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   الدم الفلسطينيلحقن ذاهبون إلى القاهرة .. عباس لم يصدر أوامر بإفشال الحوار:فتح .1

البرلمانية فـي المجلـس التـشريعي       " فتح"رئيس كتلة   ، أن   عمان من،  5/6/2009قدس برس،   ذكرت  
أمـس   [عن أنه سيبدأ اليوم   " قدس برس "الفلسطيني عزام األحمد كشف النقاب في تصريحات خاصة لـ          

المفاوض في القاهرة أحمد قريع زيارة إلى مصر لمحاولة إلنقاذ الحـوار            " فتح" بمعية رئيس وفد     ]الجمعة
  .الوطني
 متوجه بمعية األخ أبو عالء اليوم إلى القاهرة للتشاور مع األشقاء المصريين بصفتهم راعين أنا: "وقال

للحوار، إلنقاذ الحوار وعدم االستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، على اعتبار أن ذلك في حد ذاته 
  ".زمنتعميق لالنقسام، ويجب أن ال نقلد اإلسرائيليين في إطالة أمد الحوار بهدف إضاعة ال
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قوة "وانتقد األحمد دعوة كتائب القسام عناصرها في الضفة للتعامل مع قوات األمن في الضفة باعتبارها 
لم نكن نتوقع من كتائب القسام في غزة أن تدعوا عناصرها في الضفة للتعامل مع : "، وقال"احتالل

طرت مالحم بطولية في تاريخ األجهزة األمنية باعتبارها قوة احتالل على الرغم من أن هذه األجهزة س
القضية الفلسطينية، فهذا المنطق ال يجب أن يكون بيننا، والخالفات يجب أن تحل بالحوار، وكل من 

  .، على حد تعبيره"..يدعو للصدام بيننا فهو مدسوس
على صعيد آخر؛ رحب األحمد بما جاء في خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما للعالم اإلسالمي 

خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما خطاب جيد : "ن أمله في أن يتحول إلى أفعال، وقالوأعرب ع
نظريا، فقد أعطى إشارات لصالح الشعب الفلسطيني لم نسمعها في السابق من أي رئيس أمريكي بهذا 

  .قال، كما "الوضوح، وهذا الكالم نريده فعال ماديا على األرض ال خطابات
القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا       ، أن   غزةمن   اد ب   ، عن وكالة    6/6/2009الدستور،   وأضافت

اللندنية من أن رئيس السلطة الفلسطينية      " الحياة" ما جاء على لسان مصدر في حركة حماس لصحيفة           ىنف
  .محمود عباس أصدر أوامره لوفد حركة فتح في حوار القاهرة بعدم التوصل إلى اتفاق

أكد عباس مرارا أهمية إنجاح الحوار وأن أي جهة لديها شكوك           "  بيان صحفي مكتوب   وقال ابو النجا، في   
وحول المطالبات بـأن تباشـر لجنـة        ". في ذلك تستطيع التقصي حتى من الجانب المصري للتأكد منها         

 المنبثقة عن حوارات القاهرة عملها فورا ، أكد أبو النجا أن حركة فتح وافقت على              " المصالحات الداخلية "
تم الطلب من   "وأضاف  . هذا االقتراح منذ البداية لكن حركة حماس طالبت بأن يكون االتفاق رزمة واحدة            

لجنة المصالحة االنعقاد في غزة األسبوع الماضي وحضر كل ممثلي الفصائل وتغيب ممثل حركة حماس               
  ".يوسف ال يمثلها.أحمد يوسف لكن حماس قالت إن د.وقد شارك في االجتماع د

شك لكن   تداعيات أحداث قلقيلية على الحوار الوطني، أكد أن هذه األحداث ستؤثر على الحوار بال             وحول  
وفيمـا يتعلـق   . يجب المضي قدما إلنهاء االنقسام ألنه لوال وجود هذه المشاكل لما تحاورنا منذ البدايـة          

اعي للحوار قال   بوجود تطورات جديدة بخصوص الحوار الوطني، أكد أبو النجا أن الطرف المصري الر            
إن الحوارات انتهت وأنه سيدعو اللجان كل على حده لترفع ما توصلت إليه تمهيدا لإلعالن عن االتفـاق           

  .النهائي
  

 "استعادة غزة"عباس يبحث مع كتلة فتح اإلجراءات المطلوبة لـ .2
ينة رام اهللا  استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنتهية واليته، بمقر الرئاسة في مد:رام اهللا

، أعضاء كتلة حركة فتح البرلمانية، ووزراء حركة )4/6(بالضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الخميس 
وقال عزام  . إلى الحكومة الجديدة بعد قرار مقاطعتها قبل نحو أسبوعين فتح، الذين قرروا االنضمام

جراءات المطلوبة الستعادة غزة إلى تطرقنا خالل اللقاء إلى اإل: "األحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية
، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه تم بحث متابعة العالقة بين النواب "حضن الوطن، وإنهاء االنقسام

بحيث ال يكون غياب المجلس التشريعي الناجم عن االنقسام سببا في عدم الرقابة ومتابعة "والحكومة، 
في ) حكومة فياض(تحدثنا عن الرقابة على الحكومة ": وأضاف في تصريح صحفي له ".عمل الحكومة

ظل غياب المجلس التشريعي نتيجة االنقسام، من خالل فرق العمل الموجودة بالمجلس التشريعي، 
  ".ومتابعة برنامج الحكومة وتنفيذه بالتفاهم مع المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق في قطاع غزة

  5/6/2009 قدس برس،
  

   حماس بإحداث قالقل في الضفة تنتهي باالستيالء عليهايتهم مسؤول في السلطة .3
اتهم مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية حركة حماس بأنها تريد اختالق :  جيهان الحسيني–القاهرة 

... ال مهادنة معهم على اإلطالق": "الحياة"قالقل في الضفة الغربية تنتهي باالستيالء عليها، وقال لـ



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1457:         العدد       6/6/2009السبت  :التاريخ

 ارتباك أمني في الضفة لتطالب بعد ذلك بضبط األجهزة األمنية في الضفة أيضاً أسوة حماس تريد إحداث
مس أن الرد الوحيد الناجح هو أن ترتب حركة فتح وضعها وتتماسك  أورأى المسؤول في السلطة ."بغزة

ارة سرائيلية الحالية واإلدوتنتخب قيادة جديدة قادرة على التعامل مع حماس ومع كل من الحكومة اإل
  .األميركية الجديدة

  6/6/2009الحياة، 
  

  مقبلةالستحقاقات ا  من في الضفة للتهربتفجير األوضاعمن إقدام نتنياهو على يحذر ريقات ع .4
صائب عريقات من مخاطر إقدام .حذر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د :رام اهللا

دفع األمور لالنفجار في الضفة الغربية للتهرب من أي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على 
بعيد خطاب الرئيس األمريكي " إسرائيل" الكرة باتت اآلن في ملعب أناستحقاقات سياسية مقبلة، خاصة 

وكشف عريقات خالل  . حول ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلةأوباماباراك 
عندما اجتمع " عاما على احتالل الضفة أنه 42 اهللا، أمس، بمناسبة مرور مؤتمر صحافي عقده في رام

، مع من؟ مع غزة أو مع أوباما مع نتنياهو وطلب منه الموافقة على حل الدولتين، فسأل نتنياهو أوباما
بالتالي فقد تحرق الضفة حتى يتمكن نتنياهو من القول ألوباما كيف تريدني أن "وتابع عريقات ". الضفة؟

 ندرك ماذا يحدث أنعلينا "وقال ". أصنع السالم، انظر ماذا يحدث في قلقيلية ورام اهللا وأريحا والخليل؟
  ".حولنا وفي داخلنا، فإذا لم يساعد الشعب الفلسطيني نفسه فلن يساعده أحد

، كيف تساعد إقامة دولة فلسطينية على تحقيق المصالح المشتركة؟ قال "الخليج"ـوردا على سؤال ل
لقد استمعنا ونحن في واشنطن ومن أكثر من مسؤول أمريكي، أنهم أدركوا أن الحلول في "ريقات ع

المنطقة لن تتم ال بقوات المارينز وال بالحروب والصواريخ، وأدركوا انه من دون إنهاء االحتالل وإقامة 
 لم أوباما"وتابع  ".ديمقراطيةالدولة الفلسطينية المستقلة ال يمكن دفع المنطقة باتجاه االستقرار واألمن وال

يصح من النوم وضميره يؤنبه على عذابات الشعب الفلسطيني، ألن السياسية تقوم باألساس على 
 مسار سياسي، مشددا على أن المشكلة ستكون إلى أوباماوطالب بتحويل رؤية ". المصالح المشتركة

  . إذا ما استمر االستيطانأوباماكبيرة أمام 
  6/6/2009الخليج، 

  
  من الضفة الغربية تحت سيطرة اإلمبراطورية االستيطانية% 40: عريقات .5

 صائب .قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د:  وليد عوض-رام اهللا 
وشدد عريقات . "اإلمبراطورية االستيطانية" من الضفة الغربية تقع تحت سيطرة %40عريقات، إن 

 أن عاما على احتالل الضفة على 42ي عقده في رام اهللا، أمس، بمناسبة مرور خالل مؤتمر صحاف
االستيطان والمنظومة االستيطانية التي شرع االحتالل اإلسرائيلي في بنائها ولم يتوقف، هي مخالفة 

  .للقانون الدولي والشرعية الدولية في العصر الحديث
طن فلسطيني في عدوانه األخير على قطاع غزة ولم  موا1700ر إلى أن االحتالل اإلسرائيلي قتل اشأو

 مصنع 3900 من المنشآت الصناعية دمرت في القطاع، و%98إن "وتابع  .يتحرك العالم لما حدث
 ألف مزارع خسروا 50 ألف مزارع خسروا مزارعهم، و40 مصنعا فقط، و23أغلق، وبقي يعمل 

  ." في قطاع غزة%89 البطالة وصلت إلى وظائفهم، حسب ما أورد تقرير البنك الدولي، وأن نسبة
 من العائالت أصبحت تعتمد على %80، وأن %79وأوضح أن نسبة الفقر في القطاع وصلت إلى 

المعونات اإلنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، طالبا من المجتمع الدولي تقديم يد العون والمساعدة 
في تقديم المساعدة للفلسطينيين المتضررين من العدوان لوكالة الغوث الدولية لتستطيع القيام بدورها 
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 52 طن أدوية، و37 طن طحين، و450وأشار عريقات إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا . "اإلسرائيلي
  . فقط من االحتياجات اليومية%21 بإدخاله هو "إسرائيل" طن معلبات، إال أن ما تسمح 45طن فواكه، و

 إلى العالم وجهه إلى خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي )وفا(وتطرق عريقات حسب وكالة 
اإلسالمي من القاهرة، مبينا أن الرئيس األمريكي وضع تصورا للدولتين، مطالبا بإنهاء معاناة شعبنا 

