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***  

  ممارسات أمن الضفة تعرقل المصالحة: وعمرو موسىالتقى عمر سليمان  مشعل .1
" حماس" رئيس المكتب السياسي لحركة      ، أن وكاالت القاهرة ، عن   10/6/2009صحيفة فلسطين،    ذكرت

ل قال إن حركته حريصة على المصالحة الفلسطينية، مؤكدا وجود اتفاق مع الراعي المـصري       خالد مشع 
على تشكيل لجان تُعنَى باإلفراج عن المختطفين، آمالً أن تنجح الرعاية المصرية والعربية في الوصـول                

  . إلى هذا الهدف
 أن  -الوزير عمر سـليمان   خالل مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أمس، عقب مباحثاته مع           -وأكد مشعل   

العقبة الكؤود أمام المصالحة الفلسطينية هو ما يجري في الضفة من اغتياالت واختطافات، وهـو مـا ال                  
  . يمكن قبوله بأي حال من األحوال

وأوضح أن هناك حملةً الجتثاث حركة حماس تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة                 
 تم االتفاق مع الجانب المصري على تشكيل لجان لإلفـراج عـن المختطَفـين،               المحتلة، مشيرا إلى أنه   

  ". إن لم تُنجز هذه المهام األساسية فورا فلن يتم الوصول إلى مصالحة وطنية: "مضيفًا
ـ     أنه عندما تُجرى االنتخابات بعيدا عن التزوير والتالعب؛ فـإن          " حماس"وبين رئيس المكتب السياسي ل

ال يمكن إحداث   "وشدد على أنه     ".ترم نتائجها؛ ألننا ال نخشى االحتكام إلى صناديق االقتراع        ستح" حماس"
، وأن حركته تتجاوب مع أي جهود إلنصاف الحقوق الفلـسطينية           "حماس"أي تغيير في المنطقة بتجاهل      

  ".  والشعب الفلسطيني
ونريـد االن   "راع في الشرق االوسط     تجاه الص " هناك تغييرا في اللهجة االميركية    "كما أوضح مشعل ان     

واكد انه سمع من رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الـذي             ".تغييرا في السياسات االميركية   
الـرئيس االميركـي    (لـدى ادارة    ) المسؤولون المصريون (ما وجدوه   "التقاه في وقت سابق الثالثاء ان       

قات وبعد التغيير في اللهجة االميركية نريد تغييـرا فـي           اوباما مشجع، ونقرأ بدقة ونلمس الفرو     ) باراك
  ".السياسات االميركية
ليست فلـسطينية وال عربيـة      "االسرائيلي   -التي تعوق تسوية الصراع العربي    " العقدة"   وشدد على ان    

وردا على سؤال حول التقارير الصحافية التي تحدثت عن عزم الرئيس االميركي طرح             ". إسرائيلية وإنما
 خالل عامين على اساس حل الدولتين، اكتفى مشعل بـالقول            اإلسرائيلي -خطة لتسوية النزاع الفلسطيني   

  ".سنتعاون مع الجهد العربي واالقليمي والدولي طالما يخدم مصالحنا االميركية"
مصادر مصرية مطلعة ، أن  القاهرة مراسلتها منجيهان الحسيني عن، 10/6/2009الحياة، وأضافت 
الوضع الفلسطيني وانعكاسات خطاب الرئيس باراك " حماس"إن مصر ناقشت مع وفد " الحياة"ـ قالت ل

أوباما، بما يحمله من اشارات إيجابية، مع التأكيد على ضرورة التعاطي معه من خالل طي صفحة 
 تبذلها االنقسام لفتح المجال امام المسار السياسي وامكان تحقيق تسوية في ظل المواقف االيجابية التي
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االدارة األميركية الجديدة، والتي تعكس جاهزيتها للعب دور ايجابي ونشط في المنطقة مع كل االطراف 
  .من أجل التوصل الى حل للقضية الفلسطينية على اساس دولتين

