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 الفلسطينيجهود إنهاء االنقسام ي القاهرة لبحث يلتقي عمر سليمان ف مشعلخالد  .1
 اًوفـد ، أن    غزة  مراسلها من   القاهرة، فتحي صباح    من جيهان الحسيني  عن،  9/6/2009الحياة،  ذكرت  

وصل إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل تلبية لـدعوة مـصرية،            " حماس"من حركة   
ووصفت مـصادر   . لمخابرات المصرية الوزير عمر سليمان    وكان مفترضا أن يلتقي مساء أمس رئيس ا       

آن األوان أن ينتهي االنقسام وإسدال الـستار    ": "الحياة"، وقالت لـ    "المحورية"مصرية مطّلعة الزيارة بـ     
  ".على هذه الصفحة

نسعى الى : "أحداث قلقيلية، اكتفت باإلجابة" حماس"وردا على سؤال ان كانت مصر ستبحث مع وفد 
: ، مضيفة"كل العقبات التي قد تحول أو تقف عقبة أمام إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينيةتذليل 

ننسق مع الدول العربية ونجري اتصاالت مع كل األطراف الستمرار التواصل والتشاور بما يدعم "
لزمن، ولفتت إلى أن مصر في سباق مع ا". الحوار ويكفل نجاحه بإنجاز مصالحة وطنية حقيقية

خصوصاً خالل األسابيع الجارية من أجل تأمين توقيع اتفاق للمصالحة في السابع من الشهر المقبل، 
موضحة بأن الجهود المصرية ستتواصل بعد التوقيع على االتفاق لمتابعة والمساعدة في تنفيذه على 

  . األرض وتذليل أي عقبة تواجهه
ت اإليجابية التي صدرت حديثاً من اإلدارة األميركية ودعت المصادر إلى ضرورة التعاطي مع اإلشارا

الجديدة التي تقدم يدها لعملية السالم، في اشارة إلى الحديث عن دولة فلسطينية وضرورة وقف 
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االستيطان وحل الدولتين، داعية إلى ضرورة انتهاز هذه الفرصة السانحة للسالم بإنهاء االنقسام، 
  . القضية الفلسطينية برمتهاومحذرة بأن استمراره يهدد بضياع

إن مشعل سيطرح في القاهرة موضوع المالحقات التي " الحياة"واكدت مصادر فلسطينية في دمشق لـ 
، في "برنامج دايتون"بهدف تفكيك المقاومة وفق " حماس"تقوم بها حكومة سالم فياض بحق عناصر 

ر فلسطينية اخرى ان مشعل سيلتقي وكشفت مصاد. اشارة الى المنسق االمني االميركي كيث دايتون
  .الرئيس االميركي السابق جيمي كارتر في دمشق نهاية االسبوع

إن العنوان األساسي لزيارة الوفد إلى " الحياة"ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ " حماس"وقال القيادي في 
اون مع السلطات وقف ما يجري في الضفة من استهداف لكوادر الحركة إلى حد التع"القاهرة هو 

، الجناح العسكري للحركة، الفتاً إلى أن "ية الستهداف أبناء المقاومة وكتائب عز الدين القسامسرائيلاإل
  .هذا البند هو على رأس أجندة اللقاء الذي من المفترض أن يكون عقد مساء أمس مع سليمان

المصالحة التي تبذلها مصر، ولفت إلى أن األحداث األخيرة التي جرت في الضفة باتت تهدد جهود 
سابقة خطيرة للغاية تضعها في مصاف "ووصف ما قامت به أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة بأنه 

، مشدداً على "لذلك أكرر بأن األمر خطير جداً: "واضاف". قوات االحتالل أو قوات لحد في لبنان سابقاً
انية لبحث موضوع آخر، في إشارة للحوار ضرورة معالجته بشكل صحيح، وإال فلن تكون هناك إمك

ال بد من حل جذري ومباشر، وال بد أن يحصل وفد حماس في القاهرة على إجابة : "الوطني، وقال
 ".واضحة وقاطعة ونتيجة حاسمة قبل أن يعطي إجابات أخرى تتعلق بأي قضية أخرى

يو بي آي، أن    وعن وكالة   ،   غزة  مراسلها من    ضياء الكحلوت   عن ،9/6/2009 العرب، قطر،    وأضافت
المـصرية الرسـمية أن     " الشرق األوسط "خالد مشعل، وذكرت وكالة     ) الثالثاء(عمر سليمان يلتقي اليوم     

سليمان ومشعل سيبحثان إنهاء االنقسام الفلسطيني بما يفسح المجال أمام توقيع االتفاق النهائي للمصالحة              
  .يد الطريق للعملية السياسية يوليو المقبل لتمه7الفلسطينية في القاهرة في 

إن اللقاء يأتي انطالقا من حرص مصر علـى         : قوله" رفيع المستوى "ونقلت الوكالة عن مسؤول مصري      
إنهاء االنقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، في ضوء الخطاب السياسي األميركي الجديد والذي يمهد               

  .قة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةالستئناف العملية السياسية وتحقيق السالم في المنط
إن القاهرة ستدعو خالل األيام المقبلـة أعـضاء         : بحركة فتح قوله  " مسؤول رفيع "كما نقلت الوكالة عن     

ـ      التي تم تشكيلها في أول جولة للحوار، لتقديم ردود بشأن القـضايا             5لجنة الحوار الوطني الفلسطيني ال
  . يوليو المقبل5ي إلنهائها قبل الخالفية على طاولة الحوار الوطن

 أعضاء ويرأسه القيادي البارز في الحركة محمود الزهار،         4وأوضح مسؤول أمني أن وفد الحركة يضم        
والدكتور باسم نعيم والناطق باسم الحكومة طاهر النونو وعدداً من قادة الحركة، فيما ضم وفد الخـارج                 

  .زوق ومحمد نصرمر رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وموسى أبو
  

 "خريطة الطريق" تنفيذ البند األول من "إسرائيل"وعلى .. قمنا بواجبنا: عباس .2
الرئيس الفلسطيني  أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 9/6/2009القدس العربي، نشرت 

ذا ما إ "إسرائيل"كد االثنين استعداد وجاهزية السلطة للشروع في مفاوضات فورية مع أمحمود عباس 
ي سرائيلوباما، والتزمت حكومة رئيس الوزراء اإلأ باراك األمريكيليها من قبل الرئيس إتمت الدعوة 

وقال عباس للصحافيين عقب  .بنيامين نتنياهو بوقف االستيطان وفق خطة خارطة الطريق األمريكية
نحن ال نضع شروطا " االثنين  الفلسطينية التي بدأتاألراضيتفقده قاعات امتحانات الثانوية العامة في 

 بالتزامات خارطة الطريق التي إسرائيل تفي أن جديدة وما نريده هو أشياءمسبقة للمفاوضات وال نخترع 
منية المتعلقة بنزع يفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها وخاصة األإشدد على  و."قبلتها قبل سبع سنوات
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منا هو األمن واالستقرار والحمد اهللا األمن متوفر واالستقرار المطلوب "سالح الفصائل الفلسطينية، وقال 
  ." أن تقوم بواجبهاإسرائيلقائم، وبالتالي على 

من جهة أخرى أعرب عباس عن أمله في أن تشكل امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية التي بدأت أول 
 . للوحدة الفلسطينيةافياً إضأيامها االثنين بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة عامالً

 الرئيس محمود عباس قال أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 9/6/2009الحياة، وأضافت 
 في "النمو الطبيعي" المفاوضات وقف النشاط االستيطاني، بما فيه ما يسمى إلى انه يشترط للعودة أمس

، وترفض حل الدولتين، فعلى )ميد االستيطانتج( ترفض هذا إسرائيل كانت إذا": ضافأو. المستوطنات
 قبل العودة إلى المفاوضات تنفيذ البند األول من خطة إسرائيلالمطلوب من ": ضافأو ."ماذا سنتفاوض

خريطة الطريق الذي يتضمن وقف كل النشاطات االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، وإزالة البؤر 
  ."29/9/2000دس، والعودة إلى حدود االستيطانية، وإعادة فتح مؤسسات الق

  
   ترفض استئناف مفاوضات الوضع النهائي"إسرائيل": عريقات .3

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن عدم .  قال د:أريحا
نها ترفض استئناف ية بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق يعني أسرائيلالتزام الحكومة اإل

القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألمن، : مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا
جاء ذلك خالل لقاء عريقات مع مدير عام دائرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .واإلفراج عن المعتقلين

  . السلطة الوطنية سيرجي كوزلوففي وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشيين، وممثل روسيا لدى
  8/6/2009وكالة وفا، 

  
   مؤتمر موسكو ضرورة ملحة وليس حاجة:المالكي .4

 مؤتمر موسكو للسالم يعتبر ضرورة ملحة إن" رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، .قال د: رام اهللا
 وإنهاء المعاناة  إطالق مفاوضات السالم وبث األمل في المنطقةإعادةوليس حاجة، وذلك من أجل 

 من تضخيم للموضوع "إسرائيل" ما تقوم به أن، مشددا على "يسرائيلالفلسطينية والصراع الفلسطيني اإل
  .يسرائيلالنووي اإليراني هو محاولة لحرف األنظار عن أساس الصراع في المنطقة وهو االحتالل اإل

جي فيرشين، مدير عام إدارة الشرق ، مع سيرأمسجاء ذلك خالل اجتماعه في مقر الوزارة بالبيرة، 
  . في وزارة الخارجية الروسيةأفريقيااألوسط وشمال 

وجدد المسؤول الروسي دعم بالده لحل الدولتين وضرورة التوصل لحل دائم وعادل وشامل يضمن 
  .االستقرار والتنمية في المنطقة

 9/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  اصلة الستكمال مسيرة الحواراالتصاالت مع الجانب المصري متو: هنية .5
 رئيس الوزراء المقال  أن محمد البابا،غزةنقالً عن مراسلها في  9/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 

إسماعيل هنية أكد أن االتصاالت مع الجانب المصري الستكمال مسيرة الحوار الوطني الذي بدأ من 
على أعلى المستويات القيادية بين مسؤولين  إلى وجود اتصاالت القاهرة متواصلة ولم تنقطع، مشيراً

بمدرستي بشير الريس " التوجيهي"وقال هنية خالل تفقده قاعات امتحانات  .مصريين وقيادات الفصائل
  . مع فتح وآخر مع حماس في األراضي المصرية مرتقباًوخليل الوزير بغزة، أمس، إن هناك اجتماعاً

ار الشعب اللبناني، مؤكداً أن حكومته تبارك أية انتخابات نزيهة، وحول االنتخابات اللبنانية حيا هنية خي
  .وتبارك القرار الشعبي في أي بلد كان تعبيراً عن حرية الرأي والقرار
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إن ما جرى في الضفة يلقي بظالل وخيمة على الحوار، : وإزاء ما جرى في مدينة قلقيلية مؤخراً قال
  .الفاتمتمنياً نجاح االتصاالت الرامية لحل الخ

وأكد هنية أن الخالف الفلسطيني استثنائي واالنقسام ليس األصل، وأن الشعب ال بد أن يتوحد بجهود 
  .المخلصين

ي سرائيلوتعقيباً على استشهاد أربعة فلسطينيين شرق غزة صباح أمس، أوضح هنية أن القصف اإل
 الفلسطينية نحو تهدئة متبادلة المستمر تأكيد على العدوانية تجاه قطاع غزة، وعدم احترام التوجهات
  .ومتزامنة ومحاولة لتعكير الصفو، خاصة مع حلول امتحانات الثانوية العامة

وردا على سؤال للصحافيين حول خطاب أوباما أكد هنية أن الشعوب العربية بانتظار خطوات عملية بعد 
  .هذا الخطاب

إسماعيل هنية تفقد  أن اهللا  عال عطا،غزةنقالً عن مراسلتها في  9/6/2009السبيل، األردن، وأضافت 
ية وشنها سرائيلبالرغم من التحليق المكثف والمتواصل للطائرات الحربية اإلامتحانات أكثر من لجنة 

إن عقد االمتحانات الثانوية العامة في القطاع بعد : " وقال،غارات وهمية في أنحاء متفرقة من المدينة
ا الشعب وقدرته على مواصلة الحياة وقدرته على البناء ومواجهة الحرب يأتي تأكيداً على عظمة هذ

  ".التحديات والعطاء رغم قصف مقاره ومدارسه ومجالسه
  

  اإلعمارالقيادة مستعدة لقبول تشكيل حكومة وحدة برئاسة حماس تلتزم باالتفاقات وتعيد : عريقات .6
دائرة المفاوضات في منظمة  صائب عريقات رئيس . دأعلن : منتصر حمدان- رام اهللا ،بيت لحم

 أنالتحرير استعداد القيادة للقبول بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء من حركة حماس على 
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية وان تلتزم إلجراء في قطاع غزة والتحضير اإلعمار إعادةتتولى مهام 

 قال أمس لقاء خاص بثته فضائية القدس مساء وفي. باالتفاقيات الموقعة وبالتزامات منظمة التحرير
 باسم الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية أقدمهلدينا عرض "عريقات 

 إعمار إعادة األولى، أساسيتينيكون فيه رئيس الوزراء من حماس حيث تقوم هذه الحكومة بمهتمين 
التشريعية والرئاسية في موعدها مع االلتزام باتفاقيات والتزامات قطاع غزة والثانية التحضير لالنتخابات 

من العيب علينا كفلسطينيين اننا لم نبن حجرا واحدا في غزة في حين هناك "وتابع ". منظمة التحرير
 عريقات استعداد القيادة لقبول أعلنكما  ".اإلعمار بإعادةمواطنون مشردون في العراء ينتظرون البدء 

  . بين حركتي حماس وفتح بموافقة مصريةإليهيجري التوصل أي اتفاق 
 9/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  إعمار غزة عبر األمم المتحدة: عريقات .7

 دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
لبدء بإعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن إعادة صائب عريقات األمم المتحدة لتحمل المسؤولية كاملة في ا

، وبرنامج األمم المتحدة )األونروا(اإلعمار يجب أن تكون من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
وقال لدى استقباله مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق ). UNDP(اإلنمائي 

 بعدم منع إسرائيلبرر لعدم وجود إجماع دولي، إللزام إنه ال يوجد م"األوسط روبرت سيري أمس 
أولوية الرئيس محمود عباس تتمثل " وأضاف". مؤسسات األمم المتحدة من البدء في إعادة إعمار غزة

  ".بالبدء الفوري بإعادة إعمار غزة
  7/6/2009، ، السعوديةالوطن
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   ال تغضب مصرأنانصح حماس : عمرو .8
 نبيل عمرو في فضائية الفلسطينية المقربة من ]السلطة لدى مصر[ل السفيرقا: "معا" وكالة - بيت لحم

 مستوى في أعلى على اآلن تغضب مصر فالقضية الفلسطينية مطروحة أالانصح حماس "حركة فتح 
ن ال تسيء فهم أدارت الحوار بمسؤولية وامن وتوازن وعلى حماس أن مصر أكد عمرو أو "العالم

ن زيارة إوقال عمرو  ".نجاح المسعى المصري في راب الصدعالمبادرات إلالهدوء المصري وان تقدم 
 تقراها جيدا وان تستجيب أنعلى مستوى وعلى حماس أمشعل للقاهرة رسالة مصرية على ] خالد[

  ". لم يعد محتمالأمر معادلة حوار ثم حوار ثم حوار دون اتفاق أنبسرعة للمبادرة المصرية وان تفهم 
  8/6/2009وكالة معاً، 

  
  فتح أعاقت الحوار لتهيئة األجواء لتصفية المقاومة: شهاب .9

محمد شهاب إن حركة فتح حاولت إعاقة الحوار لتهيئة األجواء لتصفية المقاومة في .قال النائب د :غزة
أن ال معنى ألي حوار فلسطيني في ظل استمرار جرائم "الضفة الغربية والتهرب من التزاماتها، مؤكداً 

واعتبر شهاب في كلمته التي ألقاها خالل  ".س ضد المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربيةأجهزة عبا
جرائم أجهزة عباس "مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حماس مساء أول من أمس في معسكر جباليا أن 
لحكومة ودعا شهاب ا ".في مدينة قلقيلية تدلل على أنها أجهزة متصهينة تعمل لصالح االحتالل الصهيوني

الفلسطينية إلى تنفيذ حكم اإلعدام الصادر من قبل المحكمة العسكرية في قطاع غزة بحق العمالء الذين 
ودعا شهاب أهل الضفة لمواصلة معركة الدفاع عن شرف  .ارتكبوا جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني

  ".رغم الخيانة التي تمارسها أجهزة عباس"المقاومة في الضفة الغربية 
  7/6/2009يفة فلسطين صح

  
  بحر يطالب بتقديم عباس وفياض لمحكمة وطنية .10

أحمد بحر إلى تقديم الرئيس . دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د:  سمير حمتو-غزة 
سالم فياض لمحكمة وطنية فلسطينية بتهمة ما وصفها . الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه د

وأكد بحر أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة األمن  .لشعب الفلسطيني ومقاومتهارتكاب الخيانة بحق ا
الفلسطيني بحق المقاومين في قلقيلية تأتي في سياق التطبيق العملي للشق األمني لخريطة الطريق التي 

  .ألمريكاأعلن عباس عن تمسكه بها في زيارته األخيرة 
ت من المناصرات لحركة حماس في غزة وذلك تنديداً جاء ذلك خالل مسيرة نسوية شاركت فيها المئا

  .بمقتل عناصر كتائب القسام في مدينة قلقيلية على يد األمن الفلسطيني
اعتبر بحر أن خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي ألقاه من القاهرة إلى العالم اإلسالمي بمثابة و
 ال يمكنها أن تقبل بوقف االستيطان وإقامة "ئيلإسرا"، مؤكداً أن "دغدغة للعواطف وضحك على اللحى"

  ".دولة فلسطينية كما يحلم الفلسطينيون
   7/6/2009الدستور 

  
  أحداث قلقيلية تطبيق عملي لخارطة الطريق: الرمحي .11

محمود الرمحي أحداث . وصف أمين سر المجلس التشريعي، النائب د :فاطمة الزهراء العويني - غزة
ها تطبيق عملي لخارطة الطريق التي تنص على مطاردة ومالحقة المقاومين،  قلقيلية بالمخجلة، وأن
هذه الخطوات لن تكون لصالح أمن السلطة أو المواطنين وإنما تهدف لتصفية " :لحساب االحتالل، قائال

على من يقوم بهذه الحمالت أن يفكر بما " :"فلسطين"وأضاف الرمحي في تصريح خاص لـ ".المقاومة
فلو كان صانعو السياسة (..) ه فقط يؤذي أبناء شعبه ويمس بالمقاومة وال يحصد أي نتيجةينفذه ألن
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 سنة من أوسلو وتطبيق االلتزامات الفلسطينية فان 16الفلسطينية حكماء العتبروا من الماضي، فبعد 
ي الضفة ول أمني فلسطيني فؤوتعقيباً على تصريحات مس ".الحقوق تتراجع فهم لم يحققوا لشعبنا شيئاً

ال نستبعد أن " :الغربية المحتلة بين فيها أن الضربة القادمة ضد المقاومة ستكون في الخليل، قال الرمحي
فهناك مالحقة لمطلوبين في طولكرم ربما هم حالياً يستطيعون تحقيق ما (..) تكون الضربة في  أي مكان

  ".يعتقدون أنه مكاسب ولكن على المدى البعيد لن يحققوا شيئاً
وأوضح الرمحي أن المجلس التشريعي بالتعاون مع عدد من المؤسسات والقنصليات بصدد الشروع في 
تنظيم حملة وطنية شاملة لوقف االعتقال السياسي، معتبراً أن ما يحدث في الضفة سيؤدي باألهالي 

  .لالنفجار في النهاية بوجه من يسفكون دماء أبنائهم ويعذبونهم ألجل االحتالل
  8/6/2009لسطين صحيفة ف

  
  رام اهللا واالحتالل لتصفية المقاومةسلطة سياسة مشتركة بين : عدوان .12

رام )  فياض –عباس ( عاطف عدوان على وجود سياسة مشتركة تتفق عليها سلطة .أكد النائب د :غزة
نوا ي وتهدف إلى تصفية المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية سواء كاسرائيلاهللا مع االحتالل اإل

جاءت تصريحات عدوان في تعقيبه على استشهاد الشاب يوسف . مطاردين ومطلوبين أو غير مطلوبين
صادق سرور في نعلين الجمعة إثر إصابته بعيار ناري في الصدر أطلق عليه من قبل قناص " عقل"

عتقل في ي كما اسرائيلوكان الشهيد سرور قد اعتقل ألكثر من مرة في سجون االحتالل اإل .يإسرائيل
وبين عدوان أن سياسة التصفية بحق المقاومة بدأت تتضح وتظهر  .سجون أجهزة السلطة  في رام اهللا

ودليل ذلك األحداث المتالحقة في األيام العشرة السابقة : "معالمها وتتخذ منحنى تحالفي بين الطرفين قائالً
. ي تبادل واضح لألدوارالتي أظهرت أن ما يجري يأتي ضمن سياسة مرسومة بدقة ومعتمدة ف

يجب على المقاومة وأمام هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدفاع عن نفسها بشتى :"وقال
كما يجب على الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانب المقاومة وتوفير الدعم الشعبي (...) الطرق

  ". مع العدو واضحة جليةوالجماهيري لهم والوقوف صفاً واحداً في وجه هؤالء الذين باتت عالقتهم 
وطالب عدوان بوقف كافة أشكال الحوار مع قيادات فتح حتى تتضح طبيعة العالقة بين الفصائل 

ال يعقل الجلوس مع أناس :" الفلسطينية، ويتضح موقف حركة فتح مما يحصل في الضفة الغربية قائال
  . لصابرأيديهم ملطخة بدماء المجاهدين والمقاومين من الشعب الفلسطيني ا

  7/6/2009صحيفة فلسطين 
  

  من وجود خطة أمريكية فلسطينية لزيادة عدد قوات األينفالسلطة ت .13
 الفلسطينية العميد عدنان الضميري األمن أجهزةكد الناطق الرسمي باسم  أ:وليد عوض -رام اهللا 

 األمنيةقديم المساعدة مني األمريكي كيث دايتون المكلف بت االثنين بان دور الجنرال األ"القدس العربي"لـ
ن دايتون ال أوشدد الضميري على  .األمنية األجهزة وتأهيلللسلطة الفلسطينية محصور فقط في تدريب 

ضاف الضميري قائال أو .إليها األوامرصدار إ أو الفلسطينية لألجهزة األمنيةيتدخل في رسم السياسة 
 كون الواليات المتحدة " في التدريب، والتدريب فقطةاألمني لألجهزةالجنرال دايتون يقوم بتقديم المساعدة "

وغيرها من الدول التي تقدم المساعدات لألجهزة االمنية الفلسطينية لديها تجارب واسعة في المجال 
  .األمني

 الفلسطينية والتدخل في عملها قال الضميري األمن ألجهزة األمنيةوحول دور دايتون في رسم السياسة 
السياسات "، مضيفا " الفلسطينيةاألمنية من قريب وال من بعيد في رسم السياسات ليس له عالقة ال"

 وسياساتها األمنية األجهزة عمل أن، مشددا على " الفلسطينية يرسمها ضباط امن فلسطينيوناألمنية
  .أوسلو وفق اتفاق أنشئتمحكومة بالقانون الفلسطيني للسلطة التي 
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حدثت عن وجود خطة أمريكية بالتشاور مع السلطة لزيادة عدد قوات ية التي تسرائيل اإلاألنباءوحول 
 عارية عن الصحة وعندما نريد تجنيد أنباءهذه " الفلسطينية في العامين القادمين قال الضميري األمن

ونفى وجود خطة لدى السلطة لزيادة  ."اإلعالم سنعلن عن ذلك في الصحف ووسائل إضافيةقوات امن 
 انه إلى، منوها األمنن ذلك مقرون بالحاجة الفلسطينية لزيادة عدد قوات أ إلىمشيرا ، األمنعدد قوات 

 المحلية اإلعالم عن ذلك في وسائل اإلعالن الشرطة تم أفرادعندما كانت هناك حاجة لتجنيد مزيد من 
 منهم يخضعون اآلن للتدريب وسوف يتم تخريجهم في 700 مواطن تم اختيار 5000حيث تقدم حوالي 
وحول ضرورة حصول المنتسبين لقوات األمن  . على حد قولهاإلعالم وسائل وأمامالقريب العاجل 

  ".هذا كذب وغير صحيح على اإلطالق"ية قال الضميري إسرائيلالفلسطينية لفحص امني وموافقة 
تهدف  دايتون يستعد لطرح خطة جديدة أنية نشرت االثنين نبا مفاده سرائيل اإل"معاريف"وكانت صحيفة 

وذكر ضابط  . كتائب10 إلى 3 العاملة في الضفة الغربية من ]الفلسطينية[األمنية  األجهزة توسيع إلى
 قوة اكبر من التي تعمل اليوم إنشاء دايتون والسلطة الفلسطينية، ينوون أن، "معاريف"ي كبير لـإسرائيل

 10رقة كاملة مكونة من  كتائب، ويدور الحديث عن ف4 من أكثرفي المناطق، وستكون مكونة من 
 به أفادن الخطة المعدة سيتم استكمالها خالل العامين القادمين، وبحسب ما أ الصحيفةوضحت أو .كتائب

ي وال امن سرائيل ال يهدد قوات الجيش اإلأمر الفلسطيني األمني فان زيادة عدد قوات سرائيلالضابط اإل
دريبات وطبيعتها، تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش ن تفاصيل التأ إلى "معاريف"ونوهت  .يينسرائيلاإل
  .واألردني سرائيلاإل

  9/6/2009القدس العربي، 
  

 نستعد لحملة أمنية في الخليل شبيهة بما جرى في قلقيلية": يديعوت" لـمسؤول أمني .14
مختلفة  قال مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية إن هناك احتماالً للقيام بحملة أمنية في أنحاء :الناصرة

من الضفة، ال سيما في مدينة الخليل، شبيهة بالحملة األمنية التي جرى تنفيذها األسبوع الماضي في 
 في "يديعوت أحرنوت"ونقلت صحيفة  .، الجناح العسكري لحركة حماس"كتائب القسام"مدينة قلقيلية ضد 

ه يجري في األيام األخيرة إن: "عن المسؤول األمني الفلسطيني قوله) 7/6(عددها الصادر يوم األحد 
اتصاالت مع وجهاء العائالت في الخليل من أجل التأكيد عليهم بعدم التدخل في حالة حدوث مواجهات، 

يأتي بسبب قوة حماس داخل المدينة "، وذكرت الصحيفة أن هذا التخوف "وإبقاء األمور تحت السيطرة
محافظ الخليل يجري وبشكل شخصي جلسات مع وبحسب ما نُشر؛ فإن  ".ونيلها تأيداً واسع وسط السكان

العائالت في المدينة، من أجل تحذيرهم من تداعيات وقوع مواجهة مماثلة كالتي وقعت في قلقيلية، مهدداً 
  ".عناصر حماس لن يحظوا بحماية أو غطاء من هذه العائالت"بأن 

بين عناصر من حماس وأوضحت الصحيفة أن لمدينة الخليل طابع خاص، ففي حالة وقوع مواجهات 
واألجهزة األمنية التابعة للسلطة؛ فإن العائالت من الممكن أن تفهم بأن األمر يمس بالعائلة بأكملها، وهذا 

  .الشيء من الممكن أن يفتح دائرة انتقام قد تستمر ألعوام، حسب قولها
فرض النظام في إن هذا من الممكن أن يمس في جهود السلطة ل: "وقال المسؤول األمني الفلسطيني

، مشدداً على أن "الخليل، وعلى هذا فنحن نعمل جهدنا لكي نُفهم العائالت أنه ليس في نيتنا المساس بهم
هذا أوالً وأخيراً فرض لسيادة القانون ومنع رجوع الفوضى األمنية، ومنع حماس من إعادة بناء البنية "

  .، على حد تعبيره"السلطةالتحتية لجهازها العسكري، الذي يعتبر مخالفاً لسياسة 
على الرغم من "لخلية حماس في قلقيلية، " المعالجة البارعة"وأكد المسئول أنهم في السلطة راضون من 

  ".أنها كلفت أرواح أربعة رجال من األمن



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1458:         العدد  9/6/2009-7 الثالثاء -األحد  :التاريخ

يجرون مطاردة وراء خلية تابعة لحماس من "وأشار المسؤول إلى أن عناصر أجهزة أمن السلطة 
التخوفات كبيرة جداً بخصوص هذا "مشيراً إلى أن ". ف يتركز اتجاه مدينة الخليلطولكرم، ولكن التخو

  .، على حد وصفه"الن الخليل تعتبر مدينة حماس في الضفة الغربية 
وأكدت الصحيفة العبرية، نقالً عن المسؤول الفلسطيني، أن رجال األمن الفلسطينيين تلقوا في األيام 

  ". مواجهة أي سيناريو متوقع بين رجال حماس والسلطة في الخليلإرشادات بخصوص كيفية"األخيرة 
  7/6/2009 قدس برس،

  
   ومواد متفجرة في نابلس وقلقيليةأنفاق ومخططات لحفر أمواالً يضبط األمن": معاًوكالة " .15

أنها تمكنت من ألقاء القبض على شخص " لمعا" كشفت مصادر فلسطينية مطلعه االثنين :قلقيلية –نابلس 
 األجهزة تحت مقرات أنفاق حركة حماس بنابلس وبحوزته مليون يورو ومخططات لحفر إلىمي ينت

وقال المصدر أن األموال والمضبوطات والتي تشير التحقيقات األولية أنها  . الفلسطينية في المدينةاألمنية
  .داخل حمام منزله والتحقيق مازال مستمرا في القضية" جاكوزي"تعود لحماس وجدت في 
 من ضبط كمية كبيرة من المواد الكيماوية شديدة االنفجار والتي تدخل في األمنوفي قلقيلية تمكنت قوى 
  . الجنوبية من المدينةاألحياء إحدى طن وجدت مخبئة في 2 من بأكثرتصنيع المتفجرات تقدر 

  9/6/2009وكالة معاً، 
  

   ونحن مستعدون لهمي الضفةفثارة القالقل إللدى األمن معلومات أن حماس تسعى : الضميري .16
عبرت مصادر في السلطة الفلسطينية عن مخاوفها من أن تنقل حركة حماس :  علي الصالح- لندن

المواجهات العسكرية التي وقعت في قلقيلية في األسبوع الماضي، إلى مدن أخرى، ال سيما الخليل التي 
ث باسم أجهزة الشرطة الفلسطينية وقال العميد عدنان الضميري، المتحد .تعتبر أحد معاقل حماس

 إن لدى األجهزة األمنية معلومات مؤكدة أن حماس تسعى إما للقيام بانقالب في "الشرق األوسط"لـ
وهذا يتطلب منا "وأضاف العميد الضميري . الضفة الغربية أو على األقل إثارة القالقل واالنفالت األمني

زة الدموي، لذا فإننا جاهزون ومستعدون لمواجهة أي ونحن لن ننتظر حتى يتكرر انقالب غ.. الحذر
. واعتبر الضميري أن حماس لم تتوقف عن التحريض والدعوة إلى تنفيذ انقالب في الضفة ."عمل

ية على سرائيلوضرب مثال على ذلك بما قاله نزار الريان، أحد قادة حماس، الذي قتل في الحرب اإل
 وكذلك "قريبا في المقاطعة برام اهللا مقر الرئاسة الفلسطينيةسنصلي "غزة، بعد سيطرة حماس على غزة 

لكن الضميري قال إن من الخطأ  .دعوة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، النتفاضة في الضفة
 . ية كما تفعل حماس، حسب قولهسرائيلاالعتماد في المعلومات على وسائل اإلعالم اإل

  7/6/2009الشرق األوسط، 
  

  معلومات حول نية مجموعات تنفيذ عمليات لزعزعة األمن في القطاع: غزةداخلية  .17
في غزة، أنها اكتشفت خيوط   أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني بحكومة الوحدة الوطنية المقالة:غزة

جديدة حول نية مجموعات القيام بعمليات لزعزعة األمن الداخلي في القطاع وذلك من خالل جمع 
يادات سياسية وبيوت مقاومين، مشيرة إلى أنها سوف تنشر تفاصيل هذه المجموعات فور معلومات عن ق

تتابع األوضاع األمنية الميدانية في : "وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها .االنتهاء من العملية األمنية
على أبناء شعبنا وممتلكاته المتابعة أكثر إلحاحا بعد الحرب العدوانية   وباتت،قطاع غزة بدقة وعناية فائقة

