبة . ووضعت فيتو أمام حل الدولتين ووقف المستوطنات

أييد في الشارع الفلسطيني، وهي في األصل حركة باعتبارها حركة تحظى بت" حماس"بينما يتكلم عن 
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منخبة واألصل أن يتم التعامل معها باعتبارها تعكس إرادة الفلسطينيين وليس باعتبارها حركة تحظى 
  ".بتأييد الشارع الفلسطيني

أعتقد أن خطاب أوباما ليس فيه أي مؤشرات عن تغيير حقيقي في الموقف األمريكي، : "قال الرشقو
 تغيير في الشكل ال أكثر وال أقل، فهناك تجاهل للشعب الفلسطيني الذي يقع تحت االحتالل وإنما هو

ولكل القوانين الدولية التي تؤكد عن حقه في مقاومة االحتالل، بل إنن رأينا أن أوباما يدين حتى أعمال 
    .ى حد تعبيره، عل"المقاومة، وهذا يتناقض مع حقوق الشعوب المحتلة أراضيها في الدفاع عن نفسها

فوزي برهوم " حماس"الناطق باسم ، أن غزة من  مرسلها صباحعن فتحي، 5/6/2009 الحياة، ونشرت
ترحب باللهجة الهادئة التي استخدمها الرئيس أوباما في خطابه، الخالية "قال في تصريح أمس إن الحركة 

وأضاف أن الحركة رأت في الخطاب ". بقةمن التهديد والوعيد اللذين دأبت عليهما اإلدارة األميركية السا
اختالفاً واضحاً عن أي حديث أو تصريحات للرئيس األميركي السابق بوش في الحديث وطريقة "

جاء مليئاً بالمجامالت ودغدغة العواطف والتركيز على الديبلوماسية "، قبل أن يستدرك قائالً إنه "التفكير
لعالم، ومليئاً بالتناقضات ويفتقر إلى السياسات والخطوات الناعمة من أجل تجميل وجه أميركا أمام ا

العملية والفعلية على األرض للجم العدوان ودعم حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وإنهاء 
  ".االستيطان وإنهاء معاناته تحت االحتالل الصهيوني

لّم عن فك عزلتها واحترام شرعيتها، يتكلّم عن الدعم الشعبي لحماس، لكنه لم يتك"وأشار الى أن أوباما 
وقلب الحقائق عندما وصف دفاع حماس عن الشعب بالعنف، بينما لم يتطرق إلى محرقة حقيقية وجرائم 

  ".حرب ارتكبها العدو الصهيوني في غزة أمام العالم أجمع
نة حقيقية مطالبته المتكررة لحركة حماس باالعتراف بإسرائيل وبشروط الرباعية هو شرع"واعتبر أن 

  ".لالحتالل 
  

  يتضمن تغييراً جوهرياً في سياسات أميركا إزاء القضية الفلسطينيةخطاب أوباما لم : الجهاد .21
لم يتضمن تغييراً جوهرياً في سياسات أميركا إزاء "أن خطاب أوباما " الجهاد"اعتبرت : فتحي صباح

الخطاب ارتكز على فرض "يح أن واعتبر الناطق باسمها داوود شهاب في تصر". القضية الفلسطينية
إسرائيل كدولة قومية لليهود واعتبارها جزءاً من المنطقة، وربط حدوث االستقرار والتنمية في المنطقة 

ال نرى وجود تغيير في االستراتيجية األميركية، وإنما هناك تغيير : "وقال". باالعتراف بها والتطبيع معها
يق استراتيجية أميركا، وهذا ما أملته ظروف ومتطلبات مصلحة في السياسات واآلليات التي تضمن تحق
  ".أميركا والتزامها حماية أمن إسرائيل

بعدم االستجابة للضغوط األميركية التي تبدو ناعمة هذه المرة، وعدم تقديم أي تنازالت "وطالب العرب 
لتي تبني المستوطنات في مقابل مجرد خطاب عاطفي ووعود تعلو عليها أصوات الجرافات والماكينات ا

  ".وتهود القدس
 ،5/6/2009الحياة، 

  
   بكثير من الدولةأهم سوى المقاومة وحق العودة أمامناال خيار : القدومي .22

قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي،           :ـ زهير اندراوس   الناصرة
الثنائي بين فتح وحماس ال يفيد، هذا حوار حول موضوع          ان الحوار   " القدس العربي "في حديث خص به     

واحد، وهو موضوع السلطة، والسلطة هذه هي سلطة محلية افرزتها اوسلو، ومعظم الشعب الفلـسطيني               
والفصائل ليس مع اوسلو ولهذا السبب كلنا مع منظمة التحرير، فلنذهب الى المنظمـة والـى المجلـس                  

  .الوطني النتخاب قيادة جديدة
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ق القدومي ان كل التجارب التي جرت منذ وفاة االخ الشهيد ابو عمار اثبتت بشكل غير قابل للتاويل                  وسا
وفي معرض رده على سؤال قال ان نتنياهو ال يريد الـسالم ويجـب ان ال           . ان المفاوضات كانت عبثية   

مـا فعلـت فيتنـام،      ننخدع، بصراحة ووضوح، اذا اردنا بالفعل ان نفاوض ال بد ان تستمر المقاومة، ك             
  .نفاوض ولكن نقاتل في ان واحد

السياسة االسرائيلية من خالل التجربة والتعامل معها، هي سياسة توسـعية، سياسـة             : واضاف القدومي 
                المماطلة، سياسة تدعمها الدول االوربية والواليات المتحدة االمريكية، وقد قلـت مـرارا وتكـرارا، ان

 خاصة االستعمارية، ودعمتها الواليات المتحدة االمريكيـة، وجميـع هـذه    اسرائيل بنتها الدول االوربية  
الدول تقوم بتقديم االسلحة الى اسرائيل، لذلك يجب اال نعتمد على هذه الجهات من اجل اي نـوع مـن                    
المفاوضات، الشرق شرق والغرب غرب، لذلك ال يمكن ان تتراجع اسرائيل اال من خالل المقاومة بكل                

  .اشكالها
هذا المؤتمر يجب ان يعقد فـي       : ا عن مؤتمر فتح الذي ما زالت تدور الخالفات حول مكان عقده فقال            ام

الخارج، الذين يريدون ان يكون في الداخل من اجل ان تسمع اسرائيل، وتسيره بشكل يخدم مـصالحها،                 
 هـو الخـالف     يجب ان تخرج منظمة التحرير، واللجنة التنفيذية من االحتالل لتعيش في الخارج، هـذا             

واكد على ان ابو مازن يمثل نفسه فقط، يجب ان تعرف بكل وضوح بـان الجميـع واللجنـة                   . االساسي
التحضيرية يقولون ال لعقد المؤتمر في بيت لحم، فاذا اراد السيد عباس ان يقوم بالمؤتمر في الداخل فهذا                  

  .ليس فتح وليس مؤتمرا
  5/6/2009القدس العربي، 

  
  "لفئة خارجة عن القانون"ما جرى بقلقيلية هو مالحقة من قبل أمن السلطة : كتائب األقصى .23

رأت كتائب شهداء األقصى أن ما جرى هو مالحقة من قبل األجهزة األمنية لفئـة               : وكاالت+ الجزيرة  
واتهمت الكتائب في بيان حماس باستخدام شعار        .ضالة خارجة عن الصف الوطني هدفها زعزعة األمن       

  .جهاد لتجييش مشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني معهاالمقاومة وال
  4/6/2009الجزيرة نت، 

 
  المقاومين  لنا خالفات مع حماس لكننا ال نسمح ألحد أن يقوم بتغطية قتل: كتائب األقصى .24

 أمريكـي   -زج بعض الجهات المتساوقة مع المشروع الصهيو        " كتائب شهداء األقصى  "استنكرت  : غزة
في المدينـة،   " القسام" دايتون ثالثة من قادة      -لية، والتي اغتالت فيها أجهزة عباس       باسمها في أحداث قلقي   

  .مشددة على وضوح هدفها المتمثل في كنس االحتالل وإزالته عبر المقاومة
مـا  "نسخةً منه، إلى أن     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )6-4(وأشارت الكتائب في بيانٍ لها الخميس       

والشعب الفلـسطيني، فـي     " فتح"أنبل ظاهرة عرفتها حركة     " كتائب شهداء األقصى  "اسم  آلمنا هو الزج ب   
  ".الخالفات الداخلية

تستنكر الزج بها من قبل بعض الجهات المتساوقة مـع المـشروع            " كتائب شهداء األقصى  "إن  : "وقالت
            ستنكَرم ومرفـوض، وال    األمريكي الصهيوني في المنطقة في أتون الفتنة الداخلية، وهو أمر نستهجوم

  ".نسمح به تحت أي ظرف من الظروف
، لكننا ال نسمح ألحد أن يقوم بتغطية قتل المقـاومين           "حماس"نحن لنا خالفات مع حركة      : "وأضافت قائلة 

، وهي التي ال يزال أبناؤها مغيبين       "كتائب شهداء األقصى  "في الضفة الغربية ومالحقتهم تحت غطاء اسم        
ض ووزير داخليته الذي باع الرئيس الشهيد ياسر عرفات للمحتل، وتخلى عنه في أصعب              في سجون فيا  

  ".الظروف
  4/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  كتائب أبو علي مصطفى تطالب بالكف عن مالحقة المناضلين ووقف التنسيق األمني .25
ضال الـشعب الفلـسطيني وال      ما يحدث في قلقيلية إساءة إلى ن      " كتائب أبو علي مصطفى   "اعتبرت  : غزة

يخدم مصلحته، وإنما يخدم االحتالل الصهيوني ومخططاته، مؤكدة ضرورة وقف التنسيق األمني المعيب             
  .مع االحتالل، والتوقف الفوري عن مالحقة المناضلين

، نسخة منـه، أن سـالح       "المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )6-4(وأكدت الكتائب في بيانٍ لها الخميس       
المقاومة سالح شرعي وشريفٌ وطاهر موجه إلى العدو الصهيوني، ويجب الحفاظ على قدسيته وعـدم               

وطالبت الكتائب الفصائَل الفلسطينية كافة ومصر التي ترعى الحـوار الـداخلي             .تدنيسه أو المساس به   
  .من دماء الشعب الفلسطينيبالعمل سريعا وجديا على احتواء األزمة الحالية قبل تفاقمها وإراقة مزيد 

  4/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الثالثة في قلقيلية خيانة واضحة" القسام"اإلصرار على تصفية مجاهدي : أبو مجاهد .26
ـ     : غزة أن الجريمة اآلثمـة باغتيـال األبطـال        " لجان المقاومة الشعبية  "أكد أبو مجاهد الناطق الرسمي ل

 -والتي تكررت للمرة الثانية خالل أيـام -وباش من أجهزة أمن السلطة    المجاهدين برصاص مجموعة األ   
  .استخفافٌ بمشاعر الشعب الفلسطيني ومقاومته، وخيانة هللا ولرسوله ولفلسطين

إن جريمة  : "نسخةً منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )6-4(وقال أبو مجاهد في تصريحٍ له الخميس        
: ، متسائالً " هو العار والقبح الذي سيالحق القتلة المجرمين في الدنيا واآلخرة          مالحقة المجاهدين وتصفيتهم  