 وحدها من تستطيع أن تعطل المشروع الذي يحاول أوباما "إسرائيل"وأكد أن  .ووقف االستيطان
إن أي حلول "وقال عريقات  . بسياستها يعني إلغاء ما يقول أوباما"إسرائيل" صياغته، وان استمرار

 وعاصمتها القدس 67للمنطقة يجب أن يكون قائمة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
  ." السجون اإلسرائيلية من جميع األسرى، وإنهاء االحتالل، وإنهاء االستيطانوإخالءالشريف، 

  6/6/2009ربي، القدس الع
  

   للحفاظ على عوامل الصمود مليون دوالر سنويا100ً إلىالقدس بحاجة : حاتم عبد القادر .6
 حاجة مدينة القدس تزيد     أنقدر حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس الجديد         :  محمد جمال  -القدس المحتلة 

الهجمـة االسـتيطانية    مليون دوالر سنوياً للحفاظ على صمود مؤسساتها والوقوف في وجـه            100على  
 السلطة الوطنية سوف تعود للقدس بشكل قـوي ولكـن      أنوكشف النقاب عن    . الشرسة التي تتعرض لها   

ن السلطة ترعاهم ولهم أب قادر على التعامل معهم وتـوفير احتياجـاتهم             أبوجه مشرق يؤكد للمواطنين     
 إنـشاء  الصحافة المقدسي في القدس      واعتبر عبد القادر الذي كان يتحدث في لقاء مع نادي         . دنىبالحد األ 

وزارة للقدس بكامل الصالحيات في السلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة انجاز لمدينة القدس الن هذا يؤكـد    
 السلطة الوطنية علما انه كـان يتعامـل معهـا بـشكل             أجندة من   أساسيا تحتل جزءا    أصبحت القدس   أن

  .  مخاطرعشوائي وال ينسجم مع ما تتعرض له المدينة من
 التي يقودها الشيخ رائد صـالح هـي     األخضر داخل   اإلسالميةمن ناحية ثانية اعتبر عبد القادر الحركة        

 أعمـق  في العمل مع الحركة بشكل       وسأستمر القدس   وإسالمية ركائز الصمود والدفاع عن عروبة       إحدى
  .  بقدرة الحركة في العمل داخل مدينة القدسأثق وأنا

 . لعقده في الخـارج    تأييده عبد القادر عن     أعربقد المؤتمر السادس لحركة فتح       وحول ع  آخرفي سياق   
  .  عقد المؤتمر في الداخل ينشئ انشقاقا بين الداخل والخارج في حركة فتحأنعرب عن خشيته من أو

  6/6/2009الشرق، قطر، 
  

   قيام األجهزة األمنية في الضفة باحتجاز النائب الرمحييستنكربحر  .7
 األمنية األجهزة لرئيس المجلس التشريعي قيام      األولحمد بحر النائب    أ .استنكر د : الهور اشرف   -غزة  

 تطلق سراحه، وكذلك اقتحـام      أنفي الضفة باحتجاز النائب محمود الرمحي من حماس في الضفة، قبل            
نسخة  "القدس العربي "ل بحر في تصريح تلقت      وحم . جحيشة، واعتقال نجله مقداد    أبومنزل النائب محمد    

مـر   هذا األ  أن المسؤولية، معتبرا    األمنية أجهزتهممنه الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض وقادة         
المجلس التشريعي لن يقف مكتوف     "وقال   ."يمثل تعديا سافرا على الحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين       "

  ." للقانونوإخضاعهم جميعا  الالزمة لمقاضاتهماإلجراءات عباس وجرائمه، وسيتخذ أمام األيدي
  6/6/2009القدس العربي، 

  
  حوار القاهرة متعثر وال مواعيد محددة : حماس .8

أكدت حركة حماس أن حوار القاهرة متعثر حتى اآلن، مشددةً على أن ما جرى في قلقيليـة مـن                    :غزة
" المنتهيـة واليتـه   " عباس   على أيدي األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمود      " كتائب القسام "اغتياٍل لقادة   

سامي أبو زهري فـي     " حماس"وقال المتحدث باسم حركة     . ألقى بظالل سلبية بالتأكيد على أجواء الحوار      
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" فـتح "وحول دعوة القيادي في حركـة        ".ليس هناك مواعيد محددة مقبلة للحوار     : " تصريحات صحفية 
ليب العقل والحكمة وحقن الـدم الفلـسطيني        عزام األحمد األطراف في الساحة الوطنية الفلسطينية إلى تغ        
  .والعودة إلى حل الخالفات البينية عبر الحوار ال عبر البندقية

كتائب الشهيد عز الدين    "أكد أبو زهري أن عمليات اإلعدام التي جرت في قلقيلية لعدد من مجاهدي أبناء               
، هي دليٌل على عدم الجدية في       "تحف"، إلى جانب استمرار عمليات االعتقال، ومباركتها من حركة          "القسام
في توظيف الحـوار كـستارٍ      ) وسلطة رام اهللا  " فتح("ذلك دليٌل أيضا على رغبتهما      :" وأضاف  . الحوار

  ". لالستمرار في عمليات تصفية المقاومة في الضفة الغربية المحتلة
قة بيننـا وبينهـا هـي       نحن نعتبر هذه األجهزة في الضفة هي أجهزة مرتبطة باالحتالل، والعال          : "وقال

  ".  كالعالقة مع االحتالل
  6/6/2009صحيفة فلسطين،   

  
  المشكلة في التنسيق األمني مع االحتالل.. حماس معنية بإنجاح الحوار: البردويل .9

قال الدكتور صالح البردويل القيادي في حماس ان حركته معنية بانجاح الحوار، : غزة ـ اشرف الهور 
 ".عقيدة لدى حماس  "، مشيرا الى ان انهاء االنقسام يمثل        "قضية مبدئية "تبر الحوار   الفتا الى ان حماس تع    

، وفـي   )فـتح (المشكلة في الطرف االخـر      "واتهم البردويل حركة فتح بتعطيل الجهود المصرية، وقال         
في ظل التعاون مع اسـرائيل يـصبح        "واضاف  ". التنسيق االمني مع االحتالل وتطبيق خارطة الطريق      

  ". من غير جدوىالحوار
العادة الحوار، الفتا الـى ان حمـاس ابلغـت الوسـطاء            " تدخالت مصرية "واشار البردويل الى وجود     

  جريمة، وان المسؤولين "المصريين موقفها، الذي يؤكد ان ما جرى في قلقيلية يعتبر 
  6/6/2009القدس العربي، 

  
  زية فتح بكامل أعضائهاعمان قبل عقد اجتماع لمرك بمساع لمصالحة بين عباس وقدومي .10

بأنها تريد اخـتالق    » حماس«اتهم مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية حركة        :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
... ال مهادنة معهم على اإلطـالق     «: »الحياة«قالقل في الضفة الغربية تنتهي باالستيالء عليها، وقال لـ          

د ذلك بضبط األجهزة األمنية في الضفة أيضاً أسوة         حماس تريد إحداث ارتباك أمني في الضفة لتطالب بع        
  .»بغزة

على عقد اجتماع للجنة المركزية بكامل أعضائها، وذلـك         » فتح«عزم   وكشف المسؤول في السلطة امس    
وأمين سر الحركة فاروق قدومي الذي مـن        ) ابو مازن (بعد إجراء مصالحة بين الرئيس محمود عباس        

أمس لحضور اجتماعات ستبدأ اليوم بـين قيـادات مـن الحركـة             المفترض أن يكون وصل إلى عمان       
وشخصيات فلسطينية بارزة، منها باسل عقل واالقتصادي سعيد خوري، للعمل على الضغط على قدومي              

  . لجمعه بعباس بغرض تأسيس عالقة جديدة
يمكـن أن   ال  «: واوضح أنه من دون تحقيق هذه المصالحة ال يمكن عقد اجتماع للجنة المركزية، وقـال              

المصالحة تحققت في اللقاء األخير الذي جمع بـين  «، مضيفاً أن »نذهب إلى المؤتمر إال متحدين ومتفقين  
ونتطلع إلـى أن تكتمـل      ... رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السادس أبو ماهر غنيم وبين أبو مازن           

  .»المصالحة بلقاء يجمع بين قدومي وأبو مازن
وله إنه في بدء محادثاته مع الرئيس باراك أوباما وفي أول لقـاء معـه فـي                 ونقل المصدر عن عباس ق    

. وحضه على ضرورة عقـد المـؤتمر      » فتح«واشنطن الشهر الماضي، بادره أوباما بسؤال عن مؤتمر         
، مستنكرا أن يكون مكان انعقاد المـؤتمر مـصدر          »العالم كله مهتم بمؤتمر الحركة    «وقال المصدر إن    

وأوضح أن البرنامج السياسي والهيكل التنظيمي اتفـق عليهمـا          . ا الحجم من الجدل   إشكالية ويستحق هذ  
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خالل اجتماع اللجنة التحضيرية، واالنتخابات ستكون ديموقراطية ضمن حق كل عضو فـي أن يرشـح                
بين الداخل والخارج يمكن أن تعالج مسألة المكان التي يجب أال           » فيديو كونفرانس «ورأى أن تقنية    . نفسه
  .ل أي إعاقة أمام عقد المؤتمرتشك

  6/6/2009الحياة، 
 

  السلطة تريد أن تقدم دائما أوراق اعتماد للصهاينة واألمريكان:  رجاأنور .11
في معرض رده على سؤال مراسـل       "  القيادة العامة  –الجبهة الشعبية " أنور رجا القيادي في      قالأ: دمشق

فـي  " حمـاس " هامش اعتصام جماهيري نظَّمته      على) 6-4(مساء الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "
: مخيم اليرموك بدمشق احتجاجا على ممارسات أجهزة عباس في الضفة الغربية وخاصـة فـي قلقيليـة           

أحداث قلقيلية مؤشر على أن السلطة تريد أن تقدم دائما أوراق اعتماد للصهاينة واألمريكان، وهو تأكيد                "
حوار الفلسطيني، وكانوا يستثمرون الوقت لالنقضاض على المقاومة        على أنهم كانوا يتسلون بما يسمى ال      

  ".في الفترة التي يرونها مناسبة
وأشار رجا إلى أن عباس قد أعلن بشكل واضح وصريح أنه ال سالح في الـضفة الغربيـة إال سـالح                     

حقـون فيـه    عن أية شرعية يتحدثون في الوقت الذي يعتقلون فيه المجاهـدين، ويال           : "السلطة، متسائالً 
  ".المقاومة، ويتحاورون فيه مع العدو، ويقتنصون الفرصة المناسبة للقضاء على المقاومة؟

  5/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  السياسة األمريكية أمام امتحان كبير  :الديمقراطية .12
بيان نقلتـه   قال مصدرمسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في         : محمد جمال  - القدس المحتلة 

 العدوانيـة واسـتعمار    "إسـرائيل "إن وقف إنحياز اإلدارات األمريكية لحروب     :وسائل اإلعالم الفلسطينية  
وأضـاف إنهـاء     .االستيطان التوسعي هو الطريق العملي للتخاطب مع شعوب العالمين العربي والمسلم          