 االحتالل الصهيوني بعد ورود إنذارات ساخنة ومعلومات مؤكدة عن وجود مجموعات وخاليا من قبل
وأوضح البيان أن الجهد أسفر ونتج عن التحقيقات األولية مع العديد من   ".تهدف لزعزعة األمن الداخلي

اكتشاف خيوط جرائم جديدة تنوي "ومات، أسماؤهم في كشوف التحري والمعل المشبوهين ممن وردت
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  من قبيل جمع معلومات عن،مجموعات منحرفة ومجرمة باعت نفسها للمال ولإلغراءات القيام بها
أبيب الذين   وتوريدها لحكومة فياض والمقاطعة لتصل ألسيادهم في تل،قيادات سياسية وبيوت مجاهدين

والقيام باعتداءات وزرع ، ك نشر اإلشاعات والفوضى كذل،"بنك معلومات جديد"يجمعون بما بات يسمى 
  .على حد تعبير البيان". العامة  وتهديد السالمة الفلسطينية،الذعر وإفقاد المواطن أمنه

  6/6/2009قدس برس، 
  

  االحتاللوسلطة رام اهللا   بتهمة التعاون مع غزةفي قطاع" فتحاوياً "76اعتقال  .18
 حملة االعتقاالت التي نفذتها  أنرائد الفي، غزة اسلها فينقالً عن مر 8/6/2009الخليج، نشرت 

 ناشطاً في 76األجهزة األمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أسفرت عن اعتقال 
 في األجهزة األمنية السابقة، فيما بررت حركة حماس هذه الحملة بأنها استهدفت حركة فتح وموظفاً

  .يسرائيلع معلومات وإرسالها لسلطة رام اهللا واالحتالل اإلمجموعات تعمل على جم
وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن حملة االعتقاالت الواسعة شملت محافظات القطاع كافة، 

وأشار إلى أن جهاز . وتحرزت خاللها قوات األمن على أجهزة حاسوب شخصي وأجهزة هاتف نقال
بسبب وفاة والده إثر تعرضه ألزمة قلبية جراء اعتقاله بدالً من األمن الداخلي أفرج عن رامي نسمان 

  .شقيقه سامي، الذي لم يكن متواجداً في المنزل
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان نشر على موقعها اإللكتروني السبت، أن االعتقاالت جاءت على 

شكاً كبيراً يساوره من أن "إن : قالخلفية أمنية، لكن مركز الميزان عبر عن أسفه لتجدد االعتقاالت، و
  ."االعتقاالت قد تكون مدفوعة بخلفية سياسية بعد أحداث قلقيلية والتي أودت بحياة تسعة فلسطينيين

حمالت األجهزة األمنية "في غضون ذلك، قال المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية صالح البردويل إن 
ديمة ليست رداً على أحداث قلقيلية، وإنما هي تفكيك في غزة ضد بعض عناصر األجهزة األمنية الق

لخاليا أمنية تعمل على تجديد بنك األهداف، من خالل خرائط متقدمة لتقديمها إلى األمن الصهيوني عبر 
االعتقاالت كانت مقررة منذ فترة، وقد أبلغنا المصريين أثناء جولة الحوار األخيرة ": وأضاف. "رام اهللا

يا أمنية من عناصر األجهزة األمنية السابقة على صلة برام اهللا وأجهزة االحتالل، تعمل أننا اكتشفنا خال
 استنفدت أهدافها في حربها األخيرة، وزادت إسرائيلعلى تجديد بنك األهداف في غزة، بعد أن كانت 

  ."بضرب المدنيين
 في حكومة غزة إيهاب وزارة الداخلية أن المتحدث باسم رام اهللامن  9/6/2009المستقبل، وأضافت 

الغصين أكد أن االعتقاالت التي جرت هي وفق اإلجراءات القانونية، مشيراً إلى أن ما يقال عبر وسائل 
وتعقيباً على ما  .اإلعالم بأن االعتقاالت هي موجهة ضد حركة فتح هي معلومات عارية عن الصحة

ت الحقوقية ليست موضوعية والعمل إن سياسة المؤسسا: " الغصينقالجاء في تقرير مركز الميزان 
بواقعية في قطاع غزة، مؤكداً أنه لم تقم أي مؤسسة حقوقية باالتصال بالجهات المختصة في الحكومة 

  .للتأكد من صحة المعلومات
  

 أجهزة أمن السلطة تعتقل قيادياً في حركة حماس بالضفة .19
، أحد قادة حركة ) عما50(لشيخ تيسير عمران  اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ا:نابلس

 .حماس البارزين على مستوى الضفة الغربية، والمفرج عنه من سجون االحتالل قبل بضعة أسابيع
إن عناصر من أمن السلطة : "نسخة منه" قدس برس"وقالت حركة حماس في بيان لها، وصل 

ان الواقع في المنطقة الغربية من مدينة الفلسطينية، اقتحمت بعد عصر أمس االثنين منزل الشيخ عمر
سبق أن "وأضافت أنه  ".نابلس، وقامت باعتقاله ونقله على وجه السرعة إلى إحدى مقراتها في المدينة
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التابع لرئيس السلطة المنتهية واليته، الشيخ عمران للمقابلة، بعد أقل " جهاز المخابرات"استدعى ما يسمى 
  ".ن سجون االحتالل أيام من اإلفراج عنه م10من 

 أسابيع، 10يشار إلى أن الشيخ تيسير عمران لم يمض على اإلفراج عنه من سجون االحتالل سوى 
  .يةإسرائيل شهراً قضاها متنقال بين عدة سجون 27حيث أمضى في االعتقال اإلداري ما يقارب 

  9/6/2009 قدس برس،
  

 "غير شرعي"تقال دويك ية تمديد اعسرائيلقرار المحكمة اإل: المجلس التشريعي .20
رئاسة المجلس التشريعي وصفت قرار المحاكم  أن غزةمن  9/6/2009السبيل، األردن، نشرت 

، "باطل وغير شرعي" عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بـ.الصهيونية بتمديد اعتقال د
طيني إصرار على التمسك المحاكمات ال تغير من األمر شيء وتزيد شعبنا الفلس"مشدداً على أن هذه 

أحمد بحر رئيس المجلس .ودعا د". بثوابته الوطنية وحقه المشروع في مقاومة االحتالل الصهيوني
لموقف شجاع وواضح إزاء هذا " في بيان وصلنا نسخة منه باإلنابة البرلمانات العربية ]باإلنابة[التشريعي

: وقال البيان".  على رموز الشرعية الفلسطينيةالخرق الصهيوني للمواثيق واألعراف الدولية باالعتداء
ي مسرحيته الهزلية ضد ممثلي الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها سرائيليواصل ما يسمى بالقضاء اإل"

عزيز دويك .تمديد اختطاف النواب الفلسطينيين إلى اجل غير مسمى والتي كان أخرها هذا اليوم ضد د
إن االحتالل "وأضاف  ".اعتقاله لحين إصدار قرار جديد ضدهورمز الشرعية الفلسطينية بتمديد 

الصهيوني يتخبط إزاء قضية اختطاف النواب بفضل صمودهم األسطوري ورفضهم لكافة أشكال 
 .االبتزاز من التنازل عن تمثيلهم للشعب الفلسطيني

ية مددت سرائيلإلمحكمة عوفر العسكرية ا إلى أن )ا.ب.د (نقالً عن وكالة 9/6/2009الخليج، وأشارت 
وقال  . أجل غير مسمى رغم انتهاء محكوميته منتصف الشهر الحاليإلىأمس، اعتقال عزيز الدويك 

محامي الدويك إنه سيبقى بحسب قرار المحكمة رهن االعتقال بغض النظر عن موعد اإلفراج عنه، إال 
  .أنه توقع أن تستغرق المحكمة قرابة الشهر من أجل إصدار قرار جديد

ان نواب كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية قرار االستمرار في اعتقال الدويك، مؤكدين أن ود
  ".اختطاف نواب الشرعية هو سياسي"
  

   على غزة"إسرائيل" لكسر حصار وإسالميحكومة المقالة تطالب بتحرك جماهيري عربي ال .21
 لكسر وإسالميجماهيري عربي طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة بتحرك  : اشرف الهور-غزة 

 العام لمجلس األمينوقال محمد عوض  . على القطاع منذ عامين"إسرائيل"الحصار المفروض من قبل 
 من مليون ونصف المليون أكثرن زيادة معاناة إ" نسخة منه "القدس العربي"الوزراء في تصريح تلقت 

لتاريخ من قبل، يحتم على كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة، من الحصار الظالم الذي لم يعرفه ا
  ." المحاصرينإخوانهن يقف موقف المسؤولية تجاه نجدة أ وإسالميعربي 

  8/6/2009القدس العربي، 
  

  استمرار إغالق معابر غزة يهدد حياة الفلسطينيين: لجنة حكومية .22
من معاناة قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار إن استمرار إغالق معابر قطاع غزة يفاقم  :غزة

 .المواطنين ال سيما المرضى منهم، ويكرس سياسة الحصار واإلغالق والقتل الجماعي للفلسطينيين
أمس، نسخة عنه أن عدد المرضى والمصابين " فلسطين"وأوضحت اللجنة في بيان صحفي تلقت 

حصول الجرحى المحتاجين إلى السفر عبر معبر رفح في ازدياد، وأن تعنت االحتالل من ضرورة ال
 . أصبح متعذراً بسبب استمرار إغالق معبر بيت حانون"إسرائيل"على إذن بالدخول للعالج في الضفة أو 
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وحمل عادل زعرب، الناطق باسم اللجنة، المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن المأساة والكارثة 
لحصار عن مليون ونصف المليون وذلك لعدم تحركه الفاعل والجاد لرفع ا"اإلنسانية الواقعة في القطاع، 

  ".إنسان في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة
  7/6/2009صحيفة فلسطين 

  
  نواب يطالبون بمساءلة مجموعة االتصاالت ويتهمونها بتقديم خدمات سيئة: غزة .23

لحكومة ، وحضوا ا"بسرقة أموال المواطنين" اتهم نواب فلسطينيون مجموعة االتصاالت الفلسطينية :غزة
وقال رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي .  ضد الشركة"إجراءات حقيقية"المقالة على اتخاذ 

الشكاوى تعددت من جهات كثيرة عن سوء الخدمات التي " عاطف عدوان إن .النائب عن حركة حماس د
طوط االنترنت، تقدمها مجموعة االتصاالت الفلسطينية في مجال ضعف االتصاالت، خصوصاً ضعف خ

ما يعني أن المجموعة تقوم بالحصول على الكثير من العوائد المادية، من دون أن تقدم خدمات حقيقية 
  . "للمواطنين

 . أن اللجنة عقدت جلسة مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة دإلىوأشار 
ى أن المنسي أفاد أنه يعمل ما في وسعه كي يحل ولفت إل. "استجوبته في هذه القضية"يوسف المنسي و

  .هذه المشكلة، إال انه ال يوجد تجاوب كاف من مجموعة االتصاالت
وتعليقاً على قرار الشركة الوطنية لالتصاالت، المشغّل الثاني للهاتف الخليوي في األراضي الفلسطينية، 

دها خدمات اتصاالت جديدة، رأى عدوان االنسحاب من السوق وفسخ عقدها مع السلطة الفلسطينية لتزوي
وقال إن انسحاب الوطنية . أن هذا القرار سيجعل مجموعة االتصاالت تنفرد بالسوق الفلسطينية تماماً

لالتصاالت التي كانت ستنافس المجموعة، سيجعل مجموعة االتصاالت تنفرد وتتحكم في السوق بالشكل 
ن يؤدي إلى سوء الخدمات للمواطن من دون أن تكون هناك الذي تريد ألنها تحتكر السوق، وهذا يمكن أ

  ."هذه المجموعة) عمل(رقابة حقيقية ومحاسبة على 
  8/6/2009الحياة، 

  
  توقيف اثنين بكتم معلومات في قضية اغتيال مدحت": السفير" .24

ال نائب  رشيد مزهر تحقيقاته االستنطاقية في قضية اغتي]اللبناني [تابع قاضي التحقيق العسكري األول
ممثّل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال مدحت ومرافقيه بانفجار عبوة ناسفة خالل مرور موكبهم 

 الفائت، واستجوب شخصين فلسطينيين بجرم كتم مارس/  آذار23على مدخل مخيم المية والمية في 
معلومات عن كيفية حصول معلومات عن الجريمة بعدما أفضت التحريات إلى توقيفهما وهما يعرفان 

وقد أصدر مزهر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما  .الجريمة وأخفياها عن السلطات األمنية والقضائية
 .  وهما يدعيان فخري وقدري

 4/6/2009السفير، 
  

   المقبل يطرح خاللها استراتيجية جديدة لحركة حماساألسبوعخالد مشعل يلقي كلمة  .25
ة مطلعة ان خالد مشعل يستعد اللقاء خطاب سياسي هـام عقـب خطـاب               قالت مصادر سياسية فلسطيني   

وتوقعت المصادر ان يطرح    .  بنيامين نتنياهو المرتقب مطلع االسبوع المقبل      يسرائيلاإللرئيس الحكومة   
  .خالد مشعل استراتيجية جديدة لحركة حماس، وذلك بعد خطاب اوباما

 عدة خيارات وبدائل سياسية يمكن ان تطرحها        واضاف مصدر مقرب من حماس ان الحركة تدرس حاليا        
الحركة، والتي من المفترض ان يعلن عنها مشعل قريبا، في ضوء تحرك سياسي جديد مرتقب لـالدارة                 
االمريكية، يتوقع ان يكون نهاية العام، على ان تسبق هذا التحرك ضرورة تليين حركة حماس لموقفهـا                 
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 ستوجه دعوة رسمية للفصائل بعد خطاب مشعل الـذي          واضاف المصدر ان مصر    .من تشكيل الحكومة  
 .سيرسم فيه مالمح استراتيجية حماس ازاء مشروع المفاوضات والتسوية

  9/6/2009القدس العربي، 
  

  مباحثات القاهرة تتناول ما يجري في الضفة وانعكاساته على الحوار: أبو مرزوق .26
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أن   القاهرة منجيهان الحسيني عن، 7/6/2009الحياة، ذكرت 

قامت بها " جريمة غير مسبوقة"موسى ابو مرزوق قال إن ما حدث في قلقيلية في الضفة الغربية " حماس"
هذه األجهزة تعمل تحت عنوان "أن : ، مضيفاً"لجنة دايتون"األجهزة األمنية في السلطة بتعليمات من 
  ". ة والقضاء عليها وقتل أي روح للمقاومةانهيار المشروع الوطني واستهداف المقاوم

ألن هذه األجهزة األمنية أصبحت أداة "عن أسفه " الحياة"وأعرب أبو مرزوق في تصريحات لـ 
ي، وهو فرض الحل األحادي الجانب في سرائيللالحتالل تخدم أجندته وتمهد للبرنامج المقبل للعدو اإل

 على ما شاءت من مساحات أراضي الضفة، إسرائيلوسيطرة الضفة بعد االنتهاء من بناء الجدار العازل 
، الفتاً إلى أنه لن "فتأخذ ما تشاء من أراضٍ لتلحقها بالمستوطنات، وكذلك األغوار ومن محيط الضفة

 في المئة من مساحة أراضي الضفة ليحكم خاللها الفلسطينيون أنفسهم في ظل مشروع 42يتبقى إال 
  .مقاومة مغيب

جريمة ال تغتفر ألن السلطة بأجهزتها اآلمنية تعبث "ق أن ما يحدث في الضفة اآلن ورأى أبو مرزو
سياسة مدمرة، فهم يأتمرون "، واصفاً ما يرتكب هناك بأنه "بالخريطة الوطنية طوالً وعرضاً في الضفة

إن  ":وقال". دايتون وفريقه األمني الذي يحدد لهم خياراتهم) كيث(بخيارات المنسق األميركي لألمن 
ما يحدث هو عمالة حقيقية للعدو ...  باالسمإسرائيلاألجهزة األمنية في الضفة تطارد المطلوبين لدى 

ي، وكل ما يتردد من ادعاءات كاذبة وتبريرات هو فقط لتغطية هذه العمالة، فهم يشتغلون عند سرائيلاإل
  ".دايتون

ضالي وال جمهور لديه، وهو ليس مظلة، فهو ليس له تاريخ ن"بأنه   فياض سالمووصف أبو مرزوق
معروفاً في الساحة الفلسطينية بعطائه، لكنه فرض من األميركيين على الزعيم الراحل ياسر عرفات 

بالبراشوت ألنه فقط يتمتع بثقة األميركيين منذ كان ) فياض(هبط علينا : "وقال". ليضبط المسألة المالية
  ". د الوضع الفلسطيني وال مستقبل لهيعمل في البنك الدولي، لكنه ال يصلح أن يقو

على الصعيد ) أبو مازن(واعتبر أبو مرزوق أن هناك إشكالية كبيرة تواجه الرئيس محمود عباس 
إذا كان عباس ال يدرك حقيقة ذلك، فهذه مصيبة أكبر ألنه ال يستطيع أن : "الداخلي والدولي أيضاً، وقال

وضرب مثالً على ". ح معطلة ولم تتمكن من عقد اجتماعهااللجنة المركزية لفت... يتحدث باسم تنظيمه
عباس لم يصطحب معه في أول زيارة له إلى واشنطن وفي ظل إدارة أميركية جديدة أياً من "ذلك بأن 

هذا يعكس : "وتابع". قيادات حركة فتح، رغم أنها زيارة تاريخية، وهذه رسالة تعني أن تنظيمه ال يدعمه
ق، خصوصا أن اللجنة التنفيذية بعد غياب عضوها سمير غوشة بالوفاة، الوضع الفلسطيني الممز

أي سياسي أو جهة دولية يقرأ الوضع الفلسطيني، "واضاف أن ". أصبحت معطلة بعد أن فقدت نصابها
  ". ..سيدرك أن أبو مازن ال يستطيع أن يتحدث باسم تنظيمه أو باسم المنظمة،

يستطيعون أن يقرروا شيئاً أو يحددوا خيارات بعينها أو يوقفوا أي ال ) وفد فتح(إنهم : " أبو مرزوقوقال
لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بإطالق المعتقلين، ثم ان المسؤولين األمنيين قرروا إخراج فتح ... إجراءات

ووفدها من الموضوع األمني، فهم ال يملكون سوى منح غطاء لهذه اإلجراءات األمنية في مواجهة 
  ". هم ال حول لهم وال قوة... ك دور وفد فتح في الحوار ليس ايجابيا على االطالقالمقاومة، لذل

من الحوار الوطني الذي ترعاه مصر وما إذا كان وفد الحركة " حماس"وسئل أبو مرزوق عن موقف 
لم تتم دعوتنا، وليست هناك : "سيأتي إلى الجولة السادسة من الحوار الشهر المقبل، فاكتفى باإلجابة



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1458:         العدد  9/6/2009-7 الثالثاء -األحد  :التاريخ

لملف الحوار استحقاقاته وهي عدم إغفال التوازنات الموجودة، وأن هناك "ولفت إلى أن ". اعيد ثابتةمو
مصر إذا انطلقت من هذا المنطلق، فإن "، مشدداً على أن "شرعيتين في غزة، والتعاطي مع وجهتي النظر

 سلباً على الوضع الحوار سيسير بشكل إيجابي وسريع إلى امام، وإذا تبنت شرعية عباس فقط سينعكس
  ".الفلسطيني وعلى التقدم في الحوار، فهذا وضع غير مقبول

نرحب بعودة الوفد األمني : "وعما تردد عن أن مصر سترسل وفداً أمنياً إلى غزة، قال أبو مرزوق
  ". المصري وبوجود بعثة مصرية في قطاع غزة، فهذه خطوة إيجابية ستنعكس ايجابيا على الحوار

أبو مرزوق أكد أن زيارة وفد الحركة       ، أن   دمشق من،  8/6/2009ز الفلسطيني لإلعالم،    المركوأضافت  
إلى القاهرة برئاسة مشعل ستتناول ما يجري في الضفة الغربية وانعكاسات ذلك على الحوار الفلسطيني،               

 وقال أبو مرزوق في تـصريحٍ خـاصٍّ        .الفتًا إلى وجود التزامات لدى الراعي المصري تجاه ما يجري         
ردا على سؤاٍل حول احتمال مناقشة ملفات أخرى خـالل   ،  )6-8(اإلثنين  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ

إن : "مباحثات القاهرة، كملفي شاليط وخطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما مؤخرا، قال أبـو مـرزوق      
خالل المباحثات، ولكن ليس    مصر هي التي دعتنا إلى الحوار، وبالتالي ال ندري ما الملفات التي ستطرح              

  ".هناك مؤشرات على تحريك ملف شاليط حتى اللحظة
  

  وباما لن تنجح دون الحديث مباشرة مع حركة حماسأجهود :  مرزوقأبو .27
 حثّ موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس االمريكي باراك :بيت لحم

ونقلت هارتس عن ابو  .كته باعتبارها ممثل الشعب الفلسطينياوباما على اجراء محادثات مباشرة مع حر
ينبغي على ادارة اوباما ان تغير موقفها ألنهم يعلمون أنه من دون حماس جهودهم لن ": مرزوق قوله 

واضاف ابو مرزوق ان التعامل مع حماس أمر حيوي الن اوباما ال يمكنه ان يتعامل مع الذين ال  ".تنجح
  ".سطينييمثلون الشعب الفل

  9/6/2009وكالة معاً، 
  

  مصر تجري اتصاالً مع عباس ومشعل لمعالجة أحداث قلقيلية  ": الحياة" .28
أجرينا اتصاالً مع كل من أبو ": "الحياة"قال مصدر مصري موثوق به لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 

أن ما "، مضيفاً " الحوارمازن ومشعل وعبرنا لهما عن أملنا في أال تؤثر هذه األحداث سلباً على أجواء
  ". جرى في قلقيلية يتحمل مسؤوليته الجانبان

غير مقبول "وأعرب عن استيائه لما آلت إليه األحداث في قلقيلية ولما وقع هناك من تصعيد وصفه بأنه 
، الفتاً إلى أن الجهة الوحيدة المستفيدة من ذلك هي سلطات االحتالل "بل ومرفوض من الجميع

 فالجانبان ال يلتفتان إلى مصلحة قضيتهما وشعبهما ويخوضان في خصومات وخالفات من ية،سرائيلاإل
  .شأنها أن تعزز االنقسام

  7/6/2009الحياة، 
  

   بهدف اسر جنوديإسرائيل خالل هجوم على موقع مقاومين أربعةاستشهاد  .29
ـ     ،   غـزة   مراسلها من  اشرف الهور  عن،  9/6/2009القدس العربي،   ذكرت   شطاء استـشهد اربعـة ن

ية على الحدود الشرقية لمدينة غزة، كان يهدف الى         إسرائيلفلسطينيين امس االثنين خالل هجوم على قوة        
  .يينإسرائيلاسر جنود 

وقالت مصادر خاصة وشهود عيان ان اشتباكات عنيفة جرت في ساعة مبكرة، عندما هاجمت مجموعة               
ية كانت تتمركـز    إسرائيل في عربات قوة     من النشطاء، بعض افرادها امتطوا الخيول، واخرون تحصنوا       
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التجاري الواقع على الحدود الـشرقية لمدينـة غـزة مـع            ) نحال عوز (على مقربة من معبر الشجاعية      
  .إسرائيل

وبحسب المصادر الخاصة فان المجموعة الفلسطينية المسلحة التي قدر عدد افرادهـا بعـشرة نـشطاء،                
وعقب الهجوم تبنـت     .'جيش االسالم ' متشددة تعرف باسم     يعملون ضمن خلية مسلحة تتبع جماعة دينية      

  .مسؤوليتها عن الهجوم' جند انصار اهللا في فلسطين'جماعة مسلحة تطلق على نفسها 
ية ان المقاومين الفلسطينيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية خطف احد جنود           إسرائيلوقالت مصادر عسكرية    

  .لتي تقوم بنشاط اعتيادي على الشريط الحدوديالجيش من خالل نصب كمين لدوريات الجيش ا
 جماعة غير معروفة اسمها ، أنغزة من )ا ف ب (عن وكالة، 8/6/2009القدس، فلسطين، وأضافت 

 شرق مدينة غزة قالت انه يةإسرائيل مسؤوليتها عن هجوم مسلح واشتباك مع قوة أعلنت" جند انصار اهللا"
في "  بيت المقدسأكناف اهللا في أنصارجند "وقالت جماعة  .نادى الى مقتل ثالثة من عناصرها االثني

بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان ثالثة من عناصرها قتلوا في اشتباك مع قوة 
 ".هاني محمد الترابين وطاهر عيسى عيسى وفهد محمد الميناوي"ية هم إسرائيل

  
  هود المصرية مالحقة المقاومين في الضفة تخريب متعمد للج: برهوم .30

فوزي برهوم، أن حركته سعت بشكل كبير جدا إلـى          " حماس"أكد المتحدث باسم حركة      : فلسطين - غزة
إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ودعم المقاومـة وإنهـاء االنقـسام                

نسخة عنـه،   " فلسطين "وأشار برهوم في بيان وصل     .وتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة كافة التحديات     
ما يجري في الضفة الغربية من قبل قوات عباس وفياض من اختطافات في صفوف حركـة                "أمس، إلى   

، ومالحقة للمقاومين والمجاهدين ومحاصرة وتصفية لهم، والتي كان آخرها اختطاف المهنـدس             "حماس"
  ".واألسير المحرر وجيه أبو عيدة

لوقف كل هذا التصعيد المتعمد ضد حركـة        " فتح"لى حركة   وطالب برهوم الراعي المصري بالضغط ع     
في الضفة الغربية، وإنهاء ملف االعتقال السياسي وإغالقه إلى األبـد،           " كتائب القسام "وقياداتها و " حماس"

  .حتى يكتب للحوار االستمرارية والنجاح
  9/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  هداء قلقيلية    حماس تتهم أمن الضفة بالسعي لتلفيق اتهامات بحق ش .31

أمس، األجهزة األمنيـة فـي الـضفة الغربيـة          " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة -دمشق
اللذين استشهدوا في اشتباكات قلقيلية شمال الـضفة األسـبوع          " السعي لتلفيق اتهامات بحق عناصرها    "بـ

ـ "إن  : نسخة عنه " فلسطين"وقالت حماس في بيان صحفي وصل        .الماضي راءات األجهـزة األمنيـة     إج
تهدف لتبرير جريمتها الشنعاء، والتغطية على مرتكبيها، وإمعاناً في دورها لتشويه المقاومـة الوطنيـة               

أجهزة األمن ساومت العديد من أبناء حماس المعتقلين في قلقيلية علـى            : "وأضافت". الفلسطينية الشريفة 
اإلدالء بشهادات كاذبة ومغلوطة تجرم المقاومة وتشوه       حريتهم وسالمة بيوتهم وأطفالهم وأعمالهم، مقابل       

  ".من صورتها
في " أمن السلطة "قال علي بركة، القيادي في حركة حماس في دمشق، إن ما تقوم به أجهزة               ومن دمشق   

هـو تطبيـق لمخطـط أمريكـي        "الضفة الغربية المحتلة من عمليات مالحقة بحق المقاومين واغتيالهم؛          
، داعيا مـصر إلـى      " القضاء على المقاومة، وإجبارها على تقديم تنازالت سياسية        ي، يهدف إلى  إسرائيل

 .تهيئة األجواء إلنجاح الحوار
  9/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  زيارات البرلمانيين األوروبيين إلى غزة خطوات تراكمية لتغيير موقف الغرب : البردويل .32
ماس صالح البردويل في تصريحات عن حركة ح رحب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: غزة

الذي  [ دولةً أوروبية15ً برلمانيا من 41، بالوفد البرلماني األوروبي، الذي يضم "قدس برس"خاصة لـ 
، بينهم رؤساء برلمانات، برئاسة نائب رئيس البرلمان ]وصل إلى قطاع غزة من معبر رفح أمس اإلثنين

 زيارة الوفد البرلماني األوروبي الضخم إلى غزة يعتبر ال شك أن: "األوروبي لويزا مورجانتيني، وقال
خطوة إيجابية وتراكمية لصالح القضية الفلسطينية، وهي زيارة تمكن أعضاء المؤسسات التشريعية في 

ي وعلى طبيعة العدو الصهيوني نفسه عن قرب، وهذه سرائيلأوروبا من التعرف على آثار العدوان اإل
تكون هذه الخطوات الغربية االنفتاحية مساعدة على زحزحة المواقف الغربية عمليات تراكمية، نتمنى أن 

  ".حماس"حركة ومن القضية الفلسطينية 
لرفع قضايا في " المشاعر العاطفية"رغبة في تطوير ما أسماه بـ " حماس"وأشار البردويل إلى أن لدى 

ائل إلى البرلمانيين األوروبيين ية باإلضافة إلى توجيه رسسرائيلالمحاكم الغربية ضد الجرائم اإل
  . في اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين واستهدافهمإسرائيلبخصوص استمرار 

  8/6/2009قدس برس، 
  

  بحضور عباس والقدومي" مركزية فتح"جهود متواصلة لعقد اجتماع  .33
مان سعياً لعقـد  تتواصل االجتماعات التمهيدية للجنة المركزية لحركة فتح في ع: الدين  نادية سعد-عمان

وقال عضو المجلس    .اجتماعها بكامل أعضائها وبحضور رئيس السلطة الوطنية محمود عباس خالل أيام          
أعضاء اللجنة المركزية يواصلون اجتماعاتهم التمهيدية فـي        "الثوري في الحركة اللواء خالد مسمار إن        

لحركة فاروق القدومي، وذلك لبحث     عمان بحضور رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير القيادي في ا         
ومحاولة رأب الصدع المتـراكم فـي العالقـة بـين           " أبو مازن "سبل التوفيق والمصالحة بينه والرئيس      

  ".الطرفين
جهود اللجنة مستمرة للسعي من أجل عقد اجتماع لمركزية فتح بكامـل            "، إن   "الغد"وأضاف مسمار، إلى    

  ".أعضائها يوم الجمعة المقبل في عمان
، مشيراً إلـى أن     "االتصاالت والمحاوالت مستمرة لتحقيق المصالحة بين عباس والقدومي       "لفت إلى أن    و
األجواء الراهنة ايجابية وتشي بإمكانية تحقيق التقارب المنشود، خاصة في ضوء التصريحات األخيـرة              "

ام القريبـة المقبلـة     للحركة خالل األي   التي نقلت على لسان الرئيس عباس حول اجتماع اللجنة المركزية         
  ".بكامل أعضائها

" المركزيـة "وكان الناطق باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن قد نقل عن الرئيس عبـاس مـؤخراً بـأن     
ستجتمع في عمان خالل األيام القريبة المقبلة بكامل أعضائها للمصادقة على وثائق المؤتمر كما أعـدتها                

  .حركةاللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لل
 9/6/2009الغد، األردن، 

  
  وفد من فتح برئاسة قريع يجتمع مع عمر سليمان في القاهرة لبحث الحوار الفلسطيني .34

الى الحوار الوطني الفلسطيني    " فتح" رئيس وفد حركة     غادر وفد من فتح ضم    :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
انية عزام األحمد، القاهرة أمس بعد جلـسة        البرلم" فتح"ورئيس كتلة   " الحياة"لـ  ) أبو العالء (أحمد قريع   

قبيـل مغادرتـه    " الحياة"وقال قريع لـ    . محادثات عقدها مع رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان       
جئنا لنستمع من االخوة في مصر، واستمعنا بشكل جيد لما أكدوه لنا عـن اسـتئناف جلـسات                  : "القاهرة

لسابع من الشهر المقبل سيشهد إبـرام االتفـاق للمـصالحة           الحوار في الخامس من الشهر المقبل، وان ا       
من ) فتح وحماس (، الفتاً إلى أن مصر تبذل جهودها مع الجانبين معاً           "بحضور الفصائل الفلسطينية كافة   
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في الحوار مفوض من الرئيس محمـود       " فتح"وشدد على أن وفد     . اجل نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق     
  .الصالحية، ويعرف موقف الحركة جيداً، وهو صاحب قرار، ولديه )أبو مازن(عباس 

ان مصر تريد التأكيد بأنها مستمرة في خططها وماضية في برنامجها،           " الحياة"من جانبه، قال األحمد لـ      
ولفـت  ". اوضحوا لنا بأنهم سيدعون الفصائل واللجان خالل األيام القريبة المقبلـة          "مضيفا ان المصريين    

باختصار : "وتابع. ورة حضور الجميع لكن بأجوبة محددة على القضايا الخالفية        إلى أن مصر ترى ضر    
مصر ملزمة إنجاح الحوار وال تريد أن يتأثر سلباً سواء باالعتقاالت األخيرة التي جرت فـي غـزة أو                   