وهل الوطنية مالحقة األطهار أصحاب السبق في إيـالم         ! هل يعقل وطنيا أن يطعن المقاوم في الظهر؟       "
جريمة السلطة ببشاعتها ضد أبطال المقاومة فـي الـضفة          "وأضاف أبو مجاهد أن      !".العدو ومغتصبيه؟ 

ونوه بأنه على العقالء في حركة       ".ليست حربا على فصيل بعينه، إنما حرب معلنة على المقاومة بأكملها          
ودعا أبو مجاهد فصائل المقاومة إلى تحديـد موقـف موحـد             .واجب تصحيح مسار هذه السلطة    " فتح"

  .وفاصل تجاه انخراط أجهزة أمن السلطة في الحرب على المقاومة
  4/6/2009 لإلعالم، المركز الفلسطيني

  
  في الضفةمن عناصرنا 12 أجهزة أمن السلطة اعتقلت :حماس .27

جناح الضفة (األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية  في بيان، اتهمت حركة حماس،: رام اهللا
، اعتقال اثنا عشر من عناصرها على األقل يوم أمس األربعاء، بينهم شقيقتين لشهداء من )الغربية

" األقصى"الفضائية، ومدير فضائية " إقرأ"، وأسير محرر بعد يوم من اإلفراج عنه، ومراسل قناة "سامالق"
  .في الضفة المحتلة، واقتحمت مسجداً في الخليل

 4/6/2009قدس برس، 
  

   بخطاب أوبامااليمين اإلسرائيلي ينتقد واليسار يرحب .28
حذر الشديد في التعقيب على خطاب الرئيس انتهجت الحكومة اإلسرائيلية ال:  أسعد تلحمي-الناصرة 

باراك اوباما في القاهرة، وامتنع كبار الوزراء عن اإلدالء بآرائهم بطلب من رئيس الحكومة بنيامين 
الستشراف انعكاسات «نتنياهو الذي عقد فور انتهاء الخطاب جلسة مشاورات خاصة مع كبار مستشاريه 

نقلت عن » هآرتس«وكانت صحيفة . ئل اإلعالم العبرية، حسب ما ذكرت وسا»الخطاب على إسرائيل
مصدر سياسي كبير قريب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية قوله إن نتنياهو ترقب خطاب الرئيس 

  . »بقلق كبير وأعصاب مشدودة«األميركي 
ورحب أقطاب اليسار اإلسرائيلي بالخطاب ودعوا الحكومة إلى تبني حل الدولتين لتجنب صدام مع 

الى االدراك «الوسطي المعارض نتنياهو » كديما«بدوره، دعا زئيف بيلسكي النائب عن حزب . نطنواش
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اذا لم يقم بذلك، لن يكون في وسعه الدفاع عن «: واضاف. »بأن عليه ان يؤيد حل الدولتين لشعبين
ليها في اطار حل التي يريد ابقاء السيطرة ع»  مثل الكتل االستيطانية الكبيرةإلسرائيلالمصالح الحيوية 

  .دائم للنزاع مع الفلسطينيين
في المقابل، هاجم أركان اليمين المتشدد الرئيس االميركي وخطابه، وقال وزير العلوم رئيس حزب 

اوباما تجاهل في خطابه حقيقة أن الفلسطينيين «الديني المتطرف دانئيل هرشكوفتش إن » البيت اليهودي«
حكومة إسرائيل ليست ملحقاً لإلدارة األميركية، والعالقات «أضاف أن و. »لم يتركوا بعد طريق اإلرهاب

  . »بيننا قائمة على الصداقة ال على تسليم نفسنا لها
اوباما اقام مقارنة مثيرة للصدمة «ان ) يمين متطرف، اربعة مقاعد(ورأى ارييه الداد من االتحاد القومي 

. »الفلسطينيون بأنفسهم بإعالنهم الحرب على اسرائيلبين ابادة يهود اوروبا والمعاناة التي الحقها 
في (ان كان اوباما ال يدرك الفرق، فسيفعل خالل زيارته المقررة الجمعة الى معسكر ابادة «: واضاف
 11في ) جورج بوش(وان لم يدرك ذلك هناك، فاالسالم سيلقنه درسا جديدا كالذي لقنه لسلفه ) بوخنفالد
  .»2001عام ) سبتمبر(ايلول 

في تهديد الرئيس األميركي، وقال رئيسها الحاخام دوف فولفا إن » منظمة حاخامات إسرائيل«ولم تتردد 
الدولة الفلسطينية ... من يمس أرض إسرائيل يعرض مستقبله للخطر وسينزل كارثة بالواليات المتحدة«

  .»لشعب في إسرائيلوتفكيك االستيطان يتعارضان والوصية اإللهية بأن أرض إسرائيل تابعة فقط ل
  5/6/2009الحياة، 

  
  األميركينتنياهو سيتراجع ويرضخ للضغط : "هآرتس" .29

رجح عدد من المحللين السياسيين أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخـضع   : حسن مواسي 
ة للضغوطات األميركية وسيغترف بحل الدولتين وتجميد االستيطان وأكد المحلل السياسي فـي صـحيف             

االسرائيلية الوف بن أن رئيس الوزراء سيتراجع ويستسلم في نهايـة المطـاف للـضغوطات               " هآرتس"
األميركية ، بل سيتم إرغامه الموافقة على مبدأ دولتين لشعبين ، وسيتنازل عـن مواصـلة البنـاء فـي              

كيـة وحكومـة    المستوطنات ، موضحا انه لم يتم حتى اآلن إجراء أي مباحثات جدية بين اإلدارة األمير              
نتنياهو وما يجري فقط نشر التصريحات من الطرفين ، وفقط بعد خطاب اوباما ستبدأ إسرائيل الواليات                

  ".المتحدة المفاوضات الجدية
  5/6/2009الدستور، 

  
  "تطوراً خطيراً" تحذّر من أن اإلسرائيليين بدؤوا يفقدون الثقة بقيادتهم وتعتبر ذلك ليفني .30

، من أن الجمهور اإلسرائيلي "كاديما"ليفني، زعيمة المعارضة ورئيسة حزب حذّر تسيبي  - الناصرة
 ".تطور خطير للغاية"أخذ يفقد الثقة بقيادته، واصفة ذلك بـ 

وقالت ليفني، والتي شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة إيهود أولمرت السابقة، في سياق ندوة 
، على حد "لعام أصبح غير مهني على اإلطالقإن القطاع ا: "بمؤسسة بيت بيرل بمنطقة هشارون

  .تعبيرها
إن الجمهور يدرك أن ليفني "الحاكم " ليكود"ورداً على ذلك؛ قال النائب أوفير اكونيس، من حزب 

وزمالءها في حزب كاديما هم المسؤولون عن الوضع المتدهور التي وصلت إليه الدولة خالل السنوات 
    .، على حد تعبيره"األخيرة

   5/6/2009 برس، قدس
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  نتنياهوإلسقاط  تطرح مشروعا اإلسرائيلية المعارضة .31
 في مطالبة نتنيـاهو باالسـتقالة       اإلسرائيليالمعارضة داخل البرلمان     اتحدت: ابتهاج زبيدات -الناصرة  

 .وطرحت جميعها مشاريع قوانين تطالب بإسقاط حكومته
ومع ان نتنيـاهو    ، لثقة في يوم االثنين المقبل      وقررت رئاسة الكنيست االسرائيلي بحث اقتراحات نزع ا       

إال انه يخشى من اللهجة الخطابية للمعارضـة        ، حيث انه يتمتع بأكثرية ثابتة    ، ليس قلقا من هذه المشاريع    
 إسـرائيل التي تحاول تحميله مسؤولية تدهور العالقات مع االدارة األمريكية مما جعل أوبامـا يتخطـى            

 . معهاويخاطب العرب من دون تنسيق
ان خطاب أوباما يدل علـى ان       " كاديما"التي طرحت مشروع نزع الثقة باسم حزب        ، وقالت داليا ايتسيك  

أضاعت ، حكومة نتنياهو ونتيجة تمسكها بالقشور وتصريحاتها التي تدخل في باب استعراض العضالت           
ة وتتجاوب مـع االرادة     فبدال من أن تدرك طبيعة المرحل     . الفرصة للتأثير على مواقف الواليات المتحدة     

المقبـول علـى    " دولتين للشعبين "الدولية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين وسائر العرب على أساس مبدأ           
راحت تدير معارك تافهة    ، المجتمع الدولي وعلى غالبية اليهود في اسرائيل والعالم وغالبية العرب أيضا          

 ان تنفض جسدها وتتقدم بمشاريع تسوية مـن دون  فما كان من إدارة الرئيس أوباما إال . حول الصياغات 
 .أصبحنا مقتادين في ذيله، فبدال من أن نكون طليعيين في قيادة المسار. تنسيق مع اسرائيل

وقال رئيـسه حـايم     ، الصهيوني اليساري ايضا باقتراح نزع ثقة عن الحكومة         " ميرتس"كما تقدم حزب    
  . ة فرصة تاريخية لتحقيق السالمأورون ان أوباما جاء ليطرح على شعوب المنطق

 5/6/2009العرب اليوم، 
  

   بالقتلإسرائيليا مستوطنون يهددون جنراال :اإلسرائيلي الجيش إذاعة .32
ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي أمس ان القائد العـسكري للـضفة الغربيـة             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

ووصف المستوطنون الجنرال   . من مستوطنين الجنرال غادي شامني تلقى رسالة تتضمن تهديدات بالقتل         
معاد للسامية ويكـره    "المسؤول خصوصا عن تفكيك بعض المستوطنات الصغيرة ، في هذه الرسالة بانه             

، مهـددين   " سنتمكن من الوصول اليك   "واضاف معدو الرسالة    ". ابن الشيطان "و" عميل للنازية "و" اليهود
وامر المدعي بفتح تحقيق في محاولـة       . ايضا" ابناء الشيطان "ايضاء ابناء الجنرال الذين وصفوهم بانهم       

  .للعثور على معدي الرسالة ، حسبما اضافت االذاعة
  5/6/2009الدستور، 

  
  األغوار الشماليةمنطقة  أسرة في 33االحتالل يهدم عشرات المنشآت الزراعية ويشرد  .33

بإزالة عشرات ) 4/6(ت جرافات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الخميس شرع: نابلس
المنشآت الزراعية، التابعة لمزارعين فلسطينيين، في منطقة األغوار الشمالية، شرق مدينة طوباس، في 

ر قبل وقالت مصادر فلسطينية أن هذه العملية تنفيذ لقرار عسكري إسرائيلي، صد. شمال الضفة الغربية
  . بركسا زراعيا إضافة إلى عشرات الخيام وصهاريج المياه28عدة أيام فقط بهدم وإزالة 

 فردا 180 أسرة في هذه المنطقة مكونة من 33وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي شردت 
  .يعتاشون بشكل رئيس على الزراعة وتربية األبقار واألغنام منذ عشرات السنين

فظ طوباس سامي مسلم عمليات الهدم في منطقة األغوار، مشيرا إلى أن ما تقوم به سلطات وأدان محا
  .االحتالل يندرج ضمن خطة إسرائيلية لتهويد األرض الفلسطينية وطرد المواطنين من مناطق سكناهم