الشامل والعـودة للـشعب      ة بالحوار العربية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطيني     -االنقسامات العربية   
وفق التمثيل النسبي الكامل ضـرورة وطنيـة         بانتخابات ديمقراطية لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير     

 1967يونيو  / حزيران 5االحتالل واالستيطان على الرحيل من األراضي المحتلة بعدوان          وقومية إلجبار 
 .واستعادة حقوق تقرير المصير والدولة والعودة

  6/6/2009لشرق،قطر، ا
  

  صمت فتح يمثِّل مشاركة في أحداث قلقيلية : جبهة النضال .13
ـ       :دمشق ، ما جري في قلقيليـة،      "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني   "اعتبر خالد عبد المجيد األمين العام ل

وقـال   .جازرمجزرة حقيقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بهبٍة جماهيرية فلسطينية تنديدا بهذه الم            
ال معنى لتجديد الحوار الفلسطيني دون أن تحدد الفصائل، وعلى رأسها حركـة فـتح مواقفهـا مـن                   :" 

  .  دايتون األمنية، وممارسات عباس وفياض–ممارسات أجهزة عباس 
فـي مخـيم    " حماس" وقال عبد المجيد في كلمته خالل االعتصام الذي نظمته حركة المقاومة اإلسالمية             

ما يجري في قلقيلية مجـزرة      : " تنديدا بممارسات السلطة في الضفة الغربية وخاصة في قلقيلية         اليرموك
حقيقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني تنفذها األجهزة األمنية بقيادة حكومة محمود عباس وسـالم فيـاض،                

  ". التي تنسق مع االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وضد قوى المقاومة
  الـصمت  " فتح"وال من اإلخوة في حركة      " منظمة التحرير الفلسطينية  " يعد مقبوالً من فصائل      لم: "قال   و
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عن ما يجري سواء في الضفة الغربية، أو عن السياسات التي ينتهجها محمود عباس وسالم فياض فـي                  
  ". إطار الحكومة غير الشرعية

  6/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

  لجميع صيانة سالح المقاومين وعدم استهدافهمالمقاومة حق مشروع وعلى ا: فصائل .14
 دايتون في الضفة    - أدانت خمسة فصائل فلسطينية عمليات اإلعدام التي نفذتها أجهزة عباس            :خان يونس 

، محملةً من يدفع أبناء األجهزة األمنية في الضفة إلى مواجهات آثمة مع             "كتائب القسام "الغربية بحق قادة    
  .املةالمقاومين المسؤولية الك

نسخةً منـه   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الفصائل في بيان لها بعد اجتماعها في خان يونس، تلقى            
، إنها تداعت إلى االجتماع لدراسة ما حدث من ممارسات مؤسفة في الضفة الغربية بحق               )6-5(الجمعة  

  .دماء الفلسطينيةالمقاومين، وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر لوقف سيل ال
الجبهـة  "، و"الجبهـة الديمقراطيـة  "التي ضمت كال من حماس، والجهاد اإلسالمي، و     -وشددت الفصائل   

 على أن المقاومة االحتالل     -" قوات الصاعقة  -طالئع حرب التحرير الشعبية     "، و " القيادة العامة  -الشعبية  
  .وعدم استهدافهمحق مشروع، وعلى الجميع صيانة سالح المقاومة والمقاومين 

وحملت من يدفع أبناء األجهزة األمنية في الضفة إلى مواجهات آثمة مع المجاهدين المسؤولية الكاملـة،                
  .مطالبةً بالتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة

إلى القـضاء علـى     إن المستفيد الوحيد من هذه األحداث هو العدو الصهيوني الذي يسعى دوما             : "وقالت
، مؤكدةً ضرورة تهيئة األجواء من أجل العودة إلى الحوار الوطني الـشامل؛ وذلـك إلعـادة                 "المقاومة

  .الحوار إلى المسار الصحيح
 .وثمنت الفصائل موقف حماس في قطاع غزة في ضبط النفس والتعالي على الجراح

  5/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ننظر بخطورة بالغة لقرار حماس توجيه بنادقها ضد األجهزة األمنية : فةأقاليم فتح في الض .15
 قالت حركة فتح أقاليم الضفة، إنها تنظر بخطورة بالغة إلـى            : وفا – الحياة الجديدة    - نابلس   -رام اهللا    

  .قرار حركة حماس توجيه بنادقها ضد أبناء األجهزة األمنية الفلسطينية
إن ذلك ال يعد غريبا عن حماس فهي التـي    "س، تعقيبا على أحداث قلقيلية،      وأضافت فتح في بيان لها، أم     

قتلت من أبناء شعبنا أكثر مما قتلت من االحتالل، وهذا لم يأت إال من خالل الفتاوى المسيسة التي تعمم                   
ية على أفرادهم إلباحة الدم الفلسطيني، لمحاولة تدمير النسيج االجتماعي وبالتالي محاولة تصفية القـض             

  ".الوطنية خدمة ألجندة خارجية
وأكدت وقوفها خلف الـرئيس     .وثمنت حركة فتح عاليا دور األجهزة األمنية في مواجهة محاوالت الفلتان          

  .محمود عباس في قيادة شعبنا
يـا  " ووجه هيثم الحلبي، أمين سر حركة فتح بنابلس، رسالته األولى الى أبناء وكوادر حركة فتح، وقال                 

دعوكم الى االنضباط، وترك القانون ليأخذ مجراه في محاسبة كافة الخارجين عنه، فلقد أثبتت              أبناء فتح، أ  
  ".األجهزة االمنية قدرتها على معالجة االحداث في نفس مكان وزمان حدوثها وبكفاءة عالية 

ـ      " أما الرسالة الثانية، فقد وجهها الى أنصار ومؤيدي حركة حماس، وقال             ادتكم يا أنصار  حماس، ان قي
  ".ترمي بأبنائكم الى التهلكة، فعليكم مراجعة حساباتكم جيداً، واالتعاظ مما حدث وما قد يحدث 

 6/6/2009الحياة الجديدة، 
  
 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1457:         العدد       6/6/2009السبت  :التاريخ

 عباس مصر على عقد مؤتمر فتح في الداخل: "الشرق األوسط" .16
تحديه  ماض في )أبو مازن( الرئيس محمود عباس أن" الشرق األوسط"علمت :  كفاح زبون- رام اهللا

وقالت مصادر  .أعضاء اللجنة المركزية لفتح، الغاضبين أيضا من إعالن عقد مؤتمر فتح في الداخل
وبحسب ". الرئيس حسم أمره والمؤتمر سيعقد في بيت لحم"، إن "الشرق األوسط"مسؤولة في فتح، لـ

  .المقبل) موزت(المصادر، فإنه تم حجز بعض الفنادق استعدادا لعقد المؤتمر في األول من يوليو 
 6/6/2009الشرق األوسط، 

  
  من اإلسرائيليين يؤيدون قيام دولة فلسطينية% 55: استطالع .17

يديعوت اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن     "أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة
سياسة الرئيس  أن  % 53من المستطلعين في إسرائيل يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، في حين يرى            % 55

اقترحوا على رئيس الحكومة اليمينية بنيامين      % 56األميركي باراك أوباما ليست جيدة إلسرائيل، إال أن         
  .نتنياهو أن يتجاوب مع طلبات أوباما

مـن ذوي حـق     % 14 شخص، من بين شرائح الجمهور، علما أن         500وشمل استطالع الرأي حوالي     
، ومن المفترض أن تكون مواقفهم مؤيدة كليا للحل الـدائم،           48التصويت في إسرائيل وهم من فلسطينيي       

بينما المواقف الرفضية تقتصر على اليهود كليا، بمعنى أنه حين يكون الفارق بين المؤيد والمعارض اقل                
  .فإن هذا يشير إلى غالبية يهودية ضد آفاق الحل% 14من 

من المـستطلعين   % 56سة اوباما، فقد دعا     ففي رد على سؤال حول ما إذا على نتنياهو التجاوب مع سيا           
من المستطلعين اقامـة دولـة فلـسطينية        % 55طالبوه باالعتراض، وأيد    % 40نتنياهو للتجاوب، مقابل    

% 26من المستطلعين أن سياسة أوباما ليست جيدة إلسـرائيل مقابـل            % 53ضدها، وقال   % 41مقابل  
  .يعتقدون أنها جيدة إلسرائيل

% 45عين أن اداء نتنياهو جيد منذ أن بدأ مهامه في رئاسة الحكومـة مقابـل                من المستطل % 47ورأى  
إنهم غير راضين عن تعامل نتنياهو مع األزمـة مـع           % 47يعتقدون أن أداءه ليس جيدا، في حين قال         

إن نتنياهو لن يوافق في نهاية المطاف       % 50اعتقدوا ان أداءه جيد، وقال      % 34الواليات المتحدة، مقابل    
  .قالوا إنه سيوافق% 44امة دولة فلسطينية، وعلى اق
يرون أنه  % 22من المستطلعين أن أوباما يأخذ بعين االعتبار احتياجات الفلسطينيين، مقابل           % 51ويرى  

% 16من المستطلعين أوباما مسؤولية األزمة مع إسرائيل، مقابل         % 28يهتم باحتياجات إسرائيل وحمل     
قالوا إنهـم ليـسوا خـائبي       % 41إن أملهم خاب من أوباما مقابل       % 51لكليهما، وقال   % 50لنتنياهو، و 

  .األمل
% 43تجميد البنـاء فـي المـستوطنات مقابـل          % 52وحول المطالب األميركية من إسرائيل، فقد أيد        

يعارضون اخالءها، وقـال    % 25اخالء البؤر االستيطانية مقابل     % 70يعارضون التجميد، في حين أيد      
في المستوطنات والبناء لهم، مقابـل      " التكاثر الطبيعي "عين االعتبار ما يسمى بـ      إنه يجب األخذ ب   % 54
  .يعترضون على ذلك% 42

وباإلمكان االستنتاج من نتائج االستطالع أن الشارع اليهودي في إسرائيل منقسم على نفسه في األسـئلة                
  .الحساسة، مع ميل طفيف إلى سياسة الرفض

  6/6/2009الغد، األردن، 
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   ترفض تجميد البناء في المستوطنات"إسرائيل":الون من واشنطن اي .18
اعلن نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون ومن واشنطن حيـث           :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

اجتمع بكبار المسؤولين في الكونغرس واالدارة االمريكية تحضيرا لزيارة ليبرمان االسبوع القادم، بـأن              
وقال ايالون الـذي كـان يتحـدث        . ض طلب الواليات المتحدة تجميد البناء في المستوطنات       اسرائيل ترف 

صباح امس امام مجموعة من الصحفيين ردا على سؤال يتعلق بفكرة حل الدولتين بان اسرائيل ال تستبعد                 
مـا  اي خيار للحل ولكن عليها ان تعرف بداية ما يمكننا الحصول عليه من الطرف المقابل وليس فقـط                   