مصر تريد تطويق التوتر الذي حدث أخيراً نتيجة ما جـرى فـي غـزة مـن                 : "وزاد. بأحداث قليقيلية 
  ."اعتقاالت

ال يزال هناك تباين شاسع بين وجهتي النظـر فـي الملـف             : "وعن القضايا الخالفية بين الجانبين، قال     
، مشيراً الى أن هذه المسألة تم بحثها خالل المحادثات مع الوزير سليمان الذي قال إن األمـر ال                   "األمني

ولفـت  ". يد من الوقـت   يزال قيد الدرس بين الجانب المصري وكل من الحركتين، وهناك حاجة الى مز            
 مصطلح قوة رمزية، وتصر على ضرورة وجود قوة إلنهـاء           اإلطالقترفض على   " فتح"االحمد الى أن    

وشدد على أن ذلك هو عنوان المصالحة، داعياً إلى ضـرورة           . االنقسام وإعادة توحيد مؤسسات السلطة    
  .الفصائليإعادة بناء األجهزة األمنية مهنياً وبعيداً عن المحاصصة والتجاذب 

سـابقاً واليـوم أن     ) المـصريين (اكدوا لي   : "وعما تردد عن نية مصر ارسال وفد أمني مصري، أجاب         
مصر ستبعث يوم توقيع االتفاق وفدا يضم ضباطاً مصريين وعرباً سيدخلون غزة للمساهمة في تطبيـق                

  ".االتفاق وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك
 في المئة دوائر،    25 في المئة نظام نسبي و     75مصر ترى أن طرحها     "ال ان   وبالنسبة إلى االنتخابات، ق   

  ". في المئة3هو الحل المناسب لمعالجة هذا الملف، وأن تكون نسبة الحسم 
وفد حماس يتصف بالجمود وال يمكنه أن يعدل كلمة او يـضيف مـن              : "وقال" حماس"وانتقد األحمد وفد    

قرار : "، وقال "ال يخضع سوى لمؤسسة فتح    "الذي  " فتح"اً عن وفد    ، مدافع "دون تعليمات، فهو ليس مخوال    
  ".الحركة واضح وهو ضرورة انجاح الحوار، ونحن ملتزمون ذلك

من انها وافقت على أن يكون برنامج حكومة التوافق التي ستشكل هي وثيقة الوفـاق               " حماس"وعما قالته   
نذ بداية الحوار ان الحكومة التي ستشكل يجب        أكدنا م : "رفضت ذلك، أجاب  " فتح"لكن  ) األسرى(الوطني  

  ".أن تلتزم كامل التزامات منظمة التحرير بغض النظر عن الفصائل التي ليست بالضرورة أن تلتزم ذلك
كيانين وحكومتين ألن هذا من شـأنه أن يرسـخ          " حماس"ومصر طرح   " فتح"وشدد االحمد على رفض     

كن أن نتعاطى معه، لكننا نؤيد الطرح المصري بتشكيل لجنة          هذا نرفضه وال يم   : "االنقسام ويعززه، وقال  
  ".فصائلية مرجعيتها الرئيس عباس لتساعده وتعيد إعمار غزة

  8/6/2009الحياة، 
  

 "إسرائيل" تفكيك خاليا أمنية تعمل لصالح حكومة رام اهللا بالتنسيق مع :البردويل .35
فذتها األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة قال قيادي بارز في حماس إن حملة االعتقاالت التي ن: غزة

تفكيك خاليا أمنية تعمل لصالح "في غزة ضد بعض عناصر األجهزة األمنية السابقة، تأتي في إطار 
بناء بنك أهداف "وقال صالح البردويل إن هذه الخاليا تساعد على ". إسرائيلحكومة رام اهللا بالتنسيق مع 

".  بشن عدوان جديد على قطاع غزةإسرائيلمفصلة لضربها عندما تقوم  يستند إلى خرائط سرائيلإل
  . ونفى البردويل في تصريحات صحافية أن تكون هذه االعتقاالت ردا على أحداث قلقيلية

  8/6/2009الشرق األوسط، 
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  في الضفة " المجاهدين"الجهاد تدعو فتح لوقف مالحقة  .36
سالمي امس إن حركته تجرى اتصاالت مع قيادة حركـة          قال قيادي في حركة الجهاد اإل     :  د ب ا   -غزة  

ودعا نافذ عزام القيـادي      .فتح بغرض إنهاء التوتر الحاصل في الضفة الغربية وتطويق األزمة الداخلية          
 حركة فتح إلى إنهـاء قـضية اعتقـال          ،بالحركة في تصريحات إلذاعة صوت القدس المحلية في غزة        

  .لسطينية في الضفة الغربية على الفورومالحقة النشطاء من كل الفصائل الف
إنهاء هذه القضية بشكل كامل     "وقال عزام إن اتصاالت تجريها حركته وفصائل أخرى مع حركة فتح لـ             

  . متمنيا حدوث نتائج إيجابية على هذا الصعيد قريبا،"لما تشكله من تهديد حقيقي لوحدة الصف الفلسطيني
لمتحدث باسم حركة حماس إن حركته لن تسمح باسـتمرار ان            قال سامي أبو زهري ا     ،وفي هذا السياق  

وأوضح أبو زهـري     ".ستارا لتصفية المقاومة واستهداف أبنائها في الضفة الغربية       "يكون حوار القاهرة    
سـيلقي  " مشددا على أن ما جرى في قلقيليـة          ،"حوار القاهرة متعثر حتى اآلن    "في تصريح صحافي ان     

  ".اربظالل سلبية على أجواء الحو
  7/6/2009الدستور 

 
 فتح تتهم الحكومة المقالة بشن حمالت اعتقال في صفوف عناصرها في غزة .37

اتهم متحدث باسم فتح وفي رام اهللا أجهزة أمن حماس بشن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف عناصر 
 داخلية في حماس تعاني من أزمة"ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فهمي الزعارير القول إن . الحركة

غزة، وتحاول تصدير أزمتها إلى الضفة الغربية وتقديم دعم معنوي إلى أعضائها في الضفة الغربية من 
أكثر "ولم يعط الزعارير أرقاما محددة عن عدد المعتقلين، إال أنه أشار إلى أن ". خالل هذه االعتقاالت

حقين من قبل حماس، وتم اعتقال العشرات الماضية مال) قبل(من مائة من كوادر الحركة باتوا منذ الليلة 
اعتقاالت واستدعاءات طالت عشرات "وقالت مصادر في فتح طلبت عدم ذكر اسمها في غزة، إن ". منهم

 ".من عناصر وكوادر الحركة في قطاع غزة
  7/6/2009الشرق األوسط، 

  
   اغتياالتوالسلطة تتخوف من.. الضفةبحماس تملك خاليا عسكرية نائمة : مسؤول بالسلطة .38

ـ حركة  قال مصدر في     :  كفاح زبون  - رام اهللا  قوتنا تضررت بشكل كبير     " إن ":الشرق األوسط "حماس ل
ما زالت حماس تملك خاليا عسكرية في الـضفة وقـادرة           "وأضاف  ". لكنها موجودة ] في الضفة الغربية  [

ة كتائب األقـصى فـي      وقال أحد قاد  ". تغيير"، لكن هذا المصدر رفض تفسير معنى        "على إحداث تغيير  
لديهم خاليا غير معروفـة ومـا زالـت تحـت           "الضفة، وعمل إلى جانب حماس، في العمل العسكري،         

  ".األرض، لكن قوتهم تراجعت كثيرا
وفي األجهزة األمنية، يبدون مطمئنين إلى عدم قدرة حماس على السيطرة، لكن أكثر ما يخشونه هو تبني                 

طالما أنا مطارد ومـستهدف، إذن      "وقال مصدر حماس،    ". االنقالب"حماس لسياسة االغتيال، كبديل عن      
  ".سنواجه

ـ     وأكد ". البعض اعترف أن لديه خططا، والقتل لديهم سهل       ": "الشرق األوسط "وقال مسؤول أمني رفيع ل
هناك مجموعات مسلحة فـي     "المسؤول األمني الكبير، أن حماس لديها خاليا نائمة منذ أربع سنوات وأن             

  ".طط لمهاجمة قوات األمن، وضبطنا بيانات تؤكد هذه النواياالضفة تخ
لكنه حذرها من   " نحن محتاطون وحذرون  "وحول إمكانية تنفيذ حماس الغتياالت لمسؤولين، قال المصدر         

ـ          ".فليتحملوا النتائج "اإلقدام على هذه الخطوة، وقال        الـشرق  "وقال أحد رجال التحقيق فـي الـسلطة لـ
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، فـي   " أن نغض الطرف عنهم، يعني أنهم سيقطعون رجلي هذه في يوم من األيـام              ببساطة،"،  "األوسط
  .إشارة إلى اتهامات لحماس أثناء االقتتال الداخلي بقطع أرجل مئات من عناصر السلطة

  7/6/2009الشرق األوسط، 
  

   من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة القيادة العامة تحذر .39
القيادة العامة ومسؤولها بالخارج مـن       –هر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية       حذر ماهر الطا   :فينا

ـ    التي تستهدف تصفية القضية الفلـسطينية برمتهـا وفـي          " اللعبة اإلقليمية والدولية  "خطورة ما وصفه ب
وقال الطاهر في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بعد مشاركته في أعمال المؤتمر             .طليعتها إلغاء حق العودة   

هناك محاوالت جادة تجـري خلـف       : "األول التحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في فينا       
الكواليس بهدف تنفيذ سيناريوهات إلزالة بند أساسي من قاموس القضية وهـو حـق العـودة لالجئـين                  

  ".الفلسطينيين
  7/6/2009صحيفة فلسطين 

  
  ذ مؤامرة ضد المقاومة في الضفة  دمشق تتهم أمن عباس بتنفي فيفصائل المقاومة .40

شارك عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية في تظاهرة نظمـت فـي العاصـمة     : سعاد خبية ـ  دمشق
ـ    اغتيال األجهزة األمنية ألربعة من مقاومي كتائب القسام فـي مدينـة            " جريمة"السورية دمشق، للتنديد ب
  .  قلقيلية األسبوع الماضي

لمكتب السياسي لحركة حماس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية بارتكاب         واتهم عزت الرشق، عضو ا    
جريمـة  "إن  : ، وقال "جريمة كبرى بحق الفلسطينيين وبتنفيذ بنود مؤامرة تستهدف المقاومة والمجاهدين         "

  ".قلقيلية تأتي في سياق مخطط ومؤامرة من أجل ضرب المقاومة والمجاهدين وتصفيتهم
وأجهزة أمن عبـاس، وقـال      ) إسرائيل(لمة في المسيرة، عن التنسيق األمني بين        وتحدث الرشق خالل ك   

في إشارة إلى الجيش اللبناني     " نحن ال نريد لهذه األجهزة الفلسطينية أن تتحول إلى جيش لبناني جنوبي           :"
  .خالل الحرب الطائفية في لبنان) إسرائيل(الذي ساند 

: ر مع حركة فتح على خلفية هذه الجريمة، قال الرشـق          وحول موقف حماس من مسألة استمرارية الحوا      
  ". إن ذلك بالتأكيد سينسف الحوار وسيضع حدا له"

من جانبه، حمل أنور رجا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة بـشدة علـى الـسلطة                  
نحن أمام فصل دام جديـد   : "، وقال "تنحط لمرتبة الخيانة العظمى للوطن    "وأجهزتها األمنية ووصفها بأنها     

  ".وهم بذلك يطعنون الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وال مجال ألنصاف الحلول مع هؤالء
ووجه رجا رسالة حادة لمن سماهم بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، طالبهم فيها بمواقـف حاسـمة،                

 التي تمارس القتل والمجون السياسي بحـق        آن األوان لهم أن يرفعوا الغطاء عن هذه الفئة الباغية         : "قائالً
  ".القضية والشعب والمقاومة

من جهته، أكد زياد نخالة، نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، أن ما يصدر من تصريحات عمن                 
، يؤكد أنهم ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى بحق أبناء المقاومة مع سـبق             "ضباط األمن في رام اهللا    "أسماهم  
وشدد نخالة على أن ما يجري يضيف قناعة جديدة لدى الشعب الفلسطيني بأن سلطة رام اهللا                  ". راراإلص

  ".تعمل لصالح االحتالل وليس للمصلحة الوطنية الفلسطينية"
أمر "بدوره، اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، أن ما تقوم به السلطة                 

  ". أبناء الشعب الفلسطينيخطير يهدد أمن
  7/6/2009صحيفة فلسطين 
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 مع الخارج" الفيديو كونفرانس" الفلسطينية عبر األراضيترجيحات بعقد جلسة االفتتاح في  .41
تجري تحضيرات واتصاالت لعقد اجتماع للجنة المركزيـة         :اشرف الهور ،   وليد عوض  ، غزة -رام اهللا   

رج خالل االيام القادمة في عمان لبحث مكان وزمان عقـد           لحركة فتح بكامل اعضائها في الداخل والخا      
المؤتمر العام السادس للحركة الذي فجر خالفات خطيرة داخل الحركة بعد ان اقدم الـرئيس الفلـسطيني    

القـادم  ) يوليو( االول من تموز     محمود عباس بوصفه القائد العام للحركة االعالن عن زمان المؤتمر في          
ية وذلك خالفا لتوصية اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة ابو ماهر غنيم بعقـده             داخل االراضي الفلسطين  

  .في الخارج
يتوقع الكثيرون من قيادات حركة فتح ان يفضي اجتماع اللجنة المركزيـة للحركـة بكامـل اعـضائها                  

، بين الرئيس   "مصالحة تاريخية "والمقرر عقده خالل االيام القليلة القادمة في العاصمة االردنية عمان الى            
الرجل الثاني في الحركة، في وقت اكد عبـد         " ابو اللطف "محمود عباس زعيم التنظيم، وفاروق القدومي       
ان االجتماع سينهي كافة ملفـات مـؤتمر        " القدس العربي "اهللا االفرنجي عضو اللجنة المركزية لفتح لـ        

 مصطلحات المقاومـة والكفـاح      حركة فتح السادس، دون ان يكون هناك تغيير في ميثاق الحركة خاصة           
  .المسلح

من مصادر مسؤولة في الحركة فان االجتماع الذي وافق على عقـده            " القدس العربي "وبحسب ما علمت    
الرئيس عباس، واوعز للمتحدث الرسمي باسم الحركة احمد عبد الرحمن بنشر تصريح بذلك يؤكـد ان                

بكامل اعضائها للمصادقة علـى وثـائق المـؤتمر         مركزية الحركة ستجتمع خالل االيام القريبة القادمة        
السادس التي اعدتها اللجنة التحضيرية برئاسة ابو ماهر غنيم، وإلزالة ما تبقى من عقبـات امـام عقـد                   

القادم، مما سيفضى الى انهاء الخالفات بين اقطاب التنظيم         ) يوليو(المؤتمر والمقرر في االول من تموز       
  . للمؤتمرالتي ظهرت خالل فترة اإلعداد

وقال مسؤول كبير في الحركة ان هناك عدة قيادات فتحاوية متواجدة اآلن في عمان بينهم اعضاء مـن                  
اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية واعضاء من المجلس الثوري، التقوا اول امس بالقدومي، وتوافقـوا              

  .معه على ضرورة انهاء الخالفات مع ابو مازن
ال " عضوا   1550فتح احمد عبد الرحمن، اكد ان عضوية المؤتمر التي بلغت           وفي تصريح الناطق باسم     

، ولفت الى ان الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة ملف العضوية هي االخ ابو ماهر غنيم رئيس                "تغيير عليها 
  .اللجنة التحضيرية للمؤتمر

بعـد  "غنيم، توافقا مؤخرا    ان كال من ابو مازن وابو ماهر        " القدس العربي "وقال المسؤول الفتحاوي لـ     
اصـبحت جـزءا مـن      "، واكد ان خالفات الـرجلين       "خالفات بسيطة نشبت بينهم على عدد المشاركين      

  ".الماضي
مع عبد اهللا االفرنجي نفى ان تكون هناك توصية من اللجنة التحضيرية          " القدس العربي "وفي سياق حديث    

ق فتح الداخلي، الذي تأسست الحركة عليه، وقـال     مفردات المقاومة والكفاح المسلح، من ميثا     " شطب"بـ  
نحن ال نزال تحت االحتالل، وسوف نبقى حريصين على المحافظة علـى مبادئنـا حتـى زوال هـذا                   "

  ". االحتالل
انه ال يرى وجود جيلين متنازعين داخل فـتح،         " القدس العربي "من جهته قال االفرنجي خالل حديثه مع        

هناك اخوة لهم تجربة في العمل التنظيمي، وهناك اخـوة          "، وقال   "الشبابجيل  "، و "الحرس القديم "يقصد  
، واكـد ان اعـضاء اللجنـة        "آخرون في مقتبل العمر، سوف نؤمن لهم الطريق لقيادة مشوار الحركـة           

  ".يتمتعون بروح الشباب"المركزية الحاليين 
 رية الحاليين لعضوية اللجنة    ورفض االفرنجي مطالبة قيادات فتحاوية بعدم ترشح اعضاء اللجنة التحضي         
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هذه المطالبة خرجت من قلة، واصحابها يجب ان يراجعوا انفسهم،          "المركزية في المؤتمر السادس، وقال      
  ".والقرار النهائي تتخذه اللجنة المركزية

  8/6/2009القدس العربي، 
  

  ونهنتنياهو لن يتجاهل حل الدولتين في خطابه السياسي لكنه يخطط إلفراغه من مضم .42
ية في توقعاتها المدعومة بتأكيدات من وزراء في سرائيلاتفقت وسائل اإلعالم اإل:  أسعد تلحمي-الناصرة 

ية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد يعلن في الخطاب السياسي الذي سيلقيه األحد سرائيلالحكومة اإل
دأ حل الدولتين، على أن يضمن هذا  بمبإسرائيلقرب تل أبيب اعتراف " بار ايالن"المقبل في جامعة 

االعتراف تحفظات كثيرة، في مقدمها أن الدولة الفلسطينية التي ستقام بعد تنفيذ عدد من الشروط 
اليمينية القريبة " يسرائيل هيوم"، على ما ذكرت صحيفة "محدودة الصالحيات"ية، ستكون دولة سرائيلاإل

  . من نتانياهو
ي أن نتنياهو سيحاول خالل األسبوع الجاري استشراف سرائيللتلفزيون اإلوأفادت القناة العاشرة في ا

، وما إذا كانت األخيرة ستخفف ضغطها على "حل الدولتين"الذي سيتلقاه من واشنطن لقاء لفظه " المقابل"
  .الدولة العبرية في قضية البناء في المستوطنات

لرئيس أمس أن نتنياهو يميل إلى االقتناع في عنوانها ا" يديعوت أحرونوت"من جهتها، ذكرت صحيفة 
بموقف الرئيس شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك بوجوب االعتراف بحل الدولتين لرفع الضغوط 

، والتمهيد بالتالي "النمو الطبيعي" في ما يتعلق بالبناء في المستوطنات لغرض إسرائيلاألميركية عن 
لى ما نصحه باراك العائد تواً من زيارة لواشنطن لمس خاللها جدية إلزالة التوتر الناشئ مع واشنطن، ع

وأضافت أن باراك أبلغ . الموقف األميركي المعارض للبناء في المستوطنات والمؤيد بقوة حل الدولتين
في حال أعلن أنه يتبنى خريطة الطريق كمسار يقود الجانبين إلى "نتنياهو أن التوتر مع واشنطن سيزول 

، مضيفاً أن إعالناً كهذا "إسرائيلعلى اتفاق حل دائم يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب محادثات 
ي في ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني الذي يضعه نتانياهو سرائيل اإل-سيعزز أيضاً الحوار األميركي

  . في رأس سلم أولوياته
 نتنياهو وبيريز يعكفان على بلورة خطة ونقلت الصحيفة عن مصدر في ديوان رئيس الحكومة قوله إن

في إطار تسوية إقليمية وتطبيع بين الدول العربية "سياسية مشتركة لتحريك المفاوضات مع الفلسطينيين 
  ". إسرائيلو

عن مصدر سياسي رفيع قريب من نتنياهو أنه ليس أكيداً بعد أن يعلن األخير " هآرتس"من جانبها، نقلت 
  ". إال أنه بات يدرك أن الواقع الناشئ يحتم عليه عرض مبادرة سياسية"، اعترافه بحل الدولتين

المعروفة بمصادرها الوثيقة في مكتب رئيس الحكومة بأن " يسرائيل هيوم"وجاء الفتاً ما أوردته صحيفة 
 األمنية، لن إسرائيلنتانياهو، وبعد أن يؤكد في بداية خطابه وجوب أن يضمن أي حل للصراع مصالح 

، إذ سيعلن تأييده منح "يخطط إلفراغها من مضمونها"، إال أنه "الدولتين للشعبين"هل فكرة يتجا
لها علم .. .على غرار إمارة أندورا) ماينوس(أي دولة ناقص "الفلسطينيين دولة محدودة الصالحيات، 

  ".ونشيد وطني وحدود، لكن بال جيش، ويحظر عليها إبرام عالقات استراتيجية مع دول أخرى
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اختار أن يلقي خطابه المهم في مؤسسة أكاديمية، وليس في البرلمان 

كي ال يكون الخطاب ملزماً برلمانياً، فضالً عن أنه سيشعر في جامعة بار ايالن بأنه في بيته ) الكنيست(
  ).نفي إشارة إلى أن هذه الجامعة تعتبر معقالً لليمي(ووسط أجواء داعمة له 

 وأثار اختيار نتانياهو الجامعة منبراً لخطابه استياء رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين وعدد من نوابه من 
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األحزاب المختلفة، والذين رأوا أن المنصة الوحيدة المالئمة لطرح برنامج سياسي للحكومة هي 
  . الكنيست

  9/6/2009الحياة، 
  

   ويعلن الخطوط العامة لسياستهنتنياهو ينفي إنه سيواصل البناء االستيطاني .43
ية بنيامين نتنياهو إلى نفي ما نسب إليـه فـي           سرائيلسارع رئيس الحكومة اإل   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 ستواصل البناء في المستوطنات علـى الـرغم مـن المطلـب             إسرائيلية من قول بأن     إسرائيلصحف  

 الجاري، مبـادئ سياسـة حكومتـه        16في  األميركي بوقفه، وأعلن أنه سيعرض الثلثاء بعد المقبل، اي          
، وحرص على التأكيد أن وجهة حكومته هي التوصل الى حد أقصى مـن التفـاهم مـع                  "للسالم واألمن "

فـي  : "وقال نتنياهو في حديث لوسائل اإلعالم في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومته          . الواليات المتحدة 
أود توضيح أن وجهتنا نحو تحقيق سـالم مـع          . م أقله األيام األخيرة قرأت وسمعت كالما منسوبا إلي ل       

الفلسطينيين ومع دول العالم العربي هي من خالل محاولة التوصل إلى أقصى حـد مـن التفـاهم مـع                    
إن طموحنا هو تحقيق سالم مستقر يقوم على مبـادئ متينـة            . الواليات المتحدة ومع أصدقائنا في العالم     

  . " وسكانهاإسرائيلبالنسبة الى امن 
وكانت وسائل إعالم عبرية نقلت أمس عن أوساط نتنياهو أنه ومستشاريه قلقون مما آلت إليه العالقـات                 

  .مع واشنطن، وأنهم لم يقدروا أن تكون الخالفات عميقة إلى هذا الحد
  8/6/2009الحياة، 

  
  ت لتوسيع مستوطنات الضفةا ترصد ماليين الدوالر"إسرائيل" .44

ية أمس عن أن وزير الداخلية في حكومـة         سرائيلاإل" هآرتس"شفت صحيفة   ك:  برهوم جرايسي -الناصرة
ي إيلي يشاي، أصدر أوامر لألقسام كافة في وزارتـه لرصـد ماليـين الـدوالرات                سرائيلاالحتالل اإل 

مناطق "كميزانيات إضافية لتطوير مستوطنات الضفة الغربية، وبدء العمل من أجل توسيع ما يسمى بـ               
  . وضم آالف الدونمات لها"نفوذ المستوطنات

الديني األصولي، قرر استخدام    " شاس"وحسب الصحيفة فإن الوزير يشاي، وهو الزعيم السياسي لحزب          
بموجب قوانين االحتالل، لمواجهة الطلب األميركي بتجميد البناء في المستوطنات، ومن بين            " صالحياته"

في وزارتـه، إذ    " الميزانية االحتياطية "ات من   ما قرره يشاي، تحويل ماليين الدوالرات لتطوير مستوطن       
  .أنه يملك صالحيات توزيع هذه الميزانية حسب ما يراه مناسبا له

كذلك فإن الوزير أمر أقسام التخطيط في وزارته بتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات بكيلومترات مربعـة               
لمستوطنات، تلبية الحتياجات بدعـة     لكل مستوطنة، تمهيدا لتنفيذ مشاريع بناء في هذه ا        ) آالف الدونمات (
  .للمستوطنين" التكاثر الطبيعي"

وقالت أوساط في محيط الوزير، إن يشاي قرر إتباع مسلك التفافي لمواجهة الضغط األميركي، زاعما أن                
 أن  إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع اإلدارة األميركية السابقة، وبموجب هذه التفاهمات بإمكان             إسرائيل
  . لبناء في المستوطنات، وهي ليست بحاجة إلى قرار جديدتواصل ا

  9/6/2009الغد، األردن، 
  

   إلى تبني الحل القائم على أساس الدولتينيةسرائيل الحكومة اإلباراك يدعو .45
 باراك حكومته إلى تبني حل الدولتين المشمول        إيهودي  سرائيل دعا وزير الدفاع اإل    :صالح النعامي : غزة

وأضاف خالل اجتماع الحكومة األسبوعي أن هناك نقاطا توافقيـة وأخـرى            . ريقفي خطة خارطة الط   
خالفية مع الواليات المتحدة، لكن قاعدة العالقات بين البلدين متينة، مشيرا إلى أن حزب العمـل الـذي                  
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كيد  الترحيب برؤية الرئيس أوباما حول التسوية اإلقليمية الشاملة، وتأ         إسرائيليقوده يعتقد أنه يجب على      
أما وزير المواصالت يسرائيل كاتس، المقرب جدا مـن نتنيـاهو، فقـال إن              . التزامها باالتفاقات السابقة  

 . الحكومة ستواصل البناء في المستوطنات القائمة حاليا على الرغم من دعوات الواليات المتحدة لوقفها
  8/6/2009الشرق األوسط، 

  
  في األراضي الفلسطينية أبدا” يسرائيلاإل“ن الواليات المتحدة لم تؤيد االستيطا: ليفني .46

قالت رئيسة حزب كديما وزيرة الخارجية الـسابقة تـسيبي ليفنـي أمـس إن               :  وكاالت -القدس المحتلة 
وأكدت في مقابلة إذاعيـة   . في األراضي الفلسطينية أبدا   ” يسرائيلاإل“الواليات المتحدة لم تؤيد االستيطان      

بالحاجة إلى أخـذ الوضـع الميـداني الناشـئ، أي وجـود الكتـل               الرئيس بوش اعترف في حينه      “أن  
ينبغـي  “وتابعت أنـه    . المنوه عنها ” رسالة الضمانات “وذلك في إشارة إلى     ” االستيطانية، بعين االعتبار  

بتوسيع المستوطنات ورغبة حكومة    ” إسرائيل“التمييز بين هذا الموقف وبين رغبة مجموعات معينة في          
  .” مصادقة للبناء هناكنتنياهو بالحصول على

  8/6/2009الخليج، 
  

  أميركا عقابية ضد إجراءات يقترح سلسلة يإسرائيلوزير  .47
عن جانب آخر مـن أشـكال التحـدي         " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

بة يوسي  ي من دون حقي   سرائيلي للموقف األميركي الجديد والموقف الدولي، فقد وزع الوزير اإل         سرائيلاإل
بـسبب موقفهـا    " لمعاقبـة واشـنطن   "بيليد من حزب الليكود الحاكم، ورقة يقترح فيها اتخاذ إجراءات           

  .السياسي
 إسرائيل والواليات المتحدة تقفان أمام مسار تصادمي، وأعتقد أن على           إسرائيلإن  "وقال بيليد في ورقته،     

  ". الخارجيةأن تنتقل إلى المبادرة وال تكتفي بالرد على السيناريوهات
 النظر في مـسألة شـراء       إسرائيلويقترح الوزير بيليد وهو جنرال احتياط في جيش االحتالل، أن تعيد            

 أسلحة لـدول تعـارض الواليـات        إسرائيلالمعدات واألسلحة من الواليات المتحدة، إضافة إلى أن تبيع          
 تنافس الواليات المتحدة للحراك في       أذرع استخباراتية وأمنية   إسرائيلالمتحدة بيعها األسلحة، وأن تساعد      

  .الشرق األوسط
تجدر اإلشارة إلى أنه من دون      : "تقول" هامشية"بمالحظة  " العقوبات"ولم ينس الوزير بيليد أن يذيل ورقة        

  ".سرائيلالواليات المتحدة ال يمكن الحفاظ على الكيان األمني واالقتصادي إل
  9/6/2009الغد، األردن، 

  
   قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، تحمل اسم أوبامانيولإسرائين ومستوطن .48

يين سـرائيل ية أمس، أن مجموعة من المستوطنين اإل      سرائيلذكرت وسائل اإلعالم اإل   :  فرح سمير  -القدس
كوخـاف  "قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، تحمل اسم الرئيس األمريكي أوباما، بالقرب من مستوطنة              

ن، وذلك ردا على الضغوطات التي تمارسها اإلدارة األمريكية على حكومة نتنيـاهو             ، في بنيامي  "يعقوب
  .إخالء وتجميد االستيطان

على هذه البؤرة االستيطانية تقديرا لعمله وسياسته تجاه دولة         " أوباما"ونقلت عنهم القول بتهكم، أطلقنا اسم       
  . أقيمت أخيرا، والتي أدت إلى ارتفاع عدد البؤر االستيطانية التيإسرائيل

  8/6/2009عكاظ، 
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  ي السابق باالختالسسرائيلإدانة وزير المالية اإل .49
أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب امس وزير المالية الـسابق  ابراهـام      : سمر خالد  -القدس المحتلة   

 .األموالهيرشزون بتهم االختالس واالحتيال وخيانة األمانة والتسجيل الكاذب في وثائق رسمية وتبييض             
وقالت قاضية المحكمة  إن السناريوها التي ساقها هيرشزون لم تكن معقولة وان إيضاحاته بعيـدة عـن                  

  .الواقع
ويذكر أن النيابة العامة كانت قد قدمت ضد هرشزنون قبل الئحة اتهام قبل نحـو سـنة تـضمنت تهـم                    

عيـة نيلـي اللتـين كـان        اختالس حوالي مليونين ونصف مليون شيكل من اتحاد العمال الـوطني وجم           
  .2005 و98هيرشزون يرأسهما في الفترة ما بين االعوام 

  9/6/2009الرأي، األردن، 
  

  يينسرائيلفي شعبية نتنياهو في أوساط اإل تراجع: استطالع .50
ي تراجعـا فـي شـعبية رئـيس الـوزراء           سرائيلاظهرت نتائج استطالع للرأي العام اإل     : حسن مواسي 

وفي قـراءة   ،   مؤكدين شعورهم بخيبة أمل من واليته      ،يينسرائيلاهو في أوساط اإل   ي بنيامين نتني  سرائيلاإل
يين غير راضين عن إدارة     سرائيل بالمئة من اإل   47، يتبين ان    "داحف"لنتائج استطالع الرأي أجراه معهد      

 بالمئـة تأييـدهم إلخـالء البـؤر     70 في حـين أيـد   ،نتنياهو لالزمة السياسية مع إدارة الرئيس اوباما     
  . بالمئة رفضوا ذلك43 مقابل ،و بالمئة أيدوا تجميد البناء في المستوطنات52 ،االستيطانية

 بالمئة من المستطلعين عدم نيتهم المشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة في حـال               85وأعرب  
مارسـها   بالمئة رفضهم للضغوطات التي ت     51 فيما أشار    ،قامت بإخالء المستوطنات والبؤر االستيطانية    

 بالمئة رضاه عـن سياسـة اإلدارة        41 وأكد   ،إسرائيلإدارة اوباما وعدم الرضا عن سياسة اوباما تجاه         
  .األميركية

  7/6/2009الدستور 
  

  2009 مليار شيكل منذ بداية 10.5ية بلغ سرائيلالعجز المالي للحكومة اإل: معطيات .51
ية بلغ الشهر سرائيلالي للحكومة اإليستدل من معطيات رسمية أن العجز الم -) فلسطين(الناصرة 
، أي )2009(مليارين وستمائة مليون شيكل، حيث وصل العجز منذ بداية السنة ) مايو/ أيار(الماضي 