4/5/2009قدس برس،   
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1456:         العدد       5/6/2009الجمعة  :التاريخ

  فلسطينيا في اعتداء نفذه جنود االحتالل قرب الخليل15إصابة  .34
 مواطنا 15الت مصادر طبية فلسطينية، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إن ق: الخليل

بجروح ورضوض، في أعقاب اعتداء، نفذه جنود إسرائيليين ) 5/6(فلسطينيا، أصيبوا اليوم الخميس 
بالضرب، على مجموعة من الفلسطينيين، أثناء محاولتهم المرور على حاجز عسكري، على مدخل 

 حافلة ضمت نشطاء  وأوضحت المصادر أن الفلسطينيين، الذين تعرضوا لالعتداء، كانوا داخل .نةالمدي
من لجنة مقاومة جدار الفصل، في طريقهم للمشاركة في فعالية تضامنية مع أهالي قرية بلعين قرب رام 

  . اهللا
4/6/2009قدس برس،  

  
  إصابة امرأتينو.. أمن السلطة يفتح النيران على مسيرة نسائية في الضفة .35

النار على مسيرة نسائية خرجت ) جناح الضفة الغربية(أطلقت قوات أمن السلطة الفلسطينية : قلقيلية
، الذين "حماس"، الجناح العسكري لحركة "كتائب عز الدين القسام"بهدف فك الحصار عن مقاتلي 

لت مصادر محلية إن امرأتين وقا .تحصارهم أجهزة أمن السلطة في مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية
  .على المسيرةعلى األقل أصيبتا بجروح إثر إطالق النار من قبل أجهزة أمن السلطة 

4/5/2009قدس برس،   
  

  وإصابة شابين.. االحتالل يفتح النيران على مسيرة ضد الجدار في بلعين .36
 لمـسيرة حاشـدة     تاللاالحأصيب شابان بجراح، أمس، خالل تفريق قوات        :  فادي العاروري  -رام اهللا   

وشارك أكثر من ألفي     .نظمت في قرية بلعين، غرب رام اهللا، احتجاجاً على بناء جدار الفصل العنصري            
  .في المسيرة مواطن

5/6/2009األيام، فلسطين،    
  

  االحتالل يطلق النار على مراكب الصيادين في غزة ويعتقل ستة منهم .37
 صيادين قبالة شاطئ بحـر      6سرائيلية، أمس، على اعتقال     أقدمت قوات خفر السواحل اإل    : فايز أبو عون  

مركبين قبالـة شـاطئ   ، واحتجزت مدينة غزة، وذلك بعد إطالق نار كثيف باتجاههم واعتراض قواربهم        
  .المخيم الشمالي

5/6/2009األيام، فلسطين،   
  

  1967 منزال منذ عام 23100االحتالل هدم : "العالقات القومية والدوليةدائرة " .38
 أظهرت دراسة صادرة عن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمـة التحريـر، أن قـوات                 : اهللا رام

، في إطـار سياسـة      1967 منزال فلسطينيا منذ العام      23100االحتالل اإلسرائيلية هدمت ودمرت نحو      
  .التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه تلك القوات بحق الشعب الفلسطيني

 حتى  1967جم التدمير الذي ألحقه االحتالل بمساكن الفلسطينيين خالل الفترة الممتدة منذ العام              وبينت ح 
منزل في   ) 23100(إن سلطات االحتالل هدمت خالل تلك الفترة ما يقارب          " ، وقالت    2009نهاية أيار   

س، بيت نوبـا    منزل دمرتها في قرى عموا    ) 3200(وقطاع غزة، منها    ) بما فيها القدس  (الضفة الغربية   
 منزل في حارة باب     1000، و   1967ويالو وباقي المدن والقرى الفلسطينية عقب وقف إطالق النار عام           

 1971 منزل في مخيمات غزة في العام        2000المغاربة وحارة الشرف ومختلف أحياء القدس المحتلة، و         
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حـتالل أو البنـاء دون    في األراضي الفلسطينية بحجة مقاومـة اال  2000-1980 منزل بين    3500، و   
  .ترخيص بما فيها القدس المحتلة 

 منزل ومقر رسمي ودار عبادة ومقر تعليمي ومركز صحي ورياضي وثقافي منذ             13400كما تم تدمير    
وأضافت  . ، في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس المحتلة         2009 وحتى نهاية أيار     2000العام  

 ألف فلسطيني أصبحوا دون مأوى، فيما تم إلحـاق          170د ما يزيد عن     أن تلك السياسة أسفرت عن تشري     
وذكرت أن الفلسطينيين يمنعون من البناء على أكثر من ثلثي           .آخر ألف منزل    90الضرر بما يزيد عن     
منزال بحجة أن أفرادا من سكانها شاركوا فـي         ) 6725( هدمت إسرائيل حوالي  و. مساحة الضفة الغربية  
من مساحة القدس الـشرقية     % 40وزادت نسبة األراضي الخضراء عن      . د إسرائيل عمليات المقاومة ض  

وأوضحت أن عمليات الهدم طالت أيضا المؤسسات الدينية والتراثيـة           .يمنع  الفلسطينيون من البناء فيها     
وعلى رأسها المساجد، فكثير منها تم هدمة بالجرافات أو الصواريخ ، خاصة في الحرب األخيرة التـي                 

 200وأشارت إلى تدمير نحـو       . مسجدا 60على أبناء شعبنا في قطاع غزة حيث دمر ما يزيد عن            شنت  
مؤسسة وجمعية أهلية بينها مدارس ورياض أطفال ومستشفيات ونوادي رياضـية وثقافيـة ومؤسـسات         

  .إعالمية 
3/6/2009وكالة وفا،   

 
  سرى تفشي األمراض الخبيثة واألورام السرطانية بين األقراقع يحذر من  .39

الفلسطيني فـي   ) البرلمان(حذر عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى بالمجلس التشريعي         :  د ب أ   -رام اهللا   
بيان صحفي أمس من تفشي األمراض الخبيثة واألورام السرطانية بين األسـرى الفلـسطينيين داخـل                

وضاعها حرجة   حالة داخل السجون تعاني من أمراض سرطانية وأ        25وأوضح أن   . السجون اإلسرائيلية 
للغاية بسبب عدم تلقيها العالج الالزم وعدم توفير الخدمات الطبية داخل السجون ، منوهاً أن أكثر مـن                  

  .توفوا داخل السجون بسبب سياسة اإلهمال الطبي" شهداء الحركة األسيرة"من  % 50
5/6/2009الدستور،   

 
  ر الماضي الضفة الشهفي مواطناً 218االحتالل اعتقل : "نادي األسير" .40

 ذكر قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني، اليوم، أن قوات االحتالل اإلسـرائيلي              :وفا – رام اهللا 
  . مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية218اعتقلت خالل الشهر المنصرم 

 النادي قـد     المحامي جاد قضماني مدير الدائرة القانونية في نادي األسير أن محامي           في السياق نفسه ذكر   
  . امام المحاكم العسكرية ومحاكم التمديدأسيرا 695تابعوا تمديد اعتقال 

4/6/2009وكالة وفا،   
 

   فلسطينينا في نابلس18االحتالل يعتقل  .41
أكثر من ثمانية عشر اعتقلت فجر اليوم   اإلسرائيلي أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات الجيش

  . الضفة الغربية في أنحاء متفرقة منفلسطينياً
4/5/2009قدس برس،   

  
   خالل أسبوع أربعة وعشرون توغالً إسرائيلياً في الضفة مصحوبة باختطافات: تقرير .42

خالل األسبوع الممتد من ، أنه وتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الصادر اليومجاء في : رام اهللا
، نفذت قوات االحتالل أربعاً )يونيو(يران ، وحتى الثالث من حز)مايو(الثامن والعشرين من أيار 
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سعة عشر واعتقلت توعشرين عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية، 
  . أثناء تلك التوغالتمواطناً فلسطينياً

4/6/2009قدس برس،   
  

  مظاهرة لألطفال قبالة معبر رفح تطالب أوباما إنهاء الحصار .43
 قبالة معبر رفح الحدودي بين قطـاع غـزة واألراضـي            أمسشرات األطفال    تظاهر ع  :د ب أ   -غزة  

المصرية لمطالبة الرئيس األميركي باراك اوباما الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة بالضغط علـى              
  .غزةإسرائيل من أجل رفع الحصار عن 

5/6/2009الرأي، األردن،   
 

  األراضي الفلسطينية  في  تسرق المياه وتلقي فضالتها"إسرائيل": "تقرير" .44
في بيان أصدره عشية االحتفال بيوم البيئة العالمي أكد الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء، : رام اهللا

كل عام، أن المستوطنات اليهودية، التي تشيد في الضفة ) يونيو(الذي يصادف الخامس من حزيران 
الفلسطينية، حيث يرافق عملية االمتداد األفقي الغربية، من أبرز مظاهر التدمير اإلسرائيلي للبيئة 

 والتي تشمل  للمستعمرات مجموعة من النشاطات المدمرة بشكل مباشر على البيئة في األراضي،
وأشار التقرير  .تجريف ومصادرة األراضي الزراعية ألغراض شق الطرق وتوفير الحماية للمستوطنين

فصل مصادر مياه كان يتمتع بها سكان الضفة الغربية، كذلك، إلى إقامة الجدار األمني، ودوره في 
 23موضحا أن ذلك الجدار أدى إلى خسارة . وتحويلها لتصبح مصادر مياه يستفيد منها سكان إسرائيل

وكشف التقرير، أن نصف عدد األسر  . ماليين مترا مكعبا7 نبعا للمياه، كانت تنتج 51بئرا، و 
رف الصحي، وأن المياه العادمة المتدفقة عبر ألودية واألراضي الفلسطينية، غير متصلة بشبكات الص

  .الزراعية الفلسطينية، تحلق أضرارا بالبيئة الفلسطينية
وأكد التقرير الفلسطيني، أن إسرائيل استخدمت األراضي الفلسطينية طوال سنوات احتاللها كملجأ 

عاً األمر الذي يعرض األراضي  موق50للتخلص من نفاياتها الخطرة، واستخدمت في ذلك أكثر من 
الفلسطينية ألخطار هذه النفايات بشكل مباشر وغير مباشر إذ تتعرض األراضي الفلسطينية للغازات 
السامة المنبعثة من المصانع اإلسرائيلية القريبة من الحدود بفعل الرياح، وقد سجلت العديد من حاالت 

  . سطينيةتهريب وتسرب النفايات الخطرة إلى األراضي الفل
4/5/2009قدس برس،   

   
  " حل الدولتين"األردن يشيد بخطاب أوباما ودعمه  .45

 الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف لوكالة األردني واالتصال اإلعالمأعرب وزير :  ا ف ب-عمان 
 هذا يدفعنا جميعا" أن إلى، مشيرا " تجاه ما جاء في الخطاباألردنارتياح كبير في "  عن "فرانس برس"

 العمل في شكل مكثف لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة وفقا لحل الدولتين وبما ينسجم إلىاآلن 
   . "مع المرجعيات الدولية وأهمها مبادرة السالم العربية

5/6/2009الحياة،   
  

  ردود فعل متباينة حول خطاب أوباما والقضية الفلسطينية .46
القاهرة عبر مراسليها أحمد علي وعمـر عبـدالرازق، أن      من  ،  5/6/2009العرب، قطر، ذكرت صحيفة   

األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رحب بخطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في جامعة               
أرى أن الخطاب متـوازن     "القاهرة، وقال، في تصريحات للصحافيين أمس الخميس تعقيبا على الخطاب،           
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بة جديدة فيما يتعلق بالعالقة مع الدول اإلسـالمية ومنهـا قـضية حـوار               وفيه رؤية واضحة وفيه مقار    
الحضارات والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي يجب أن تحترم إلـى جانـب الحقـوق                 

ولفت موسى إلى كـالم أوبامـا عـن         ". األخرى التي كنا نسمع عنها فقط دون حقوق الشعب الفلسطيني         
". كالم أراه موجها للجانب اإلسرائيلي ولماذا ال يتعـاملون معهـا؟          "على أنها بداية    مبادرة السالم العربية    

إن استثمار هذا الخطاب سـيكون      "وحول كيفية استثمار ما ورد في الخطاب عربيا وإسالميا، قال موسى            
واتـصاالت  " إسرائيل"بإجراء مشاورات واتصاالت عربية مع الجانب األميركي واتصاالت أميركية مع           

  ".ربية مع أوروباع
على جانب آخر، قال حسام زكي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن خطاب أوبامـا لـم                 
يتضمن عناصر جديدة وإنما تضمن المنهج األميركي في التعامل مع هذا النزاع من خالل حل الـدولتين                 

ة التـي تعـوق الحيـاة اليوميـة         عن اإلجراءات القمعي  " إسرائيل"ووقف االستيطان اإلسرائيلي وامتناع     
وحول المبادرة العربية للسالم كما وردت في الخطاب،        . للفلسطينيين ووقف العنف من الجانب الفلسطيني     

قال المتحدث المصري إن خطاب أوباما أشار إلى ضرورة أن تكون الدول العربية حاضرة في الجهـد                  
إيجاد مقابل لما تقوم به، وما يفترض أن تقوم به          الذي سيبذل لتحقيق التسوية، وأن الموقف األميركي هو         

  .من إجراءات، وأن هذا الموقف يحتاج إلى دراسة متأنية" إسرائيل"
 من القاهرة عبر ا ف ب، أن مجمع البحوث اإلسالمية في األزهـر              ،5/6/2009الحياة،  وقالت صحيفة   

دليل " العالم اإلسالمي، واعتبر أنه      رحب بخطاب الرئيس االميركي باراك أوباما الذي وجهه، أمس، إلى         
واكد البيان، أن األزهر    ". على بدء عهد جديد واعد من العالقات بين أميركا والعالمين العربي واإلسالمي           

يشارك الرئيس أوباما غايته في إرساء السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط، خصوصاً بين               "
  ". قوة بالمضي قدماً في تحقيق مثل هذا السالم في المنطقة، ويطالبه بكل"إسرائيل"فلسطين و

  
  "إسرائيل"مبادرة قطرية تجاه ": هآرتس" .47

ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، انه في نطاق السعي للتجاوب مع المطلب األميركي بتقديم مبادرات حسن               
. دولـة العبريـة   ، ألمحت الدوحة مؤخراً الى رغبتها في اسـتئناف عالقاتهـا مـع ال             "إسرائيل"نية تجاه   

وأوضحت الصحيفة أن مندوب قطر لدى األمم المتحدة نصير عبد الناصر أقام، في مقـر إقامتـه فـي                   
  . لدى األمم المتحدة غبرييال شاليف" إسرائيل"نيويورك األسبوع الماضي، مأدبة غداء على شرف مندوبة 

  6/5/2009السفير، 
  

  لها يحتاج إلى وقتح...  عاما60ًقضية الشرق األوسط عمرها : أوباما .48
  القاهرة  منتصر رحمي، والوكاالت  نقال عن مراسلها في 5/6/2009 الشرق، قطر، ذكرت

أن الرئيس األمريكي باراك أوباما أكد في خطابه الموجه إلى العالم اإلسالمي، والذي ألقـاه أمـس مـن                 
الحل الوحيد هو تحقيـق      "والشعب الفلسطيني في الوجود معتبرا أن     " إسرائيل"جامعة القاهرة حق كل من      

يجب ان تعترف بانه ال يمكن انكار حق الشعب         "  إسرائيل"وقال إن   ". تطلعات الطرفين من خالل دولتين    
ـ    "ودعا حركة حماس الى ان      ". الفلسطيني في الوجود   ، ان تعتـرف    " إسرائيل"تنهي العنف، ان تعترف ب

تحظى بتأييد بين الفلسطينيين    "مشيرا إلى أنها    " دفي الوجو "  إسرائيل"باالتفاقات السابقة وأن تعترف بحق      
معروفة وهذه الـصالت  "  إسرائيل"الصالت القوية بين اميركا و"واكد أوباما ان ". ولكن عليها مسؤوليات 

مشددا على ان اميركا لـن      " الوضع بالنسبة للفلسطينين غير مقبول    "ولكنه اضاف أن    ". ال يمكن زعزعتها  
إذا نظرنـا للنـزاع     "وقـال   ". شروعة للشعب الفلسطيني الى دولة خاصة بـه       تدير ظهرها للتطلعات الم   

الحل الوحيد هو   "واعتبر ان   ". من وجهة نظر هذا الطرف او ذاك فلن نرى الحقيقة         ) االسرائيلي-العربي(
واكـد  ". تحقيق تطلعات الطرفين من خالل دولتين يعيش فيهما اإلسرائيليون والفلسطينيين في سالم وامن            
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وتعهد بـان   ". شرعيا) في االراضي الفلسطينية  (واليات المتحدة ال تعتبر استمرار بناء المستوطنات        ال"ان  
  . الجهود من أجل تسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين" يتابع شخصيا"

 أمس، عقب القاهرة، جيهان الحسيني، أن أوباما قال، نقال عن مراسلتها في 5/6/2009 الحياة، وكشفت
من يعتقد أن العالقة بين الواليات المتحدة «: خطابه خالل لقاء مع ستة صحافيين من جنسيات مختلفة

ستتأثر أو سيكون هناك خالف فعلي، عليه أال يتوقع ذلك، فعالقاتنا قوية جداً وال يجب توقع " إسرائيل"و
ئاسة منذ خمسة شهور ونتانياهو له األمر الثاني أنني توليت الر«: وأضاف. »حدوث خالف في ما بيننا

يجب أن نجرب ونمنح فرصة للشهور القليلة ...  عاما60ًفقط شهران وقضية الشرق األوسط عمرها 
وكرر أوباما مرات عدة . »المقبلة قبل الحكم على أن األمور ستصل إلى طريق مسدود ولن يتحقق شيء

، مطالباً » فترة بسيطة فهي تحتاج إلى وقت عاماً أن تُحل في60ال تتوقعوا لقضية عمرها «القول 
بضرورة منحه الوقت للتحرك، رافضاً إعطاء جدول زمني لكنه شدد على أنه ال يوجد حل سريع وكل 

، في »سأبدأ من اآلن ولن انتظر التحرك في الوالية الثانية مثلما يفعل اآلخرون«: شيء يأخذ وقته، وقال
  .كيين، موضحاً أن القضية صعبةإشارة إلى أسالفه من الرؤساء األمير

ال بد لحماس أن تساعد في توحيد الصف الفلسطيني وإذا أرادوا أن يخدموا شعبهم عليهم أن «: وقال
: ولفت إلى أن جميع األطراف لديها إشكاليات، وقال. »لن تختفي"  إسرائيل"يكونوا واقعيين وليعلموا أن 

ل عميقة وحقيقية غير بسيطة في ما بينهم وعليهم أن إن األمور صعبة لدى الفلسطينيين وهناك مشاك«
إذا أرادت «: وأضاف. »عباس مسؤولية أيضاً في ذلك األمر) محمود(يوحدوا صفوفهم وعلى الرئيس 

حماس أن تندمج في العملية السياسية سيسبب ذلك خالفات داخلية لديها وستكون هناك مشاكل خصوصاً 
ي دمشق مدعوماً بالمال والبعض منهم ال يريد االعتراف وأن بعض قيادات حماس يريد أن يظل ف

  . »" إسرائيل"ب
أوباما قال أن معاناة الفلسطينيين غير مقبولة والبد من خطوات  أن 5/6/2009 األهرام، وأضافت

إنها البد أن تكون مدينة للتعايش بين أبناء : قال، وحول القدس، إسرائيلية محددة لتحسين أوضاعهم
  .ولكنها ليست نهاية الطريق،  مبادرة السالم العربية بداية مهمة للسالموأن، إبراهيم

  
  ال يوجد حل سريع لغزة، ويجب أن نسعى بسرعة لفتح الحدود": الوطن"أوباما لـ .49

في حديث لعدد من رؤساء " الوطن"أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما لـ :  رئيس التحرير-القاهرة 
 مليون 900يع لغزة، ففي نهاية العام دولتي ستكون قد استثمرت هناك أنه ال يوجد حل سر: التحرير

دوالر ويجب أن نسعى وبسرعة لحل مشكلة فتح الحدود حتى يدخل مزيد من األدوية والمساعدات، 
أما بالنسبة للصراع الفلسطيني . وسيتم هذا مع المجتمع الدولي مع ضمان منع عمليات تهريب األسلحة

 منذ البداية إنني لن أنتظر حتى نهاية فترتي الرئاسية للتعامل مع هذا الملف الصعب، اإلسرائيلي فقد قلت
) رئيس الوزراء اإلسرائيلي ( البد أن أبدأ من اآلن فالموضوع جاد ويحتاج إلى طريق طويل من العمل، 

) طينية رئيس السلطة الوطنية الفلس( نتنياهو لم يكمل شهرين في وظيفته، أنا التقيت بمحمود عباس 
مرات قليلة، وبدأت في االتصال بالدول العربية، عملية السالم في المنطقة اآلن هي واقفة وعندما نتحرك 

والحل يقوم على أساس يحقق تطلعات كل األطراف وإقامة دولتين حيث يعيش . سيعرف الجميع بذلك
 وعلينا أن نحكم على األمور في سالم، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا،"  إسرائيل"الفلسطينيون و

فيما يتعلق بحماس ليس هناك : وأضاف. بشكل متأن لكي نحدد الكيفية التي ستكون عليها ردود أفعالنا
شك أنها تتمتع بتأييد بعض الفلسطينيين وبالتالي ال يمكن تجاهلها، ولكنني أيضاً قلت إن على حماس 

ر المسؤولية، وإذا قبلت حماس فكرة أن مسؤوليات تجاه الشعبين وعلى حماس أن تكون على قد
يمكن أن تظل موجودة  فهذا سيكون حالً، أما إذا رأت عكس ذلك فإن الحل سيكون وهماً، "  إسرائيل"

ويجب عليهم أن يعلنوا قبولهم ويحترموا االتفاقيات السابقة التي تم التوقيع عليها، أما بالنسبة للحكومة 
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.. معروف هذا الرباط ال يمكن تحطيمه "  إسرائيل" أمريكا القوي باإلسرائيلية فلقد ذكرت أن ارتباط
أن تعترف بحق الفلسطينيين في "  إسرائيل"وهو مستند إلى العالقات الثقافية والتاريخية، وأن على 