  . عليها ان تعطيه
  6/6/2009الرأي، األردن، 

  
  الفلسطينيين ردا على إزالة بؤر استيطانيةضد المستوطنون يعدون خطة انتقامية ": بتسيلم" .19

ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي ان مجموعة من المستوطنين ونـشطاء          :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
واوضـحت  . ناء بؤرة استيطانية شمال الـضفة الغربيـة       اليمين المتطرف اعادوا صباح أمس الجمعة ب      

مـاعوز  "االذاعة ان مجموعة من المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف اعادوا بناء البؤرة االسـتيطانية    
واضافت بـان المجموعـة     .  التي اخلتها قوات االحتالل امس االول والواقعة بين نابلس ورام اهللا           "استير

التي قتلت في عملية فلـسطينية اسـتهدفت        " يهوندوف هيرشفيلد  "يا يحمل اسم  المذكورة اقامت كنيسا يهود   
في نفس السياق طلبت منظمة بتسيلم        . قبل سنوات مدرسة دينية في القدس، وادخلت فيه نسخة من التوارة          

االسرائيلية في رسالة وجهتها لوزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك ولقائد ما يسمى بالمنطقة الوسـطى               
ي قوات االحتالل وقائد شرطة االحتالل في الضفة بضرورة االستعداد لمواجهة االعمال االنتقامية التي              ف

وجاء في رسالة المنظمة الحقوقيـة   علينـا     . قد يقوم بها المستوطنون ردا على اخالء البؤر االستيطانية        
ء البـؤر االسـتيطانية لـذلك       توقع اعمال انتقامية قد ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين ردا على اخال          
  . يتوجب على قوات االمن االستعداد المسبق لمنع هجمات من هذا النوع  

 6/6/2009الرأي، األردن، 
  

  " كسفينة بال بوصلة في بحر هائج"تصّرفنا :لبنانعلى لعدوان اعشية ذكرى " إسرائيلي"قائد  .20
 ما زالت 2006 يوليو ،14على لبنان في عشية الذكرى الثالثة للعدوان  :القدس المحتلة وديع عواودة

تشهد هزاتها فشلها االرتجاجية وآخرها انتقادات حادة أطلقها العميد في االحتياط جال هيرش " إسرائيل"
العبرية حديثا مع هيرش حول كتابه الجديد " يديعوت"ونقلت صحيفة . قائد فرقة الجليل خالل العدوان

وشبهها بسفينة وسط بحر هائج من " اإلسرائيلية" القيادة وحمل فيه بشدة على) قصة حرب قصة حب(
ووجه انتقاداته لقيادة المستويين السياسي والعسكري . دون بوصلة فيما انطفأ نور المنارة على الشاطئ

لعدم منح الغطاء والدعم لضباط الجيش خالل الحرب وبعدها واتهم قائد األركان دان حالوتس بدحرجة 
  .مسؤولية فشلها عليهم

الخاصة والسرية التابعة لسالح الجو هجوما على وزير الحرب " شلداج"وشن هيرش وهو قائد وحدة 
  .األسبق عمير بيرتس، وقال إنه تصرف كناشط حزبي سياسي ال كوزير

  6/6/2009الخليج، 
  

  خطاب أوباما حجر عثرة لنتنياهو :الطيبي .21
اإلسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير أفاد العضو العربي في الكنيست : عبد القادر فارس - غزة

الدكتور أحمد الطيبي، أن خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما في القاهرة، احتوى توجها جديدا فيما 
 .يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني، وعبر عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع اإلسالم والعالم اإلسالمي



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1457:         العدد       6/6/2009السبت  :التاريخ

ى الخطوات المتوقعة لمرحلة ما بعد الخطاب، موضحا أن نتنياهو وتطرق الطيبي في تصريح صحافي إل
سيحاول زعزعة مكانة أوباما في الكونغرس واإلعالم األمريكي، لكن هذه اإلدارة لديها أفضلية، وأوباما 
سيخلق لنتنياهو مشكلة داخل إسرائيل، ورغم قوله إن أمريكا ال تفرض السالم على أحد إال أنه سيضغط 

  . اإلسرائيلي خصوصا فيما يتعلق بالدولة الفلسطينيةعلى الجانب 
  6/6/2009عكاظ، 

  
  كارتر يتوسط إلطالق سراح شاليط: مصادر إسرائيلية .22

أفصحت مصادر إسرائيلية عن أن الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر :  عبد القادر فارس-غزة
ويزور  .لمنطقة األسبوع المقبليعتزم زيارة قطاع غزة ولقاء قادة من حركة حماس خالل جولته في ا

وأشارت . كارتر إسرائيل بهدف دفع جهود الوساطة في ملف الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
  .المصادر إلى أنه سيلتقى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز

  6/6/2009عكاظ، 
 

   االنتحار السبب األول في وفيات الجيش اإلسرائيلي:معطيات وزارة الجيش .23
تفيد معلومات رسمية بأن االنتحار بين صفوف جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي خاصـة              :وكاالت -فاحي

تعتبر أشد خطرا وأكثر قتال من العمليات العـسكرية والحـوادث            و في العام األول من الخدمة اإللزامية     
  .األخرى

جنود بـدءا مـن عـام       وتوضح معطيات وزارة الجيش أن االنتحار بات يشكل سبب الوفاة األول لدى ال            
  . آخرون خالل عمليات ميدانية30 جنديا حتفهم جراء انتحارهم فيما قتل 43 حيث لقي خالله 2003

 جنديا رغم مساعي الجهات     30وبحسب معطيات الجيش يتجاوز عدد المنتحرين من بين جنوده كل عام            
سية والقيام بخطوات وقائية    المسؤولة لمواجهة الظاهرة من خالل الكشف المبكر عن عوارض األزمة النف          

  .وفعاليات إرشادية وتربوية والتعمق في فهم الظاهرة
  6/6/2009صحيفة فلسطين، 

 
  استشهاد شاب وإصابة خمسة آخرين في مظاهرة ضد الجدار في نعلين .24

 شهود عيـان ومـصادر طبيـة        ، أن  د ب أ   عن وكالة، رام اهللا    من   6/6/2009الرأي، األردن،    ذكرت
استشهد وأصيب خمسة مواطنين آخـرين بنيـران الجـيش          )  عاما 36( أن يوسف سرور    أفادوا فلسطينية

اإلسرائيلي امس الجمعة خالل تظاهرة نظمت ضد الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل في قرية نعلين في                
  .الضفة الغربية
  .س رفعت القيود عند نقطتي تفتيش في الضفة الغربية امإسرائيل أن قال الجيش آخرعلى صعيد 

الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أعلن أنه، وفقاً للتحقيق األولي،  أن 6/6/2009قدس برس، وأضافت 
لسطيني الذي قُتل في قرية نعلين غربي رام اهللا ويدعى يوسف عقل سرور هو من نشطاء حركة فإن الف

إخالل بالنظام العام تخللت "، مشيراً إلى أنه كان قد اعتقل عدة مرات سابقاً في حوادث "حماس"
  .، على حد تعبيره"مظاهرات ضد إقامة الجدار األمني الفاصل

  
  ن في أراض زراعيةاالحتالل يقصف غزة ويضرم النيرا .25

 قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الجيش اإلسرائيلي أضرم امس النيران في محاصيل زراعيـة               
وأفاد شهود عيان بأن عدداً من الجنود اإلسرائيليين أشعلوا النيران شرق        .في المنطقة الشرقية لمدينة غزة    

كما أطلـق   .خيم جباليا شمال شرق القطاع   غزة وبالتحديد في منطقة تلة أبو صفية الواقعة للشرق من م          
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الجيش اإلسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة بشكل متقطع على أراض مفتوحة في شـرق غـزة وشـمال                 
وفي السياق، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية امس نيـران          .القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات      

  . بحر شمال مدنية غزة دون وقوع إصاباتأسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على شاطئ
6/6/2009الرأي، األردن،   

  
  %60ونسبة البطالة إلى  % 80حصار غزة رفع مستويات الفقر إلى : تقرير حقوقي .26

في تقرير دوري له حول حالة معابر القطاع من الفترة " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"أكد : غزة
 جعل مستويات الفقر  على غزةأن استمرار الحصار )2009(ري من العام الجا) 31/5(إلى ) 11/3(

، في ظل تعطل كافة المرافق  %60 فيما ارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو  ، %80تصل إلى نحو 
االقتصادية اإلنتاجية، مشيراً إلى أن معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان 

ت مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خالل الفترة التي يغطيها القطاع المدنيين ما زال
  . يوما82ًالتقرير، والبالغة 

وقال أن سلطات االحتالل واصلت حرمان ذوي المعتقلين في السجون اإلسرائيلية من أبناء القطاع من 
 وكانت سلطات االحتالل  .كاملينزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وذلك منذ نحو عامين 

 معتقل، موزعين على جميع السجون اإلسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 900قد منعت أهالي نحو 
، من دون إبداء أية أسباب لهذا اإلجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون 6/6/2007

، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات 1949 الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام
    .الحرب

5/6/2009قدس برس،   
 

   فلسطينيا الشهر الماضي في حوادث داخلية وانفالت أمني13مقتل : تقرير .27
 13اكدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان الفلـسطيني الجمعـة الجمعـة مقتـل              : وليد عوض  - رام اهللا 

حالـة وفـاة    ) 13(وقالت الهيئة إنها رصدت     . لية وانفالت أمني  فلسطينيا الشهر الماضي في حوادث داخ     
 فـي الـضفة     10 في قطاع غـزة و     3(المنصرم في مناطق السلطة الفلسطينية      ) مايو(خالل شهر أيار    

  ).الغربية
حاالت وفاة نتجت عن اشتباك مسلح بـين عناصـر مـن            ) 6(إن  : وأضافت في تقرير أصدرته الجمعة    

حاالت وفاة على خلفية شجارات أو خالفـات        ) 3( في الضفة الغربية، و    حماس وعناصر من األمن وقع    
عائلية، وقعت جميعها في الضفة الغربية، وحالتي وفاة نتيجة فوضى السالح، وانفجار أجـسام مـشبوهة    
وقعت في قطاع غزة، وحالتي وفاة نتيجة العبث بالسالح، وقعت إحداها في قطاع غزة واألخـرى فـي                  

  .الضفة الغربية
حاالت وفاة نتيجة حوادث األنفاق في قطاع غزة مع مـصر، وتراوحـت تلـك               ) 4( رصدت الهيئة    كما

الحوادث ما بين انهيار تلك األنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوطهم فيها، أو احتـراقهم أثنـاء                 
  .اشتعال النيران بداخلها

6/6/2009القدس العربي،   
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  يقيم مهرجانه السنوي الخامس المنتدى الفلسطيني في هولندا" .28
احتشد جمهور غفير من الفلسطينيين والمتضامنين، للعام الخامس على التوالي في قاعة مركز : روتردام