 ). مليار دوالر2.7نحو (خالل الشهور الستة األولى، إلى عشرة مليارات وخمسمائة مليون 
شهدت الميزانية العامة للحكومة ) 2008(اضي وأشارت المعطيات إلى أنه في الفترة نفسها من العام الم

  .فائضاً بلغ حوالي ستة مليارات شيكل
انخفاض "يعود بشكل كبير إلى " الحاد"يون أن هذا التحول الذي وصفوه بـ إسرائيلورأت مراقبون 

 من  في المائة واقعياً، بالمقارنة مع نفس الشهر15إيرادات الدولة من العوائد الضريبية، إذ هوت بنسبة 
  .وبلغت إيرادات الدولة العبرية الشهر الفائت من الضرائب خمسة عشر مليار شيكل". العام الماضي

  7/6/2009 قدس برس
  

   تجدد تحذيرها لبنان من أي نشاط عسكري"إسرائيل" .52
 أمس الحكومة اللبنانية المقبلة التي ستنبثق من االنتخابات إسرائيل حضت : وكاالت– القدس المحتلة

  . انطالقاً من االراضي اللبنانيةإسرائيلة التي أجريت أول من أمس، على منع اي هجوم على النيابي
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من واجب الحكومة اللبنانية التي ستشكل في بيروت تأمين عدم "ية إن سرائيلوقال بيان للخارجية اإل
تعتبر الحكومة  إسرائيل"، مشيراً إلى أن "يينسرائيل واإلإسرائيلاستخدام لبنان قاعدة للعنف ضد دولة 

  ".اللبنانية مسؤولة عن اي نشاط عسكري او معاد ينطلق من أراضيها أياً كان شكله
تتحرك لترسيخ االستقرار واالمن في "ية في بيانها الحكومة اللبنانية إلى أن سرائيلودعت الخارجية اإل

واساساً القرارين البالد ووقف تهريب االسلحة الى أراضيها وتطبيق قرارات مجلس االمن المالئمة 
  ".1701 و1559

  9/6/2009الحياة، 
  

   ألف مصلحة ستغلق في نهاية العام47أكثر من : يسرائيلاالقتصاد اإل .53
 ألف 47تبين من معطيات دراسة أجريت حول وضع المصالح في البالد أنه يتوقع إغالق أكثر من 

 .من مجموع المصالح، حتى نهاية العام الحالي% 10.5مصلحة، تشكل 
اءت هذه المعطيات على لسان وزير الصناعة والتجارة واألشغال، بنيامين بن إليعيزر، وذلك في ج

 ".األشغال في القدس في فترة األزمة االقتصادية"مؤتمر اقتصادي عقد في القدس بعنوان 
 ي منكشف أمام األزمة العالمية، فمنسرائيل، حيث االقتصاد اإل2009وبحسب النتائج المتصلة بالعام 

 عما كان متوقعا في حال ظل وضع قطاع 7600 ألف مصلحة، وهو يزيد بـ47المتوقع إغالق أكثر من 
من % 85وتشير المعطيات إلى أن  .األعمال والمصالح في النسب التي كان عليها في السنوات األخيرة

  .هذه المصالح المتوقع إغالقها هي مصالح مستقلة، يعمل فيها أكثر من عامل واحد
 ألف وظيفة، وذلك بسبب أبعاد األزمة 13شارت المعطيات إلى أنه من المتوقع أن يفقد سوق العمل كما أ

وتجدر %. 11ويتوقع أن تصل نسبة التقليص في الوظائف إلى . يسرائيلالعالمية على االقتصاد اإل
وفي حال استمرت اإلشارة في هذا السياق إلى أن هذه األرقام تأخذ بعين االعتبار السنة األولى لألزمة، 

 .األزمة، فمن الممكن أن تكون األرقام أكبر مما أشير إليه
  8/6/2009، 48عرب

 
  "إسرائيل"نسبة ارتفاع طالبي العمل في %" 4.5" .54

ي، ارتفاع عدد طالبي    سرائيلتبين معطيات تقرير جديد نشره مكتب االستخدام والتشغيل اإل          -باقة الغربية 
 وان  ،الماضي) مارس( بالمقارنة مع شهر آذار    ،اضي بنسبة ثالثة بالمائة   الم) ابريل(العمل في شهر نيسان   

  . بالمائة من متقدمي طلبات العمل هم من المواطنين العرب25
 ألف منهم من الرجـال      120 ، ألف طلب  220 بلغ نحو    ،وأشار التقرير إلى أن عدد مقدمي طلبات للعمل       

 4.5  ارتفـع بنـسبة    ،ر نيسان الماضي وحـده     وان عدد العاطلين عن العمل في شه       ،وألف امرأة  100
 ألف طالـب عمـل مـن الطـالب     23 علما أن هناك نحو ، ألف مستخدم13 فيما تم فصل نحو   ،بالمائة

 اثر األزمة الحادة التي يعاني منها مجال التقنيـات          ، بالمائة 3.3 الذين ارتفعت نسبتهم بحوالي      ،الجامعيين
 بارتفـاع   ،لملحوظ لدى المواطنين العاديين الذين ال يوجد لديهم دخل         فيما كان االرتفاع ا    ،)الهايتك(الدقيقة

  . ألف طالب عمل80 بالمائة وبواقع نحو 4وصل إلى 
  7/6/2009الدستور 
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  الجماعات اليهودية المتطرفة تهيمن على الحياة السياسية والحزبية مستقبال: تقرير .55
 والواليـات المتحـدة     إسـرائيل يركية إلى أن    تشير تقارير وتحليالت سياسية أم    :  محمد سعيد  -واشنطن

 الديموغرافي بسبب   إسرائيل في وقت يتغير فيه وجه       ،يتجهان الى اشتباك سياسي في مسألة حل الدولتين       
  .إسرائيلفي " األقليات اليهودية المتطرفة"تعاظم عدد 

 6 - 3( ربعـاء األميركية في تقريـر نـشرته يـوم األ        ) الشوؤن االجنبية "(فورين بوليسي "وقالت مجلة   
 بيتنا  إسرائيل إن ارتفاع شعبية حزب      ،" المتغير إسرائيلوجه  " بعنوان   ،على موقعها اإللكتروني  ) الماضي

ي افيغدور ليبرمان في أوساط الشباب والعلمانيين من اليهود المولودين          سرائيلبزعامة وزير الخارجية اإل   
 وتتغذى من إحباط شريحة واسعة مـن        ،حته سببه أن العوامل الديموغرافية تصب في مصل       ،إسرائيلفي  
  ).الحريديم(واليهود المتدينين المتشددين " إسرائيل"يين نتيجة ارتفاع أعداد العرب في سرائيلاإل

 ففـي عـام     ،وتبدو األرقام التي نشرتها المجلة استنادا إلى اإلحصاءات المتوقعة لطلبة المدارس مذهلـة            
 في المئة فقط من تالمذة المـدارس االبتدائيـة          15ي أن   رائيلس أفاد مكتب اإلحصاء المركزي اإل     ،1960

.  في المئة مـن إجمـالي التالميـذ        46لكنهم اليوم يشكلون    .  هم إما من العرب أو الحريديم      ،يةسرائيلاإل
  2020،ويتوقع أن يتحول هؤالء الى غالبية بحلول عام 

   تحول مثير2030عام 
 سيشكل العرب والحريديم نـصف الـشريحة        ،2030عام  وأظهرت الدراسات الديموغرافية أنه وبحلول      

 مما يعتبر تحوالً مثيراً في التركيبـة اإلثنيـة          ، سنة 19 و   18السكانية الناخبة التي تتراوح أعمارها بين       
  .إسرائيلوالدينية في 

 المستشار الـديمغرافي فـي المجلـس القـومي          ،وقالت المجلة في التقرير الذي كتبه ريتشارد سينكوتا       
 في االسـتثمار االجتمـاعي تـأتي        إسرائيل إن النتائج الديموغرافية لستة عقود من تاريخ         ،خباراتلالست

 بخالف اليهود في    ،فقد استقرت معدالت اإلنجاب للمهاجرين اليهود فوق مستوى الطفلين للعائلة         . مختلطة
  .  بقيت عرضية أكثر منها مستمرةإسرائيل علماً بأن الهجرة اليهودية الى ،الخارج

 عشرين ألـف    ، وغالبيتهم من دول االتحاد السوفييتي السابق      إسرائيلوال يتخطى عدد الوافدين اليوم الى       
  .  في المئة من النمو السنوي للسكان18 اي ما يعادل ،مهاجر سنوياً

 في صفوف المرأة التقليدية اآلتيـة مـن شـمال    إسرائيلوفي الوقت نفسه انخفض متوسط الخصوبة في       
 من أكثـر مـن خمـسة أطفـال فـي            ،رق األوسط وآسيا والجاليات اليهودية في المتوسط      أفريقيا والش 

  . اليوم3الخميسنيات من القرن الماضي الى أقل من 
 من أكثر من سبعة أطفـال لكـل         ، وإن بوتيرة أبطأ   ،وانخفض المعدل نفسه في صفوف النساء العربيات      
  .يوم ال3,6امرأة في الخمسينيات من القرن الماضي الى نحو 

 83 مليون نـسمة     7,1 في المئة من السكان البالغ عددهم        20وتبلغ نسبة المسلمين العرب الذين يشكلون       
أما المسيحيون العرب فيشكلون حاليا ما يزيد       .  طفال لكل امرأة   3,9 ويبلغ معدل االنجاب لديهم      ،في المئة 

  . طفل لكل امرأة2,1صفوفهم  وتبلغ معدالت الخصوبة في ، في المئة من السكان العرب8قليال على 
ـ       ،وبغياب االحصاءات الرسمية    ممـا   ، أطفال لكل امـرأة    7 يقدر معدل االنجاب لدى السكان الحريديم ب

  . إسرائيليعني أنه لم يحدث أي انخفاض في معدل الخصوبة لدى هذه الشريحة منذ تأسيس دولة 
 4 يصل الـى     إسرائيل المئة من سكان      في 11 - 7 فإن معدل النمو لدى الحريديم الذين يشكلون         ،وبذلك

 ممـا يثيـر اضـطراب اليهـود         ، مما يعني أن هذه الشريحة تتوسع أسرع من غيرها         ،في المئة سنويا  
فاليهود المتشددون يستفيدون من تـأجيالت الـدفع        . العلمانيين لمجموعة من االسباب معظمها اقتصادية     

ماعيـة مـن دون أن يـساهموا فـي عائـدات             كما يحصلون على مساعدات حكومية اجت      ،لعقود احياناً 
  .الضرائب
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  الحاخامات يسيطرون
 فإن الحاخامات المتطرفين يسيطرون على الـزواج وتغييـر االنتمـاء            ،والى جانب االسباب االقتصادية   

 يفرض هـؤالء    ،كذلك.  مما يعني انهم يتحكمون بمفاصل الحياة الخاصة للمجتمع اليهودي         ،الديني والدفن 
 ومـضايقة   ، وتنظيم حمالت مقاطعة البضائع    ، فرض الرقابة على األفالم واإلعالنات     آراءهم عن طريق  

  . اليهود العلمانيين الذين ينتهكون السبت
ويشغل السياسيون اليهود المتطرفون مناصب بارزة في الكنيست ويعتبرون أبرز المدافعين عن عمليـات     

 ويشرح التقرير أن هذه المعطيات الديموغرافية       .االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين      
فرصـة اسـتثنائية    "  وسالم مقابل سالم   ،أرض مقابل أرض  " بيتنا الذي يرفع شعار      إسرائيلتعطي حزب   

  .لتحويل األمور الى مصلحته
  9/6/2009الدستور، 

  
  شابين في غزةاستشهاد  .56

هد واصيب اخـر فـي انفجـار        افاد مصدر طبي وشهود عيان ان شابا فلسطينيا استش        :  ا ف ب   -غزة  
  . غامض امس في منزل في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

في هذه االثناء، افاد مصدر طبي ان طفال فلسطينيا توفي امس متأثرا بجروح اصيب بها بقذيفـة دبابـة                   
  .ية في كانون الثاني الماضي خالل الحرب على قطاع غزةإسرائيل

7/6/2009الرأي، األردن،   
  

   عاما في سجون االحتالل 2289 أسير أمضوا 100: فروانة .57
األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصـر عـوني            أن   7/6/2009الدستور  ذكرت  
 ،يسـرائيل  أسير فقط من مجموع عشرة آالف أسير يقبعون في سجون االحتالل اإل      100 بأن   أكد ،فروانة

 763 أضعاف ما أمضاه شاليط      ، سجون االحتالل   عاما في  2289قد أمضوا بشكل متواصل ما مجموعه       
  .مرة

 عامـاً   20بأن هؤالء المئة أسير هم من مضى على اعتقالهم          " سما"وأضاف فروانة في بيان نشرته وكالة     
  .وقائمتهم في ارتفاع مضطرد" عمداء األسرى"وما فوق ويطلق عليهم مصطلح 

ي سـرائيل  أن قوات االحتالل اإل     ذكر نةعبد الناصر فروا   من غزة أن     7/6/2009 وكالة سما،    وأضافت
 ألف مواطن بينهم عشرات اآلالف من األطفال وأكثر من عشرة آالف مواطنة، فيمـا          700اعتقلت قرابة   

 أسيراً جراء التعذيب واإلهمال الطبي والقتل العمد بعد االعتقـال،           196استشهد حسب ما هو موثق لديه       
  . باب ذات عالقة بالسجن وتأثيراتهومئات من األسرى استشهدوا بعد تحررهم ألس

  
  االحتالل يطلق قنابل الغاز على جنازة شهيد فلسطيني في نعلين .58

في إطالق قنابل الغاز المدمع على موكب الشهيد يوسف         ” يسرائيلاإل“لم يتردد جنود االحتالل      : رام اهللا 
وحسب منسق اللجنـة    . المدينةعاما، أثناء انطالقه من مدينة رام اهللا إلى بلدته نعلين غرب            ) 37(سرور  

الشعبية لمواجهة الجدار العنصري البلدة، صالح الخواجا، فإن جنود االحتالل حرصوا على التواجد على              
مداخل البلدة رغم توقف حركة المستوطنين بمناسبة عطلة السبت، ولم يترددوا بإطالق قنابل الغاز باتجاه               

  . ه بالمركبة الخاصة التي كانت تقلهمشيعي الشهيد بعد أن منعهم الجنود من إدخال
7/6/2009الخليج،   

 
  



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1458:         العدد  9/6/2009-7 الثالثاء -األحد  :التاريخ

 خطاب أوباما عبر عن تغير في اللهجة وليس المضمون: الستار قاسم عبد .59
نفى أكاديمي فلسطيني، أن يكون الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي باراك أوباما، الخميس : رام اهللا

ديدة تجاه المنطقة، خصوصا فيما يخص القضية الماضي في القاهرة، قد عبر عن سياسة أمريكية ج
  .الفلسطينية

ليس "، إن ما عبر عنه أوباما خالل خطابه "قدس برس"وقال الدكتور عبدالستار قاسم، في تصريح لـ 
، مشيرا إلى أن واشنطن، امتدحت "أكثر من تغير في اللهجة، لكن ال يوجد أي تغيير في المضمون

لتي نفذتها قوات السلطة الفلسطينية ضد نشطاء المقاومة، معتبرا أن ذلك العملية األمنية في الضفة، وا
وماذا يفيد معسول الكالم، أمام الدم "، متسائال "أمريكا تبحث عن اقتتال داخلي فلسطيني"يدلل على 
  ".النازف؟

أرادت إذا "وشدد قاسم، وهو مدرس للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، على أنه 
أمريكا تغييرا جوهريا في سياستها، فعليها أن ترفع يدها عن الدم الفلسطيني، وأن تتوقف عن دعم 

  ".، حتى يكون هناك تغيير جوهريإسرائيل
6/6/2009قدس برس،   

  
  استمرار إغالق معابر غزة يكرس سياسة القتل الجماعي : " الحكومية لكسر الحصارجنةللا" .60

ة لكسر الحصار أن استمرا إغالق معابر قطاع غزة يفاقم من معاناة أكدت اللجنة الحكومي: غزة
  .المواطنين ويكرس سياسة الحصار واإلغالق والقتل الجماعي للفلسطينيين

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن استمرا إغالق معبر رفح البري يعمل على استمرار حصار مليون 
 خاصة مع وجود المئات من الحاالت المرضية ونصف المليون فلسطيني في سجن كبير وظروف قاسية

واإلنسانية وحملة اإلقامات والطالب الذين ينتظرون السماح بالمرور عبر المعبر وإنهاء معاناتهم 
  .اليومية

أن عدد المرضى والمصابين الجرحى المحتاجين إلى السفر عبر معبر رفح في ازدياد وان  وقالت 
 إسرائيلصول على إذن بالدخول للعالج في الضفة الغربية أو تعنت قوات االحتالل من ضرورة الح 

   .أصبح متعذر اليوم بسبب استمرار إغالق معبر بيت حانون
6/6/2009قدس برس،   

  
   إلى قتل المدنيين واألطفال أمريكيالتميمي يستنكر دعوة حاخام .61

لقضاء الشرعي بشدة    دان الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى ل            :وام
تصريحات الحاخام اليهودي األمريكي ماكس فيردمان الداعية إلى قتل المدنيين واألطفـال الفلـسطينيين              

  .وتدمير مقدساتهم ونبش قبور موتاهم وتدمير مزروعاتهم
وقال التميمي إن إصدار مثل هذه التصريحات العنصرية من قبل الجماعات اليهودية الدينيـة المتطرفـة                

ي حتما إلى صراع ديني وصدامات ومواجهات وعنف سيؤثر على األمن والسالم في كثيـر مـن                 سيؤد
ودعا العقالء من اليهود في العالم الى استنكار مثل هـذه التـصريحات وإدانتهـا               . المجتمعات في العالم  

  . نية واألخالقيةوإعالن البراءة منها ألنها تتنافى مع الدين اليهودي وجميع الشرائع اإللهية والقيم اإلنسا
7/6/2009الخليج،   

 
 دعو المجتمع الدولي لتطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينيةي في القدس" االئتالف األهلي" .62

 طالب االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، هيئات األمم المتحدة،: القدس المحتلة
لنصرة الشعب   مسؤولياتهما القانونية واألخالقيةوخاصة الجمعية العامة ومجلس األمن، بتحمل
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 الفلسطيني، وذلك بتطبيق قرارات األمم المتحدة التي تكفل ضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة
 .واالستقالل وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه

  أجل ضمان حقوقهالقوى والمنظمات المحبة للسالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني من كما دعا كافة 
   .األرض الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير واالستقالل كباقي شعوب

6/6/2009، قدس برس  
  

 التدويل والتهويد مرفوضان شرعاً: في القدس"الهيئة اإلسالمية العليا " .63
باً بتحمل في القدس العرب والمسلمين حكاماً وشعو" الهيئة اإلسالمية العليا"طالبت : القدس المحتلة

  .مسؤولياتهم عن حماية المدينة المباركة المقدسة من التدويل والتهويد
لقد سبق ألهل ": "التدويل والتهويد مرفوضان شرعاً"وقالت الهيئة في بيان صادر عنها تحت عنوان 

فلسطين بخاصة، وللمسلمين بعامة، أن رفضوا فكرة تدويل مدينة القدس منذ أن طرحت ألول مرة في 
م ضمن مشروع قرار تقسيم فلسطين، والسبب الرئيس لرفض مشروع التقسيم هو البند 1947عام 

  ".المتعلق بمدينة القدس
ثم طرح مشروع تدويل القدس عدة مرات منذ ذلك التاريخ، وقد باءت جميع : "وأضاف البيان

لجديد باراك األطروحات بالفشل الذريع، وأحبطت جميع المؤامرات، واآلن يطرح الرئيس األمريكي ا
  !".حسين أوباما موضوع تدويل القدس كحل لألزمة بحجة أن هذه المدينة تضم الديانات الثالث

7/6/2009قدس برس،   
  

 أحداث قلقيليةبعد مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية تعبر عن قلقها  .64
، )7/6 (عبرت مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية، في بيان أصدروه صباح اليوم األحد: رام اهللا

عن قلقهم من تداعيات األحداث التي شهدتها مدينة قلقيلية األسبوع الماضي، على مجمل القضية الوطنية 
في ظل استمرار االحتالل وممارساته القمعية بحق "الفلسطينية، وعلى أمن المواطن وأمانه وحرياته، 

  ".أبناء الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
مواجهات مسلحة وقعت في مدينة قلقيلية، األسبوع الماضي على مرحلتين، بين مجموعة من وكانت 

المقاومين من كتائب القسام، وأمن السلطة الفلسطينية، بعد أن جرى محاصرة المقاومين، أسفرت عن 
م وصاحب  فلسطينيين، بينهم أربعة من أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية، وأربعة من كتائب القسا9مقتل 

  .المنزل الذي تواجد بداخله رجال المقاومة الفلسطينية
، وناشد "األسف العميق لسقوط هذا العدد من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني"وعبر البيان عن 

التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتحرك الجاد لحقن الدماء الفلسطينية، ونبذ حالة "األطراف كافة 
الت التحريض والتعبئة المتبادلة ووقف حمالت االعتقال السياسي وتغليب لغة الحوار االنقسام ووقف حم

، معلناً رفض أي أسباب أو مبررات يمكن أن تؤدي "وعدم االحتكام إلى السالح لحل الخالفات السياسية
هاء حالة إلى إراقة الدماء الفلسطينية والتأكيد على التوجه الجاد للحوار الوطني الشامل والمسؤول إلن

  .التشرذم واالنقسام
لوأد الفتنة "وطالبت القوى والفعاليات الوطنية والسياسية والشخصيات االعتبارية، العمل وبشكل عاجل 

  ".وتطويق األحداث والعمل على منع تفاقمها
7/6/2009قدس برس،   
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 نح فلسطينيين في الخليل تعويضات عن أضرار سببها مستوطنوناالحتالل يم .65
ية منح تعويضات لخمسين فلسطينيا من سكان سرائيلفي خطوة استثنائية قررت وزارة الدفاع اإل: رام اهللا

الخليل عن األضرار التي ألحقها المستوطنون بممتلكاتهم خالل أعمال الشغب أواخر العام الماضي، التي 
وقرر رئيس . مخالف للقانونواكبت إخالء عمارة الرجبي المتنازع عليها التي احتلها المستوطنون بشكل 

ما يعرف باإلدارة المدنية في الضفة الغربية البريغادير يؤاف مردخاي، منح الفلسطينيين هذه التعويضات 
إلى ذلك، أفادت وزارة شؤون القدس بأن المجلس البلدي اليهودي أصدر أمس . بمبلغ ربع مليون شيكل

. حي جنة عدن في بيت حنينا بحجة عدم الترخيص شقة سكنية في 13دفعة جديدة من أوامر الهدم بحق 
وقال بيان صدر عن الوزارة، إن الشقق السكنية تقع في عمارة صبحي الحلحولي، وهي مملوكة لعائالت 

وأضاف البيان أنه تم تحويل أوامر الهدم إلى المحامي سامي أرشيد .  فرد100مقدسية ويقطنها أكثر من 
 .الستصدار أوامر احترازية

8/6/2009األوسط، الشرق   
  

 حركة الفلسطينيين في الضفة حاجزا تعرقل 630أكثر من : تقرير .66
 630 تنشر إسرائيلفي تقرير له إن » المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان«قال :  كفاح زبون-رام اهللا

 .ينحاجزا عسكريا في الضفة الغربية، بما يعيق وبشكل مباشر حرية التنقل والحركة للمواطنين الفلسطيني
ي، بما يعادل سرائيلمن الطرق الرئيسية مغلقة أو يسيطر عليها الجيش اإل% 65وبحسب المركز، فإن 

 . كيلومتر من الطرق500حوالي 
في الضفة الغربية، وبدأت منذ يومين » مزيدا من التسهيالت« بمنح الفلسطينيين إسرائيلوعدت الى ذلك 

وذلك في وقت ما . وقلقيلية، رغم أنها ليست رئيسيةفي إزالة حواجز عسكرية قرب رام اهللا ونابلس 
 . تشدد قبضتها على قطاع غزةإسرائيلزالت فيه 

8/6/2009الشرق األوسط،   
  

  "جاسوس لحزب اهللا "الشهيد الفلسطيني في نعلين: إذاعة االحتالل .67
ل خالل ي أمس أن الفلسطيني الذي قتل بنيران قوات االحتالسرائيلادعى جهاز األمن اإل: يو بي أي

تظاهرة ضد الجدار العازل في قرية نعلين في الضفة الغربية الجمعة الماضي عقل سرور، تجسس في 
 . ، وكان ناشطا في حركة حماس»حزب اهللا«السابق لصالح 

سجن لشهور عديدة بادعاء تصويره مطار بن )  عاما35(ي ان سرورسرائيلوذكرت إذاعة الجيش اإل
  .غوريون الدولي قرب تل أبيب

يذكر أن قوات االحتالل التي أطلقت النار تسببت بقتل سرور وإصابة خمسة متظاهرين آخرين بجروح 
 . بينهم ناشط سالم أميركي، ال تزال حالته خطرة

8/6/2009الشرق األوسط،   
 

  فلسطينيينأربعة بتصفية جندي قتل 48 من عرب الـ12تهم ي االحتالل .68
ية في حيفا وجهت امس، تهمة إسرائيل محكمة  أن بأ فعن وكالة  8/6/2009 السفير،  ذكرت

 من سكان مدينة شفاعمرو العربية، بعد ان كان الجندي قد 12ي، الى إسرائيلالمشاركة في قتل جندي 
 . 2005قتل اربعة فلسطينيين عام 

 48هيئة تمثيلية لفلسطينيي  عن وكالة، ا ف ب، من القدس، أن 8/6/2009القدس، فلسطين، وجاء في 
، دعت الى اضراب وتظاهرة في مدينة عربية إسرائيلي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في هو
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ي بعد ان إسرائيل عربيا بالمشاركة في قتل جندي 12احتجاجا على قرار النيابة العامة توجيه التهمة بحق 
  .48اقدم على قتل اربعة من فلسطينيي 

  
  ات وكليات تضررت خالل الحرب جامع6طرح عطاءات إلعادة تأهيل : غزة .69

 وقعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية اتفاقاً مع البنك اإلسالمي للتنمية الذي يتخذ من مدينة جدة                : غزة
مقراً له، بلغت قيمته مليوناً وسبعمئة ألف دوالر إلعادة تأهيل عدد من المباني في ست جامعات وكليات                 

  .غزة، وتزويدها باألجهزة واألثاث والمعدات الالزمةتضررت بسبب الحرب األخيرة على قطاع 
، والكلية الجامعية   »القدس المفتوحة «و» األقصى«و» اإلسالمية«: والجامعات المستفيدة من المشروع هي    

للعلوم التطبيقية، وكلية العلوم والتكنولوجيا في مدينة خانيونس، وكلية الدعوة والعلوم اإلنسانية في مدينة              
  .رفح

تم إجـراء تقـويم وحـصر ميـداني         «ير هيئة األعمال الخيرية في قطاع غزة عماد الحداد إنه           وقال مد 
  .»لألضرار التي لحقت بالجامعات والكليات من خالل لجنة فنية مختصة شكلتها الهيئة لهذا الغرض

يـستغرق تنفيـذ    « ورجـح أن     .إمكان زيادة كلفة المشروع إلى مليوني دوالر حسب الحاجة        «ولفت إلى   
 .»مشروع ستة أشهرال

8/6/2009الحياة،   
 

 االحتالل في غزة دعوى ضد جرائم 936الفلسطينيون يستعدون لرفع ": دير شبيغل" .70
ي بسبب ارتكابه جرائم حرب سرائيل دعوة قضائية ضد الجيش اإل936أعد محامون فلسطينيون : أبيبتل 

 فلسطيني جلهم 1400الى مقتل والتي ادت " الرصاص المسكوب"خالل العدوان على غزة خالل عمليات 
ويعتزم هؤالء المحامون التوجه الى تقديم بعض هذه الدعوات أمام . من االطفال والنساء وكبار السن

 .المحكمة الدولية في أسبانيا في إطار القانون العالمي
 هو رئيس األلمانية، إن الذي يقف وراء الدعوات القضائية" دير شبيغل"ويشير التقرير الذي نشرته مجلة 

 .في غزة المحامي إياد العلمي" المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"القسم القانوني في 
8/6/2009القدس، فلسطين،   

 
   منزال فلسطينيا في القدس13االحتالل يقرر هدم  .71

ية في القـدس أصـدرت      سرائيل قالت وزارة شئون القدس الفلسطينية امس إن البلدية اإل         : د ب أ   - القدس
.  منزال سكنيا في حي جنة عدن في بيت حنينا بحجة عدم الترخيص            13دة من أوامر الهدم بحق      دفعة جدي 

.  فرد 100وقال بيان صدر عن الوزارة إن المنازل مملوكة لعائالت فلسطينية مقدسية ويقطنها أكثر من               
ـ  ،وأضاف البيان أنه تم تحويل أوامر الهدم إلى جهات قضائية الستصدار أوامـر احترازيـة               دا أن   مؤك

  .الوزارة سوف تتابع هذه القضية
8/6/2009الرأي، األردن،   

 
  األفاعي تهدد حياة المعتقلين: األسرى في سجن النقب .72

أكد األسرى في سجن النقب الصحراوي أن ظروفهم االعتقالية تشهد تراجعا بـشكل             :  وائل بنات  - غزة
حيـث  ، الفئران داخل أقسام المعتقل   يومي وتتفاقم معاناتهم خالل فصل الصيف بسبب انتشار الزواحف و         

  .أصبحت لدغات األفاعي تهدد حياتهم
إن ، في رسائل وصلت إلى نادي األسير الفلسطيني من داخـل الـسجن عبـر محاميـه               ، وقال األسرى 

الزواحف تعيش معهم وتتكاثر في ظل امتناع اإلدارة عن إيجاد حل جذري لهذه المشكلة القديمة الجديـدة                 



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1458:         العدد  9/6/2009-7 الثالثاء -األحد  :التاريخ

وأكدوا أن هناك العديد من الحاالت المرضية تحتاج إلى اهتمـام           .  في مثل هذا الوقت    التي تظهر كل عام   
طبي، ما زالت تنتظر إجراء العمليات الجراحية، وتنطبق عليها سياسة اإلهمال الطبي دون مراعاة لآلالم               

لـى أن   الشديدة التي ترافقهم على مدار الساعة والتي باتت تشكل خطرا شديدا على حياتهم، مـشيرين إ               
إدارة المعتقل تقوم بين الحين واآلخر بحملة تنقالت داخلية لهم من قسم آلخر دون أسـباب أو مراعـاة                   

  . للمرضى
 أسير رهن االعتقـال اإلداري      600 أسيرا بينهم    2320يشار إلى أن معتقل النقب الصحراوي يحتجز به         

  .  م الصحية صعبة للغاية أسيرا مريضا ال يتلقون أدنى رعاية طبية وحالته150وبه أكثر من 
8/6/2009الوطن، السعودية،   

  
  األردن تدعو لوقف المفاوضات والعودة إلى الحوار الشامل في" اللجان العليا لحق العودة" .73

األردن الـصراع   /أدانت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلـسطينيين          :طارق الفايد  - عمان
تح وحماس ورأت فيه انتحاراً لقضية الشعب كما دانت االنقـسام البغـيض             واالقتتال الدائر بين حركتي ف    

  .والمفاوضات العبثية، داعية للعودة للحوار الشامل
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أمس حول آخر مستجدات الوضع الـراهن، إن االسـتحقاقات الـسياسية                 

ي من كافة القوى الفلـسطينية   والوطنية في ضوء المستجدات وفي ضوء خطاب الرئيس االمريكي تستدع         
الحية وجميع الفصائل بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية وحدوية تشكل صمام أمان اللغاء نهـج التفـرد                
والصراع واالقتتال البيني الفلسطيني القذر وللعمل في سبيل انهاء االنقسام وايقاف المفاوضات والعـودة              

  . زال يرزح تحت وطأة االحتاللللحوار الشامل واستعادة وحدة الشعب الذي ما
ونددت اللجنة بالمخططات الصهيونية التي طرحت على الكنيست للتطاول على الكيان االردني، مهيبـة              
بكل االردنيين للتمسك بالوحدة الوطنية االردنية والترفع عن الصغائر واالخطـاء لمواجهـة مخططـات         

 .االعداء وافشالها
8/6/2009القدس العربي،   

  
   2009 معاقا شمال غزة حتى نهاية نيسان 5814: تقرير .74

أعلنت اإلغاثة الطبية في غزة في تقرير لها أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المعـاقين فـي محافظـة                    
  . معاقا5814 إلي 2009 نيسان من العام -شمال غزة حيث وصل عددهم حتى نهاية شهر ابريل 