الوجود وإقامة دولتهم وضرورة إيقاف المستوطنات التي تعرقل عملية السالم و تشكل انتهاكا لالتفاقيات 
  . السابقة

5/6/2009الوطن، السعودية،   
  

  اإلسرائيليون كذبوا علينا طوال السنوات الماضية وهذا انتهى: ميتشيل .50
العبرية عن المبعوث األميركي الخاص للشرق " معاريف"نقلت صحيفة :  سمر خالد-القدس المحتلة 

كذبت "  سرائيلإ"األوسط، جورج ميتشيل قوله في لقاء مع زعيم يهودي بارز في الواليات المتحدة إن 
  .طوال السنوات الماضية على الواليات المتحدة وأنه آن األوان لوضع حد لذلك
بين '' المواجهة التي تتنامى''وقالت الصحيفة في عددها الصادر الخميس أن اللقاء بين االثنين تركز في 

سياستنا بسيطة،  " وقال ميتشيل لمحدثه. إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما والحكومة اإلسرائيلية
ومن المتوقع أن يصل ميتشيل ". اإلسرائيليون كذبوا علينا طوال كل السنوات الماضية، وهذا األمر انتهى

ووصفت الصحيفة . إلى تل أبيب قريبا، وسيقيم مكتبا في القدس وسعمل على تشكيل طاقم عمل موسع
  .اهوهذا المكتب بأنه سيكون مصدر قلق لرئيس الوزراء بنيامين نتني

5/6/2009الرأي، األردن،   
  

  "إسرائيل"البيت األبيض يطمئن الجاليات اليهودية إزاء الخالفات مع  .51
" اإلسرائيلية"أبلغ البيت األبيض منظمة يهودية نافذة انه يريد معالجة التوتر الراهن مع الحكومة : ب.ف.أ

مجلس اليهودي للشؤون العامة ونشر ال. من دون ضغائن او  انذارات، وفق ما أعلنت المنظمة المعنية
قد "الذي يعتبر ناطقا باسم الجالية اليهودية في الواليات المتحدة، رسالة من البيت االبيض، أورد فيها

حول االستيطان، لكننا نحاول معالجتها بهدوء " إسرائيل"يكون هناك حاليا خالفات في وجهات النظر مع 
 ان يكون عليه األمر عندما تكون لدينا عالقات قوية مع ومهنية ومن دون ضغائن او انذارات، كما يجب

  ".حليف مهم
5/6/2009الخليج،   

  
  "إسرائيل"ديمقراطيون في الكونجرس ينتقدون موقف اوباما إزاء  .52

وجه بعض الديمقراطيين انتقادات إلى الرئيس األمريكي، واعتبروا انه مضى ابعد مما ينبغي : ب.ف.أ
اعتقد أن الرئيس مضى "وقال النائب انتوني واينر . جل وقف االستيطانمن ا" إسرائيل"في الضغط على 

أن أي كالم عن المستوطنات "وأضاف ". ابعد مما اعتبره مناسبا لنا في التعاطي مع ديمقراطية أخرى
غير أن القادة الديمقراطيين ". ينبغي أن يتزامن مع مجهود فعلي من جانب الفلسطينيين حتى يكون منطقيا

تمتعون بغالبية قوية في مجلسي الكونجرس أيدوا اوباما بقوة، بينما قلل العديد من المحللين من الذين ي
وسارع الجمهوريون أيضا إلى انتقاد اوباما، وقال اريك كانتور احد . أهمية االنتقادات وتأثيرها المحتمل

ي، فإن إصرار اوباما في وقت ال تظهر أي بوادر لتراجع اإلرهاب الفلسطين"أهم النواب الجمهوريين 
لكن إذا "، واستدرك "يوجه إشارة خاطئة إلى المنطقة" إسرائيل"على انه من مصلحة أمريكا الضغط على 

  ".تمكن الرئيس من تحقيق أمر ما، فإن فرصه في التغلب على المجموعات الداخلية تكون اكبر
5/6/2009الخليج،   
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    تقرير تقصي الحقائق بغزة في أغسطس: غولدستون .53
قال ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة إن               

جـاء ذلـك    . أيلول/آب المقبل على أن تعلن النتائج في سبتمبر       /اللجنة ستنتهي من تقريرها في أغسطس     
غولدستون عن أملـه  وأعرب  . خالل مؤتمر صحفي في ختام زيارة اللجنة لغزة التي استمرت أربعة أيام           

وشدد على  . في أال يضعف رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة من وزن التوصيات وجدية التقرير النهائي             
وأكـد  . أن هذا المنع لن يحول دون مواصلة مهمة اللجنة لرصد أية انتهاكات مزعومة مـن أي طـرف   

تكون التوصيات فعالة كي تمهد     غولدستون أنه يريد للتقرير أن يكون متوازنا وموضوعيا ويسعى إلى أن            
  .السبيل أمام المساءلة  المطلوبة لتحقيق العدالة

4/6/2009الجزيرة نت،   
  

 ناشطون أميركيون يتظاهرون أمام جامعة القاهرة ويطالبون أوباما بزيادة دعمه للقطاع  .54
فة احتجاجيـة   وق» نساء من أجل السالم   « ناشطا أميركيا ينتمون لجمعية      13نظم  :  فاطمة حسن  -القاهرة  

أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة أمس، أثناء إلقاء الرئيس األميركي خطابه فيهـا، مطـالبين أوبامـا                 
بالتوجه لزيارة غزة لالطالع على جرائم الحرب اإلسرائيلية التي حدثت فـي القطـاع، وعبـروا عـن                  

  .انه،تضامنهم مع الفلسطينيين، وطالبوا أوباما بزيادة دعمه للقطاع وسك
5/6/2009العرب، قطر،  

  
   ستتقوض نتيجة التحوالت الديمغرافية المقبلة فيها"إسرائيل"وظيفة : أميركيتقرير  .55

يبدو أن العالقة الخاصة والمميزة بين واشنطن وإسرائيل بدأت تدفع الواليات المتحدة إلى             : تحسين الحلبي 
ب إلسرائيل من النواحي الشاملة ما دامـت  دراسة طبيعة الوضع اإلسرائيلي ومدى استقرار التقدم المطلو  

  . اإلدارات األميركية تعتمد على الوظيفة التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة لمصلحة الواليات المتحدة
غير القابلـة   «فإذا كان المختصون في العلوم اإلستراتيجية يصفون إسرائيل بحاملة الطائرات األميركية            

ال بد أن تدرس بين فترة وأخرى مدى اسـتقرار وقـدرة هـذه              » الحاملة«ذه  فإن القيادة العليا له   » للغرق
  .الحاملة على تأدية المهام الموكلة لها

ومثلما في كل هيئة أركان عسكرية فرع للقوى البشرية يشرف على إحصاء واستيعاب الجنود والعاملين               
أيضاً بدراسة مـدى االسـتقرار      في الجيش فإن مراكز الدراسات التابعة للمخابرات األميركية قامت هي           

  .الديمغرافي لإلسرائيليين في هذا الكيان اإلسرائيلي، وتأثيره على مستقبل الدور اإلسرائيلي
األميركي وهو أعلى مظلة يرتبط بها عدد من وكـاالت      » مجلس المخابرات القومي  «ولهذا الغرض كلف    

ياً مختصاً بالشؤون الديمغرافية هو ريتشارد      مستشاراً أميرك ) سي آي إي  (المخابرات األميركية ومن بينها     
سينكوتا مع إيريك كاوفمان من جامعة لندن بوضع دراسة حول مستقبل إسرائيل الديمغرافي نشرت مجلة               

  .فورين بوليسي جزءاً منها قبل أيام قليلة
مـان  الذي يرأسه أفيغدور ليبر   » يسرائيل بيتنا «وتطرقت الدراسة إلى عرض األسباب التي جعلت حزب         

ـ   مقعداً بشكل الفت ومستغرب وقد عزا البعض ذلك إلى حالة من االنبعاث الـديني اليهـودي    15يفوز ب
تحذير ليبرمان من االنسحاب من غزة ومـا        » مصداقية«المتشدد صهيونياً في أوساط اإلسرائيليين وإلى       

دا أن سياسة ليبرمـان     لكن سينكوتا وكاوفمان وج   . أعقبه من تصعيد في مقاومة المستوطنات اإلسرائيلية      
المعلنة لترحيل العرب وتحذيره من الخطر الديمغرافي هو الذي لعب دوراً رئيسياً في حصوله على هذا                
العدد من المقاعد، وكشف االثنان أن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي الحظ أن الزيادة البشرية التي يحققهـا                

والتي يحققها اليهود السلفيون المتدينون شرقيين       1948العرب الفلسطينيون في األراضي المحتلة منذ عام        
 كـان   1960فبموجب إحصاءات عام    . 1960كانوا أم غربيين هي األكثر نسبة وبشكل مستمر منذ عام           
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فقـط ثـم تبـين مـن        % 15نسبة الطالب العرب والطالب من المتدينين اليهود في المدارس اإلعدادية           
 سيـشهد وجـود أغلبيـة       2020كما تبين أن عام     % 46 أن هذه النسبة أصبحت      2008إحصاءات عام   

لطالب اإلعدادية من صفوف العرب الفلسطينيين ومن صفوف المتدينين السلفيين غير الصهيونيين اليهود             
ألن اليهود العلمانيين وهم جميعاً من الصهيونيين ال يحققون نسبة تذكر في التكاثر البشري ألن معظمهم                

  .يفضل إنجاب ولد أو اثنين
 حالة ديمغرافية تجعل معظـم الجمهـور    2030ستنتج الباحثان األميركيان أن إسرائيل ستشهد في عام         وا

االنتخابي من صفوف العرب واليهود المتدينين السلفيين ألن أكثر نسبة من الشبان ستكون في صـفوفهم                
الوظيفة التي تحقق    لن يكون بمقدورها القيام بالدور و      2030وهذا ما جعلهما يقرران أن إسرائيل في عام         

المصالح األميركية ألن العرب سيزداد تأثيرهم داخلها مقابل وجود متدينين يهـود سـلفيين ال يخـدمون                 
  .بالجيش اإلسرائيلي

ويرى سينكوتا أن تطوراً من هذا القبيل سيتناقض مع المشروع الصهيوني ومع تطلعات العلمانيين اليهود               
نين اليهود من جهة ويقل فيها عدد العرب الفلسطينيين الذين سيفرضون           لدولة يهودية يقل فيها تأثير المتدي     

  .ثقافتهم في وضع ديمغرافي من هذا القبيل في المستقبل
وهذا يعني أن الجيل المقبل أي بعد عشرين عاماً سيكون جيالً مختلفاً عن الصهيونيين األوائـل داخـل                  

نتخابي ومـن المتوقـع أن يجـد قـادة اليهـود            إسرائيل وفي عالقاته مع الدولة ومع واقع جمهورها اال        
الصهيونيين العلمانيين أنفسهم أمام مواجهة مع المتدينين السلفيين وتطلعاتهم االجتماعية والتقليديـة التـي         