المنتدى "التجارة العالمي بمدينة روتردام الهولندية، إلحياء مهرجان فلسطين، الذي ينظّمه كل عام 
 .خصيات سياسية ودبلوماسية ومجتمعية هولنديةبهولندا، بحضور ش" الفلسطيني للحقوق والتضامن

وتميزت هذه الفعالية، التي تُعد أبرز حدث سنوي منتظم لفلسطين في هولندا، بأنها جاءت هذا العام بعد 
وكانت . التحركات الواسعة التي شهدتها الساحة الهولندية إبان الحرب اإلسرائيلية على غزة وعلى إثرها

تردام وأمستردام والهاي، قد شهدت سلسلة متواصلة من التحركات هولندا، وباألخص مدن رو
الجماهيرية، على هيئة مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية، إبان العدوان على غزة، بدأت بعد 

 . سويعات قليلة من انطالق شرارة الحرب
تصار غزة، طريقنا ان"، تحت شعار )مايو(واستضاف المهرجان الذي أقيم في الحادي والثالثين من أيار 

، الكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي، الذي استعرض الحرب اإلسرائيلية على قطاع "إلى القدس
كما تطرق . غزة، وما تمكنت المقاومة الفلسطينية من تحقيقه على صعيد صد العدوان وإفشال أهدافه

الفلسطينية، وكيفيات التعامل مع هذه الدكتور حمامي إلى التحديات الراهنة التي تواجهها القضية 
 .التحديات

األوروبية، التي انطلقت إلى قطاع غزة عبر " األمل"واحتفى المهرجان بالمشاركين من هولندا في قافلة 
مسيرة برية وبحرية طويلة استغرقت قرابة الشهر، لتصل سيارات اإلسعاف والشاحنات المحملة 

القطاع المحاصر والذي ألحقت به أعمال القصف الشامل وجرائم بالتجهيزات الطبية واإلنسانية إلى 
الحرب اإلسرائيلية دماراً واسعاً لم يستثن المنشآت الطبية واإلنسانية ودور رعاية ذوي االحتياجات 

 .الخاصة
وفي الختام؛ شهد مهرجان فلسطين مزاداً لدعم غزة، وتم بيع لوحات ورمل وحجارة من القطاع 

 ". قافلة األمل"ُأحضرت عن طريق 
6/6/2009  

  
  أحداث قلقيليةمظاهرة في مخيم اليرموك في سوريا تنديدا ب .29

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة دمشق، مظاهرة حاشدة، أمس، بعد صالة  :دمشق
كتائب الجمعة، احتجاجاً على ما وقع في مدينة قلقيلية من صدامات بين أجهزة األمن الفلسطينية ومقاتلي 

  . ، وجابت المظاهرة الشارع الرئيسي في المخيم"حماس"عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
6/6/2009الخليج،   

  
   في غزة تؤكد أن مصير االنقسام للزوال عمل ورشة .30

اجمع سياسيون وممثلو األطر الطالبية في قطاع غزة على ان الوحدة هـي             :  عبد الهادي عوكل   - غزة
  .د للخروج من األزمة الراهنة، وان االنقسام مصيره إلى زوال مهما طال الزمنالسبيل الوحي

الشباب الفلسطيني بين   " جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمها تحالف السالم الفلسطيني في غزة تحت عنوان            
، بحضور الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس محمـود         "واقع التعصب؛ واالنقسام؛ وحــلم الوحدة    

والدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية وقادة األطر الطالبية وحشد             عباس،  
ضمن مشروع السالم الداخلي بالشراكة مع مؤسسة الـف بالمـه           . من الطلبة من مختلف األطر الطالبية     

  .السويدية
6/6/2009الحياة الجديدة،   
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  لتبلور في الضفة الغربية والقطاعمشكلة بيئية خطيرة آخذة في ا: دراسة للبنك الدولي .31
أظهرت دراسة للبنك الدولي، خطورة أوضاع المياه خصوصا في غـزة، موضـحة  أن                :القدس المحتلة 

مشكلة بيئية خطيرة آخذة في التبلور في الضفة الغربية والقطاع، بسبب وضع مصادر مياه الشرب فـي                 
 بمشاركة المؤسسات المتخصصة محليا، على أن        وأكدت الدراسة التي أعدها البنك الدولي      . تلك المناطق 

تزايد نسبة التلوث في مياه غزة زاد من شدة معاناة المواطنين، حيث بات الكثير منهم مرضـى بـسبب                   
وكشفت الدراسة أن نسبة    . التلوث حال استخدامهم المياه في حياتهم اليومية سواء للشرب أو إعداد الطعام           

 في المئة من كمية المياه التـي يـتم تزويـدها            10غزة قليلة جدا، وأن     المياه الصالحة للشرب في قطاع      
لسكان غزة فقط تتوافق ومعايير الصحة العالمية، ما جعل مياه الشرب سببا لما يقارب ربـع الحـاالت                  

ولفتت الدراسة  إلى محاولة بعض المستثمرين أو المبادرين من القطـاع الخـاص           .المرضية في القطاع  
  . لية داخل القطاع نفسه، لكن ثمن المياه يعتبر األعلى في هذه الحالةإقامة محطات تح

وفي ظل تواصل الحصار على قطاع غزة ولجوء الفلسطينيين للتخلص من المياه العادمة بـضخها إلـى                 
البحر حذرت الدراسة من خطورة وصول المياه العادمة التي تلقيها غزة يوميا في مياه البحر إلى مواقع                 

داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعنـي وصـول األزمـة إلـى             " منطقة عسقالن "اه في   تحلية المي 
إن الضفة الغربية تواجـه مـشكلة       :" وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة قالت الدراسة       .ذاتها) إسرائيل(

يلية التامـة،    الواقعة تحت السيطرة اإلسرائ    Cنقص المياه، إضافة إلى مشكلة النوعية بما في ذلك مناطق           
 ". مشبها أزمة المياه التي تعيشها تلك المناطق بمثيلتها في مخيمات الالجئـين فـي الـسودان والكونغـو                 

واتهمت دراسة البنك الدولي، سلطات االحتالل اإلسرائيلي بأنها السبب في نقص المياه في الضفة الغربية               
همت االحتالل بإعاقـة تنفيـذ العديـد مـن          عبر مصادرة المياه الفلسطينية لصالح المستوطنين ، كما ات        

  .المشاريع المخصصة لتكرير المياه العادمة
6/6/2009صحيفة فلسطين،    

  
   األردنمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية على حساب بالتصدي ل تطالب اإلسالميةالحركة  .32

ى محاوالت الكيـان     تصديها لمؤامرة الوطن البديل وطالبت برد حاسم عل        اإلسالميةأكدت الحركة   : عمان
التحلل مـن اتفاقيـة وادي      "الصهيوني تصفية القضية الفلسطينية على حساب فلسطين واالردن من خالل         

وادانت الحركة خالل مهرجان جماهيري امس اإلجـراءات         ".عربة ودعم المقاومة والصمود الفلسطيني    
لبـت المـستويين الرسـمي       وطا واألردنفي فلسطين   "وأطماعه المعبرة عن عنصرية العدو    "الصهيونية

  . التي تواجه االمة" الجدية"الى مستوى التحديات"االرتقاء"والشعبي بـ
6/6/2009الدستور،   

  
  لبنان استعان بأجهزة الكترونية فرنسية للكشف عن شبكات التجسس: مصادر إسرائيلية .33

 تجنيدها مـن قبـل      كشفت مصادر إسرائيلية أسرار السقوط المتوالي لشبكات التجسس في لبنان والتي تم           
إن السبب في سقوط الشبكات يرجع إلى استعانة المخابرات         "وقالت تلك المصادر     .المخابرات اإلسرائيلية 

اللبنانية بأجهزة الكترونية فرنسية متطورة للكشف عن أجهزة االتصاالت المشفرة ، األمر الذي أسفر عن               
وأضـافت أن    " .نان الواحدة تلـو األخـرى     داخل لب " إسرائيل"سقوط شبكات التجسس التي تعمل لصالح       

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي منح الرئيس اللبناني الجنرال ميـشيل سـليمان األجهـزة الفرنـسية                
المتطورة بهدف دعمه هو وأتباعه في االنتخابات اللبنانية لمواجهة ومراقبة حزب اهللا والـسوريين ، إال                

تدريب رجال األمن الداخلي اللبناني على كيفيـة اسـتخدام تلـك            أنه بعد أن قام خبراء تقنيين فرنسيين ب       
األجهزة قام رئيس األمن الداخلي في لبنان الجنرال أشرف ريفي بإعطاء تعليماته للضباط الذين تـدربوا                
على كيفية استخدام األجهزة للكشف عن جهات غربية وإسرائيلية تعمل انطالقا مـن داخـل األراضـي                 
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ووفقا للمصادر ذاتها ، فقـد تـم         .جنرال ريفي تعليماته لمراقبة حزب اهللا والسوريين      اللبنانية ولم يعط ال   
الكشف عن شبكات التجسس اللبنانية واحده تلو األخرى بفضل األجهزة الفرنسية التي كانت تكشف أماكن               

  .أجهزة اتصاالت وحواسيب مشفرة كانت قد سلمتها إسرائيل لعمالئها في لبنان 
5/6/2009السبيل، األردن،   

  
   آالف يهودي طردتهم ليبيا 6يتحاور في روما مع سالقذافي ": صحيفة إيطالية" .34

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الزعيم الليبي معمر القذافي ينوي عقد اجتماع مـع سـتة آالف    :اروم
  .يهودي خالل زيارته إلى روما ، والتي ستبدأ في العاشر من الشهر الحالي

اإليطالية امس ، ان السلطات الليبية تقترح عقـد االجتمـاع بـين             " ييري ديال سيرا  كور"وأبرزت جريدة   
 ردا على االحـتالل االسـرائيلي       1967القذافي والجالية اليهودية التي طردت من البلد العربي في العام           

  . الشهر الحالي خالل احتفالهم بعطلة السبت وقبل نهاية زيارته13لالراضي العربية ، في 
6/6/2009ر، الدستو  

  
  طالب بتنفيذ حل الدولتين ووقف المستوطناتي الفيصل تركي .35

 رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية األمير تركي الفيصل  قال:كانبيرا
إن السالم في الشرق األوسط يتطلب جهود جميع أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك قيام الواليات 

وأشار إلى كلمة الرئيس األمريكي باراك أوباما وحديثه عن أهمية . ني مبادرة السالم العربيةالمتحدة بتب
السالم في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإيقاف المستوطنات وأعمال إسرائيل العدائية 

  .واالستفزازية ضد الفلسطينيين
6/6/2009الوطن، السعودية،   

  
  حل األزمة على قاعدة الدولتين وتقديم التنازالتآن األوان ل: أوباما .36

أعلن الرئيس األمريكي بـاراك     :  نقال عن مراسلها في برلين، اسكندر الديك        6/6/2009 الحياة،   ذكرت
اللحظة أتـت لكـي     «اوباما عقب محادثاته مع المستشارة االلمانية انجيال ميركل في دريسدن، أمس، أن             