7/6/2009الدستور   
  

  القضية الفلسطينية قضية األردن: العاشرة لتولي سلطاتهالعاهل األردني في الذكرى  .75
أكد العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، أن األردن سيظل على وفائه للقضية : محمد الدعمه - عمان

فهي قضية األردن واألردنيين، مثلما هي قضية الفلسطينيين، وقد قدمنا في سبيلها «الفلسطينية، وقال 
لما قدموا، وتقاسمنا لقمة العيش معا، وتحملنا معهم ما هو فوق طاقتنا، ومن حقهم علينا قوافل الشهداء مث

أن نستمر في دعمهم، حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الفلسطيني، فهم أهلنا وأشقاؤنا، ونحن 
ي وجهها العاهل جاء ذلك خالل الكلمة المتلفزة الت. »األقرب إليهم في الدم والقربى والمعاناة والمصير

وقال العاهل . األردني مساء أمس إلى شعبه األردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سلطاته الدستورية
إن السنوات العشر حققنا خاللها الكثير من اإلنجازات، إال أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل «األردني 

 .»واألهداف التي نسعى لتحقيقها
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المرحلة القادمة، على مراجعة شاملة لتقييم تجربتنا في السنوات الماضية، نحن عازمون في «وقال 
وتجنب األخطاء والتقصير أينما كان، وتفعيل دور المؤسسات وأدائها، لتسريع عملية اإلصالح والتحديث 

  .»والتنمية، التي تنعكس آثارها على المواطن، وتجعل من األردن الوطن القوي المزدهر
  9/6/2009الشرق األوسط، 

  
   للمعارضة57 لألكثرية و71: االنتخابات النيابية اللبنانية .76

أعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود امس، النتائج الرسمية لالنتخابات النيابية بعدما كان : بيروت
  مقعداً فيما71 آذار بـ14تابعها اللبنانيون عبر الماكينات االنتخابية للمرشحين، وأدت الى فوز قوى 

 آذار حصلت في الدورة السابقة لالنتخابات البرلمانية على 14 مقعداً، وكانت قوى 57 آذار 8نالت قوى 
من اآلن فصاعداً اصبح المجلس الدستوري هو صاحب السلطة للبحث في «وقال بارود انه .  معقدا69ً

 فور اعالن النتائج ، مشيراً الى انه»صحة االنتخابات او اي طعون يمكن ان يتقدم بها اي مرشح خاسر
  .وابالغها الى رئيسي المجلس النيابي والمجلس الدستوري تبدأ مهلة الشهر للطعن بالنتائج

وأظهرت االرقام الموزعة من قبل وزارة الداخلية عن اعداد الناخبين والمقترعين، نسب اقتراع مفاجئة، 
القتراع في مجموع الدوائر  ورقة بيضاء وجدت في صناديق ا11197على ان الالفت ايضاً ان ثمة 

 ورقة اقتراع السباب مختلفة وبعض مندوبي الماكينات االنتخابية روى عن 10116االنتخابية والغيت 
  . اوراق تحمل نقداً الذعاً للمتنافسين على مقاعد المجلس النيابي

ة باالزدحام وأمل بارود بأن تكون االنتخابات التي اجريت في يوم واحد، على رغم المشكالت المتعلق
نموذجاً لالنتخابات الديموقراطية في «على اقالم االقتراع والتي تسببت بالتأخير وشكاوى المواطنين 

. المنطقة، فهذا ما سعينا الى تحقيقه وأردنا إرسال رسالة قوية مفادها بأن هذه األمور ممكن أن تحصل
 الداخلية إنما مرتبط بما قام به كل الشعب وأؤكد أن ما جرى ليس مرتبطاً فقط بالجهود التي بذلتها وزارة

وآمل بأن يقدم لبنان . اللبناني والقوى السياسية الذين شكلوا جزءاً أساسياً من هذه العملية وهذا النجاح
الصورة نفسها التي حاول الحفاظ عليها كديموقراطية أصلية وليست مستوردة وأتمنى أن يبقى لبنان مثاالً 

  .»عالمفي هذه المنطقة من ال
اننا مقبلون على مرحلة جديدة ويبدو أن القوى السياسية ستساهم في حالة تشاركية للمرحلة «: وأكد بارود

فال أحد يخسر في لبنان والجميع شركاء والنظام . المقبلة كما ساهمت في إنجاح اليوم االنتخابي
  .»األسابيع المقبلةالدستوري والسياسي تحكمه هذه االعتبارات التي ستكون موضع مناقشة في 

يمكن أن تكون «: وقال. »تقويم تجربة اليوم االنتخابي الواحد«وفضل وزير الداخلية ان يترك للبنانيين 
 مع تفهمي لمعاناة –ولدي قناعة بأنه بين إنجاح اليوم الواحد وبعض االزدحام . حصلت بعض األخطاء

 يمكن إلغاء تجربة اليوم الواحد الناجحة على  يمكن إيجاد وسائل تحد منه كي ال يتكرر، لكن ال-الناس 
حساب ازدحام يمكن تخطيه إذا اتخذنا تدابير جذرية وتعاونا لجهة المعوقات المادية التي حالت دون 

  .»التمكن من ذلك
أن الشعب «، الفتاً الى »كان كافياً إنما هناك حاجة لتنظيم الصفوف أكثر«وأكد بارود أن عدد األقالم 

: ، وقال» يحسن دائماً االنتظام في صفوف لكنه شعب جدير بأن يعطى الهامش ليعبر عن رأيهاللبناني ال
هناك شيء من اإلصالح بدأ . فلننظر الى نصف الكوب المآلن ولنعمل على تحسين النصف الفارغ« 

علم على رغم كونه غير كاف لكننا نبني عليه للمستقبل لتكون المراحل المقبلة أفضل من التي سبقت ونت
وشدد . »سينام وضميره مرتاح«وأكد انه . »دروساً مما حصل من دون إلغاء إيجابيات قائمة حتى اليوم

مرتبطة بالجو العام وبأشياء قد يكون لها تأثير على مجرى العملية االنتخابية «على أن السياسة في لبنان 
  .»وهذا موضوع يعود الى سنوات عدة
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خلية عبر المدير العام للشؤون السياسية العميد نقوال الهبر، إضافة فريق عمل وزارة الدا«وشكر بارود 
هناك جهد كبير بذل، وكما قلت باألمس : ، وقال»الى المديريات العامة اآلخرى واألحوال الشخصية

  .»نجحنا سوية وال يمكن أحداً ان ينجح وحده
  بيروت

وبلغ عدد . ي قسمت الى ثالث دوائر آذار في نتيجة االقتراع في العاصمة بيروت الت14فازت قوى > 
 في 40 ناخباً، أي بنسبة 92764 مقترعاً من أصل 37284) األشرفية(المقترعين في الدائرة األولى 

أما الفائز عن المقعد الماروني الوحيد فهو نديم .  ورقة ملغاة201 ورقة بيضاء و183المئة ووجدت 
 17209الذي نال ) المعارضة(عود األشقر  صوتاً، وكان أول الخاسرين مس19340بشير الجميل 

 صوتاً، وأول الخاسرين هو 19985أصوات، وفازت عن مقعد الروم األرثوذكس نايلة جبران تويني بـ 
وفاز عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال فرعون .  صوتا16421ًبـ) الئحة المعارضة(عصام أبو جمرا 

 صوتاً، فيما نال 16730بـ ) معارضة(ي  صوتاً، وأول الخاسرين هو نقوال صحناو19742بـ 
وفاز عن مقعد األرمن الكاثوليك سيرج طور سركيسيان .  أصوات3جاد صوايا ) المخرج الفني(
 صوتاً، وفاز عن 16817) الئحة المعارضة( صوتاً ونال أول الخاسرين كريكوار كالوست 19281بـ

 أول الخاسرين وريج صابونجيان فنال  صوتاً أما19317مقعد األرمن األرثوذكس جان أوغاسبيان بـ
  . صوتا16778ً

 ناخباً وبلغت نسبة 101787 مقترعاً من أصل 27787وبلغ عدد المقترعين في بيروت الثانية > 
 ورقة 450 ورقة، و315 في المئة، وبلغ عدد األوراق البيض التي وجدت في الصناديق 27االقتراع 

 المقعدين السني والشيعي بعدما فاز نائبا األرمن األرثوذكس وفي هذه الدائرة حصل التنافس على. ملغاة
وفاز نتيجة االقتراع عن المقعد السني نهاد المشنوق . بالتزكية وهما أرتيور نظريان وسبوح قالباكيان

وفاز عن المقعد الشيعي هاني .  صوتا8071ً صوتاً، يليه أول الخاسرين عدنان عرقجي بـ16583بـ
  .صوتا195ً فيما نال عباس ياغي الذي كان أعلن عزوفه عن الترشح  صوتا15126ًقبيسي بـ

 ناخباً 252165 ناخباً من أصل 103243 في المئة، إذ اقترع 40بلغت نسبة االقتراع في هذه الدائرة > 
أما الفائزون عن المقاعد السنّة .  أوراق أخرى705 ورقة بيضاء في الصناديق وتم إلغاء 991ووجدت 

 76448 صوتاً فمحمد قباني 76925 صوتاً يليه تمام سالم 78382عد الدين الحريري س: الخمسة فهم
وأول .  صوتا75954ً) الجماعة اإلسالمية( صوت وعماد الحوت 76201صوتاً وعمار الحوري 

الئحة ( أصوات يليه بهاء الدين عيتاني 21703) على الئحة المعارضة(الخاسرين كان عمر غندور 
 21100 أصوات ثم محمد خالد الداعوق 21103صوات فالشيخ عبدالناصر جبري  أ21507) المعارضة
 صوتاً، وكان أول الخاسرين 76133وفاز عن مقعد الروم األرثوذكس الوحيد عاطف مجدالني . صوت

وفاز عن المقعد .  صوتا1537ً صوتاً، يليه بشارة مرهج 21921ونال ) الئحة المعارضة(نجاح واكيم 
الئحة ( أصوات، وكان أول الخاسرين رفيق نصراهللا 76410زي يوسف ونال الشيعي الوحيد غا

 صوتاً، 76792 صوتاً، وفاز عن المقعد الدرزي الوحيد غازي العريضي بـ22177ونال ) المعارضة
 صوتاً، وفاز عن المقعد اإلنجيلي باسم الشاب 20860ونال ) معارضة(وأول الخاسرين كان غازي منذر 

وعن األقليات فاز نبيل .  صوتا21041ًول الخاسرين كان جورج اشخانيان ونال  أصوات، وأ76510بـ
  . صوتا21362ً صوتاً فيما نال أول الخاسرين ريمون األسمر 76431دي فريج بـ 

  جبل لبنان
 آذار، وبلغ عدد 8 آذار أي خرق في دائرة بعبدا، التي فازت فيها الئحة قوى 14ولم تسجل قوى > 

 414 في المئة ووجدت 55 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 151590قترعاً من أصل  م84546المقترعين 
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 45386حكمت ديب :  ورقة ملغاة، أما الفائزون عن المقاعد الموارنة الثالثة فهم526ورقة بيضاء و
أما أول الخاسرين فهو إدمون .  صوتا44735ً صوتاً وناجي غاريوس 45055صوتاً وأالن عون 

 1860 صوتاً، أما بيار دكاش فنال 36548ات يليه صالح حنين الذي نال  أصو37108غاريوس 
 صوتاً، أما 44181 صوتاً وبالل فرحات 44995علي عمار بـ: وعن المقعدين الشيعيين فاز. صوتاً

 صوتاً، أما سعد 35561 صوتاً يليه صالح الحركة بـ37420أول الخاسرين فكان باسم السبع ونال 
وعن المقعد الدرزي .  صوتا856ً ونال مرشح الحزب الشيوعي طارق حرب  أصوات1704سليم فنال 

  . صوتا36287ً صوتاً فيما نال الخاسر األول أيمن شقير 45718فاز فادي األعور بـ
 في 51 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 116181 من أصل 59779وبلغ عدد المقترعين في دائرة عاليه > 

 36138 ورقة ملغاة، وفاز عن المقعدين الدرزيين أكرم شهيب 577 ورقة بيضاء و1013المئة ووجدت 
 صوت وعن المقعدين المارونيين فاز 23501بـ) معارضة(وطالل ارسالن )  آذار14قوى (صوتاً 

 صوتاً، أما أول الخاسرين 35126)  آذار14( صوتاً وفؤاد السعد 35322)  آذار14(هنري حلو 
 صوتاً ونال أول 33884 الروم األرثوذكس فاز فادي الهبر بـ صوتاً، وعن21595فأنطوان الزغبي بـ

  . صوتا21966ًالخاسرين مروان أبو فاضل 
 181949 مقترعاً من أصل 91642 في المئة، إذ اقترع 50وبلغت نسبة االقتراع في دائرة الشوف > 

وليد : آلتي آذار على الشكل ا14 ملغاة، وفازت الئحة قوى 1029 ورقة بيضاء و1502ناخباً ووجدت 
 عن المقعدين الدرزيين، وعن المقاعد المارونية الثالثة 61557 صوتاً ومروان حمادة 62450جنبالط 

 صوتاً، أما 58502 صوتاً وجورج عدوان 60483 صوتاً وإيلي عون 61936فاز دوري شمعون 
عدين وعن المق.  صوتا6928ً صوتاً ونال غطاس الخوري 22990الخاسر األول ماريو عون فنال 

 صوتاً، والخاسر األول زاهر 62045 صوتاً وعالء الدين ترو بـ62072السنيين فاز محمد الحجار بـ
  . صوتا62578ً صوتاً، وعن مقعد الروم الكاثوليك فاز نعمة طعمة بـ21703الخطيب نال 

شمالي  آذار في دائرة المتن ال8 آذار المتحالفة مع المستقلين من خرق الئحة قوى 14وتمكنت قوى > 
 56 ناخباً، أي بلغت نسبة االقتراع 170744 مقترعاً من أصل 96748بمقعدين، وبلغ عدد المقترعين 

 ورقة ملغاة، وفاز عن مقعدي الروم األرثوذكس ميشال 439 ورقة بيضاء و460في المئة، ووجدت 
 صوتاً، أما أول الخاسرين غسان الرحباني 46874 صوتاً وغسان مخيبر بـ48953المر بـ

 صوتاً، 49147 أصوات، وعن المقاعد الموارنة األربعة فاز إبراهيم كنعان بـ46204فنال ) المعارضة(
)  آذار14( صوتاً وسامي أمين الجميل 47844 صوتاً ونبيل نقوال بـ48673يليه سليم سلهب بـ

رين  صوتاً وثاني الخاس45759ونال ) معارضة(وكان أول الخاسرين غسان األشقر .  صوتا47688ًبـ
 صوتاً 48577وفاز عن مقعد الروم الكاثوليك إدغار معلوف بـ.  صوتا45252ًسركيس سركيس بـ

 صوتاً، فيما فاز بالتزكية عن مقعد األرمن األرثوذكس 44543فيما نال أول الخاسرين إيلي كرامة 
  .اغوب باقرادونيان

 مقترعاً من أصل 60336 آذار مقاعد دائرة كسروان، حيث بلغ عدد المقترعين 8وحصدت قوى > 
 ورقة ملغاة وفاز 266 ورقة بيضاء و215 في المئة ووجدت 67 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 89228

 31313 صوتاً ويوسف خليل 31387 صوتاً وفريد الخازن 31861ميشال عون : عن المقاعد الخمسة
ول الخاسرين فكان  صوتاً، أما أ30444 صوتاً وجلبرت زوين 30989صوتاً ونعمة اهللا أبي نصر 

  . صوتا26418ً صوتاً ونال كارلوس إده 28494 ثم فريد هيكل الخازن 29111منصور غانم البون 
 آذار، وحاز المقعدين المارونيين 8 في المئة وفازت الئحة 65وبلغت نسبة االقتراع في دائرة جبيل > 

الخاسرين كان فارس سعيد وأول .  صوتا28598ً صوتاً وسيمون أبي رميا بـ28852وليد الخوري بـ
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 صوتاً، وفاز عن المقعد الشيعي عباس 19960 صوتاً يليه ناظم الخوري الذي نال 20698الذي نال 
  . صوتا20437ً صوتاً، أما الخاسر األول فهو مصطفى الحسيني نال 28332هاشم بـ
  البقاع

وبلغت نسبة . ار بكاملها آذ14وخالفت النتائج في دائرة زحلة كل التوقعات، إذ فازت الئحة قوى > 
 صوتاً، 48527وفاز عن المقعد الوحيد لألرمن األرثوذكس شانت جنجنيان بـ.  في المئة56االقتراع 

 صوتاً، وفاز عن مقعدي الروم الكاثوليك طوني أبو 41512أما أول الخاسرين فكان جورج قصارجي بـ
ل الخاسرين فكان إلياس سكاف  أصوات، أما أو47709 صوتاً يليه نقوال فتوش بـ48019خاطر بـ
 1966 صوتاً، فيما نالت الخاسرة ماكدا بريدي 40459 صوتاً يليه فؤاد الترك بـ42975الذي نال 

 صوتاً وأول الخاسرين كميل 48288وعن مقعد الروم األرثوذكس فاز جوزف معلوف بـ. صوتاً
 صوتاً، وكان 49328اروني بـ صوتاً، أما عن المقعد الماروني ففاز إيلي م41643معلوف الذي نال 

 أصوات، وعن المقعد 8 صوتاً، أما خليل الهراوي فنال 41064أول الخاسرين سليم عون الذي نال 
وعن .  صوتا40463ً صوتاً، أما أول الخاسرين حسن يعقوب فنال 49238الشيعي فاز عقاب صقر بـ

  . صوتا40046ًن رضا الميس  صوتاً ونال أول الخاسري48464المقعد السني فاز عاصم العراجي بـ
 65237 راشيا وبلغ عدد المقترعين - آذار مقاعد دائرة البقاع الغربي 14وحصدت الئحة قوى > 

 402 ورقة بيضاء و264 في المئة ووجدت 53 ناخباً، وبلغت نسبة االقتراع 122487مقترعاً من أصل 
 صوتاً، ونال الخاسر األول إيلي 33718وفاز عن مقعد الروم األرثوذكس انطوان سعد بـ. ورقة ملغاة
 صوتاً ونال الخاسر هنري 35329 صوتاً وعن المقعد الماروني فاز روبير غانم بـ29344الفرزلي 

 صوتاً وجمال الجراح 34886 صوتاً، أما عن المقعدين السنيين ففاز زياد القادري 27415شديد 
) شيوعي( صوتاً ونال فاروق دحروج 29095 صوتاً أما أول الخاسرين عبدالرحيم مراد فنال 33389
 صوتاً، فيما نال الخاسر فيصل داود 35053وفاز عن المقعد الدرزي وائل أبو فاعور بـ.  صوتا1797ً

 صوتاً فيما نال الخاسر األول ناصر 34424 صوتاً، وعن المقعد الشيعي فاز أمين وهبي بـ28026
  .صوتاً 3130 صوتاً ونال محمود أبو حمدان 25457نصر اهللا 

 من أصل 126038 آذار وبلغ عدد المقترعين 8 الهرمل فازت الئحة قوى -وفي دائرة بعلبك > 
 ورقة ملغاة 776 ورقة بيضاء و869 في المئة، ووجدت 49 ناخباً أي بنسبة اقتراع بلغت 255637

حسين  صوتاً و108266 صوتاً ونوار الساحلي 108455وفاز عن المقاعد الستة للشيعة علي المقداد 
 وعاصم قانصوه 104707 وحسين الموسوي 107212 صوتاً وغازي زعيتر 108062الحاج حسن 

 صوتاً، وعن المقعدين السنيين فاز كامل 14755 صوتاً، أما أول الخاسرين فادي يونس نال 102452
 13427 صوتاً، أما أول الخاسرين فضل اهللا صلح 108222 صوتاً والوليد سكرية 108678الرفاعي 

 صوتاً، وكان أول الخاسرين خليل روفايل 107974تاً وعن مقعد الروم الكاثوليك فاز مروان فارس صو
 صوتاً، أما الخاسر األول شوقي 109060 صوتاً، وفاز عن المقعد الماروني إميل رحمة بـ13812

  . صوتا13768ًالفخري فنال 
  الشمال

 45وبلغت نسبة االقتراع .  ناخبا196149ً من أصل 89886وبلغ عدد المقترعين في دائرة طرابلس > 
وفاز عن المقعد الماروني الوحيد سامر .  ورقة ملغاة1038 ورقة بيضاء و1027ووجدت . في المئة

 صوتاً، وعن مقاعد السنّة 31973 صوتاً، فيما نال أول الخاسرين جان عبيد 49861جورج سعادة بـ
 صوتاً وعبداللطيف كبارة 65076قاتي بـ صوتاً ونجيب مي66539محمد الصفدي بـ: الخمسة فاز

أما أول الخاسرين .  صوتا42987ً صوتاً وأحمد كرامي بـ54259 صوتاً وسمير الجسر بـ55511بـ
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 صوتاً ثم مصباح األحدب 22274 صوتاً يليه خلدون الشريف بـ30313فكان عمر كرامي الذي نال 
 صوتاً، 55415بـ) األكثرية(از بدر ونّوس وعن المقعد العلوي الوحيد في الدائرة ف.  صوتا18474ًبـ

 صوتاً، وعن المقعد الوحيد للروم األرثوذكس فاز 16172أما أول الخاسرين فكان رفعت عيد الذي نال 
  . صوتا22485ً صوتاً فيما نال أول الخاسرين رفلي دياب 55884روبير فاضل بـ

 في 53 ناخباً أي بنسبة 223538 ناخبين من أصل 120608وبلغ عدد المقترعين في دائرة عكار > 
 آذار وذلك على 14 ورقة ملغاة، أما الفوز فكان لالئحة قوى 778 ورقة بيضاء و354وسجلت . المئة

 صوتاً ونال الخاسر األول مصطفى علي حسين 76679نال ) علوي(خضر حبيب : الشكل اآلتي
 78437تاً ونضال طعمة  صو78685 صوتاً، وعن مقعدي الروم األرثوذكس فاز رياض رحال 36691

خالد : وفاز عن مقاعد السنّة الثالثة.  صوت36102صوتاً، وأول الخاسرين كان كريم عبداهللا الراسي 
 صوتاً أما أول الخاسرين 71596 صوتاً ومعين المرعبي 72658 صوتاً وخالد زهرمان 73954ضاهر 

 صوتاً 78450حيد هادي حبيش بـ صوتاً، وفاز عن المقعد الماروني الو42758فكان وجيه البعريني 
  . صوتا37956ًأما الخاسر األول فكان مخايل ضاهر ونال 

 56 ناخباً أي بنسبة 97352 مقترعاً من أصل 54916 الضنية -وبلغ عدد المقترعين في دائرة المنية > 
: ة فهم ورقة ملغاة، أما الفائزون عن المقاعد السنية الثالث495 ورقة بيضاء و436في المئة، ووجدت 

 صوتاً، وأول 36159 صوتاً وهاشم علم الدين 37667 صوتاً وأحمد فتفت 39491قاسم عبدالعزيز 
  . صوتا6034ً صوتاً يليه أسعد هرموش بـ16136الخاسرين كان جهاد الصمد الذي نال 

 ناخباً، أي أن نسبة االقتراع 46422 مقترعاً من أصل 17183وبلغ عدد المقترعين في دائرة بشري > 
 ورقة ملغاة وفاز عن المقعدين المارونيين ستريدا 126 ورقة بيضاء و134ووجدت .  في المئة37بلغت 
 صوتاً، أما أول الخاسرين فكان جبران طوق 12751 صوتاً وإيلي كيروز بـ13066بـ) جعجع(طوق 
  . صوتا4089ًونال 

 ناخباً 57794 من أصل 27417وبلغ عدد المقترعين .  آذار14وفي دائرة الكورة فاز مرشحو قوى > 
 ورقة ملغاة وفاز عن 178 ورقة بيضاء و161 في المئة ووجدت 47أي أن نسبة االقتراع وصلت الى 
 أصوات ونقوال 13809 صوتاً وفريد حبيب 14952فريد مكاري : مقاعد الروم األرثوذكس الثالثة

  . صوت12201 صوتاً، أما أول الخاسرين فكان فايز غصن 13662غصن 
 19227تعاد سليمان فرنجية في دائرة زغرتا لمصلحته وفاز بأحد مقاعد الموارنة الثالثة ونال واس> 

 صوتاً، أما أول 17173 صوتاً وسليم كرم بـ17784صوتاً فيما نال الفائز الثاني اسطفان الدويهي 
 من 34399 صوتاً وبلغ عدد المقترعين في هذه الدائرة 16251الخاسرين فكان ميشال معوض ونال 

  . ورقة ملغاة221 ورقة بيضاء و175 ناخباً ووجدت 71035أصل 
 في المئة 56 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 58444 من أصل 32914واقترع في دائرة البترون > 

 صوتاً 17733بـ)  آذار14(وفاز بطرس حرب .  ورقة ملغاة129 ورقة بيضاء و117ووجدت 
عدين المارونيين، أما الخاسر األول فهو جبران باسيل ونال  صوتاً وذلك عن المق17541وأنطوان زهرا 

  . صوتا14267ً
  الجنوب

وفي دائرة صور بلغ عدد .  آذار8وحافظ الجنوب على خياراته بالنسبة الى االقتراع الى قوى > 
 ورقة 1073 في المئة ووجدت 48 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 153060 من أصل 74941المقترعين 
 صوتاً ومحمد 69362عبدالمجيد صالح :  ورقة ملغاة وفاز عن المقاعد األربعة للشيعة640بيضاء و
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 صوتاً وكان أول الخاسرين 67754 صوتاً وعلي خريس 68991 صوتاً ونواف الموسوي 69059فنيش 
  . صوتا2322ًجمال صفي الدين 

 صوتاً الى 23041 بـوفاجأت صيدا المعارضة باقتراع ناخبيها الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة> 
 13512 صوتاً، ما أخرج أسامة سعد من المجلس النيابي وهو نال 25460جانب بهية الحريري بـ

  . في المئة68وكانت نسبة المقترعين الصيداويين بلغت . صوتاً
 60068 صوتاً وياسين جابر 62720وفي دائرة النبطية، فاز بالمقاعد الشيعية الثالثة محمد رعد > 

وبلغت نسبة .  صوتا3866ً صوتاً أما الخاسر األول أدهم جابر فنال 55250بداللطيف الزين صوتاً وع
  . ورقة ملغاة67 ورقة بيضاء و92 في المئة ووجدت 49االقتراع في هذه الدائرة 

 في المئة واختار الناخبون ميشال موسى 54) الزهراني(وبلغت نسبة االقتراع في دائرة قرى صيدا > 
 صوت، وفاز 3101 صوتاً، أما الخاسر األول روبير الخوري فنال 43648م الكاثوليك بـعن مقعد الرو

 صوتاً، أما الخاسر األول 43746 صوتاً وعلي عسيران 45315نبيه بري : عن المقعدين الشيعيين
  . صوتا3574ًرياض األسعد فنال 

 الذي كان يوصل النائب سمير بالتقليد النيابي» التيار الوطني الحر«وفي دائرة جزين أخل مناصرو > 
عازار الى الندوة البرلمانية وهو محسوب ضمن الكتلة التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ 

 ناخباً، أي أن 54188 مقترعاً من أصل 29225أوصل المقترعون في هذه الدائرة والذين بلغ عددهم 
 صوتاً 13285 صوتاً وميشال الحلو 15648أسود  في المئة، المرشحين زياد 53نسبة االقتراع بلغت 

 صوتاً يليه إدمون رزق الخاسر 10792فيما نال عازار . الى المقعدين النيابيين المخصصين للموارنة
، فيما نال الخاسر 14914 صوتاً، وفاز عن مقعد الروم الكاثوليك عصام صوايا 7399الثاني الذي نال 

  . ورقة ملغاة117 ورقة بيضاء و113ت في الصناديق ووجد.  صوتا6498ًاألول عجاج حداد 
 42 ناخباً وبلغت نسبة االقتراع 123396 من أصل 52899وبلغ عدد المقترعين في دائرة بنت جبيل > 

حسن فضل :  ورقة ملغاة، وفاز عن المقاعد الشيعية الثالثة420 ورقة بيضاء و783في المئة، ووجدت 
 صوتاً، أما أول الخاسرين فكان علي 48775صوتاً وأيوب حميد  49220 صوتاً وعلي بزي 49852اهللا 

  . صوتا616ًمهنا 
 ناخباً، وبلغت نسبة االقتراع 138844 مقترعاً من أصل 64975وبلغ عدد المقترعين في هذه الدائرة > 
 ورقة ملغاة، وفاز عن المقعدين الشيعيين علي حسن 536 أوراق بيضاء و506 في المئة، ووجدت 46

 11327 صوتاً، أما أول الخاسرين عدنان عبود فنال 46674 صوتاً وعلي فياض بـ48064ـخليل ب
 صوتاً، وفاز عن مقعد الروم األرثوذكس 3353 وسعداهللا مزرعاني 10694صوتاً ونال أحمد األسعد 

 أصوات، أما عن المقعد الدرزي ففاز 13107 صوتاً ونال الخاسر الياس أبو رزق 46690أسعد حردان 
  . صوتا46460ً صوتاً، وفاز عن المقعد السني قاسم هاشم بـ50837 الخليل بـأنور

 9/6/2009الحياة، 
  

  زيارة وفد حماس محورية لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية: مصر .77
 من القاهرة عبر مراسلتها جيهان الحسيني، أن وفد من حركة حماس            ،9/6/2009الحياة،  ذكرت صحيفة   
ووصـفت مـصادر    . هرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل تلبية لدعوة مصرية         وصل إلى القا  

ـ      آن األوان أن ينتهي االنقسام وإسدال الستار علـى         ": "الحياة"مصرية مطّلعة الزيارة بالمحورية، وقالت ل
 :وردا على سؤال ان كانت مصر ستبحث مع وفد حماس أحداث قلقيلية، اكتفت باإلجابـة              ". هذه الصفحة 

نسعى الى تذليل كل العقبات التي قد تحول أو تقف عقبـة أمـام إنهـاء االنقـسام واسـترداد اللحمـة                      "
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ننسق مع الدول العربية ونجري اتصاالت مع كل األطراف السـتمرار التواصـل             : "، مضيفة "الفلسطينية
 مصر في سـباق     ولفتت إلى أن  ". والتشاور بما يدعم الحوار ويكفل نجاحه بإنجاز مصالحة وطنية حقيقية         

مع الزمن، خصوصاً خالل األسابيع الجارية من أجل تأمين توقيع اتفاق للمصالحة في السابع من الشهر                 
المقبل، موضحة بأن الجهود المصرية ستتواصل بعد التوقيع على االتفاق لمتابعة والمساعدة في تنفيـذه               

تعاطي مع اإلشـارات اإليجابيـة      ودعت المصادر إلى ضرورة ال    . على األرض وتذليل أي عقبة تواجهه     
التي صدرت حديثاً من اإلدارة األميركية الجديدة التي تقدم يدها لعملية السالم، في اشارة إلى الحديث عن                 
دولة فلسطينية وضرورة وقف االستيطان وحل الدولتين، داعية إلى ضرورة انتهاز هذه الفرصة السانحة              

  .مراره يهدد بضياع القضية الفلسطينية برمتهاللسالم بإنهاء االنقسام، ومحذرة بأن است
 أن الجانـب    ، صـالح جمعـة     عبر مراسلها  القاهرةمن  ،  9/6/2009 الشرق األوسط،    وأضافت صحيفة 

األميركي، أطلع الجانب المصري، خالل الزيارة األخيرة لرئيس االستخبارات الوزير عمـر سـليمان،              
أيار الماضي، على ما وصفته مصادر      /  مايو 26حدة يوم   ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، للواليات المت      

ي على أسـاس حـل الـدولتين خـالل          سرائيلمخطط إلنهاء الصراع الفلسطيني اإل    "مصرية مطلعة بأنه    
   . من الجانب العربي، خالل فترة وجيزة سريعاً، وطلبت واشنطن رداً"عامين

  
  من الصعب بحثها" إسرائيل"أي طلبات أميركية تتعلق بتقديم تنازالت إلى : هشام يوسف .78

قال هشام يوسف، مدير مكتب االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لوكالة فرانس برس،              : وكاالت
سيكون من الـصعب بحثهـا دون قيـام         " إسرائيل"أي طلبات أميركية قد تتعلق بتقديم تنازالت إلى         "ان  

 -ي التوصل إلـى تـسوية للنـزاع العربـي         باتخاذ خطوات محددة تؤكد جديتها في الرغبة ف       " إسرائيل"
، أي  "إسرائيل"الواضح هو أن الرئيس األميركي يريد إجراءات متبادلة بين العرب و          "وتابع  ". يسرائيلاإل