التـوراة وقراءتهـا هـي    «: تجعلهم فئة طفيلية تعيش على حساب العلمانيين ألنها ال تعمل وتحمل شعار           
نب اآلخر سيجد قادة الدولة أنهم أمام مواجهة استحقاقات يفرضها وجـود            ومن الجا . »العمل الوحيد فقط  

من العـدد اإلجمـالي     % 35أو  % 30العرب الفلسطينيين ونسبتهم التي قد تصل بعد عشرين عاماً إلى           
  .1948للسكان في األراضي المحتلة منذ عام 

ئيلي من تجاهل مـشاركة ودور      وفي مثل هذه الحالة لن يتمكن رؤساء الحكومة ورؤساء البرلمان اإلسرا          
  .ثلث المجتمع الذي سيشكله العرب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقومياً أمام مجتمع العلمانيين اليهود

ولذلك يقدر المحللون اإلسرائيليون أن قادة األحزاب الصهيونية والدينية الصهيونية يـدركون منـذ اآلن               
 وال يكترثون مطلقاً لخطر المتدينين الـسلفيين        1948نذ عام   خطر الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة م     

اليهود ألنهم قادرون على إيجاد عوامل كثيرة مشتركة معهم من ناحية المحافظة على يهودية الدولـة أو                 
على أغلبيتها اليهودية رغم أن معظمهم لن يساهم كمتدينين في الخدمة العسكرية وال في األعمال المهنية                

  .اإلنتاجية
يستند الباحثان األميركيان إلى النتائج التي ظهرت خالل ستين عاماً على تطور الوضـع الـديمغرافي                و

للكيان اإلسرائيلي فيكتشفان أن اإلسرائيليين حققوا قفزتين في عدد المستوطنين المهاجرين مـرتين فقـط               
لك السنوات مع بقية     حين بلغ عدد المهاجرين في ت      1951-1947وفي فترتين متباعدتين األولى بين عام       

 حـين بلـغ عـدد اليهـود         2000 وعـام    1990 ألف والثانية بين عام      700اليهود في فلسطين المحتلة     
ويستخلصان بموجب األرقام التي تـشير      .  ألف 900المهاجرين إلى إسرائيل من دول االتحاد السوفييتي        

سار الهجرة إلى إسرائيل بشكل     إلى عدد المهاجرين في السنوات الثماني الماضية حقيقة واضحة هي انح          
 ألفاً معظمهم من المسنين الذين يتحولون إلى عـبء  15لم يسبق له مثيل بعد أن وصلت في كل عام إلى       

  .غير منتج فتظهر صعوبات تزداد تعقيداً بسبب األزمة االقتصادية اإلسرائيلية
لية وأصحاب القرار السياسي في     وال شك أن مثل هذه االستنتاجات التي اطلعت عليها المخابرات اإلسرائي          

إدارة أوباما ستلعب دوراً في تقييم الدور اإلسرائيلي والصعوبات الديمغرافية التي تؤثر فيه سلباً رغم أن                
قادة إسرائيل كانوا قد اطلعوا قبل األميركيين على هذه االحتماالت وأعدوا لها على طريقتهم مشروع حٍل                

  .وعلى العالمهو فرض يهودية الدولة على العرب 
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فليبرمان، ونتنياهو وباراك وضعوا في مقدمة جدول عملهم السياسي موضوع الـتخلص مـن أي آثـار                 
ديمغرافية تحملها هذه التطورات واختاروا وسيلة عنصرية وحشية هي إجبار الفلسطينيين في األراضـي              

ـ      1948المحتلة منذ عام      مليـون مـن   1.5ق ألن  أوالً على االعتراف بيهودية الدولة وهو ما لـن يتحق
  .الفلسطينيين هناك لن يقبلوا بنسيان ذاكرتهم الوطنية والقومية وعالقتها باألرض وتاريخها

  4/6/2009الوطن،سوريا، 
  

  اشتباكات قلقيلية تعطي نتائج عكسية .56
  رأي القدس العربي

 للـسلطة وعناصـر     تتسع دائرة الصدامات في الضفة الغربية المحتلة بين قوات االمن الفلسطينية التابعة           
، حيث شهدت مدينة قلقيلية ثاني اشتباكات من نوعها فـي هـذا             'حماس'تابعة لحركة المقاومة االسالمية     

  .اإلطار في اقل من اسبوع
الالفت ان هذا التصعيد من قبل قوات االمن الفلسطينية يتزامن مع زيارة الرئيس االمريكي باراك اوباما                

 عن ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بالشق األمني من خريطة الطريق،           الى المنطقة واحاديثه المتكررة   
  .وبما يؤدي الى وقف كل اشكال المقاومة ضد االحتالل االسرائيلي وقواته ومستوطنيه

التقارير االخبارية الواردة حول ظروف اشتباك األمس الذي اسفر عن سقوط ثالثة من عناصر حمـاس،            
ة هي التي هاجمت المنزل الذي تحصن فيه هؤالء بهدف اعتقالهم، ولكنهم            اكدت ان قوات االمن الفلسطيني    

  .رفضوا االستسالم وقاتلوا حتى الشهادة
كتائب عز الدين القسام التي يتبع لها هؤالء الثالثة حملت، على لسان السيد ابو عبيدة الناطق باسمها، في                  

الم فياض المسؤولية الكاملـة عـن       مؤتمر صحافي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه س        
كتعاملها مع قوات االحتالل،    ' عصابات عباس 'مقتل هؤالء، ودعت عناصرها في الضفة الى التعامل مع          

األمر الذي يعني ان االيام المقبلة قد تشهد المزيد من جوالت االقتتال الداخلي، وربما تتطور األوضـاع                 
  .المتدهورة الى حرب اهلية

ي الضفة الغربية يشبه الى حد كبير تطورات االحداث التـي سـبقت اسـتيالء حركـة     ما يجري حاليا ف  
على السلطة في قطاع غزة، مع فوارق اساسية ابرزها وجود قوات احتالل اسرائيلي في الضفة               ' حماس'

الغربية تلتقي مع نظيرتها التابعة للسلطة في هدف القضاء على المقاومة وتصفية جميـع عناصـرها او                 
  .هماعتقال

قوات االمن الفلسطينية التي يشرف على تدريبها الجنرال االمريكي دايتـون تـدين بـالوالء للمـشروع       
االمريكي، وتخدم اجندات غير فلسطينية حتما، فمعايير اختيار عناصرها ليست لهـا عالقـة بالمعـايير                

  .الوطنية او حتى الحد األدنى منها
 قبل شهر بـأن  Washington Institute معهد واشنطن الجنرال دايتون تباهى في محاضرة القاها في

المعيار األهم الختيار عناصر قوات االمن الحالية هو عدم االنتمـاء الـى اي تيـار سياسـي وطنـي،                    
وامريكيـة  ) الموسـاد (واكد ان اجهزة امنية اسـرائيلية       . واالستعداد لتنفيذ التعليمات حرفياً دون مناقشة     

ية هي التي تتولى امتحان هؤالء قبل توظيفهم، وبعد ذلك يتلقـون دورات             وفلسطينية واردن ) ايه.آي.سي(
سياسية وعسكرية في االردن تعمل على برمجتهم وفق تعليمات الجهة المشرفة عليهم وهـي الجنـرال                

  .دايتون ومساعدوه
وفي ظل هذا الوضع من الصعب تصور استمرار اي حوار مصالحة بين السلطة في رام اهللا وفـصائل                  

فمن الواضح ان هذا التصعيد من قبل قوات االمن الفلـسطينية وبالطريقـة             . اومة ناهيك عن نجاحه   المق
الدموية البشعة التي نراها للمرة الثانية في قلقيلية يريد نسف هذا الحوار، واعالن الحرب على الطـرف                 
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' حمـاس 'سيطرة  اآلخر، بهدف التصفية الكاملة تحت ذريعة الحيلولة دون تكرار ما حدث في غزة، اي               
  .على الضفة الغربية

قوات االمن في قطاع غزة     ' تغول'ما ال تدركه السلطة في رام اهللا ورئيسها السيد محمود عباس، هو ان              
ضد حركات المقاومة، صعد من الكراهية لالولى وزاد من شعبية الثانية في اوساط الشعب الفلـسطيني،                

تفوق التأييد لحركة حماس في الضفة على منافستها حركـة          واذا كانت استطالعات الرأي المستقلة اكدت       
  .، فإن الهجمات األخيرة في قلقيلية، ستؤدي حتماً الى زيادة هذا التأييد بمعدالت اكبر'فتح'

  5/6/2009القدس العربي، 
  

  أوباما يدور في حلقة بوش المفرغة .57
  نقوال ناصر

ما مع نظيره الفلسطيني محمـود عبـاس فـي          ما أعلن من نتائج عن قمتي الرئيس األميركي باراك أوبا         
الثامن والعشرين من مايو الماضي ومع رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائيلي في الثامن عـشر مـن                 

 - اإلسرائيلي، وفي قلبه الصراع الفلسطيني       -الشهر نفسه ال يشير إلى أي اختراق لحل الصراع العربي           
 السابقة في حلة جديدة تغيرت فيها أسـماء األشـخاص فقـط،             اإلسرائيلي، فجديده ليس إال قديم اإلدارة     

وارتقى لون البشرة اإلفريقي من منصب وزيرة الخارجية إلى مستوى الرئاسة األميركية، بينمـا بقيـت                
أسماء مشاريع الحل وعناوينه كما هي دون أي تغيير، وكذلك المصطلحات واللغة، لتكون الخالصـة أن                

قرر أن يستمر في الدوران في الحلقة المفرغة التي كان سلفه جورج بوش قد              أوباما يبدو حتى اآلن كمن      
لتظل المنطقة مشلولة الحركة، وفاقدة اإلرادة، ومنشدة إلى وعـد          » حل الدولتين «زج المنطقة فيها برؤية     

  .األميركي» غودو«كالوهم في انتظار 
تئناف مفاوضات السالم ينسجم مـع      صحيح أن تركيز أوباما على أهمية وقف االستيطان اإلسرائيلي الس         

شرط فلسطيني مسبق تكرر إعالنه مؤخرا الستئنافها، وصحيح كذلك أن هذا التركيز يمثل فارقا عن كل                
اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ إدارة جورج بوش األب أوائل عقد التسعينيات من القـرن الماضـي،                

 إدارة أوبامـا وبـين حكومـة بنيـامين نتنيـاهو            وصحيح أنه تركيز بدأ يظهر كنقطة خالف علنية بين        
يبدو أن رئيسا أميركيا قد نجح فـي عـزل قـضية            ... ألول مرة منذ عقود من الزمن     «اإلسرائيلية، إذ   

المستوطنات وفصلها عن العناصر األخرى من عناصر التأييد إلسرائيل، وهذا فك ارتباط أكثر ما يبـدو                
، »صعق« نتنياهو إلى الكونغرس بعد قمته مع أوباما حيث          كما ظهر عندما ذهب   » واضحا في الكونغرس  

مـن زعمـاء   ... يستمع إلى ما بدا أنه هجوم منسق ضد موقفه من المستوطنات«كما قال معاونوه، وهو   
» الكونغرس ومشرعين رئيسيين يتعاملون مع العالقات الخارجية وحتى من جماعة من األعضاء اليهـود             

اليهودية اإللكترونية في السابع والعشرين من      » فوروورد«ر ألسبوعية   في الكونغرس، كما جاء في تقري     
  .الشهر الماضي