ستعمل في االسابيع المقبلة    «وقال ان ادارته    . »ويقدم الطرفان تنازالت  ) في الشرق االوسط  (نحل االزمة   
... انا واثق من اننا اذا ثابرنا       «: واضاف. »على تحقيق النقاط المقترحة لحل االزمة على قاعدة الدولتين        

  .»يمكننا تحقيق بعض التقدم الجاد هذه السنة
تفهمه «ووقف االستيطان رغم    » وات الصعبة اتخاذ بعض الخط  «بـ  " إسرائيل"وطالب الرئيس االميركي    

"  إسـرائيل "، كما طالب الفلسطينيين بوضع حد للتصريحات التي تحـض علـى كراهيـة               »صعوبة ذلك 
، »لتشعر بالثقـة  "  إسرائيل"العمل بجدية على تحقيق المناخ االمني الذي تحتاجه         «والقضاء على الفساد و   

وقال انه يريد ان يكون العـرب       . »لكنه غير كاف  «م  مؤكدا ان الرئيس محمود عباس احرز بعض التقد       
لكـن الـرئيس    . في حال التزمت الـسالم    "  إسرائيل"مع  » تبادل تجاري وديبلوماسي  «مستعدين القامة   

االميركي اضاف ان الواليات المتحدة ال تستطيع اجبار االفرقاء على صنع السالم، بـل يمكنهـا فقـط                  
  . »اوجدنا فضاء، مناخا الستئناف المفاوضات «:مساعدتهم في تجاوز الخالفات، مضيفا

ضرورة وضع خطوات محددة لتحقيـق      «، حضت على    »حاجتنا إلى حل الدولتين   «وشددت  مركل على     
غير قـادرة علـى تحقيـق الحـل        «وقال الرئيس األميركي إن الواليات المتحدة       . »ذلك بمشاركة ألمانيا  

ن واشنطن مصممة على مواصـلة الجهـود بحـزم          بمفردها، أو على فرضه على األطراف المعنية، لك       
اللحظة أتت لكي نحـل األزمـة ويقـدم         «وأضاف أن   . »إلرساء إطار عام للحل والمساعدة على تحقيقه      

، كاشفا أن االتصاالت مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مستمرة بصورة            »الطرفان تنازالت 
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المساعدة فـي   «والفلسطينيين  "  إسرائيل"الت مركل إن على     وق. مكثفة، وكذلك مع الرئيس محمود عباس     
، معربة عن استعداد بلدها المساهمة في تحقيق        »تحقيق الحل المنشود وإبداء الرغبة في الوصول إلى حل        

هـو مفتـاح    «والحظت أن حل أزمة الشرق األوسـط        . عدد من المراحل والنقاط التي تؤدي إلى السالم       
  .»الطريق للسالم الدولي

  أعلـن  الرئيس األمريكي باراك أوباما   ، أن   عهود مكرم  نقال عن مراسلتها      6/6/2009 عكاظ،   أضافتو
مالئما إلعادة إطالق مفاوضات السالم في الشرق األوسـط،         » مناخا«أمس في ألمانيا، أن بالده أوجدت       

د الخطـاب التـاريخي     ودعا أوباما بع   ."إسرائيل"داعيا الفلسطينيين والدول العربية، للقيام بخطوات تجاه        
الذي وجهه إلى العالم اإلسالمي في القاهرة أمس األول، العرب واإلسرائيليين إلى اتخاذ قرارات صعبة،               

، »مـتفهم جـدا   «وأضاف أنـه     .محذرا من أنه ليس بإمكان الواليات المتحدة أن تصنع السالم بمفردها          
بنيامين نتنيـاهو، لمواصـلة االسـتيطان       للضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الوزراء اإلسرائيلي         

  .اليهودي في الضفة الغربية المحتلة
  

  دارة بوش على توسيع المستوطناتنفي أمريكي لتفاهم إ .37
" إسـرائيل "نفت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون الزعم بان ادارة الرئيس بوش تفاهمت مـع               

وكان دوف فايسجالس، كبير موظفي رئيس      . الغربيةعلى امكانية توسع المستوطنات اليهودية في الضفة        
الوزراء االسبق ارييل شارون، كتب مقاال في صحيفة يديعوت احرونـوت ذكـر فيـه ان ادارة بـوش                   

وتريد الواليات المتحدة مـن     . توصلتا الى تفاهم بشأن توسيع المستوطنات الموجودة بالفعل       "  إسرائيل"و
 التي تتضمن وقف كافة اشكال النشاط االستيطاني، بمـا          2003عام  االلتزام بخريطة الطريق ل   "  إسرائيل"

وقالت كلينتون للصحفيين في واشنطن انه ال يوجـد اي          . للمستوطنات" النمو الطبيعي "في ذلك ما يسمى     
ال يوجد اثر الي اتفاقيات شفهية او غير رسـمية،          : "واضافت. اثر التفاق كهذا بين ادارة بوش واسرائيل      

 كما يقول البعض انه حدث، فان ذلك لم يصبح جزءا من الموقـف الرسـمي لحكومـة                  واذا حدث ذلك،  
  ".الواليات المتحدة

6/6/2009بي بي سي   
  

  البعثة الدولية لتقصي الحقائق تغادر غزة الى فيينا .38
 نقال عن مراسلها في غزة، أشرف الهور، أنه اربعة من اعـضاء              6/6/2009 القدس العربي،    أوردت

لذي يرأسه القاضي ريتشارد غولدستون العضو في المحكمة الدستورية لجنـوب افريقيـا،             الوفد الدولي ا  
خالل عـدوان االخيـر علـى       ' جرائم حرب 'الذي قدم لغزة قبل خمسة ايام لتقصي الحقائق حول وقوع           

من جانبه اكد القاضي غولدستون على      . قد غادروا القطاع عائدين إلى فيينا     )الرصاص المصبوب (القطاع  
. ، واشاد بتعاون مسؤولي الحكومة المقالة في غزة       'تحقيق العدالة والمصداقية والشفافية   'لجنته في   حرص  

تحقيـق العـدل    'واكد انه استمع الى الكثير من شهود العيان وحتى الضحايا، مؤكدا وقوفه الكامل مـع                
  .'وانصاف الضحية

 بعثة مجلس حقوق اإلنسان لألمم      ب، أنه  أعلن رئيس    .ف. أ نقال عن وكالة   6/6/2009الخليج،   وأضافت
المتحدة ريتشارد غولدستون، أمس، ان البعثة المكلفة التحقيق حول االنتهاكات التي ارتكبت أثناء المحرقة              

وقـال غولدسـتون فـي      . حزيران/في قطاع غزة، ستنظم جلسات عامة للضحايا في يونيو        " اإلسرائيلية"
نريـد ان يـستمع     "في غزة وجنيف، مضيفا     "  عامة قررنا إجراء جلسات  "مؤتمر صحافي عقده في غزة      

وأوضح أن هذه الجلسات ستشمل الضحايا في قطاع        ". المجتمع الدولي ألصوات الضحايا ويرى وجوههم     
غزة والمستوطنين جنوب القطاع، لكنه امتنع عن اإلدالء بأي تعليق عن العناصر التي جمعتها البعثة في                
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والضفة " إسرائيل"عثة كانت ترغب في تنظيم مثل هذه الجلسات في          وقال غولدستون إن الب   . إطار مهمتها 
  ".إسرائيل"لكن تبين أن ذلك أمر مستحيل بسبب رفض 

  
  حاخام يهودي أمريكي يدعو إلى قتل العرب .39

دعا حاخام يهودي أمريكي، إلى قتل العرب رجـاال ونـساء وأطفـاال، وتـدمير               :  غزة -ردينة فارس   
س فريدمان، في رد على سؤال عن كيفية معاملة اليهود لجيـرانهم العـرب              وقال الحاخام ماني  . مقدساتهم

أنا ال أؤمن باألخالقيات الغربية التي تقول ال تقتلوا المدنيين أو األطفال، وال تدمروا األماكن المقدسـة،                 «
 فريدمان،  وأضاف. »وال تقاتلوا أثناء األعياد وال تقصفوا المقابر وال تطلقوا النيران حتى يبدؤوا هم بذلك             

دمـروا مقدسـاتهم،    : الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخالقية هي الطريقة اليهودية       «في لقاء صحافي أن     
فعند تدمير مقدساتهم، سوف يتوقفون عن االعتقاد بـأن         ... واقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم    

ات إسالمية، من بينها مجلس     وقد قوبلت تصريحات فريدمان، بإدانة شديدة من منظم       . »الرب إلى جانبهم  
، وهو من كبريات المنظمات اإلسالمية األمريكية، الـذي أدان هـذه            )كير(العالقات األمريكية اإلسالمية    

التصريحات ودعا المجتمع األمريكي وسكان والية مينيسوتا إلى عدم السكوت عنها، معتبرا أنها دعـوة               
  »اإلبادة الجماعية للعرب«إلى 

6/6/2009عكاظ،   
 

   شهور8عجز الموازنة األميركية نحو تريليون دوالر في  .40
 أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس األميركي أمس، ان العجز في موازنة الواليات : رويترز–واشنطن 

. 2009 - 2008المتحدة قفز مقترباً من تريليون دوالر في األشهر الثمانية االولى من السنة المالية 
 بليون 984، بلغ )مايو(ونهاية ايار ) أكتوبر( حجم العجز بين تشرين االول واضاف مكتب الموازنة ان

 2008 - 2007دوالر، أي أكثر من ثالثة اضعاف العجز المسجل في الفترة ذاتها من السنة المالية 
 في المئة، مقارنة باألشهر الثمانية االولى من 18وتراجعت االيرادات نحو .  بليون دوالر319والبالغ 

  .ة المالية السابقةالسن
 تريليون دوالر، 1.8ورجحت تقديرات المكتب ان يقفز عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 

 -  2009 تريليون دوالر في السنة المالية 1.4وتوقع ان يتراجع إلى . مطيحاً بمستويات قياسية سابقة
  .  التي تبدأ في األول من تشرين األول المقبل2010

 بليون دوالر التي وافق 787يادة العجز إلى أسباب منها حزمة الحوافز االقتصادية البالغة وترجع ز
 بليون دوالر والذي قدم دعماً للمصارف 700عليها الكونغرس، وبرنامج انقاذ القطاع المالي البالغة 

  .والشركات األميركية المتعثرة لصناعة السيارات
6/6/2009الحياة،   

  
  لتحرير فلسطين " كيث دايتون"كتائب  .41

  فايز ابو شمالة. د
، ولن أصفهم كغيري بـالعمالء      "قلقيلية"لن أتهم سلطة رام اهللا بمالحقة وتصفية رجال المقاومة في مدينة            

للدولة العبرية، فهذا الحكم أتركه للتاريخ، وللحقائق والمستندات والوثائق التي تدلل على ذلـك، ولمئـات         
 والعرب الذين استدلوا على جوهر سلطة رام اهللا مـن خـالل الممارسـة               الكتاب والمفكرين الفلسطينيين  