في مقابل خطوة من جانب العرب ولكنه لم يقدم أفكار أو اقتراحـات محـددة               " إسرائيل"يريد خطوة من    
وردا علـى  ". صوره الستئناف مسيرة التسوية في تموز المقبـل من المتوقع أن يقدم ت   "وأضاف انه   ". بعد

مطروحاً، قال يوسف إن    " إسرائيل"سؤال حول ماذا كان التطبيع التدريجي للعالقات بين الدول العربية و          
 ". تريد تنازالت عربية من دون مقابل حقيقي وان تقبض ثمن التسوية مقدما وهذا غير مقبـول                إسرائيل"

 تريد اكثر مما    إسرائيللطريق تتضمن إجراءات متبادلة في مراحلها المختلفة ولكن         خارطة ا "وأضاف ان   
 - لتسوية النزاع العربـي    2002التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية في العام        " هو وارد في هذه الوثيقة    

ضح على  ال بد اوال من وضوح نهاية الطريق، اي ان يكون هناك اتفاق وا            "واكد يوسف انه    ". يسرائيلاإل
وسئل ". الشكل النهائي للتسوية عندئذ يمكن للدول العربية القيام بإجراءات واتخاذ خطوات قد تطلب منها             

يوسف عن تقاير صحفية تحدثت عن تصور اميركي يربط وقف االستيطان بفتح مكاتب تمثيل تجاريـة                
ات المتحدة تصوراً محدداً حتـى      ليس لدينا علم بذلك فلم تقدم الوالي      "فأجاب،  " إسرائيل"للدول العربية في    

  .الستئناف عملية السالم" اآلن
  9/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب التخاذ موقف موحد من خطاب أوباما .79

 17أعلنت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجيـة العـرب فـي                : القاهرة
وقال مسؤول عربـي فـي      . لبحث جهود إحياء عملية السالم في الشرق األوسط       يونيو الجاري   / حزيران

القاهرة، إن دوالً عدة من بينها مصر طلبت عقد االجتماع الطارئ لبحث هذه الجهود وبلـورة موقـف                  
موحد في ضوء ما ورد في خطاب الرئيس باراك أوباما الذي ألقاه في جامعة القاهرة، والـذي عكـس                   

وكشف األمين العام للجامعة عمرو موسى، أن مشاوراته مـع          . ديداً تجاه قضايا المنطقة   توجهاً أميركياً ج  
وزراء الخارجية العرب ركّزت على تدارس الخطوات الواجب اتخاذها عربياً حيال التوجـه األميركـي               
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ا الجديد الذي ظهر في خطاب أوباما والذي يؤدي في تصوره إلى ديناميكية جديدة إزاء الكثير من قـضاي                 
وأشار إلى أن الوزراء العرب سيناقشون القضايا التي طرحها الرئيس األميركي فـي خطابـه               . المنطقة

وضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاهها، خصوصاً موضوع االستيطان وجدار الفـصل العنـصري              
  .ووقف االنتهاكات المستمرة من سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

  9/6/2009الحياة، 
  

  بالتزام المبدأ" إسرائي"وتطالب ".. حل الدولتين" الخليجية ترحب بدعم أوباما لـالدول .80
رحبت الدول الخليجية الست، في اجتمـاع عقـده وزراء خارجيتهـا، فـي              :  تركي الصهيل  -الرياض  

الرياض أمس، بدعم الرئيس األميركي باراك أوباما لمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلـسطيني               
 وطالب المجلس الوزاري الخليجي     .ية الجديدة بالتزام هذا المبدأ    سرائيلي، مطالبة الحكومة اإل   ائيلسر اإل -
ية باالنسحاب الكامل من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الجـوالن الـسوري             سرائيلالحكومة اإل "

ضي العربية المحتلـة    ، ومن ما تبقى من األرا     1967حزيران  / العربي المحتل، إلى خط الرابع من يونيو      
 ".في جنوب لبنان

  9/6/2009الشرق األوسط، 
  

  قوى االعتدال العربي تريد ضرب العالقة بين حماس وقوى الممانعة : المسفر .81
أكد كاتب وأكاديمي قطري، أن دعوة القاهرة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية             : الدوحة

رة بعد زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى مصر وإلقائـه           حماس خالد مشعل لزيارتها، تأتي مباش     
خطابا منها إلى العالمين العربي واإلسالمي امتنع فيه عن وصف حماس بأنها حركـة إرهابيـة، لكنـه                  
أعرب عن خشيته من أن يكون ذلك مجرد خطوة في سياق سحب حركة حماس إلـى مربـع االعتـدال             

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعـة  . ي إيران وسورية وحزب اهللا لزيادة عزل قوى الممانعة ممثلة ف     
ـ        ، إمكانية نجاح سـيناريو ضـرب       "قدس برس "القطرية الدكتور محمد المسفر، في تصريحات خاصة ل

وأشار المسفر إلى أنه بمعزل عن هذا السيناريو بالكامـل       . العالقة بين حماس وقوى الممانعة في المنطقة      
ولم يستبعد المسفر أن يكون امتنـاع الـرئيس   . مصرية لمشعل تعكس اعترافا باألمر الواقع     فإن الدعوة ال  

هو ما شجع مصر على هذه      " اإلرهاب"باراك أوباما في خطابه إلى العالم اإلسالمي عن نعت حماس بـ            
م إلقـاء   ونوه المسفر إلى أن الخطوة المصرية ال تخلو من رسالة سياسية إلى نتنياهو الذي يعتز              . الخطوة

خطاب األسبوع المقبل لتوضيح موقفه بالكامل من عملية السالم في المنطقـة، وتحديـدا مـن القـدس                  
  .والمستوطنات

  8/6/2009قدس برس، 
  

      "إسرائيل"مليون رسالة إلكترونية إلطالع شباب العالم على جرائم : اتحاد طلبة سورية .82
حملته االلكترونية تحت عنوان    " علوماتية المركزي مكتب الم "أطلق االتحاد الوطني لطلبة سورية      : دمشق

إلرسال أكثر من مليون رسالة إلكترونية عبر اإلنترنت باللغتين العربيـة واالنكليزيـة             " ضوء على غزة  "
مدعمة بالصور الطالع شباب وطلبة العالم على ما قالت إنه مجازر وجرائم حرب وانتهاكـات لحقـوق                 

  . ية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عدوانها األخير على قطاع غزةئيلسرااإلنسان ارتكبتها القوات اإل
  8/6/2009قدس برس، 
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  مصر تحمل مسؤولية أحداث قلقيلية إلى فتح وحماس معاً .83
وعلمـت الحيـاة أن     . حملت مصر مسؤولية أحداث قلقيلية إلى الجانبين معاً       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

أجرى اتصاالً مع كل من الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة           مسؤوالً مصرياً رفيع المستوى     
 أعـرب و .حماس خالد مشعل يدعوهما إلى ضرورة أال تؤثر أحداث قلقيلية سلباً على مجريات الحـوار              

 عن استيائه لما آلت إليه األحداث في قلقيلية ولما وقع هناك مـن              ،"الحياة"مصدر مصري موثوق به لـ      
، الفتاً إلى أن الجهة الوحيدة المستفيدة من ذلك         "غير مقبول بل ومرفوض من الجميع     "تصعيد وصفه بأنه    

ية، فالجانبان ال يلتفتان إلى مصلحة قضيتهما وشعبهما ويخوضـان فـي            سرائيلهي سلطات االحتالل اإل   
تم االتفاق منـذ    ": وعلى صعيد الحوار الوطني، أجاب     .خصومات وخالفات من شأنها أن تعزز االنقسام      

الجولة الخامسة التي عقدت الشهر الماضي على دعوة اللجان ثم عقد لقاء موسع يضم جميع التنظيمـات                 
، موضحاً أن ما يجري حالياً هو االجتماع مع كل مـن            "الفلسطينية للتوافق على اتفاق المصالحة وتوقيعه     

  .قيادات فتح وحماس
  7/6/2009الحياة، 

  
   والدخول في سالم مع العرب يين بالتعقلسرائيلعمرو موسى يطالب اإل .84

بالتعقل واالبتعاد عـن    " إسرائيل"طالب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى         :  بترا -القاهرة  
وقـال  . سياسات القوة والتعنت والدخول في عملية سالم مع الجانب العربي تعيـد الحقـوق الصـحابها          

يين اعقلـوا فلـن تكـسبوا المعركـة         سرائيلاقول لإل "،  موسى، في مقابلة تلفزيونية اذيعت الليلة الماضية      
". واالفضل ان تدخلوا في سالم معنا يضمن لكم ولنا حقوقنا في اطار من العدالة واالنصاف وهذا ممكـن          

واشار موسى بهذا الصدد الى المبادرة العربية التي قال انها عرض عربي للسالم وطرح لمتطلبات معينة                
ان تنفذ الجزء الخـاص  " إسرائيل"نحن مستعدون لتنفيذ الجزء الخاص بنا وعلى ف "،يقوم السالم بمقتضاها 

  ". بها وتتعامل مع هذا العرض وهو قائم ونحن ونتمسك به
  7/6/2009الدستور 

  
  على اتفاق سالم " إسرائيل"واشنطن تملك الوسائل لحمل : سعود الفيصل .85

ود الفيصل، في مقابلة نشرت امـس، ان        اعلن وزير الخارجية السعودي االمير سع     :  أ ف ب   –الرياض  
على القبول بحل يقوم على اساس دولتـين        " إسرائيل"الواليات المتحدة قادرة على ممارسة ضغوط لحمل        

تملـك الواليـات    "االميركيـة،   " نيوزويك"وقال االمير سعود الفيصل لمجلة      . في نزاعها مع الفلسطينيين   
علـيهم  "واضاف  . في الشرق االوسط  " مل من اجل تسوية سلمية    يين بالع سرائيلالمتحدة الوسائل القناع اإل   

يين ان يكونوا متعقلـين وان يقـدموا        سرائيلان يقولوا لهم انه لالستمرار في تقديم المساعدة لهم، على اإل          
  ". تنازالت معقولة

ـ             لـم  "، قال الوزير    "إسرائيل"وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان يتعين على واشنطن تعليق مساعدتها ل
واشـاد  ". ال؟ اذا قدمتم مساعدة الحد يحتل دون تمييز اراضي شعب آخر تتحملون جزءا من المسؤولية              

ـ    غير "اوباما وبكونه اكد ان االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية         " صدق"االمير سعود الفيصل ب
  ". يجب ان يترجم الى افعال"واضاف ان ما ورد في الخطاب ". مشروع

" إسـرائيل " جهة اخرى دعوة واشنطن الى الدول العربية الظهار انفتاح دبلوماسـي حيـال               ورفض من 
" إسـرائيل "ليس لدينا ما نقترحه على      "وتابع  . لتشجيع استئناف مفاوضات السالم التي تراوح حاليا مكانها       

ة الوحيدة بـين    واذا قمنا بذلك قبل استعادة االراضي العربية المحتلة، سنكون قدمنا الورق          . سوى التطبيع 
  ".ايدي الدول العربية

  7/6/2009الدستور 
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  القاهرة ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية الستئناف الحوار .86
أن مسؤولين مصريين، أبلغوا ممثلي الفصائل الفلسطينية مـؤخرا، أنهـم           " الشرق األوسط "علمت  : غزة

وذكـرت  . ة من الحوارات الـسابقة    بصدد توجيه دعوة الستئناف الحوار الشامل لبحث كل القضايا العالق         
مصادر فلسطينية مطلعة، أن مسؤولين كبارا في جهاز المخابرات المصرية، أكدوا في اتـصاالتهم مـع                

 . ممثلي الفصائل، أن الحوار القادم لن يكون ثنائيا بين حركتي فتح وحماس، بل شامل لكل الفصائل
  7/6/2009الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"عرضاً إيطالياً للتطبيع مع طرابلس رفضت : مصادر ليبية .87

ـ     :  خالد محمود  -القاهرة   النقاب عن رفض ليبيـا     " الشرق األوسط "كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى ل
لمقترح إيطالي للتوسط بين طرابلس وتل أبيب من أجل تطبيع العالقات الدبلوماسية بينهمـا، مؤكـدة أن                 

 .يسرائيلقبل إنهاء الصراع العربي اإل" إسرائيل"قات مع ليبيا تعتبر أنها ليست في وارد إنشاء عال
  7/6/2009الشرق األوسط، 

  
   أنفاق على حدود مصر مع غزة10العثور على  .88

عثرت الشرطة المصرية، أمس، على عدد من األنفاق على الحدود مـع قطـاع غـزة، حيـث                  : أ.ب.د
 انه تم العثور على ستة أنفـاق        وقال مصدر أمني مصري   . صادرت كميات كبيرة من البضائع والمالبس     

  .وأشار المصدر إلى انه لم يتم القبض على أحد داخل األنفاق.  غزة-على خط الحدود رفح 
  7/6/2009الخليج، 

  
 "إسرائيل" أفريقياً إلى 28مصر تحبط محاولة تسلل  .89

حاولـة  من إحبـاط م   " إسرائيل"تمكنت أجهزة األمن المصرية على الحدود مع        :  خيري حسين  -القاهرة  
. للبحث عن فرصة عمل هنـاك     " إسرائيل" أفريقياً من جنسيات مختلفة من التسلل إلى         28جديدة لحوالي   

  . كما تم إحالة المتهمين الى جهات التحقيق المختصة
  9/6/2009الشرق، قطر، 

  
  الهالل األحمر اإلماراتي يقدم تجهيزات طبية لمستشفى األقصى بمخيم عين الحلوة   .90

شرعت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في إمداد مستشفى األقـصى بمخـيم            : ن الصمادي  حسي -أبوظبي  
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في لبنان باألدوية والتجهيزات الطبية، ضمن جهودها لتحـسين الواقـع               

دوية الصحي المتردي في المخيمات الفلسطينية في الشتات، وتتضمن المواد الطبية المقدمة للمستشفى األ            
المنقذة للحياة والمستلزمات الصحية الضرورية إلى جانب أجهزة لتأهيل المختبـر وغـرف العمليـات               

  .والطوارئ
  7/6/2009الخليج، 

  
  وثيقة أمريكية تثبت أن بوش لم يقبل نمو المستوطنات: كلينتون .91

خارجيـة  نقال عن مراسلها في رام اهللا، كفاح زبـون أن وزيـرة ال             9/6/2009 الشرق األوسط،    ذكرت
ال «: هيالري كلينتون قد أكدت في واشنطن أنها ال تتأثر بسياسة الرفض التي يبـديها نتنيـاهو وقالـت                 

توصـل فـي الـسنوات      "  إسرائيل"تحكموا على نتنياهو من تصريحاته األولية، فكل رئيس حكومة في           
ابق، أرئيل شارون، على    وال أحد كان يتوقع مثال أن يقدم رئيس الوزراء الس         . األخيرة إلى قناعات جديدة   
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 ولم يتوقع أحـد أن يوافـق        2005إزالة جميع المستوطنات في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية سنة           
ية السابق، إيهود أولمرت، على إعادة األراضي الفلـسطينية والـسورية التـي             سرائيلرئيس الحكومة اإل  

 . »1967احتلت العام 
الخالق،أن كلينتون أضافت  أن      واشنطن، عاصم عبد   لها في نقال عن مراس   9/6/2009األهرام،  وأضافت  

 علي بذل كل ما يـستطيع لجمـع الفلـسطينيين           - ومنذ بداية توليه منصبه      -حاليا  الرئيس أوباما يركز    
إنه من المحزن رؤية الوضع بـين الطـرفين      : وقالت، يين مرة أخري علي طاولة المفاوضات     سرائيلواإل

وتتوقع أن يقوم الـزمن بعمـل   ،  إلي أن واشنطن ال يمكنها أن تبقي ساكنةمشيرة، علي ما هو عليه اآلن    
  .سحري

 أن تكون واشنطن تقدمت بـأي تعهـدات إلـي           - ساعة   24 وللمرة الثانية خالل   -ونفت كلينتون مجددا    
إن اإلدارة األمريكيـة الحاليـة      : وقالـت ، بالموافقة علي نمو المستوطنات في الضفة الغربية      "  إسرائيل"

ي تؤكد أنه ليس هناك أي التزام أمريكي        سرائيلت تسجيالت للمفاوضات بين الجانبين األمريكي واإل      تسلم
 أنه علي العكس من ذلك      -سي األمريكية   .بي. في حوار مع شبكة تليفزيون إيه      -وأضافت  . بهذا المعني 

فهي بخصوص  فهناك وثيقة تشير إلي أن الرئيس األمريكي السابق جورج بوش ينفي حتي وجود اتفاق ش              
  .ذلك

. وليس فقط بعـضها   ، وجددت هيالري كلينتون الموقف األمريكي القوي الرافض لبناء المستوطنات كلها         
من كان  : ية الحالية لمطالب واشنطن بوقف االستيطان قائلة      سرائيلوقللت هيالري من أهمية المعارضة اإل     

لمرت علي اتخاذ قرارات معينة اعتبراها      يتخيل أن يقدم رئيسا الوزراء السابقان أرييل شارون وإيهود أو         
  . مشيرة إلي فك المستوطنات في غزة،"إسرائيل"في مصلحة 
من كان يمكنه التنبؤ أيضا بأن رئيس الوزراء الحالي نفسه بنيامين نيتانياهو كـان يمكـن أن                 : وأضافت

  !يتخذ بعض القرارات التي اتخذها في واليته األولي خالل التسعينيات؟
  

  ن األوان إلقامة دولة فلسطينية بأمن وسالمآ: أوباما .92
رد الرئيس األمريكي اوباما على الرئيس الفلـسطيني ابـو          :  معا – منتصر حمدان    -بيت لحم، رام اهللا     

انا اعرف يا سيادة الرئيس كيف احدد مصالح بلدي واسمعني جيـدا فقـد عـانى                "مازن في لقاء بينهما     
وطلب " ". إسرائيل"ن القامة دولة فلسطينية بأمن وسالم الى جانب         الفلسطينيون بما فيه الكفاية وآن األوا     

اوباما من الرئيس تحمل مسؤوليات اقامة سلطة واحدة وسالح ودولة تؤمن بحقوق االنـسان والـشفافية                
ال يهمنا من يجلس    "والمساءلة وسيادة القانون كما وتمنى اوباما امام الرئيس ان ينجح حوار القاهرة قائال              

  ".تك بل برنامج حكومتكفي حكوم
9/6/2009الحياة الجديدة،   

  
  ميتشل يؤكد سعي واشنطن إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سريعاً  .93

يبدأ الموفد االميركي الى الشرق االوسـط       :  رامي منصور ، وكاالت االنباء     - الدستور   -القدس المحتلة   
اء مفاوضـات الـسالم وامكانيـة تطبيـع         جورج ميتشل جولة في المنطقة هذا االسبوع لبحث سبل احي         

  .في اطار اجراءات متبادلة"  إسرائيل"العالقات تدريجيا بين الدول العربية و
تعليمات ببذل كـل الجهـود      "واكد ميتشل امس في اوسلو ان الرئيس االميركي باراك اوباما اصدر اليه             

" سـالم شـامل   "بغية التوصل الى    " سعيا لتوفير الظروف التي تمكن االطراف من البدء فورا بالمحادثات         
وصرح المبعوث االميركي ان بالده تبذل كل ما بوسعها من اجل        . والدول العربية "  إسرائيل"وتطبيع بين   

وقال ميتشل في مستهل اجتماع للجنـة المختـصة بالجهـات           . الى اقامة دولة فلسطينية   " سريعا"التوصل  
تقـديم  : االمر االول هو بكل تأكيد الغرض من هذا اللقاء        "المانحة للفلسطينيين في العاصمة النروجية ان       
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من المهم ان نبني مؤسسات وقدرة للحكومة تمكن ان تقوم سريعا دولة            "واكد انه   ". دعم للسلطة الفلسطينية  
اعلن بوضوح لكامل ادارتـه ان الواليـات المتحـدة      "واضاف ان اوباما    ". فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة   

واكد اوباما السبت ان على الدول العربية       ".  دولتين هو الحل السياسي الوحيد القابل للحياة      تعتبر ان حل ال   
الدول العربيـة يجـب ان تكـون    "، مؤكدا ان " اجراءات بناءة وجادة نحو حل على اساس دولتين    "اتخاذ  
  .من عملية التسوية" جزءا

9/6/2009الدستور،   
  

  ارتكبت إبادة بغزة   " إسرائيل": اللجنة الدولية  لتقصي الحقائق في غزة .94
 " إسـرائيل "خلصت لجنة تقصي الحقائق في قطاع غزة إلى أن مـا ارتكبتـه           :  تامر أبو العينين   -جنيف  

 يستوفي  2009كانون الثاني   / يناير 18 و 2008كانون األول   / ديسمبر 27خالل عدوانها على القطاع بين      
ية مسؤولة عن عمليـات     سرائيلتقرير لها إن القوات اإل    وقالت اللجنة في    . أركان جريمة اإلبادة الجماعية   

القتل واإلبادة وإلحاق األضرار الجسدية، وضلوعها في ممارسات وحشية للعقاب الجماعي إلجبار سكان             
ويؤكد رئيس اللجنة البروفسور جـون دوغـارد        ). حماس(القطاع على رفض حركة المقاومة اإلسالمية       

ية لم تميز بين    سرائيلبيض في المناطق المكتظة بالسكان، وأن القوات اإل        الفوسفور األ  " إسرائيل"استخدام  
 األدلة على قـصف المستـشفيات      -حسب دوغارد -وتلقت اللجنة   . المدنيين واألهداف المدنية والعسكرية   

وعربات اإلسعاف بالقنابل ووضع عوائق أمام إجالء الجرحى، فضال عن حاالت الرعب والهلـع التـي                
لم تقدم أدلة موثوقا بها على استخدام المناضـلين للمبـاني     "" إسرائيل"ووجدت اللجنة أن    . انتابت السكان 

 أن عدد الـضحايا     -حسب دوغارد -، ولذا فال تعتقد اللجنة      "التي قصفتها إلخفاء الذخيرة أو االحتماء بها      
  . الفلسطينيين الهائل عائد إلى استخدامهم دروعا بشرية

ية سـرائيل ولي القبول بنتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته وزارة الـدفاع اإل          كما رفض خبراء القانون الد    
  . وبرأ قواتها من ارتكاب جرائم دولية

 باتفاقيـة جنيـف الرابعـة       " إسرائيل"أما التقييم القانوني للموقف فقد لخصه دوغارد في ضرورة التزام           
ووضعت اللجنة  .  على أنها دفاع عن النفس     " إسرائيل"لحماية المدنيين تحت االحتالل، وعدم تبرير أفعال        

حزمة من التوصيات يجب على جامعة الدول العربية القيام بها لدى األمم المتحدة والمحكمـة الجنائيـة                 
الدولية، والبلدان العربية إلى جانب تفعيل بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة وإجراءات مباشرة يجب على               

  . الجامعة القيام بها
8/6/2009، الجزيرة نت  

  
  "إسرائيل"أوروبا تهدد بأن ال ترفع درجة عالقتها مع  .95

قالت مصادر سياسية في القدس، أمس، إن االتحاد األوروبي يهدد بـأن ال ترفـع                :رام اهللا، كفاح زبون   
وقد بـدأت   .  إذا لم تتجاوب مع اإلرادة الدولية إلنجاح مسيرة السالم         "إسرائيل"أوروبا درجة عالقاتها مع     

الستخدامها في حالة عرقلة هذه     "  إسرائيل"التحاد األوروبي في إعداد الئحة بإجراءات عقابية ضد         لجان ا 
الجهود، ومن هذه اإلجراءات تخفيض درجة التعاون في البحوث العلمية بين الطرفين والفضاء وتـشديد               

 .ية المنتجة في المستوطناتسرائيلمقاطعة البضائع اإل
9/6/2009الشرق األوسط،   

  
  " أوباما السامي ويكره اليهود"مناصرون لهم في أمريكا  ويمين المتطرفال .96

ي المتطرف حملة إعالمية ضد الرئيس األمريكي باراك أوباما ، على خلفية مطلب             سرائيلأطلق اليمين اإل  
 تجميد البناء االستيطاني ، وكشفوا عن بعض جوانب تلك الحملة التي تم تنسيقها مـع                إسرائيلإدارته من   
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صرين لهم في الواليات المتحدة، وتشمل ملصقات وبوسترات ضد أوباما، إلى جانب تنظيم تظاهرات              منا
وتنظم الحملة مـن قبـل الحركـة        . إسرائيلقبالة البيت األبيض، وقبالة مساكن الممثلين األمريكيين في         

، ادة اليمين المتطـرف   ر، وهو أحد ق   ، ويقول إيتمار بن غفي    "الجبهة اليهودية الوطنية  "االستيطانية المسماة   
لقد بات واضحا للجميع أن باراك حسين أوباما سيء لليهود، مع دخوله البيت األبيض              : في حديث صحفي  

، ونحن نرى اليوم الضغط الذي يمارسه من أجل تقلـيص           إسرائيللمسنا تغييرا متطرفا في األجواء مع       
 ذلك فليخرجوا من واشنطن المحتلة وبعد ذلك        ، قبل فكيك البؤر االستيطانية هو منافق    من يطالبنا بت  . البالد

   .وأضاف أن الحملة تهدف إلى نقل هذه الرسالة إلى كل العالم". فليعطوننا حول القدس
9/6/2009الدستور،   

  
  67وصلنا إلى قناعة بأنه يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود :  رئيس األركان األمريكي .97

 صرح الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات         :عا م – منتصر حمدان    -  رام اهللا     -بيت لحم 
 الفلـسطيني   دميرال مايكل موالند قال للرئيس    في منظمة التحرير، أن رئيس اركان الواليات المتحدة اال        

نحن ال نبحث عن حلفاء وانما وصلنا الى قناعة بأنه يجب اقامة دولـة فلـسطينية                "محمود عباس حرفيا    
ق ومساعدة اميركا وروسيا والعرب واالتحاد االوروبي وان مصلحة اميركا           وذلك باالتفا  67على حدود   

  ".العليا اقامة الدولة الفلسطينية وان على الرئيس تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن
9/6/2009الحياة الجديدة،   

  
   مليون دوالر لحصار غزة50الكونغرس يقر  .98

ب والشيوخ تخصيص خمسين مليون دوالر لما       أقر الكونغرس األميركي بمجلسيه النوا     :أميركا إن أرابيك  
وصف بتأمين الحدود مع قطاع غزة، في أول دعم علني إلحكام الحصار المتواصل على القطـاع منـذ                  

برامج مكافحة اإلرهاب   "وجاءت الخطوة ضمن قانون المخصصات اإلضافي الذي يشمل         .  2007العام  
  .أيار الماضي/س أواخر شهر مايووأقره الكونغر" ونزع األلغام ومنع االنتشار النووي

 مليون دوالر لمنع االنتشار النووي ومكافحة اإلرهاب وإزالة األلغام والبـرامج            102ويخصص القانون   
 مليـون دوالر    50وجاء في القانون أن أكثـر مـن         . 2010أيلول  / سبتمبر 30ذات الصلة، وذلك حتى     

ل دعم مالي علني إلحكام الحصار علـى        لتكون بذلك أو  ". ستصرف لتعزيز األمن على طول حدود غزة      
بالعمل باجتهـاد   "ويطلب القانون من وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ما يصفه           .  قطاع غزة 

".  لتسهيل التدفق المنتظم للناس والسلع المشروعة داخل وخارج غزة على المعـابر الحدوديـة المقامـة               
 يوما من   45 تقرير إلى لجان التخصيص في فترة ال تتجاوز          بتقديم"ويطالب الكونغرس وزارة الخارجية     

أي تقديم مراجعة   " 2010أيلول  / سبتمبر 30 يوما حتى    45تطبيق هذا القانون، ثم يتم تقديمه بعد ذلك كل          
  .دورية لألوضاع على األرض في غزة

8/6/2009موقع الجمل   
  

  غزةفي  يالبنك الدولي يحذّر من انهيار مشروع ضروري للصرف الصح .99
على نسخة منها   » رويترز«حذرت مذكرة داخلية للبنك الدولي حصلت وكالة        :  رويترز –القدس المحتلة   

 مليون دوالر، يتبنـاه مبعـوث المجموعـة         75من أن مشروعا لمعالجة مياه الصرف في غزة وقيمته          
قـد ينهـار    الرباعية للسالم بالشرق االوسط توني بلير في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس،               

لم تقدم عطاءات، اذ لـم      «: وقال البنك الدولي  . على ادخال المعدات  " إسرائيل"بسبب القيود التي تفرضها     
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االخفـاق فـي جـذب متقـدمين        ... يرغب المتقدمون بالعطاءات في خوض المجازفة االمنية في غزة        
  .»بعطاءات في الجولة الثانية سيكون مدمرا للمشروع

9/6/2009الحياة،   
  

  ئع المستعمرات تباع في بريطانيا على أنها فلسطينيةبضا .100
حذر محامون من أن المتاجر البريطانية قد تتعرض الحتمال مقاضاتها أمام المحاكم،            :  عمر حنين  -لندن  

بسبب خداعها للمستهلكين ألنها تبيع سلعاً من المستعمرات على أنها واردة من الضفة الغربية الفلسطينية               
  .المحتلة

9/6/2009الخليج،   
     

  األميركيون يقترحون الشروع في مفاوضات لترسيم الحدود في الضفة الغربية بشكل فوري .101
ذكر مسؤولون إسرائيليون، أمس، أن نظراءهم األميركيين عرضوا عليهم بـديال           :  صالح النعامي  :غزة

قالـت صـحيفة   لتجميد االستيطان وهو االنتقال إلى ترسيم الحدود في الضفة الغربية بـشكل فـوري، و      
على مواصلة  " إسرائيل"اإلسرائيلية، في عددها أمس، إن هذا االقتراح جاء في أعقاب إصرار            » هآرتس«

غيـر  «البناء االستيطاني بزعم االستجابة لمتطلبات النمو الطبيعي في عدد المستوطنين، وبادعاء أنه من              
  . »تحت السيادة اإلسرائيليةالمعقول تجميد االستيطان في التكتالت االستيطانية التي ستبقى 

عن مسؤولين أميركيين بمن فيهم جورج ميتشل مبعوث الرئيس األميركـي الخـاص             » هآرتس«ونقلت  
) كـانون الثـاني   (اليوم في جولة هي الثالثة منذ تعيينه فـي ينـاير            "  إسرائيل"للسالم، الذي يصل إلى     

قال فورا إلى المفاوضات حول الحدود بين       إذا كان الوضع على هذا النحو، يمكن االنت       «: الماضي، قولهم 
وفي إطار تلك المفاوضـات يـتم ترسـيم الحـدود ويتـضح أي              . والدولة الفلسطينية العتيدة  "  إسرائيل"

وأيها في الدولة الفلسطينية، وبذلك يتضح أيضا فـي أي منهـا يمكـن              "  إسرائيل"مستوطنات ستبقى في    
عن مسؤول أمنـي أميركـي قولـه إن نتنيـاهو           » اريفمع«من ناحيتها نقلت صحيفة     . »مواصلة البناء 

سيرتكب خطأ جسيما إذا لم يستوعب حقيقة التغيير الجوهري فـي موقـف إدارة أوبامـا مـن قـضية                    
  . االستيطان

8/6/2009الشرق األوسط،   
 

 يةسرائيلالهند تعلق عقوداً مع شركة الصناعات العسكرية اإل .102
الهندية وضعت في القائمة السوداء شـركة الـصناعات         ذكر تقرير صحافي أمس، أن الحكومة       : أ.ب.د

في الوقت الذي تم فيه وقف تجارة االسلحة برمتها مع الهند، ما يعرض للخطـر               ” يةسرائيلاإل“العسكرية  
يـديعوت  “وذكـر موقـع       . الكثير من العقود العسكرية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الـدوالرات           

يودلهي وجهت انتقادات لسبع شركات لتصنيع االسلحة بسبب مزاعم عن          ان ن ”  “يةسرائيلاإل” “احرونوت
  .ممارسات تجارية غير مشروعة ورشوة

8/6/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"على " ضغط تجاري"االتحاد األوروبي يفكر في  .103
أن ” إسـرائيل “قال دبلوماسيون انه بعد يوم واحد من إبالغ الرئيس األمريكي بـاراك اوبامـا               : رويترز

شنطن حليفتها الرئيسية لن تتسامح من اآلن فصاعدا إزاء بناء مستوطنات في الضفة الغربيـة، يفكـر                 وا
االتحاد األوروبي في استخدام نفوذه التجاري لدعم الضغوط األمريكية، وأحد الخيارات المتاحة لديه هـو               