لكنه تركيز ما زال قاصرا عن التحول إلى فارق نوعي في الموقف األميركي من قـضية المـستوطنات                  
يـر  غ«اإلسرائيلية لعدة أسباب، أولها أن لم يرق بعد إلى وصف المستعمرات االستيطانية اليهودية بأنها               

طبقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وميثاقها، وهو الموقف األصـلي لواشـنطن بعـد               » شرعية
 الذي ظل يتآكل ويتراجع تـدريجيا       1967احتالل إسرائيل لألراضي العربية والفلسطينية في عدوان عام         

» عملية الـسالم  «يق  في طر » عقبة«حتى باتت هذه المستعمرات ال تمثل بالنسبة للبيت األبيض أكثر من            
 اإلسرائيلي دون أي تدخل من الواليات المتحدة أو من          -ينبغي التغلب عليها بالتفاوض الثنائي الفلسطيني       

أما السبب الثاني لقصور هذا التركيز فإنه يتمثل في استمرار إدارة أوباما في السير على خطـى                 . غيرها
االحتالل من أجل التوقف عن توسعها االستيطاني       اإلدارات السابقة التي ترفض فكرة الضغط على دولة         

  .وارتهان ذلك التفاق الطرفين بالتفاوض الثنائي
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إن الموقف األميركي الذي يمكن أن يمثل اختراقا نوعيا في قضية المستوطنات هو الدعوة الصريحة إلى                
 االحتالل مبني   تفكيكها ألنها غير شرعية من حيث المبدأ ثم تبني موقف سياسي حازم يضغط على دولة              

  .على هذا الموقف المبدئي
غير أنه من الظلم ألي إدارة أميركية مطالبتها عربيا وفلسطينيا بموقف كهذا بينمـا أصـحاب القـضية                  
أنفسهم لم يعودوا يطالبون به كشرط مسبق ال محيد عنه الستئناف المفاوضات مع حكومة االحـتالل، أو                 

إن .  حيث المبدأ على تفكيكها كشرط أولي السـتئناف التفـاوض          في األقل النتزاع موافقة إسرائيلية من     
من المفـاوض   » بما في ذلك النمو الطبيعي    «االسطوانة المشروخة التي تطالب بوقف التوسع االستيطاني        

الفلسطيني مسوغ كافي لكي ال يطالب المجتمع الدولي وقيادته األميركية بأكثر مما يطالب الفلـسطينيون               
  .أنفسهم به

 إن المفاوض الفلسطيني في تنازله المجاني، في األقل سياسيا إن لم يكن مبدئيا، عن حق له بموجب                  ال بل 
القانون والشرعية الدوليين قد زاد من تشدد قوة االحتالل اإلسرائيلية طمعا منها في انتزاع المزيـد مـن                  

  .التنازالت الفلسطينية
.  تتجسد مسلسال من التنازالت الـسياسية المتواصـلة        وقد بدأت التنازالت الفلسطينية مبدئية أوال قبل أن       

. فالمشروع الصهيوني إلقامة دولة يهودية في فلسطين بدأ واستمر وما زال كمشروع استعمار استيطاني             
عـن  » المـستوطن «وقد بدأ التنازل المبدئي الفلسطيني األول عندما أسقط المفاوض الفلسطيني صـفة             

، بينما تحول مـستوطن األرض      »شريك في السالم  « وحوله إلى    1948المستعمر الذي غزا فلسطين عام      
يعرض المفاوض الفلسطيني عليـه اليـوم جنـسية دولتـه           » إسرائيلي« إلى مواطن    1967المحتلة عام   

  .المأمولة
ففي تطويع للمرجعية الفلسطينية التفاوضية المعلنة لكي تعترف بالحقائق المادية التي خلقها االحتالل فوق              

 والتي تعتبر مكاسب إقليمية غير شرعية حازهـا االحـتالل بـالقوة             1967غربية المحتلة عام    الضفة ال 
المسلحة خالفا لميثاق األمم المتحدة، صدم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض على قضايا الوضع النهائي،              

فلـسطينية  ال» الـسيادة «أحمد قريع، الرأي العام الوطني الفلسطيني عندما عرض ضم هذه المكاسب إلى             
المأمولة على أن يتمتع مستوطنوها بازدواجية الجنسية الفلسطينية واإلسرائيلية، في مقابلته مع صـحيفة              

بالعنصري المعادي للعرب الذي يشغل     » يرحب«هآرتس اإلسرائيلية في السادس والعشرين من مايو، لـ         
في إحدى مستعمرات   » بيته«في  حاليا منصب وزير خارجية دولة االحتالل، أفيغدور ليبرمان، لكي يظل           

، الذين عقد قريع مقارنة ظالمة لشعبه وقضيته عندما         »المقيمون في معاليه أدوميم وآرييل    «الضفة، ومثله   
، في سابقة ليس من المتوقـع       »تماما مثل العرب اإلسرائيليين الذين يعيشون بين ظهرانيكم       «شبههم بأنهم   

م لكنها بالتأكيد قمينة بإثارة سخط وطني فلسطيني ينبغـي أن           أن تغري المحتلين بالجنوح أكثر نحو السال      
يكون كافيا إلحالة الفريق التفاوضي المسؤول عن توفير غطاء فلسطيني للوضع الذي آلت إليه القـضية                

  .الوطنية حاليا إلى التقاعد
سطينية إنما  المستعمرات اليهودية ومستوطنيها بالجنسية الفل    » تجنيس«والمفاوض الفلسطيني بدعوته إلى     

يهدم أساس القانون الدولي وشرعية األمم المتحدة التي يبني عليها قضيته العادلة فـي عمليـة الـسالم،                  
ليتحول رئيس التفاوض الفلسطيني إلى ثاني مسؤول فلسطيني بعد صاحب مبادرة جنيف، ياسر عبد ربه،               

، والفارق بين الـرجلين أن      1967 يعترف بالمكاسب اإلقليمية التي حققها االحتالل على األرض منذ عام         
األول يوافق اآلن على ضمها إلى الدولة الفلسطينية الموعودة بينما وافق الثاني على ضمها إلـى دولـة                  
االحتالل، وإذا كان كالهما متفقين على مبدأ تبادل األراضي مع دولة االحتالل فإن اليوم الذي قد يوافقان                 

د ال يكون بعيدا، كما تشير تـصريحات قريـع، ليجـد المفـاوض              فيه على مبدأ التبادل الديموغرافي ق     
الفلسطيني نفسه عمليا، بحكم األمر الواقع، يقف على أرضية مشتركة مع أفيغدور ليبرمان الـذي يـدعو    

  !علنا إلى كال المبدأين



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1456:         العدد       5/6/2009الجمعة  :التاريخ

ويبدو المفاوض الفلسطيني في موافقته على ضم المستعمرات اليهودية في كال االتجاهين كمـن يحـاول                
إبداء أكبر قدر من المرونة السترضاء الوسيط األميركي غير النزيه الذي سبق له أن قدم الجائزة نفسها                 
لدولة االحتالل في الرسالة الشهيرة التي بعثها الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن إلـى رئـيس           

، وهي الرسالة   2004عام  وزراء دولة االحتالل األسبق آرييل شارون في الرابع عشر من الشهر الرابع             
ويبدو المفاوض الفلسطيني اليـوم     . »وعد بلفور الثاني  «التي أدانها الشعب الفلسطيني في حينه باعتبارها        

على وشك التعاطي بواقعيته المعهودة مع وعد بلفور الثاني كما تعاطى مع وعد بلفور األول لكي يدشـن                  
 مـع   1948ثلما وافق على تقاسم األرض المحتلة عام        اليوم مرحلة تقاسم الضفة الغربية مع مستوطنيها م       

مستوطنيها، مما يعني االستعداد لتقديم تنازالت جديدة، عنوانها دولة فلسطينية بمـستوطنات إسـرائيلية              
ومستوطنين إسرائيليين، أي منح عنوان فلسطيني للمكاسب اإلقليمية التي حققها االحتالل تحـت مظلـة               

 عشرين عاما، وهذا أمر متوقع ممن بات يعتبر مقاومة المـستوطن القـديم              الجارية منذ » عملية السالم «
  .ينبغي اجتثاثه» إرهابا«والجديد معا 

ولكي تضع واشنطن ما سماه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية، صـائب                
ي ينبغي له أوال أن يلتـزم       ، فإن الموقف التفاوضي الفلسطين    »آلية إلجبار الحكومة اإلسرائيلية   «عريقات،  

بآلية تضبط إيقاع عملية التفاوض ضمن الثوابت الوطنية وضمن المؤسسات التمثيلية بحيث تمنع الفريق              
المفاوض جماعة أو أفرادا من االنزالق إلى اجتهادات تتجاوز الخطوط الوطنية الحمر باقتراحات مثـل               

 مثل هذه اآللية الفلسطينية مفقودة فإن أي آلية         مقترحات قريع لهآرتس ومثل مبادرة جنيف، وطالما ظلت       
  .عريقات فيها لن ترى النور أبدا» يأمل«أميركية كالتي 

إن تملص أوباما من االلتزام بأي آلية كهذه وتهربه من االلتزام بأي جدول زمني للحل، بحجة انـه لـن                    
عالن التزامه بحل الدولتين إلى     إلقامة الدولة الفلسطينية المأمولة، يحول إ     » مصطنعا«يضع جدوال زمنيا    

مجرد كلمات جوفاء، ويحول أي عملية سالم مستأنفة إلى حلقة مفرغة جديدة يعود الفضل فـي عنـوان                  
الذي تحمله لسلفه بوش بينما ال يوجد ألوباما أي فضل بأي جديد فيها ينسب إليه حتـى                 » حل الدولتين «

م مستأنفة وفق هذه المعطيات هو اسـتمرار خلـق          اآلن، ليظل االنجاز المادي الوحيد في أي عملية سال        
مكاسب مادية استيطانية لالحتالل اإلسرائيلي على األرض وبناء قوة أمنية فلسطينية يجري تأهليها لمنـع            
أي مقاومة وطنية لهذه المكاسب اإلسرائيلية، ولن تكفي مناشدة أوباما للمفاوضين كـي يتفاوضـوا بــ                 

  .مستأنفةإلنجاح أي مفاوضات » حسن نية«
تحصل إسرائيل على بعض الثقة في األمن بالضفة الغربية كـي           «كما أن حديث أوباما عن ضرورة أن        

التحريض والمـشاعر المعاديـة     «على وقف   » بصراحة«، وحثه للرئيس عباس     »يتسنى لنا إحراز تقدم   
لى وجـوب   للرئيس عباس في إصراره الصامد ع     «، ودعمه   »عقبات في طريق السالم   «ألنها  » إلسرائيل

سيكون من الصعب جـدا     «ألنه  » بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية   ) فلسطينية(أن تعترف أي حكومة وحدة      
، إلخ من شروط االحتالل اإلسـرائيلي التـي أعلنهـا بلغـة      »رؤية أي أمكانية للسالم في المدى الطويل      

سماء من يتحدثون بـه مـن       إنجليزية ونسبها إلى مرجعية دولية، فإنه حديث مكرر ال يتغير فيه سوى أ            
الرؤساء األميركيين الذين عجزوا جميعا حتى اآلن، وكان آخرهم أوباما، عن التقاط كلمتين فقـط همـا                 