والفعل، ولكنني سأناقش بصفتي عضو المجلس الوطني الفلسطيني بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر              
الفلسطينية، الذي دافع عن سلطة رام اهللا، واتهم حماس بافتعال المواجهة في مدينـة قلقيليـة، ويـستنكر                  
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وتـستنكر اللجنـة    : "على كتاب الرأي لدى األمة العربية والفلسطينيين وعيهم بالقضية، لتقول فيهم          البيان  
التنفيذية قيام أبواق إعالمية معروفة بعملية تهييج وتحريض هوجاء انطالقا من هذا االعتداء على قـوات                

ويال للتعبئـة ضـد     األمن الوطني، وسعي تلك األبواق لقلب الحقائق، وذلك في إطار سياسة استمرت ط            
مشروعنا الوطني، ومؤسساتنا الوطنية التي أقامها شعبنا، ويحميها بدمه وعرقه وجهـده، بينمـا سـعى                

  ".االحتالل طوال سنوات لتدميرها وتعطيل نموها ودورها
  :إن صح ذلك البيان فال بد من سؤال أعضاء اللجنة التنفيذية األسئلة التالية

 الذي تتحدثون عنه، وقد ضيعتم ما تبقى من فلسطين؟ هل هو مـشروع              أين هو مشروعكم الوطني   : أوالً
وعلى العصابة التي تلتف حوله؟ أم هو مشروع تهيئة األجواء لحكومة سالم فياض             " عباس"التغطية على   

  كي تحارب رجال المقاومة، وتقتل االنتماء المخلص لفلسطين؟ 
لتـصفية  " كيث دايتون "ب الجنرال األمريكي    عن أي مؤسسات وطنية تتحدثون؟ وهل صارت كتائ       : ثانياً

المقاومة الفلسطينية إحدى المؤسسات الوطنية المطلوب حمايتها بدم الشباب الباحث عن وظيفة؟ والـذي              
المعادل " كيث دايتون "يفتش عن مصدر رزق بعد أن ضيقتم عليه سبل الحياة الكريمة؟ أم صارت كتائب               

ئب شهداء األقصى، وكتائب الشهيد عز الـدين القـسام، وسـرايا            الموضوعي، أو البديل اإلسرائيلي لكتا    
  الجهاد، وكتائب أبو علي مصطفى؟

كيف، ومتى سعى االحتالل لتدمير وتعطيل نموكم، ودور مؤسساتكم التي اسـتجلبها عـن عمـد                : ثالثاً
حـتالل  وعودها على االرتزاق؟ ألم يقدم لكم االحتالل السالح، والعربات المصفحة؟ ألم يقـدم لكـم اال               

التصاريح للتنقل بين غزة والضفة الغربية؟ ألم ينسق معكم االحتالل زمان ومكان اقتحامه لمدن الـضفة                
الغربية؟ ألم يوصِ االحتالل بتقديم المال لكم من الدول المانحة؟ االحتالل صديقكم يـا أعـضاء اللجنـة                  

ن به مـن تغطيـة علـى تـصفية          الذي رفض ما تقومو   " ياسر عرفات "التنفيذية، واالحتالل عدو الشهيد     
  !.المقاومة، فقاموا بتصفيته كي تبقوا أنتم

من أين تتلقون رواتبكم، ومكافآتهم المالية، وبدل سفركم، واألموال الممنوحة لكم يا أعضاء اللجنة              : رابعاً
؟ "فياض"؟ وما هو مصدر مال حكومة       "سالم فياض "التنفيذية؟ وهل من مصدر تمويل لكم مغاير لحكومة         

" فيـاض "يف تسمون أنفسكم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتلقى أموالها من حكومة              فك
  في هذا الموقع؟) إسرائيل(الذي اشترطته 

إن صح بيانكم يا أعضاء اللجنة التنفيذية فإنه ال يمثل روح شعب اغتصبتم دمه، وجراحه، وعذاب أسراه                 
ثلي منظمة التحرير، أنتم يا أولئك قد أمسيتم اللجنة التنفيذية لمنظمة           لتصيروا أنتم بشخوصكم، ودوركم مم    

التمرير لتصفية القضية، أو التبرير لذبح المقاومة، أو التزوير للتاريخ الفلسطيني المقاوم، بيانكم كالم تافه               
ـ                 ين لمجموعة فقدت قيمتها، وكالمك مهمل لزمرة تهاوت، بيانكم قزم صادر عن أفراد يرتفع شـأنهم ح

نتناول بيانهم بالتعليق، ونقدمه للقارئ العربي الذي أصدر حكمه عليكم من زمن، وقد أيقـن أن أقـوالكم                  
تعبد الطريق للمستوطنين، وأفعالكم تتالقى مع المحتلين، وال عالقة لكم مـن قريـب أو بعيـد بـشعب                   

  . فلسطين
  .نوأنزل اهللا السكينة على روحك يا قائد روابط القرى، يا مصطفى دودي

  6/6/2009صحيفة فلسطين،  
 

 تعريب الوساطة والوسيط: حوارات القاهرة  .42
  عريب الرنتاوي

بـين  " الفجـوة " الفلسطيني ، توقف عن      -ما كُتب أو قيل عن تعثر الحوار الفلسطيني         ) أو جميع (معظم  
اه لعـدم   الفريقين المتحاورين ، بعضه رد اإلخفاق لتعنت حماس وارتباطاتها اإلقليمية ، وبعضه آخر عز             
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جدية فتح وارتهان رام اهللا لشروط الرباعية الدولية ، وآخرون وزعوا المسؤولية بالتساوي على الفريقين               
  .الذي يرعى الحوار ويقوم بتسهيل مهمة المتحاورين" الوسيط"، لكن القليل كتب وقيل عن مسؤولية 
ن الفلسطينيين ، بتفويض من رام      بالتوسط بين الفريقي  " وكالة حصرية "والحقيقة أنه منذ أن اعطيت مصر       

ثانيا ومصادقة مجلس األمن ثالثا ، بدا واضحا أن األمـر           " عرب االعتدال "اهللا أوال ، ودعم متحمس من       
ـ      ، إلى الرغبة في ضمان أن تكون نتائج        " حكاية الدور اإلقليمي  "يتخطى مجاملة مصر ومراعاة شغفها ب

  .عتدال العربي ومقتضياته وحساباتههذا الحوار متساوقة مع الوجهة العامة لخط اال
وساطات "، مفضلة عليها    " الوكالة الحصرية "يومها ، لم تُبد أطراف عربية وفلسطينية عدة ارتياحها لهذه           

، بيد أن الرياح في حينها لم تهب بما اشتهته سـفن            " عربية جماعية "أخرى ، قطرية وسورية وسعودية و     
وميله لتفضيل مصلحة فريـق  " عدم نزاهته"الوسيط و" انحياز"ل عن   هذه األطراف ، ولقد قيل الحقا ما قي       

  .وترجيح مواقفه على مواقف الفريق اآلخر وعلى حساب مصالحه
شهدت تبدالت وتغيرات خالل األشهر الماضية ، أسفرت عـن          " المتحاورين"و" الوسيط"لكن العالقة بين    

 تعبيرا عن تغير في موقفه أو موقعه ، بل رغبة           انتقال األول إلى تبني مواقف ومقاربات أكثر توازنا ، ال         
منه في إنجاح الحوار ، حفاظا على مصلحة المتحاورين ومن يمثلون ، وصونا لهيبة الوسـيط ومكانتـه                  

  .التي تعرضت وتتعرض لوابل من سهام النقد والتطاول البالغ أحيانا حد التجريح
 ومواقعهم ، فإن انقضاء كل هذا الوقـت         على أية حال ، وبصرف النظر عن اختالف مواقف األطراف         

والجوالت من الحوار من دون أن يصل المتحاورون إلى نتيجة ، يطرح السؤال مجددا ال علـى جديـة                   
على إتمام المهمة أيضا ، ليس من موقع التـشكيك فـي            " الوسيط"المتحاورين فحسب ، بل وحول قدرة       

وأهميـة  " قدرتـه "ك ، بل ومن موقع التساؤل حول        نزاهته أو حياديته ، مع أن الكثيرين يشككون في ذل         
  .األوراق التي بحوزته

وطالما أن المهم هو إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني التي يطالـب بهـا                 
الرئيس أوباما ، فإن الحاجة والمصلحة والضرورة تقتضي التفكير في نقل           ) وآخرهم(الجميع ، بمن فيهم     

  .تكون اليد المصرية واحدة منها بالضرورة" أياد عربية"إلى " اليد المصرية المنفردة"الوساطة ، من راية 
ولهذا نقترح أن تبادر مصر من انتظار أو تردد إلى طلب العـون الـسعودي والـسوري ، إن كانـت                     

رعاية ثالثية لهذا   ، وأن تدعو ل   " التوسطي"المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي المحفّز للدور المصري         
الحوار ، فيمتلك الوسيط والحالة كهذه ، القدرة على تحييد الخالفات العربية ، وتكون بيده كافـة األوراق                  
التي تمكنه من دفع عجلة الحوار والمتحاورين ، وتوفير شبكة أمان وضمانات لهم تمكـن مـن إنجـاز                   

" ال"دور هذا الفريق الفلسطيني أو ذاك أن يقـول          االتفاق أوال ، وإنفاذه على األرض ثانيا ، وإذا كان بمق          
  .للوسيط العربي" ال"للوسيط المصري ، فال أحسب أنهما أو أي منهما قادر على قول 

قد يقال بأن الخالفات العربية البينية ، ومن ضمنها خالفات دمشق مع كـل مـن الريـاض القـاهرة ،                     
ة لها ، وأن فكرة كهذه ستنقل المزيد من الخالفـات           وباألخص مع األخيرة ، ستجد في اللجنة الثالثية حلب        

العربية إلى الساحة الفلسطينية ، بدل أن تنقّي األخيرة من خالفاتها واصطراعاتها ، وهذه بالطبع مخاوف                
ال يمكن التقليل من شأنها ، لكن ما نحن على يقين منه كذلك ، هو أن الخالقـات العربيـة واإلقليميـة                      

نية واستقرت على مسرحها من دون تنتظر تشكيل لجنـة وسـاطة كهـذه ، وأن                تسربت للساحة الفلسطي  
استبعاد بعض الدول عن أدوار من هذه النوع ، قد يتسبب في إثارة بعض المشاكل والحساسيات ، فـي                   
حين أن عمال جماعيا عربيا لرأب الصدع الفلسطيني سيوفر حافزا قويا للنجاح ، وربما يكـون مـدخال                  

  .ت بين العواصم العربية المنقسمة على نفسهالحوارات وتوافقا
الحوار الفلسطيني مطلوب وضروري ، وقد ثبت أن طرفا عربيا واحدا لن يكون بمقدوره إنجاز المهمـة                 
منفردا حتى وإن تحلى بأعلى درجات النزاهة والحيادية وهو ما ليس متوفرا في أي وساطة عربية على                 
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تعريـب الوسـاطة   "ز المأزق وتخطي االستعـصاء هـو فـي    اإلطالق ، لذلك فإن أفضل الطرق لتجاو     
  ".والوسيط