  .لمستوطناتفرض قيود على الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون والمنتجات الزراعية األخرى ل
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وبصرف النظر عن احتمال القيام بحملة منسقة لحرمان منتجات المستوطنات القادمة الى أوروبـا مـن                
امتيازات التعريفة الجمركية، قال دبلوماسيون إن دول االتحاد األوروبي تبحث أيضا في استخدام تبـادل               

  .  فيه ضغطا على نتنياهوكمجال يمكن أن يمارسوا” إسرائيل“األبحاث االقتصادية والعالمية مع 
6/6/2009الخليج،   

  
  أوباما يرجئ نقل السفارة األميركية إلى القدس  .104

اعلن البيت االبيض ان الرئيس باراك اوباما ارجأ لستة اشـهر نقـل             : ب. ف. ، أ  بترا - القدس المحتلة   
ـ                يين سـرائيل ين اإل سفارة الواليات المتحدة من تل ابيب الى القدس بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي ب

 سنة صدور القانون الذي يـنص علـى نقـل الـسفارة             1995ومنذ  . والفلسطينيين حول وضع المدينة   
االميركية من تل ابيب الى القدس حيث تتخذ السفارات االجنبية مقار لها، يصدر الرؤسـاء االميركيـون         

االبيض طالبا عدم كـشف     وقال ناطق رسمي باسم البيت      . بشكل روتيني قرارا ينص على ارجاء تطبيقه      
هويته ان سياسة الواليات المتحدة ، موضحا ان القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب ان تحل في                  

  .يين والفلسطينيينسرائيلمحادثات سالم بين اإل
7/6/2009الدستور   

  
  المسؤول في قلقيلية  .105

  نقوال ناصر 
أقل من أسبوع في مدينة قلقيلية ؟ في خـضم          من يتحمل المسؤولية عن استشهاد عشرة فلسطينيين خالل         

المتبادلة عمن يتحمل هذه المسؤولية يكاد المسؤول األميركي الحقيقي يفلـت مـن             " الفلسطينية"االتهامات  
 .مسؤوليته عن سياساته التي خلقت البيئة الموضوعية لالنقسام الفلسطيني ومسلسل االقتتال الناجم عنـه             

 أو يتغير أصحاب القـرار الفلـسطيني الـذين يرتهنـون            ،ي تغذي االنقسام  وما لم تتغير هذه السياسة الت     
 فإن استمرار الوضع الراهن ال يعد إال بتكرار مأساة قلقيلية في المدينة             ،لهذه السياسة " مشروعهم الوطني "

  م1967 أو في غيرها من المدن الفلسطينية األخرى المحاصرة تحت االحتالل منذ عام ،نفسها
 والتنسيق األمني بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني        ، واستمرار االنقسام  ،الحوار الوطني صحيح أن فشل    

في الضفة الغربية وبين قوات االحتالل وإصرار الرئاسة الفلسطينية على هذا التنسيق ولو مـن جانـب                 
في غير   و ، هي وغيرها عوامل ذاتية مسؤولة عن السقوط السياسي الوطني في قلقيلية           ،واحد غير متبادل  

 لكـن هـذه     ، الذي أسقط محرمات وطنية فلسطينية مثل حرمة الدم الفلسطيني على الفلـسطيني            ،قلقيلية
  . هي النتيجة ال السبب لألسباب الرئيسية لهذا السقوط، منفردة ومجتمعة،العوامل

 لحـل   ويأتي في رأس هذه األسباب إعادة تأكيد الرئيس األميركي باراك أوباما على سياسة سلفه كمدخل              
 ،ي قاعـدة لهـا    سرائيلي على أساس خريطة الطريق التي تعتمد األمن اإل        سرائيل اإل –الصراع الفلسطيني   

 ،"تحـريض "واجتثاث أي مقاومة لالحتالل حتى لو كانت في شكل تعبئة وطنية لفظية ضده بحجة أنهـا                 
أثناء اجتماع قمتـه مـع      وكان تكرار تأكيد أوباما في خطابه بالقاهرة يوم الخميس الماضي لما كان أكده              

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت األبيض أواخر الـشهر الماضـي عـن ضـرورة االلتـزام                  
هـو تأكيـد علـى      " شروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة     "ية التي تحولت إلى     سرائيلالفلسطيني بالشروط اإل  

     .االستمرار في تغذية االنقسام وبالتالي االقتتال الفلسطيني
 نشر معهد غالوب المعروف أحدث استطالعاته للـرأي فـي           ، الزيارة التي قام بها أوباما للقاهرة      وعشية

إحدى عشرة دولة عربية ليكشف بأن التأييد للسياسات األميركية في األراضي الفلسطينية المحتلـة قـد                
ة ينبغـي    وهذه نتيج  . بوش إلى سبعة في المئة في عهده       .في عهد سلفه جورج دبليو    %) 13(انخفض من   

 فتزامن خطابه مع انفجار االقتتال الفلـسطيني فـي قلقيليـة األسـبوع              .أن يتوقف عندها أوباما وإدارته    
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الماضي الذي يهدد بالتحول إلى ما يشبه كرة الثلج إذا لم يتدارك أوباما وإدارته األمر بسرعة لكبح جماح                  
 هذه العوامـل هـي فـي جوهرهـا           قد سلط األضواء مجددا على أن      ،عوامل التصعيد في هذا االنفجار    

وأدواتها وتمويلها وقيادتها وفي الدعم الدبلوماسي والسياسي لها هي عوامل بدأت ومـا زالـت وسـوف       
   . بالرغم من واجهتها الفلسطينية،تستمر أميركية

ا مـع  التي ادعى في القاهرة أنه يسعى إليه  " البداية الجديدة "إن استمرار أوباما على نهج سلفه يهدد بإنهاء         
 أما تكراره الضغط على الرئاسـة       . قبل أن تبدأ   ،يسرائيلالعرب والمسلمين بدءا من الصراع العربي اإل      

فإنهـا تـصريحات    " ما فيه الكفايـة   "الفلسطينية بالقول في القاهرة وألمانيا وفرنسا إنها ما زالت ال تفعل            
تتال المحلي الذي وقع في قلقيلية      يصعب فلسطينيا عدم تفسيرها بأنها ليست دعوة صريحة إلى تعميم االق          

  .إلى حالة عامة في الضفة الغربية
الموقف األميركي من عمليـة الـسالم ووجهـة         "أما قول عباس إثر لقائه األخير بواشنطن مع أوباما إن           

بهـدف تمهيـد الجـو      .. .النظر األميركية تفيد بأنه البد من تطبيق البند األول من خطة خارطة الطريق            
 في ضوء تكرار تأكيدها علـى اسـتمرار         ،فإنه قول يؤكد بأن الرئاسة الفلسطينية     " ية السالم النطالق عمل 
 مستمرة في الرضوخ للضغط األميركي لتواصل السير فـي طريـق            ،المشؤومة" الخارطة"التزامها بتلك   

ـ      ، وإجهاض أي حوار وطني إلنهائه     ،نهايته الحتمية هي مواصلة االقتتال الوطني      ة  وبالتـالي وقـوع مئ
       .انفجار مثل قلقيلية كما قال مؤخرا رئيس وفد الرئاسة لحوارات القاهرة نبيل شعث

فعندما تتحول مطاردة المقاومين الفلسطينيين بهدف اعتقالهم أو اغتيالهم إلى قاسم مشترك بين أي طرف               
لتأكيد خلل فـي     يكون هناك با   ، بغض النظر عن النوايا واألهداف المعلنة      ،فلسطيني وبين قوات االحتالل   

 ويكون هناك بالتأكيد خلل في      ،معادلة الصراع بين القوة القائمة باالحتالل وبين الشعب الخاضع لالحتالل         
المعادلة الوطنية الفلسطينية يهدد حتما بخروج الطرف أو األطراف التي تختـار اصـطفافا كهـذا مـن                  

  .يجة المحتمة الصطفافات كهذه سواء كانت أو لم تكن واعية لمثل هذه النت،المعادلة الوطنية
لقيام طرف فلسطيني بتحمل المسؤولية عن استشهاد أي مقاوم فلسطيني يطـارده            " فنية"إن سوق أسباب    

 هو عذر أقبح من ذنب      ،إلى إطالق النار لمنع اعتقاله    " المبادر" كالقول إنه كان هو      ،االحتالل منذ سنوات  
 ،الجسيمة عن سقوط في المحرم الفلسطيني مـن زاويتـين         لتسويغ تحمل المسؤولية  الوطنية والتاريخية       

 والثانية الوجود في وضع مـن يتحمـل         ،األولى االنضمام إلى االحتالل في مطاردة المقاومين لالحتالل       
  .المسؤولية بدال من االحتالل عن تصفية جسدية لهؤالء المقاومين
انتقاما مما تـتهم سـلطة      " لمعاملة بالمثل ا"كما أن تسويغ مطاردة المقاومة حد تصفية المقاومين جسديا ب         

الحكم الذاتي خصمها السياسي في قطاع غزة بممارسته ضد المعارضة السياسية الفتحاوية غير المقاومة              
 هـو تـسويغ     – وهذا تسويغ قائم على األرض لكن ال تدعيه السلطة من الناحية الرسمية بل تنفيـه                 --

ل يجب أن تنفصل تماما عن الخالفـات الـسياسية وتـسمو             فالمقاومة لالحتال  ،مرفوض من حيث المبدأ   
 وإذا كان يمكن للمواطن أن يتفهم       ، فال وجه للمقارنة وطنيا بين المقاومة وبين المعارضة السياسية         ،عليها

 وإن كان يرفض مثـل      ،االعتقال السياسي الذي يرتهن معارضين للخالف السياسي بين سلطتي االنقسام         
يتفهم ولن يتفهم بل يدين أي مقارنة أو معاملة بالمثل بين المقاومة والمقاومين وبين               فإنه ال    ،هذا االعتقال 

 فهذا ال يعدو كونه وقوعا في الفخ الذي نـصبه االحـتالل وراعيـه               ،المعارضة السياسية والمعارضين  
لمقاومـة  األميركي لإليقاع بين الفلسطينيين للخلط بين المقاومة وبين المعارضة السياسية من جهة وبين ا             

 أما تحميل المسؤولية إلى األدوات الفلسطينية البـشرية الفرديـة التـي             .وبين اإلرهاب من جهة أخرى    
  .استخدمت في تصفية المقاومة فإنه يرقى إلى الوقوع في الفخ نفسه

ل التي تسوغ بها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني قاسمها المشترك مع االحتال          " القانونية"إن الحجة الرئيسية    
خارجا على  " واعتبار كل من يحمله غيرها       ، وحقها الحصري في امتالكه    ،"وحدة السالح الفلسطيني  "هي  

 ومن هنا إعالن فصائل مقاومة وطنية رئيسية خارجة على القـانون ممـا يـسوغ مطاردتهـا                  ،"القانون
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لـل والناشـط     في مقال له مؤخرا كتب المح      .واعتقالها ومؤخرا يسوغ اغتيالها إن رفضت تسليم سالحها       
ليس من حق السلطة الفلسطينية الواقعـة       : "السياسي الفلسطيني هاني المصري وهو ابن مؤسسة السلطة       

تحت االحتالل وال من مصلحتها الوطنية، أن تقوم باحتكار السالح، شأنها شأن أي سلطة عادية في دولة                 
السالح منتشر بكثرة فـي األراضـي   إن .. مستقلة قبل إنهاء االحتالل وقبل التوقيع وتطبيق معاهدة سالم    

الفلسطينية المحتلة ألسباب تتعلق بالوطن ومقاومة االحتالل، وألسباب تتعلق بالعادات والتقاليد وخصوصا            
للدفاع عن النفس واألخذ بالثأر، فلماذا يتم الخلط بين سالح الفوضى والفلتان األمنـي والثـأر وسـالح                  

  "الجريمة وسالح المقاومة؟
 سؤال المصري تقود إلى الحجة السياسية التي تسوغ السلطة بها قاسـمها المـشترك مـع                 واإلجابة عن 

يوجـد  " مشروع وطني " وهي حقها الحصري أيضا في احتكار االجتهاد الوطني السياسي ورسم          ،االحتالل
جدل واسع حول استراتيجية وتكتيكات الوصول إليه، وهو مشروع كان الثمن الوحيد له حتى اآلن هـو                 

سام واالقتتال الوطني اللذان يهددان باستمرارهما بإفراغه من مـضمونه الـوطني، وهـذه الحجـة                االنق
السياسية تشير بما ال يدعو مجاال ألي شك بأن المسؤولية في قلقيلية تتحملها السياسة األميركية أوال ثـم                  

  .فإنها تحصيل حاصل فحسباألداة الفلسطينية الملتزمة بهذه السياسة ثانيا، أما العوامل الذاتية األخرى 
 9/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  هاني المصري
تعثر أصالً عقبات جديدة، حتى وقعت االشتباكات األولى والثانيـة فـي مدينـة              م يكن ينقص الحوار ال    مل

ضواء الحمر؛ ألنها أظهـرت أن      قلقيلية وسقط جراءها تسع ضحايا، تلك االشتباكات التي أشعلت كل األ          
ستقبل الفلسطيني إذا استمر االنقسام أسود قاتم، وأننا يمكن ان نصل إلى وضع أسوأ من الذي نعـيش                  مال

  . يتم إنهاء االنقسام واستعادة الوحدةمفيه حالياً، إذا ل
لـداخلي شـكل    أحداث قلقيلية تعطينا نموذجاً عما يمكن أن يحدث مستقبالً، ويمكن أن يأخذ االحتـراب ا              

  اذا؟مل. االغتياالت وأعمال التفجير، في الضفة والقطاع
إن حركة حماس أصبحت اآلن مأزومة جداً، فهي تصورت أنها يمكن أن تحصل على الشرعية لسلطتها                
االنفرادية بعد صمود غزة، أو يمكن أن تحصل على حصة كبيرة من خالل حكومة وفاق وطني وإعادة                 

 تستطع أن تحول صمود غزة إلى مكاسب        مفسها في وضع صعب للغاية، فل     ، فوجدت ن  )ف.ت.م(تشكيل  
 يحدث الحوار الوطني اختراقاً     مستمرة، ول معاناة ال مسياسية، بل ذهب التعاطف وبقي الدمار والحصار وال       

 تعقد صفقة تبادل األسرى التي كانت قبل عدة أشهر في متناول اليد، وهذا أدى إلى استمرار الحصار                  مول
 إعادة اإلعمار إلى أجل غير مسمى، كما أن هناك متغيرات إقليمية ودولية مفتوحة على حـوار                 وتأجيل
فاوضـات  مية، وعلى انطـالق جولـة جديـدة مـن ال    إسرائيل - ومفاوضات سورية     أميركي، -إيراني  

 تحـدة مية في ظروف مختلفة خصوصاً بعد التغير الحادث في سياسة الواليـات ال            سرائيل اإل -الفلسطينية  
  .األميركية

 تسع إليها بل فرضت عليها جراء استمرار حملة         مفي هذا السياق، وجدت حماس في أحداث قلقيلية التي ل         
وقف، حيث  ماالعتقاالت ضد عناصرها وكوادرها بمن فيهم عناصر جناحها العسكري، مناسبة لتصعيد ال           

العتقـال ومقاومـة األجهـزة      دعت كتائب القسام بعد اشتباكات قلقيلية عناصرها في الضفة إلى رفض ا           
األمنية، واعتبارها مثل جيش االحتالل، وهذا أخاف الفلسطينيين وجعل قسماً كبيراً منهم يخشى تكرار ما               
حدث في غزة في الضفة، وحول حماس من ضحية إلى جالد يستسهل اللجوء إلى السالح لحل الخالفات                 

ق الحوار ألن الحوار يستخدم لالستمرار في حمالت        الداخلية، وقالت قيادة حماس إنها تدرس إمكانية تعلي       
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ي وتطبيق خارطة الطريـق مـن جانـب         سرائيل اإل -االعتقال والتغطية على التنسيق األمني الفلسطيني       
  .واحد

 يعد لديها الكثير لتخسره، ويمكن ان تدفع األمور إلى الهاوية علـى أسـاس               مما سبق يعني أن حماس ل     
  ".علي وعلى أعدائي يا رب"
فاوضات كأسلوب وحيد لحـل     مما السلطة، فهي تريد االستمرار في طريقها، وخصوصاً لجهة اعتماد ال          أ

تاح ونقطة  مالصراع، وتطبيق االلتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق ألنها تعتقد بأنها السقف الوحيد ال            
قـود إلـى فـتح األفـق        القوة األساسية التي تجلب لها االعتراف والدعم الدولي والشرعية، ويمكن ان ت           

فـي محاولـة    " جـادة "السياسي لحل، خصوصا بعد خطاب باراك أوباما، واتضاح أن اإلدارة األميركية            
وس على طريق الحل، يساعدها على ترميم صورتها فـي          مالتوصل إلى حل للصراع أو إحداث تقدم مل       

صالح األميركيـة فـي     مبالنطقة بعد سياسة الرئيس السابق جورج بوش والتي ألحقت أضراراً هائلة            مال
  .منطقة والعالمال

لذلك تريد السلطة اآلن أكثر من أي وقت من األوقات استعادة غزة، ألن االنقسام يمثل سيفاً مسلطاً على                  
 قد تمكن حكومة نتنياهو من اإلفالت من الـضغوط          سرائيلرؤوس الفلسطينيين جميعاً، وذريعة مناسبة إل     

  .ل الدولتين وتجميد االستيطانوافقة على حمتزايدة عليها للمال
طبعاً تفضل السلطة استعادة غزة عن طريق الحوار ومن خالل فرض حل عربي إقليمي على األطراف                

فمثل هذا الحل ينسجم    . ثل هذا الحل الوزير عمر سليمان في جولة الحوار األخيرة         مح ل ملقد ل . الفلسطينية
فالسلطة تريد استعادة غزة دون ان تعطي       . عية الدولية مع ما تريده السلطة من اعتماد شروط اللجنة الربا        

نظمة وبرنامجها السياسي خصوصا لجهـة التقيـد باالتفاقيـات          مفي الضفة وال  : قابلمشيئا جوهريا في ال   
  .إسرائيل تلتزم بها موااللتزامات حتى لو ل

إن الحل الذي يربح    . ام تقتنع السلطة أنه دون حل يخرج منه الجميع رابحين، ال يمكن إنهاء االنقس             موما ل 
شاركة في غزة والضفة والـسلطة      مفيه الجميع، هو حل يقوم على أساس برنامج وطني يتيح الشراكة وال           

ستويات واألصعدة كل حسب وزنه وكما يحـصل فـي االنتخابـات التـشريعية              منظمة وعلى كل ال   موال
  .جلس الوطنيموالرئاسية القادمة وانتخابات ال

عله أوباما وحده، رهان خاطئ تماما، فأوباما، حتى لو أراد، لن يستطيع أن يقنـع               إن الرهان على ما سيف    
، خصوصا أن أوباما ابـن      إسرائيلؤثرة على القرار األميركي بممارسة الضغط الالزم على         مراكز ال مال

النظام األميركي، وهو مختلف عن سابقه ألن النظام األميركي في أزمة، ودون سياسة مختلفة ال يمكـن                 
صالح واألهداف األميركيـة التـي فـي        مولكن أوباما رغم اختالفه يسعى لتحقيق ال      . لخروج من األزمة  ا

  . وأمنهاإسرائيلمركزها حماية دور ومكانة 
 إسـرائيل ي الحالي هو خالف أميركي مع اليمين األكثر تطرفا فـي            سرائيلإن الخالف األميركي ــ اإل    

ة أشهر أن حكومة نتنياهو ستوافق عاجال أم آجال على مبدأ           لذلك كتبت منذ عد   . إسرائيلوليس خالفا مع    
 النتخابات مبكرة أو ستتم إعادة تشكيلها بحيث تخـرج          إسرائيل تفعل ستسقط وتتجه     محل الدولتين، وإذا ل   

ية سـرائيل ولكن لن توافـق الحكومـة اإل      . األحزاب اليمينية األكثر تطرفا ويدخل حزب كاديما بدال عنها        
دمة على مبدأ تجميد االستيطان تجميدا كامال بما في ذلك النمو الطبيعي، كما نص تقريـر                الحالية وال القا  

، وكمـا   2003طروحة منذ العـام     م، وكما نصت خارطة الطريق ال     2001جورج ميتشل الصادر العام     
 يمكن ان تلتف على الطلب األميركي، كما نصحها شمعون بيريس وحـزب             إسرائيل. يطالب أوباما حاليا  

خـصوصا فـي البـؤر    " غير الشرعي "واالستيطان  " الشرعي"بين االستيطان   " التمييز"، من خالل    العمل
 في أي حل نهـائي والتـي تـضم          إسرائيلاالستيطانية العشوائية، وبين الكتل االستيطانية التي ستضمها        

  .ستوطنات السياسية التي ستخليها في أي حلمستوطنين، وبين المغالبية ال
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ويقبل حل الدولتين، ولكن بصورة غامضة وبعد وضع مطالـب وشـروط            " يتنازل"أن  إن نتنياهو يمكن    
وقف األميركي من إيران، الذي     مإضافية على الفلسطينيين والعرب واألميركيين، خصوصا فيما يخص ال        

 ال تخشى البرنامج النووي اإليراني فقط، بل تخـشى          إسرائيلف. سرائيللف األكثر أهمية اآلن إل    ميعتبر ال 
نطقة، والذي لـن يكـون اال علـى حـساب           متعاظم في ال  مر االعتراف األميركي بالدور اإليراني ال     أكث

نطقـة  مهيمنة على ال  مركزية العظمى اإلقليمية ال   م، التي تعمل منذ قيامها على أن تكون الدولة ال         إسرائيل
  .برمتها

قادرة على تعليق الحـوار أو      إن أحداث قلقيلية تركت ظاللها السوداء على الحوار، مما يجعل تداعياتها            
أما خطاب أوباما، فهو يشير إلى أن هناك مبادرة أميركية للحل تلوح فـي              .  تتم محاصرتها  مانهياره إذا ل  

بادرة ستكون مستندة إلى خارطة الطريق التي تمرحل الحل وتعطـي األولويـة لألمـن               ماألفق، وهذه ال  
 خصوصا إذا استقبلها وهو منقسم على نفسه، بل         ي، أي لن تكون في صالح الشعب الفلسطيني،       سرائيلاإل

إن واقع االنقسام سيجعل التأثير الفلسطيني على كل ما يجري ويخص فلسطين، في حدوده الدنيا، بحيـث             
فهل تستمر حماس بتفضيل احتفاظهـا      . سيفرض االنقسام على الفلسطينيين قبول ما يقرره اآلخرون لهم        

  .بغزة على أي شيء آخر؟
  لسلطة بالتمسك بشروط الرباعية؟وهل تستمر ا

ـ أم ان هناك طريقا آخر يجب التحلي بالجرأة للسير فيه، طريق وطنـي ديمقراطـي يـؤمن بال                  ساواة م
تبادل بتطبيق االتفاقات ويعيد االعتبار     مطريق يصر في الحد األدنى على االلتزام ال       !! والتعددية والشراكة 

 إسرائيلثمرة التي دونها ال يمكن أن توافق        مقاومة ال مللللقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني، و      
  . على حل يؤمن الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية

 9/6/2009األيام، فلسطين، 
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اع الدائر في الساحة الفلسطينية بين      ما جرى األسبوع الماضي في قلقيلية، لم يكن مجرد تعبير عن الصر           
حماس وفتح أو بين نهجي المقاومة والتسوية، إنما تعدى ذلك، ليصل بنا نحو قـراءة أخـرى لطبيعـة                   
التغيرات التي أصابت بنية المشهد الفلسطيني في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخـه، حيـث إن توجـه                  

قي الرأس، على نهج دايتون، نحو مجموعة مقاومـة         مجموعة من الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، حلي      
ي، والعمل على تصفيتها، تدل بما ال يدع مجاال للشك، أن ثمة فلسطينيا جديدا قد تمت                سرائيلومطلوبة لإل 

صناعته وصياغته في مختبرات المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية، ما يؤكد أننا أمام مقاربة جديـدة               
 في فهم طبيعة التغيرات التي أصابت المشهد السياسي الفلسطيني، والتـي            ملحة وضرورية، نستعين بها   

  . من خاللها يمكن لنا أن نبني عليها رهاناتنا وتحالفاتنا الوطنية والمصلحية
التبدل الحاصل في عقلية القائمين على الحكم في السلطة الفلسطينية، لم يكن مجرد تبدل سياسي مرحلـي                 

 الحاكمة للمسألة الفلسطينية، إنما ووفق الحقـائق الماثلـة أمامنـا، التـي              متأثر بظروف موازين القوى   
تتصدرها ممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة لضرب قوى المقاومـة والممانعـة الفلـسطينية              
وتصفيتها أمنيا، وكذا العمل على إجهاض روح المطالبة بالحقوق الوطنيـة الفلـسطينية فـي المجتمـع                 

ي، أمنيا وسياسيا بل وعاطفيا، فإنه يمكـن القـول إن           سرائيلوانتهاء بالتنسيق األعمى مع اإل    الفلسطيني،  
التحول الذي نشهده اليوم في عقلية السلطة الفلسطينية، هو تبدل أيديولوجي فكري عميق تدعمه حركـة                

اغبة فقـط لتحقيـق     فتح بصيغتها الجديدة، قائم على األنانية النفعية المتجاوزة لكل الثوابت والحدود والر           
  . منافع شخصية رغائبية
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ي، أخـذا اإلذن    سـرائيل الفلسطيني الجديد، الذي ينطلق من رام اهللا، ويتخطى الحواجز التي وضـعها اإل            
والتصريح منه، ليصل لقلقيلية، ويضرب بيد من حديد مجموعة مقاومة كانت تحلم بـالتحرير والثوابـت                

  . لة مائعة سياسيا وثقافيا واجتماعياوالحقوق، هذا الفلسطيني الجديد، يشكل حا
ذلك أنه اعتمد ثوابت جديدة، تقوم على االرتهان لسياسة األمر الواقع، دون بذل أدنى جهد منـه لتغييـر                   
الواقع، بل يتفاخر هذا الجديد، أنه قادر وبامتياز على أن يغير القضية برمتها، ويجتهد بقوة وفجاجة نحو                 

ايرة للقضية الوطنية، كل ذلك بات ماثال في المشهد الفلسطيني، ما جعلنا            ترسيخ ثوابت جديدة ومفاهيم مغ    
نشعر بالخطر الكبير، ألن ما يحدث ليس مجرد صراع داخلي على وسائل النضال، بل تعدى ذلك إلـى                  

  . بروز حاكم يتبنى رؤية العدو في الحل، ويقسو على كل من يخالفه بسالح التصفية األمنية والسياسية
حن معنيون بشكل كبير بالتجاذبات الجارية على المسرح الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية، عربيا            أردنيا، ن 

وإسالميا هي قضية أردنية، كما أن المصلحة الوطنية األردنية العليا تستدعي االهتمام بالشأن الفلـسطيني      
عمل علـى فهـم التبـدالت       ومتابعته، ومراقبة القوى الفاعلة فيه، ورصد مواقفها السياسية والفكرية، وال         

الحاصلة في المواقف السياسية لكل الفصائل الفلسطينية العاملة فـي الـساحة، وبنـاء علـى القـراءة                  
الموضوعية الوطنية األردنية، يجب علينا بناء تحالفاتنا وتحديد المسافات التنسيقية مع أطـراف المـشهد               

مع قيمنا العربية اإلسالمية، وأصبح ما ذكرنـاه        الفلسطيني، بما يخدم مصالحنا الحيوية الوطنية، وينسجم        
ية األخيرة، التي تطالب بحل القضية الفلسطينية على حساب األردن          سرائيلأكثر حضورا، مع الدعاوى اإل    

  . ومن خالل ما عرف بالوطن البديل
ة، وعلى  انسجاما مع السياق السابق، ال بد لصناع السياسة األردنية، أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة عميق              

روية، حول مستقبل تحالفها األوحد مع القائمين على السلطة الفلسطينية في رام اهللا ورهانها عليهم، وهل                
هؤالء ـ في ظل بنيتهم الذهنية والسياسية الجديدة ـ بمنأى عن القبول والتوافق مع مشاريع الـصهاينة    

  . القاضية بالمساس بالكيان األردني وتفكيكه
ير الرسمي األردني بضرورة إعادة ترتيب تحالفاته مع أطراف المشهد الفلسطيني، والبد            هنا البد من تذك   

من إعادة رسم المسافات معها، بما يخدم مخاوفنا أوال، ويخدم مصالحنا وأمننا ووجودنا الكياني، هنا تعود                
بعيدا عـن رؤيـة     مسألة العالقة مع حماس والمقاومة الفلسطينية، كحالة وطنية ال بد من التعاطي معها،              

  . اإلقليم واألميركي وضغوطه، فالمسألة استدعاء وطني يرقى فوق كل الضغوط
  8/6/2009مجلة العصر 

  
    أوباما وسقفه لحل الدولتين .108

  منير شفيق
  .اتسم خطاب أوباما في القاهرة بالعموميات واإلنشائية، وإظهار الرغبة في التصالح مع العالم اإلسالمي

ة أو استخدام مصطلحات لم يستخدمها بوش االبن أو غيره من قبـل، فـي خطـاب                 العموميات واإلنشائي 
  .مرتجل، ال يمكن البناء عليها أو تحديد قراءة للسياسة األميركية القادمة من خاللها

وإظهار الرغبة في التصالح مع العالم اإلسالمي من دون أن نعرف األهداف الحقيقية لهـذا التـصالح أو           
غضب العالمي عموماً والعربي واإلسالمي خصوصاً على الـسياسات األميركيـة،   أسسه، وفي ظروف ال  

يجب أال يقابل بالتهافت أو بفقدان اليقظة، ألن الحاسم المهم يكمن في األهداف واألسس والمحتوى، وهذا                
  .كله لم يكشف عنه خطاب أوباما

ه القاهري العتيد، وخالل زيارته     على أن الرئيس األميركي في مؤتمره الصحافي، في اليوم التالي لخطاب          
الرسمية أللمانيا كشف جزءاً هاماً من توجهاته الحقيقية للرؤية التي سبق وصاغها كل من بوش وشارون                

  .حول حّل الدولتين
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 في مدينة درسدن األلمانية قـال مـا         5/6/2009في المؤتمر الصحافي الذي عقده أوباما مع ميركل في          
  :يلي

وأشار إلـى أن إدارتـه      . نحّل أزمة الشرق األوسط ولكي يقدم الطرفان تنازالت        اللحظة أتت لكي     - 1
ثم أبدى ثقتـه    » حل الدولتين «خالل األسابيع القادمة، ستضع النقاط التي تقترحها لحل األزمة على قاعدة            

  .أو تصميمه على تحقيق بعض التقدم في خالل هذه السنة
طان، رغم تفهمه صعوبة ذلـك وأن المطلـوب مـن            وقف االستي  إسرائيل أوضح أن المطلوب من      -2

وقد أشاد بما حققه محمود عباس      »  لتشعر بالثقة  إسرائيلتحقيق المناخ األمني الذي تحتاجه      «الفلسطينيين  
  .في هذا الشأن ولكنه ليس كافياً

 في حـال التزمـت      إسرائيل وطالب العرب أن يكونوا مستعدين إلقامة تبادل تجاري ودبلوماسي مع            -3
  .سالمال

هذا يعني أول ترجمة عملية، وإن لم تكن كاملة لكل ما يحتويه خطاب أوباما وراء السطور في خطـاب                   
أي تعلن التزامها بحل الدولتين ضمن      . حكومة الكيان الصهيوني توقف االستيطان وتلتزم السالم      : القاهرة

من ذلك بالنقصان أو الزيـادة       باراك السابقة، أو ما يقرب       - ليفني   -السقف الذي تبنته حكومة أولمرت      
  .قليالً

أما مقابل ذلك فعلى الرئيس محمود عباس عبر األجهزة األمنية التابعة شكلياً لحكومـة سـالم فيـاض،                  
أوضاع (وعملياً للجنرال كيث دايتون أن يكمل مهمة مطاردة المقاومة الفلسطينية، ويعيد ترتيب األوضاع              

  .ني الذي يرضى عنه الكيان الصهيونيمن أجل تحقيق المناخ األم) فتح خصوصاً
أما الدول العربية فعليها إبداء االستعداد لكي تبادر إلى االعتراف الدبلوماسي وعقـد اتفاقـات التبـادل                 
التجاري مقابل وقف االستيطان الذي كاد يصل منتهاه أصالً، إلى جانب إعالن حكومة الكيان الصهيوني               

وهو ما لم تستطع إدارة بوش تحقيقه طوال ثمانية أعـوام قبـل أن              » مالسال«االلتزام بالعملية السلمية أو     
  .يتحقق االتفاق حول التسوية