، ليقرر الشعب الخاضع لالحتالل بعد ذلك مصيره بنفسه، فهذا هـو الهـدف، ولـيس                »إنهاء االحتالل «
  .موافقتهالهدف السالم بال عدل، وال دولة فلسطينية بشروط االحتالل و

إن تجديد أوباما االلتزام األميركي بشروط الرباعية كبرنامج عمل ألي حكومة وحدة وطنيـة فلـسطينية                
كان دعما صريحا الستمرار االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي، يخلق بيئـة موضـوعية تـسوغ               

ة السـتئناف   وبمراجعـة الـشروط الفلـسطيني     . استمرار حصار قطاع غزة وتمهد لعدوان جديد عليـه        
المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي كما أوردها أحمد قريع في مقابلته مع صحيفة هـآرتس يـوم                 
الثالثاء الماضي ومالحظة أن رفع الحصار عن القطاع لم يكن أحدها، فإنه يمكن االستنتاج دون تجن بأن                
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 التقى أوباما يـوم الخمـيس       عباس قد أسقط بدوره هذا الشرط من شروطه الستئناف المفاوضات عندما          
  .والرسالة من كل ذلك غنية عن البيان. الماضي

  5/6/2009الوطن، قطر، 
  

  جرائمنا ضد واشنطن بدأت تتكشف  .58
  يوسي ميلمان   

 عاما من وجودها جرائم غير قليلة ضد الواليات المتحدة          60االذرع االستخبارية االسرائيلية نفذت خالل      
بواسطة الملحـق   (في مطلع الخمسينيات جندت     . وسائل االعالم االجنبية   هذا ما نشر في الماضي في        –

في سنوات  . عمالء من بين صفوف الضباط العرب الذين خدموا في واشنطن         ) العسكري حاييم هرتسوغ  
مكتب العالقات العلمية، هذه القضية التي عرفت       (الستينيات سرقت اليورانيوم بواسطة رافي ايتان ووحدة        

فـي الثمانينيـات اسـتخدم      ). ة تهريب اليورانيوم من مصنع أبولو التابع لزلمان شـقيرة         باعتبارها قضي 
لـسرقة أسـرار    ) أرنون ميلتشن (واستعانت برجال اعمال    ) جوناثان بوالد وبنعامي كاديش   (الجواسيس  

  .وتكنولوجيا وأجهزة ومن ضمنها برنامجها النووي
جون جونتر دين سفير الواليـات      . محاولة القتل  –االن توجه ضد اسرائيل تهمة بارتكاب جريمة اخرى         

المتحدة في لبنان سابقا يدعي في مذكراته التي نشرها في الـشهر الماضـي ان عمـالء االسـتخبارات                   
 في المدينة االلمانية براسالو باسـم جـون جـونتر           1926هو ولد في عام     . االسرائيلية حاولوا اغتياله  

فسه مواطن المانيا ابن الديانة اليهودية وغير الصهيوني، وهجر         والده محام يهودي اعتبر ن    . دونستفرتيك
  .االبن انضم الى وزارة الخارجية وخدم في فيتنام وفي افغانستان وفي الهند. الواليات المتحدة

هو اعتقد  . في اواخر السبعينيات وضع دين في لبنان واطلع عن كثب عن الدور االسرائيلي المعمق هناك              
تبعتها اسرائيل بصدد لبنان والعالم العربي عموما تتناقض مـع المـصالح االمريكيـة              ان السياسة التي ا   

من هنا عقد عالقات قوية مع القادة الفلسطينيين وحاول اقنـاع زعـيم الكتائـب               . وحاول التحرك ضدها  
ن نهجه لم يرق للمسؤولين وللقـادة االسـرائيليي       . المسيحية بشير جميل بان ال يكون العوبة بيد اسرائيل        

فـي آب  . وادى في احيان كثيرة الى مجابهات بينه وبين سفير الواليات المتحدة في اسرائيل سام لـويس               
عندما اصـبحوا   . كانت في قافلتهم ثالثة سيارات    .  سافر دين في لبنان مع زوجته وابنته وخطيبها        1980

ولـم  . التوماتيكيـة خارج بيروت اطلق عليهم فجأة صاروخ من كمين واطلقت عليهم النار من االسلحة ا             
: كتـب ديـن   " حرب دبلوماسي من اجل المصالح االمريكية     : مناطق خطيرة "في كتابه   . يصب منهم احد  

السالح والصاروخ انتجوا في الواليات المتحدة وارسلوا السرائيل التي استخدمتهم الغتيـال دبلوماسـي              "
دين قرر اجـراء    . رف نتائجه ابدا  وزارة الخارجية االمريكية شرعت في التحقيق الذي لم يع        ".  امريكي

خبراء من واشنطن كشفوا له النقاب عن أن اسرائيل قد ارسلت اسلحة كانت الواليـات               . تحقيق خاص به  
انا اعرف بثقة مطلقة بان الموساد كـان        . "المتحدة قد زودتها بها الى احدى الميلشيات المسيحية في لبنان         

من دون شك حليفتنا اسـرائيل وبواسـطة عمالئهـا          . "يةاجمل دين القض  " ضالعا في الهجمة بطريقة ما    
  ".حاولت قتلي

  "هآرتس"
  5/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  قصة رسالة بوش الحقيقية .59
  يعقوب احيمئير

االن والرئيس أوباما يبين بحزم موقفه الذي يقول انه يجب عدم اغالق ولو شرفة واحدة في مـستوطنة                  
ن يسألون   وأين رسالة التزام سلفه الرئيس بوش الريئيل شارون            من مستوطنات يهودا والسامرة، ثمة م     

  ؟   2004 /14/4في تاريخ 
ألم تعد هذه الرسالة، كما يرى ساسة ومحللون اسرائيليون، اسرائيل بأنها تستطيع الحفاظ علـى الكتـل                 

مـساعدوه  لوح بتلك الرسالة بفخر رئيس الحكومـة شـارون و         . االستيطانية الكبيرة في يهودا والسامرة    
وأنصاره والصحفيون والمحللون لتسويغ خطة االنفصال عن قطاع غزة، التي نفذت بعـد ذلـك بـسنة                 

  .تقريبا
كل من رأوا، وهم كثر وكبار، تلك الرسالة شيئا من          :  يمكن ان نقول   2004 كما في    2009لكن اليوم في    

ي نادر، ضللوا الجمهـور فـي   التزام الرئيس بوش، وافتخروا برسالته الى شارون على أنها انجاز سياس         
  .اسرائيل تضليال كبيرا

  .كان للتضليل غاية هي توسيع نطاق تأييد خطة االنفصال عن قطاع غزة، خطة شارون
في هذه األيام تصدر عن خليفة بوش الرئيس براك اوباما تصريحات تناقض تماما روح رسالة بوش الى                 

أوباما من جهة قانونية لم يخـالف عـن رسـالة           لكن الرئيس   . شارون، كما فسر مضمونها في اسرائيل     
  .بوش، النه يتبين من فحص مضمون الرسالة أنها ال تشتمل على أي التزام رئاسي صريح

أجل قيل مثال في رسالة بوش في شأن مستقبل سيطرة اسرائيل على الكتل االستيطانية الكبيرة في يهودا                 
وية دائمة على تغييرات يوافق عليها الطرفان، تعبر        سيكون من العملي توقع أن تقوم كل تس       :   والسامرة

  ).لوجود مراكز سكان كبيرة مثل اريئيل او معاليه أدوميم(عن الواقع نفسه   
لكن هل يستطيع رجل قانون أن يرى ذلك التزاما عندما يجب ان تقـوم الـسيطرة علـى هـذه الكتـل                      

أيـسمى ذلـك      . لى موافقة الطرف الفلسطيني   االستيطانية على   تغييرات متفق عليها  ؟ أي انه يحتاج ا            
التزاما  ؟ قال المحامي دوف فايسغالس الذي كان رئيس مكتب اريئيل شارون وثم من يقولون إنه كـان                   

يوجد ضمان سياسي حقيقي يتعلق بالكتـل       ):   2004 /10 /8(معد خطة االنفصال لصحيفة   هآرتس            
  .قط  يوجد التزام امريكي لم يوجد مثله . الكبيرة

أيوجد قارىء للغة االنكليزيـة، أو      ! أحقا؟ أهو التزام؟ امض وقل ذلك اليوم للرئيس أوباما ورجال قانونه          
، حتى لو لم يكن رجل قانون،       )كما تعرض في موقع وزارة الخارجية     (من يقرأ ترجمة الرسالة الى لغتنا       

دعو الرئيس أوباما الى إقامـة دولـة        يقول إن الصيغة المذكورة آنفا تعني   التزاما  ؟ على ذلك عندما ي              
 فإنه ال يخالف عن رسالة سلفه بوش،        - بحسب الموقف الفلسطيني     -فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية     

ألن تلك الرسالة صيغت بروح طلب أو نية، ويلحظ مقدار الحذر والدقة اللذين بـذلهما رجـال قـانون                   
  .االدارة في رسالة بوش

فليس عجبا أن رسـالة     . غوب فيها مرادة عند اسرائيل لكنها ليست التزامات       ال شك في أن نيات بوش مر      
إنها جميلـة جـدا     . الرئيس بوش   ال تصمد   خمس سنين فقط منذ تسليمها إلى رئيس الحكومة شارون                

  .لكتب التاريخ أساسا
رائيلي لرسـالة   إن من تفاجئه أو تخيب آماله اليوم مواقف الرئيس أوباما أسرته لحينه شبكة التفسير االس              

  .بوش، وهو تفسير تغلغل النه كان مغريا ومضال ودعائيا
يجب ان نعترف اعترافا تاما بأن أوباما ال يضلل وال يفاجىء اال من رأى في رسالة بوش ما ال يوجـد                     

  .وال يوجد فيها التزام صريح. فيها
ان الذي كان فـي الماضـي       مئير روز .   أنت محق ألفا بالمئة في تفسيرك رسالة بوش  ، قال لي الـ د             
  .سفير اسرائيل في واشنطن والمستشار القانوني لوزارة الخارجية
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رسالة بوش، باالنكليزية والعبرية ليـست      : ربما يكون في هذا الكالم درس للجمهور االسرائيلي العريض        
ه ومفسروه،  وفي هذه الحالة أراد رجال شارون ومحللو      . يريد الساسة ان نقبل كالمهم حرفيا     . وثيقة سرية 

  .كان يمكن التعليل للتأييد بعلل أخرى ال بتفسير مضل لرسالة بوش. تجنيد تأييد عام لخطة االنفصال
  .وليقرر المواطن أو عضو الكنيست ما شاء

في مجتمع ديمقراطي يقوم على خطاب مفتوح، ال يوجد شيء أكثر شرعية من التحقيق والفحص لوثائق                
لكن ينبغـي   . شوفة، من أجل صوغ موقف وال سيما في زمن حسم قومي          وتعليالت مكتوبة، اذا كانت مك    

  .فعل كل شيء كي ال نقع في األسر
  "اسرائيل اليوم"

 5/6/2009الرأي، األردن، 
  

  :كاريكاتير .60
  

  
  5/6/2009نت، . الجزيرة  