  6/6/2009الدستور، 
  

  كما يراها أوباما " الفرصة الكبرى" .43
  ناحوم برنياع

في جامعة القاهرة اجتمعنا ستة صحافيين كبار من الصحف         ) اول من امس  (في ختام خطاب اوباما امس      
. ، حول طاولة مستديرة في غرفة جانبيـة       "احرونوتيديعوت  "في ارجاء العالم االسالمي، وانا، مبعوث       

  . الرئيس طلب منحنا مقابلة
. السوري لم يأت بعد ان سمع بانه دعي صـحافي مـن اسـرائيل             . في المجموعة االصلية كانوا ثمانية    

اللبناني، سركيس، جلس معنا جميعا في مقدمة القاعة، ولكن عندما فهم من أين أتيت ومن أمثل تخلى عن                  
  .  وهربالفرصة

جي السعودي، فهمي هويـدي     قوكان هناك جمال خاش   . اآلخرون تلقوا القضاء بشرف، بل بعضهم بفرح      
ومجدي جالد المصريان، وفاء عمرو الفلسطينية، شهناز حبيب الماليزية وارمورتي االندونيسي، اللـذان             

  .اما من لقاءات سابقةانا كنت الوحيد الذي عرف اوب. نقلهما االميركيون كل الطريق من الشرق االقصى
في اللقاء الحميمي هو شخص آخر، اكثر انطواء، يحاضر في مذهبه           . من على المنصة، بدا اوباما المعا     

وهو ال يغازل سامعيه مثل كلينتـون       . كمعلم في مدرسة، ينصت لغيره، ضالع في التفاصيل، يجتهد ليقنع         
  .دحبيب وبار: بالمعنيين" كول. "او يجتهد لتسليتهم مثل بوش

  ".هو ال يؤسر منك. "، قال لي منذ زمن غير بعيد شخص عمل معنا"اوباما يأسرك"
. خلفه وقف رئيس طاقم البيت االبيض رام عمانويل       . جلس على الكرسي الفارغ الوحيد، بانتظار الحديث      
  . الرئيس لم يكن بحاجة الى مساعدتهم. كبار مسؤولي البيت االبيض جلسوا في زاوية الغرفة

ليس بسبب كثرة الفضول، بل بسبب ان االهتمام بالمسألة الفلسطينية          .  الفلسطينية اغرقت الحديث   المسألة
  . من ال يسأل سيشتبه به كعميل. هو واجب في الصحافة العربية

قبـل  . نتنياهو تسلم منصبه منذ شهرين فقط     . "اوباما طلب وقتا  . وفاء الفلسطينية سألت متى سيأتي الحل     
أعرف ان الموضـوع صـعب      . ع عباس، ولم التق بعد مع كل الزعماء في المنطقة         بضعة ايام التقيت م   

ولكني وعدت في حملتي االنتخابية بان اتوجـه فـي هـذا    . على الجميع، صعب ايضا من ناحية سياسية     
  . الموضوع فورا وهكذا فعلت

الجميع لماذا الحل هـو     ال يمكننا ان نفرض حال، ولكن الننا اقل تدخال من ناحية عاطفية يمكننا أن نقنع                "
  . أمر هام

عنـدما يحـصل شـيء      . للمفاوضات في الشرق االوسط توجد وتيرة خاصة بها       . لن اذكر جدوال زمنيا   "
ليس كالمـدعي   . وطرق بخفة على الطاولة   ". ما اريده هو ان يكون هناك احساس بالتقدم       . الجميع يعرف 

  .  بل كمعلم-العام في المحكمة 
. سأل كيف يعتزم اوباما معالجة حكومة نتنياهو وكيف يعتزم معالجة حمـاس           الصحافي المصري الجالد    

مـع القـوة   . ال ينبغي التنكر لـذلك . "، قال اوباما"واضح أن لحماس تأييد معين في الجمهور الفلسطيني    "
  ". ينبغي أن تأتي المسؤولية

ف باالتفاقـات الـسابقة    وقف العنف، االعترا-وعاد وكرر الطلب من حماس االستجابة للمطالب الثالثة  
  .واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود

مرتان عندما كنت سناتورا ومرة واحدة في البيت        "، قال،   "التقيته ثالث مرات  . "وعندها انتقل الى نتنياهو   
النه يتسلم منصبه للمرة الثانية، فانـه  . وجدت رجال مثقفا جدا، رجل محادثة، رجل اعالم كامل . االبيض
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استغرقه وقت كي يشكل ائتالفا،     . ا من احساس تاريخي حقيقي تجاه المهمة التي يقف امامها         يعمل انطالق 
  ".االمر الذي يدل كم هي الساحة السياسية في اسرائيل معقدة وكثيرة المصاعب

عندما تطلق كل يوم صواريخ ضد مواطني اسرائيل يمكن ان نفهم لماذا فقد االسرائيليون ثقتهم فـي أن                  "
  ". ن واالعتراف من العالم العربييحظوا باالم

يحتمل أن تقع في يده     . اعتقد أن نتنياهو يعترف بالحاجة االستراتيجية لتحقيق السالم في الشرق االوسط          "
فقط نيكسون المناهض للشيوعية كان بوسـعه ان  . فرصة ما كانت لتقع لزعيم من حزب العمل او اليسار    

  ".يفتح ابواب الصين
  . ان نتنياهو ما كانوا ليصوغوا الرد بشكل اكثر طالقةيخيل أن الناطقين بلس

سألته لماذا لم يحذر في خطابه ايران من أن استمرار تطوير السالح الذري من شـأنه ان يـدخلها فـي                     
  . مواجهة عسكرية مع الواليات المتحدة

وقـف  وعليـه فـان     . "، قـال  "السالح الذري في ايران سيعرض استقرار المنطقة بأسرها الى الخطر         "
وليس فقط بسبب المواجهة مع     .  بما في ذلك ايران    -هو مصلحة الجميع    . المشروع هو مصلحة أميركية   

  ". اسرائيل
على جدول االعمال توجد مواضـيع اخـرى        . وعليه فنحن نتوجه للحديث مع ايران دون شروط مسبقة        "

ة ولكني ال اسـتبعد امكانيـة       وكما قلت، انا ملتزم بالدبلوماسي    . ولكن النووي هو االكثر حساسية والحاحا     
  ". وسائل اخرى

فهـل  . سألته لماذا لم يتحدث صراحة عن الحاجة الى التطبيع في العالقات بين اسرائيل والعالم العربـي               
  تراجع عن مطلبه؟ 

مهم ايـضا   . مهم جدا تعزيز االحساس بان المنطقة بأسرها تتحمل المسؤولية عن حل النزاع           . ال: "اجاب
يليون بانه عندما يقدمون الحلول الوسط فانهم ال يحققون السالم فقـط بـل يعـززون                ان يعرف االسرائ  

  ".امنهم
اذا ما فتحـت    . اسرائيل هي دولة قوية اقتصاديا    : وقد سار بعيدا في رؤيا الشرق االوسط الجديد خاصته        

 باستثمارات  الفلسطينيون سيتمتعون . امامها ابواب التجارة في الخليج فانها ستصل الى ازدهار اقتصادي         
  ".ولكننا ال نزال بعيدين. انا ارى هنا فرصة كبرى: "وقال. الشتات الفلسطيني

اوباما اجاب باقوال قاطعة عن عمق العالقة بين الواليات         . فهمي المصري طلب ان يضغط على نتنياهو      
.  اميركـا  سألني كم من سكان اسرائيل ولـدوا فـي        . عالقة تاريخية، ثقافية، سياسية   . المتحدة واسرائيل 

  . افتراضه كان ان الحديث يدور عن قسم كبير من السكان
يوجد . الفلسطينيون ايضا لم يتحدوا بعد حول خطة واحدة       . "، قال "نتنياهو لم يتمكن بعد من بلورة سياسة      "

  ". سيكون من السذاجة االعتقاد بان الحل سيتحقق في المدى الفوري. جدال كبير بين فتح وحماس
ال . الفلسطينيون ايضا ينبغي أن يتوصلوا الى قرارات صعبة       . االستيطاني هو قرار صعب   تجميد النشاط   "

  ". يمكننا أن نفعل ذلك بدال عنهم
من جهـة الجميـع     . يوجد نهج عدمي تجاه الواليات المتحدة     "، قال،   "في الشرق االوسط  . "وعندما ابتسم 

حل المشكلة الفلسطينية او لماذا لم نفـرض        من جهة اخرى يتذمرون لدينا في أننا لم ن        . يريدون اال نتدخل  
  ". وال احد يقوم بالجهد بنفسه-الجميع يشكون . حقوق االنسان
  . هل خدعوا عرفات. ما هو درسه من الفشل في كامب ديفيد. المصري أصر

انا ال اعرف الكثير من االمور، بما في ذلك امـور           . "، قال اوباما  "شيء واحد تعلمته منذ انتخبت رئيسا     "
  .ما يهمني هو كيف نتقدم اآلن. يلت في حضرتي، ناهيك عن امور قيلت قبل عشر سنواتق
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ولهذا من المهم ان يخلق الجمهور االسرائيلي مجـال         . الزعماء ال يمكنهم ان يعملوا دون دعم جماهيري       "
م وعليه فمـن المهـم ان يـدع       . مناورة لحكومته حين يدور الحديث عن مسألة مثل اقامة دولة فلسطينية          

  ". الجمهور في الدول العربية التطبيع مع اسرائيل
ليس معنيا بـالحوار مـع   : جواب اوباما كان قاطعا ". القاعدة"السعودي سأل عن موقفه من منظمات مثل        

  . منظمات هدفها قتل النساء واالطفال
طـرابلس،  عنواني ليس هم بل الشاب من الطبقة الفقيرة في القاهرة، في غزة، في دمشق او في                 : "وقال

يمكنك ان تكون مخلصا لدينك، آلرائك، ولكن محظور        : رسالتي اليه هي  . الذي ال يزال يبحث عن طريقه     
اذا ما نجحـت    . اذا كنت ترى ظلما، حاول ان تصلحه ليس بالعنف بل باالقناع          . عليك ان تضر اآلخرين   

  ". في الوصول الى قلب هذا الشاب، فلعلنا نكون قد حققنا فارقاً
لم يسبق لـي  . اريد أن ارى االهرامات: "في النهاية قال اوباما بتعب ما، بشبه توسل  . ة واكثر جلسنا ساع 

  ". أن رأيت االهرامات
طرحت . اجتمعنا كلنا حوله، في صورة تذكارية     . للحظة فكرت كم هو شاب وكم قليال ما رأى من العالم          

  . فوعدني بان يزوره. للسياسيفهو يمكنه ان يعطي درسا مشوقا : عليه اال يتنازل عن أبو الهول
  

  "يديعوت احرونوت"
 6/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  :كاريكاتير .44

 

  
  

6/6/2009القدس، فلسطين،   
  