هذا الشرط األخير الذي يتبناه أوباما إزاء االعتراف العربي الدبلوماسي والقيام بالتبادل التجـاري مـع                
أي » لتـزام بالـسالم   اال«الكيان الصهيوني يجب تنفيذه بمجرد وقف االستيطان وإعالن حكومة نتنياهو           

  .العودة إلى المفاوضات الثنائية على أساس أنابوليس وخريطة الطريق
وهكذا يكون بوش وشارون وأولمرت حققوا عربياً من خالل أوباما ما كانوا يطالبون به الدول العربيـة                 

بية، مـع   قبل االنسحاب من شبر واحد عما هو محتمل من أراضي الضفة الغر           ) وأوباما يزيد اإلسالمية  (
  .إسقاط حق العودة

وبالمناسبة، أوباما يتحدث عن حّل الدولتين من دون التطرق إلى موضوع االنسحاب من األرض وتفكيك               
وقد زاد عدم التطرق إلى موضوع القدس       . 1967المستوطنات والعودة إلى خطوط ما قبل عدوان يونيو         

وقد ألمح أوباما في    .  عاصمة الدولة الفلسطينية   الشرقية التي يطالب بها، أو ببعضها أرباب التسوية لتكون        
خطابه القاهري أن تكون شراكة بين األديان الثالثة، ألن القدس الشرقية، وليس القدس الكبرى، ما قصده                

  .حين تطرق إلى القـدس فــي الـخطاب الذي تغطى بكالم مموه أو معسول
معون إلى ردود بعض الصهاينة عليـه، فـي   هناك من سيضل تحليلهم في قراءة مشروع أوباما وهم يست       

محاولة لدعم ترحيبهم بالرجل قبل أن يكشف كل أوراقه، وتبين عن محتوى ما يريد من المصالحة مـع                  
وبالمناسبة أوباما يسقط من خطابه كل ما هو عربي ما عدا مطالبته الدول العربية بمـا                . العالم اإلسالمي 

 فياض، علمـاً بـأن العـالم        -ل تجاري ودعم حكومة عباس    يتوجب عليها من اعتراف دبلوماسي وتباد     
  .العربي نال النصيب األكبر من اإليذاء األميركي

وبكلمة، لقد أخذت بوادر تصفية القضية الفلسطينية تظهر، وبدأت عملية استدراج المزيد من التنـازالت               
باما التي هي حتـى اآلن فـي   الفلسطينية والعربية واإلسالمية تتقدم خطوة خطوة في استراتيجية إدارة أو      



  

  

 
 

  

            57 ص                                     1458:         العدد  9/6/2009-7 الثالثاء -األحد  :التاريخ

ولهذا يجب منذ اآلن رفع أصوات االعتراض والنقد والرفض، وإالّ فعل بنا ما لـم يفعلـه                 . طور التبلور 
  .األوائل، وفعلنا بأنفسنا ما لم يفعله الذين خربوا بيوتهم بأيديهم أو بغفلتهم

  9/6/2009العرب، قطر، 
  

  !.."مملكة توراتية" إلى تحول القدس "إسرائيل" .109
  نواف الزرو

 لهزيمـة  42لعل من ابرز المفارقات العجيبة الغريبة التي تهيمن على المشهد الفلسطيني في الذكرى الـ          
 ما يتعلق منها بوضع المدينة المقدسة التي تحظى دون          ،حزيران واحتالل الضفة وغزة وسيناء والجوالن     

 االسالمي على نحو خاص بانهـا       -عربي   باالجماع ال  -دينيا وروحيا   نظريا واعالميا وسياسيا و   -غيرها  
  . فضال عن كونها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة،جوهرة وسرة االمتين وعاصمتهما الدينية

فهذه المدينة المقدسة المحتلة الرازحة تحت انياب بلدوزر التجريف والتهويد المسعور تواجه بعد اثنـين               
  .ة تهدد بضياعهاواربعين عاما على احتاللها تحديات استراتيجي

تبين لنا معطيات المشهد المقدسي ان الذي يستثمر الزمن ويعمل على تغيير المعطيـات ويبنـي حقـائق        
 الذي ال يكل وال يمل عن مواصلة العمل البلدوزري من اجل ما يمكن ان نطلق                ،االمر الواقع االحتاللي  

  .،...لهي دولة االحتال" اختراع قدس يهودية" و" إسرائيلاختراع :"عليه
كما تـستثمر   " سكرة العرب وتفككهم وعجزهم المطلق عن العمل الحقيقي       "تستثمر  " إسرائيل"والواضح ان 
ية على المشهد المقدسـي     سرائيلمن اجل احكام القبضة اإل    " خيار ومؤتمرات السالم والتطبيع   "رضوخهم ل 

  .،...برمته الى االبد
 الى ان وصلت الـى ذروة مـن التـصعيد           ،عن يوم العناوين التي تتحدث عن ذلك واسعة متكاثرة يوما         

 تعيـد رسـم     إسرائيل وان   ، فان كنا تحدثنا سابقا مثال عن ان االحتالل يختطف المدينة المقدسة           ،مرعبة
 -القدس من جديد وتعمل على بناء مشهد استعماري جديد على انقـاض المـشهد العربـي االسـالمي                   

ا شاملة الخراج القدس من كـل الحـسابات العربيـة            وعن ان االحتالل الصهيوني يشن حرب      ،المسيحي
 ، وعن ان المدينة المقدسة باتت بين افكاك العزل والتفريغ والتهويد والجـدران العنـصرية              ،واالسالمية

 وان دران الجيوديموغرافية تحاصـر القـدس        ،وأحزمة واطواق االستيطان والتهويد تجتاح البلدة القديمة      
دبيات أيديولوجية وعقلية عنصرية تدميرية يهودية وراء مخططات هدم          وكذلك عن منطلقات وأ    ،الكبرى
 تنظيماً إرهابياً يهودياً يتسابقون على اقتراف االنتهاكات والجرائم ضد القدس           30نحو  " وعن ان    ،األقصى

 وبناء الهيكل ما هو     ،مشروع التهويد الكبير قد بدأ    :  وعن اخطر وثيقة صهيونية تقول     ،ومقدساتها وأهلها 
تحـت  " ديمونـا نـووي   " وعنان دولة االحتالل تنشىء    ، جزء من مشروع يشمل البلدة القديمة بأكملها       إال

المخطط الصهيوني االشد خطورة    " الحوض المقدس " وعن ،االقصى والتهويد يزحف للبلدة القديمة المقدسة     
  .على المسجد االقصى والمدينة المقدسة

مـدى   فان التطورات التي تالحقـت علـى   ،ار اليها اعالهنقول ان كنا تحدثنا عن كل تلك العناوين المش      
في يوم القدس حسب التقـويم      ( اخذت تحمل عناوين وتصريحات      2009 -الشهور الستة االولى من عام      

اختـراع  " تؤشر الى ان االحتالل اخذ يعمل بمنتهى الوضوح علـى            ،ونصوصا دينية توراتية  )يسرائيلاإل
  .،"...راتيةانشاء مملكة تو"وعلى " قدس يهودية

فها هي الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسـات تحـذر مـن تـصاعد دور الحاخامـات                  
 فقال اآلمين العام للهيئة الدكتور حسن خاطر ان الحاخامـات     ،والمرجعيات الدينية للمستوطنين في القدس    

يين نحو مزيد من التطـرف      يلسرائبدأوا في توظيف نصوص التوراة وتعاليم الدين في دفع السياسيين اإل          
 وبين خاطر ان مدينة القدس      ،يسرائيلوقطع الطريق على اية حلول سياسية او سلمية للصراع العربي اإل          

باتت مكتظة بالحاخامات ورجال الدين الذين يسيرون في طليعة المستوطنين ويحرضونهم على توسـيع              
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 وهم في سـبيل     ،مي او مسيحي في المدينة    نطاق العدوان على كل ما هو فلسطيني وعلى كل ما هو اسال           
  .ذلك يقدمون لهم كل ما يلزم من الذرائع الدينية

 فـوق  ،ية استعراضيةإسرائيل تحلق طائرات ، والول مرة منذ إنشاء الدولة العبرية  ،وفي هذا السياق ايضا   
 ،"االستقالل "- ما يسمى    - بذكرى   ، وتقوم برسم أشكال تتعلق باحتفاالت اليهود      ،المسجد األقصى المبارك  

  .وشعارات تلمودية تتعلق بـ الهيكل المزعوم
وذكر اعضاء في مجموعة متطرفة من الحاخامات المتشددين ان المجموعة تريـد اسـتئناف ممارسـة                
طقوس توراتية بالتضحية بالحيوانات في منطقة الحرم القدسي الشريف في تحد لقـرون مـن الحظـر                 

كـشفت  "كنس تطوق األقـصى   " فتحت عنوان    ،بعد واخطر من ذلك    وتطورت االمور الى ما هو ا      ،الديني
 وتبين أن   ،مؤسسة األقصى للوقف والتراث عن معلومات حول الكنس المحيطة بالمسجد األقصى المبارك           

 ،األقصى مطوق من جهاته األربع بنحو مئة كنيس ومئات البؤر االستيطانية وآالف المستوطنين اليهـود              
مر أن الهدف من الكنس هو القـضاء علـى الطـابع العربـي واإلسـالمي               وأكد المتحدثون خالل المؤت   
  . مطالبين بموقف عربي وإسالمي واضح تجاه الخطر المحدق باألقصى،والحضاري لمدينة القدس

 بالتعاون مع منظمات    ،يةسرائيلية عير عاميم عن نية الحكومة اإل      إسرائيلوعلى نحو مكمل كشفت منظمة      
 الشروع بمخطط واسع النطاق لتهويـد محـيط البلـدة    ، بسلطة تطوير القدس - ما يسمى    -استيطانية و   

بناء تسعة متنزهات توراتية ضخمة في عدة منـاطق         " ويتحدث المخطط عن     ،القديمة في القدس الشريف   
و جبـل   ) حـي سـلوان   (تبدأ في الجنوب لتتقدم باتجاه الشمال الشرقي عبر جبل صهيون و مدينة داود              

 بالقرب من مـستعمرة معاليـه       1أسوار القدس القديمة لتلتقي في نهايتها بالمنطقة اي          ثم تحيط ب   ،الزيتون
  . وعلى أراضي بلدة العيزرية، الواقعة إلى شمال القدس،أدوميم

 جاء في تقرير لوكالة اسوشييتد برس انه في البلدة القديمـة مـن القـدس يعكـف                  ،وابعد من ذلك ايضا   
 يرتديها كهنة الهيكل اليهودي بعد اعادة بنائه وبعد حوالي الفي           خياطون على تصميم مالبس يتوقعون ان     

" معهد الهيكل " ويشرف على المشروع منظمة مقرها في القدس تدعى          ،"عام من تدميره على يد الرومان     
وهو جزء من ايديولوجيا تؤيد القيام باعدادات عملية العادة بناء الهيكل فـي منطقـة الحـرم القدسـي                   

  .الشريف
الى ذكرى احتالل المدينة المقدسة الثانيـة       " مملكة توراتية في القدس   " من فتاوى الحاخامات بشأن      وانتقاال

 تنـافس عـدد مـن اقطـاب         67 -ها عـام    اي يوم احتالل  "- لديهم   -يوم القدس   " فبمناسبة   ،واالربعين
 الـسيادة   القدس موحدة تحت  "و" القدس اليهودية "على اطالق شعارات وتصريحات يؤكدون فيها       "إسرائيل"
  ".ية الى االبدسرائيلاإل

 تطوراً في الموقـف     ،فهل نرى يا ترى في مواجهة هذا الهجوم التوراتي الصهيوني على المدينة المقدسة            
  . االسالمي وعليه الدولي في مسألة القدس؟-العربي 

لى مستوى   االسالمي فالدولي مع ملف وقضية القدس إ       -عاطي الفلسطيني وبالتالي العربي     وهل يرتقي الت  
مكانة المدينة واألخطار الداهمة التي تتهددها باعتبار أنها تتهود يومياً وفي كل ساعة ومعرضة للـضياع                

 اسالميا على مختلف الصعد     -وخالصة الخالصة هنا انه على قدر عطائنا فلسطينيا وعربيا          . التاريخي؟
  .دسوالمستويات على قدر ما نحقق من تقدم على طريق انقاذ وتخليص الق

  8/6/2009الدستور 
  

  سبابناأ ستشن عدوانا وهذه "إسرائيل" .110
  زهير اندراوس

مقولة العسكري األلمـاني كـارل فيليـب غوتليـب فـون            : لمعرفة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس    
كالوزوفيتش إن الحرب هي مواصلة الدبلوماسية ولكن بأساليب أخرى، تحولت إلى نظرية يعتمد عليهـا               
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ضعو السياسة العسكرية، وبالتالي إذا كان كالوزوفيتش قد أكد أن الحرب استمرار للسياسة             حتى اليوم وا  
بطريقة مختلفة، يمكننا القول الفصل إن التفاوض هو استمرار للحرب بطريقة مختلفة، فإذا كان ال بد من                 

يـك لخـوض    استراتيجيات واضحة لخوض الحرب واالنتصار فيها، ال بد كذلك من اسـتراتيجيات وتكت            
  .المفاوضات واالنتصار فيها، وغير ذلك سيؤدي بنا إلى فقدان البوصلة

قبل حوالي أربع سنوات وصل إلى قرية بيت جن الجليلية، قائد اللواء الـشمالي      : فلنبدأ الحكاية من البداية   
دولـة  ي، الجنرال أودي آدم، وقال في محاضرة ألقاها إنّه إذا لـم تقـض ال              سرائيلفي جيش االحتالل اإل   

الجنرال آدم، الذي تمت إقالته علـى خلفيـة         . العبرية على حزب اهللا، فإن نصر اهللا سيسيطر على لبنان         
، لم يدع النبوءة، وإنّما أدلى بدلوه استناداً إلى         2006إخفاقات الجيش في حرب لبنان الثانية، صيف العام         

مختلفة في الدولة العبرية، وبعد مرور سـنة        التقارير السرية التي عكفت على إعدادها األجهزة األمنية ال        
 عدوانها الهمجي على لبنان، وتمكنت المقاومة اللبنانية، بقيـادة حـزب            إسرائيلعلى هذا التصريح شنّت     

اهللا، على الرغم من عدم التكافؤ في القوة العسكرية كماً ونوعاً، من دحر الجيش الذي ال يقهـر، األمـر                    
ل إلى حالة من الهستيريا، ليس فقط بـسبب الفـشل المـدوي، بـل ألن                الذي أدخل أقطاب دولة االحتال    

 وبداية العـام الجـاري      2008 فقدت قوة الردع التي طالما هددت العرب بها، وفي أواخر العام             إسرائيل
، أطلق صنّاع القرار في تل أبيب العنان للجيش، الذي انقض على غزة، وقتل المدنيين، وأكثريتهم                2009

، ودمر المدارس، وارتكب جرائم الحرب المقززة، وأحرق األخضر واليابس، ولكن المقاومة            من األطفال 
 يوماً، مواجهةً أعتى جيش في العالم، الذي لم يحقق األهداف من الهجـوم              32الباسلة صمدت على مدار     

وقـوة الـردع    المعادلة اختلطت باألوراق غير المحسوبة،      :  سلباً إسرائيلالبربري، األمر الذي عاد على      
 استعادتها فُقدت مرة أخرى خالل سنتين ونيف، والالفت في الحربين، حرب لبنـان              إسرائيلالتي حاولت   

كلمـة التينيـة األصـل      (وحرب غزة، أنّه للمرة األولى تتمكن قوى مقاومة عربية من نسف الدوكترينا             
د سياسة معينة ومحـددة ومدروسـة       معناها التعلم، وتستعمل في مجال العالقات الدولية للداللة على وجو         

التي وضعها من يسمى بمؤسس الدولة العبرية، دافيـد بـن           ) لمواجهة أي وضع قد ينشأ وكيفية معالجته      
ي سـرائيل غوريون، والتي نصت على حسم المعركة بسرعة فائقة وعدم السماح للعدو بتحويل العمق اإل             

، الـذي نحيـي اليـوم       1967 في عدوان العام     إلى ساحة حرب، وهي الدوكترينا التي طُبقت بحذافيرها       
  .42ذكراه الـ) يونيو(الجمعة، الخامس من حزيران 

وعندما نقول إن الدولة العبرية تُخطط لشن عدوان ضد لبنان وربما أيضاً ضد سورية، فإننّا نرتكز على                 
  :عدة معطيات موضوعية وعملية وعلمية

 على مصر عبـد الناصـر       1967 الدولة العبرية في العام      من نوافل القول إن العدوان الذي شنته      : أوالً
ي يعاني فيها من الكساد االقتـصادي،       سرائيلوعلى سورية وعلى األردن، جاء في فترة كان االقتصاد اإل         

 دخلـت مرحلـة الكـساد       إسرائيل، ستانلي فيشر، رسمياً أن      إسرائيلوقبل شهر تقريباً أعلن محافظ بنك       
المالية العالمية وبسبب تبذير خزينة الدولة العبرية على التسلح علـى جميـع   االقتصادي، وبسبب األزمة   

 من هذه األزمة، وبالتالي فإن الحل الوحيد للخـروج          إسرائيلأشكاله، فإنّه ال أمل يبدو في األفق لخروج         
من هذا المأزق هو شن العدوان على لبنان أو على سورية، أو على االثنتـين معـاً النقـاذ االقتـصاد                     

  .67ي، كما حدث في العام سرائيلاإل
تدريب الجبهة الداخلية الذي جرى هذا األسبوع، وهو أكبر تدريب عرفته الدولـة العبريـة علـى                 : ثانياً

ي، هو دليل أخر على أن وراء األكمة مـا وراءهـا،   سرائيلمحاكاة حرب شاملة أو هجوم على العمق اإل      
بأن التدريب ليس استعداداً للحرب ما هو إال ذر للرماد فـي             طمأنة الدول العربية     إسرائيلومحاولة قادة   

ية بنشره عن التـدريب فـي وسـائل    سرائيلالعيون، ويمكننا الترجيح بأن ما سمحت الرقابة العسكرية اإل    
، وهذه  'المخفي أعظم 'اإلعالم المختلفة هو النزر اليسير والقليل القليل، أو كما نقول بلغتنا العامية الجميلة              

ابة التي ال تسمح بنشر التفاصيل الصحيحة والدقيقة إال لماماً، غير موجودة في العالم الـديمقراطي،                الرق
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، من هنا نقول    'يةسرائيلواحة الديمقراطية اإل  'ولكنّها تسيطر بيد من حديد ونار على مجريات األمور في           
  الحكومة التي ت        إسرائيلإن قودها هي أكثر حكومة متطرفـة   تعاني من حالة من الهستيريا، ناهيك عن أن

ومتشددة منذ إقامتها على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني، وتصريح المأفون أفيغدور ليبرمـان، فـي               
موسكو بأن بالده لن تهاجم إيران، يحمل في طياته أبعاداً خطيرة، فلماذا لم يقل مثالً إن بالده لن تُهـاجم                    

  .لبنان أو سورية؟
كُشف النقاب عن أن المبعوث األمريكي الخاص لمنطقة الشرق         ) يونيو( من حزيران    الخميس الرابع : ثالثاً

      ح بأناإلدارة الحالية قـررت أن           إسرائيلاألوسط، جورج ميتشيل، صر كانت تكذب على واشنطن، وأن 
 ال كذب بعد اليوم، وهذا يقودنا إلى المواجهة أو الصدام، ربما المفتعل، بين تل أبيب وواشـنطن، علـى                  

ية تجميد جميع أشكال االستيطان في الضفة الغربية المحتلة واإلعالن أنّها           سرائيلخلفية رفض الحكومة اإل   
التوليفة الحكومية التي يرأسها نتنياهو ال تـسمح لـه، حتـى لـو أراد،               . 'دولتين لشعبين 'ملتزمة بمبدأ   

الصدام مع واشنطن، أو الموافقة     : رباالنصياع للمطالب األمريكية، وبالتالي فإن أمامه خيارين أحالهما م        
على مطالبها، وهذا يعني أن الحكومة ستكون على كف عفريت، ألن األحزاب التي تنضوي تحت كنفها،                

كيف يتخلص نتنياهو من    : للفلسطينيين، ومن هنا، يطرح السؤال المنطقي     ' التنازالت'ترفض أي نوع من     
قات عملية السالم، الحل الوحيد باعتقادنـا هـو التوجـه           الضغوط األمريكية ومن دفع ما يسمى باستحقا      

للحرب لصرف األنظار عن القضية الحقيقية، وبموازاة ذلك تواصل االستيطان اليهـودي فـي الـضفة                
نكتب هذه األمور مع أننّا على اقتناع تام بأن أمريكا وأوروبا لن يتنازلوا عن الدولـة العبريـة                  . الغربية

ها، وما زالوا يعتبرونها الحليف اإلستراتيجي األول في المنطقة، ويزودونها بأكثر           االستعمارية التي أقامو  
  .ي األمريكي محدود الضمانسرائيلاألسلحة تطوراً وفتكاً، وعليه فإننّا نعتبر الصدام اإل

 في الثاني عشر من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة القادم، ستجري االنتخابات اللبنانية، وبات من              : رابعاً
وفي هذه العجالة علينـا     . شبه المؤكد أن النصر سيكون حليف حزب اهللا وقوى المعارضة المتحالفة معه           

يين بأن فوز حزب اهللا في االنتخابات، يعني تحول الحزب إلى           سرائيلأن نتذكّر تصريحات المسؤولين اإل    
ت األجهـزة األمنيـة فـي       حكومة تقود لبنان، األمر الذي سيسبب خلالً في موازين القوى، وفق تقديرا           

عالوة على ذلك، يجب أن نتذكر ما صرح به األمين العام لحزب اهللا، حسن نـصر اهللا، بـأن                   . إسرائيل
ي نابع من تحول    سرائيلالجمهورية اإلسالمية اإليرانية لن تبخل باألسلحة لجيش لبنان، وعليه فإن القلق اإل           

ة اإلسالمية اإليرانية، على الرغم من تحفظاتنا على        حزب اهللا من تنظيم إلى دولة مدعومة من الجمهوري        
سياستها في العراق، وفوز حزب اهللا شبه المؤكد أضاء الشارات الحمراء لدى صنّاع القـرار فـي تـل                   

 هذه االنتخابات وتفتعل أزمة لتبرير العدوان على لبنـان،          إسرائيلأبيب، وعليه ال نستبعد البتة أن تستغل        
  .فائها غير المعلنين في بالد األرزبالتواطؤ مع عدد من حل

 التي عربدت على المنطقة باتت في حالة هلع شديد من فقـدانها             إسرائيلكما قلنا في البداية فإن      : خامساً
قوة الردع، فحربي لبنان وغزة، أفقدا الدولة العبرية قوة الردع، وبالتالي فإنّها بحاجة ماسة إلـى القيـام                  

ية الحالية تلعب   سرائيلالحكومة اإل . ضد سورية الستعادة قوة الردع المفقودة     بعملية عسكرية ضد لبنان أو      
بالنار، وبات من المؤكد أنّها ستحرق أصابعها وأصابع حلفائها األمريكيين واألوروبيين إذا لم يتم كـبح                

بـدأ  جماح غرورها ونزعاتها العدوانية قبل أن تورط العالم بأسره في كارثة جديدة، ألننّا نعرف كيـف ت                
  .الحرب، ولكن ال أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي

  8/6/2009القدس العربي، 
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 كالم طيب دائما وناقص دائما: أوباما .111
 بالل الحسن

أردت : حين أراد أن يخاطب العالم اإلسالمي، ذهب الرئيس األميركي باراك أوباما إلى السعودية وقال
ة نفسها، فهو إن أراد أن يتصدى لحل الصراع وجريا على القاعد. أن تبدأ جولتي من مهد اإلسالم

ي، وهو هدف أساسي من أهداف جولته، فإن عليه أن يبدأ جولته من مهد القضية سرائيل اإل-العربي 
وحين نطال أوباما بهذه المهمة التاريخية لن نعود به إلى الحروب الصليبية، ولن نعود به إلى . الفلسطينية

سنقفز عن كل ذلك، ونطالبه بأن يعود إلى المهد . النتداب البريطانيوعد بلفور، ولن نعود به إلى ا
 الصادر عن الجمعية العامة 181قرار التقسيم رقم . التاريخي للقضية الفلسطينية المتمثل بقرار التقسيم

، والذي دعا إلى إنشاء دولتين دولة لليهود ودولة للعرب، حيث تم تاريخيا إنشاء 1947لألمم المتحدة عام 
  .، وسدت الطرق أمام إنشاء دولة فلسطينيةإسرائيلدولة 

وال بأس أن نذكر أوباما هنا، حين يهم بالعودة إلى مهد القضية الفلسطينية، أن حكومته، حكومة الواليات 
وال يهمنا .  بعد أقل من ساعة من اإلعالن عنهاإسرائيلالمتحدة األميركية، سارعت إلى االعتراف بدولة 

عتراف هذا، بل يهمنا بدرجة أكبر، أن االعتراف تم بدولة تجاوزت حدودها التي رسمت هنا موضوع اال
التي ) أم الرشراش(لها بنسبة كبيرة، شملت كل صحراء النقب وصوال إلى البحر األحمر عند موقع 

م ي واعترفت به رسميا عاسرائيلأي أن الحكومة األميركية شرعنت االحتالل اإل. تسمى اآلن ميناء إيالت
1948.  

ولم تكن هذه هي السابقة األميركية الوحيدة، بل تلت ذلك سابقة ثانية أخطر بعد حرب الخامس من 
، )مصر واألردن وسوريا( أراضي ثالثة بلدان عربية إسرائيل، فبعد أن احتلت 1967يونيو /حزيران

ي، تحت ستار حاجتها  في مسعاها لالستيالء على جزء من هذه األراضإسرائيلانتهى بها المطاف بتأييد 
، ثم تحت ستار استحالة إخالء المستوطنات التي تم إنشاؤها )هنري كيسنجر(لحدود آمنة ومعترف بها 
وهكذا فإن الحكومات األميركية تجاوزت ). الرئيس جورج بوش (1967والعودة إلى حدود العام 

إذا أراد أوباما أن يكون أمينا و. إسرائيلاألعراف والقوانين، وشجعت العدوان واالحتالل حين مارسته 
ألفكاره بالتغيير، وأمينا لرغباته بالعودة إلى مهد القضايا، فإن من واجبه العودة إلى مهد القضية 

  فهل هو مستعد لذلك؟. الفلسطينية من المنظور األميركي، أي إلى قرار التقسيم
واعتبر وقف االستيطان هو المدخل  بوقف االستيطان، إسرائيلنسأل عن هذا وفي الذهن أن أوباما طالب 

وهو هنا طرح مبادئ سليمة، ثم ترك هذه .  فلسطينية تقود إلى حل الدولتين-ية إسرائيللمفاوضات 
ففي موضوع المستوطنات، قال أوباما . المبادئ خالية من المضمون، ومعرضة للتحايل عليها جراء ذلك
ن إلغاء االستيطان، لم يتحدث عن إزالة وكرر وأكد ضرورة وقف االستيطان، ولكنه لم يتحدث ع

. من مستوطني الضفة الغربية% 85، وهي مستوطنات تضم )قانونية (إسرائيلالمستوطنات التي تسميها 
أو (ويترافق كل تجاهل للحديث عن إزالة المستوطنات، مع قبول ضمني وعلني الستمرار احتالل 

فهل هذا ما يريده أوباما؟ وماذا يعني . 1967 عام  على أجزاء من األرض التي احتلتإسرائيل) استيالء
شعار التغيير الذي رفعه حين يقبل بانتهاج السياسة األميركية نفسها التي كانت سياسة معتمدة لدى كل 
الحكومات األميركية التي سبقته؟ وإلى متى سيواصل أوباما، وانطالقا من شعار الدعوة للتغيير، طرح 

  غناءها بالمضمون العملي الالزم لها؟مبادئ صحيحة، ثم تجاهل إ
، والذي 4/6/2009نقول كل هذا بعد أن استمعنا إلى خطاب أوباما اإلسالمي الجديد نوعيا يوم الخميس 

فهل سيبقى . أطلقه من جامعة القاهرة، وتحدث فيه عن القضية الفلسطينية بكالم طيب ولكنه كالم ناقص
  .كالمه طيبا دائما وناقصا دائما؟

يين والفلسطينيين، وسجل تعاطفا مع التجربة سرائيلحدث الرئيس أوباما في خطابه اإلسالمي، عن اإللقد ت
دون أن (اليهودية في أوروبا وعلى يد النازية، وسجل تعاطفا مع التجربة الفلسطينية على يد االحتالل 
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. خيم على هذه المقاربة، وبطريقة تعبر عن عميق إحساسه باأللم اإلنساني، لوال أن خلال عميقا )يسميه
فالرئيس أوباما يرى المآسي متوازية، على هذا الطرف مأساة يهودية، وعلى الطرف المقابل مأساة 

وال نستطيع هنا أن نتهم أوباما بالجهل، فهو أستاذ . فلسطينية، وهناك حاجة لتوفير العدالة للطرفين
 وحضارته من المسؤولية عن مأساة اليهود، جامعي واسع الثقافة، ولكنه مثل كل األوروبيين يعفي نفسه

ويتجاهل بالكامل أن المأساة الفلسطينية ليست موازية . ويطلب من الفلسطينيين والعرب تفهم تلك المأساة
ي بعد ذلك لما تبقى سرائيلللمأساة اليهودية، إنما نبعت من االحتالل الصهيوني لوطنهم، ومن االحتالل اإل

  على ضوء ذلك أن نتحدث عن ظلمين متوازيين؟فهل يجوز . من ذلك الوطن
ولكن لماذا تضيع التفاصيل دائما عند الحديث عن أي . ثم إن الحديث عن الدولة الفلسطينية أمر إيجابي

موضوع فلسطيني؟ ما هي هذه الدولة الفلسطينية؟ هل هي حدود دولة التقسيم؟ أم هي حدود التوسع 
؟ أم هي حدود جدار الفصل العنصري 1967دود حرب العام ؟ أم هي ح1948واالحتالل الذي تم عام 

االستيطان، لماذا ال يتم ) مواصلة(الذي تم بناؤه؟ وأيضا، ومع كل التقدير للموقف المبدئي الحازم ضد 
االستيطان؟ لماذا ال يتم الحديث عن ال شرعية االستيطان في أرض محتلة، حسب ) إزالة(الحديث عن 

فاقية جنيف الرابعة التي رسمت قوانين االحتالل، وما يجوز وما ال يجوز أثناء القانون الدولي وحسب ات
  االحتالل؟

ولكن يجب أن . إن خطاب أوباما خطاب إيجابي وهام، ويجب أن نقدره وأن نتعامل معه على أساس ذلك
عربية نسجل بعد ذلك فورا كل نواقصه على صعيد القضايا المعالجة والخاصة بالقضايا الفلسطينية وال

ال بد أن نطالب أوباما بملء النواقص والفجوات، وهي نواقص وفجوات تمس ماليين البشر، . واإلسالمية
  .من أجل أن يتحول خطاب أوباما من خطاب نوايا طيبة إلى خطاب بناء لعالقات تاريخية من نوع جديد

جميعا من دون استثناء، في وهنا ال بد أن نسجل أن هناك مسؤولية عربية تقع على عاتق حكامنا ودولنا 
وتبدأ هذه المسؤولية من خطوة رسم وتحديد خطة عربية موحدة . السعي لملء النواقص والفجوات

وتفصيلية، تتضمن كل توجهاتنا ومطالبنا، نعرضها أمام أوباما على أنها المطالب التي يضعها العالم 
ونحن نعرف أن أوباما يريد . ا أو يطلبهاالعربي واإلسالمي كشرط للتعاون معه في القضايا التي يريده

تعاونا عربيا وإسالميا يساعد في معالجة قضايا الحرب األميركية الخاسرة في كل من أفغانستان 
وإذ نبدي نحن استعدادنا لهذه المساعدة، نطلب بالمقابل مساعدة أميركية في معالجة . وباكستان والعراق

ا لم نفعل ذلك، فإن أوباما سينال مساعدتنا، ثم سيكتفي بالكالم أما إذ. قضايانا، وأبرزها قضية فلسطين
 .الطيب الذي ردده على مسامعنا

لقد أقدم أوباما حتى اآلن على التراجع عن سياسة المحافظين الجدد، مع سعي لمعالجة الشرور التي 
بعد إزالة دمار زرعوها، وهذا إنجاز سيسجله له التاريخ، وهذا هو القيم وااليجابي في خطابه، ولكن 

سياسة المحافظين الجدد، ال بد من إعالء بنيان أية سياسة أميركية جديدة، وبخاصة في كل ما يتعلق 
  .ونحن لم نشهد شيئا حتى اآلن من إعالء البنيان الذي نتطلع إليه. بقضايانا

 7/6/2009الشرق األوسط، 
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