، مضيفة أن "نريد من حماس ضرورة إبداء مواقف ايجابية تتناغم مع خطاب أوباما: "وقالت المصادر
يركي يريد تحقيق انجاز بين الحركتين لعدم اعطاء الفرصة للحكومة االسرائيلية لخلق ذرائع الرئيس األم

  .لتعطيل مسار العملية السلمية تحت حجة عدم وجود شريك فلسطيني تتحدث معه
عضو وفدها إلى القاهرة محمد نصر إن ما جرى في الضفة كان أهم " حماس"من جانبه، قال القيادي في 

نصر عما يتردد من أن هناك صفقة مطروحة " الحياة"وسألت . بحثت مع الوزير سليمانالقضايا التي 
مفادها أن تحافظ الحركة على وجودها في غزة في مقابل منح الرئيس محمود عباس " حماس"على 

الشرعية والتمديد له واعادة توحيد الضفة وغزة جغرافيا وسياسيا بغض النظر عن نتائج االنتخابات 
ال أحد تحدث عن : "، فأجاب"فتح"و " حماس" وان هناك ترتيبات محددة تسعى إليها مصر بين المقبلة،
وموقف حماس ... الحديث كان عن خطاب أوباما الذي تحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني... صفقات

هو أننا نرحب بأي طرف دولي يبدي استعداده لمساعدة الجانب الفلسطيني في انجاز أحالمه وطموحاته 
ما يهمنا هو االفعال ... اقامة دولته والتحرر من االحتالل، لكننا في النهاية ال تهمنا االقوال والخطاباتو

  ".وما يجري على االرض
ـ     مصادر مصرية وفلـسطينية    ، أن القاهرة من،  10/6/2009 األخبار،   ونشرت إن " األخبـار "قالـت لـ

نّى على مشعل ورفاقه عدم التمادي فـي الخالفـات          االجتماع كان ودياًَ، مشيرةً إلى أن اللواء سليمان تم        
والسلطة الفلسطينية بقيادة   " فتح"ـ الفلسطينية، ودعاه إلى محاولة االقتراب من مواقف حركة           الفلسطينية

  .محمود عباس
صبر العالم بأسره تجاه استمرار الفتن الفلسطينية قـد         "أن  " حماس"وروت المصادر أن سليمان أكد لوفد       

وأنه يتعين على حماس وفتح محاولة التعايش الثنائي وبلورة صوت موحد يمثل جموع الـشعب               بدأ ينفد،   
  ".الفلسطيني

 أوباما أخيراً، يجب أن تواجـه       ]الرئيس األمريكي باراك   [النيات الطيبة التي عبر عنها    "ورأى سليمان أن    
وأكد أن  ". نية اإلسرائيلية بموقف فلسطيني قوي ومماثل يصب في خانة دعم استئناف المفاوضات الفلسطي          

القاهرة ال تسعى لفرض أي حلول على األفرقاء الفلسطينيين، لكنها في المقابل لـن تـسمح باسـتمرار                  "
  ".تضييع الفرص الواحدة تلو األخرى

، مساء أمس، األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، حيث بحث جدول أعمـال              "حماس"والتقى وفد   
ه وزراء الخارجية العرب في السابع عشر من الشهر الجاري لتقويم عملية السالم في              االجتماع إلى سيعقد  

  .المنطقة في ضوء خطاب أوباما
هناك تغييراً في اللهجة األميركية تجاه الصراع فـي الـشرق           "وعقب اللقاء، أعلن مشعل للصحافيين أن       

ال يستطيع أي طرف في المجتمع الدولي       "وأكد أنه   ". األوسط، ونريد اآلن تغييراً في السياسات األميركية      
  ".أن يتعاطى مع ملف الشرق األوسط من دون أخذ حماس بعين االعتبار

أما داخلياً، فقال مشعل إنه جرى االتفاق خالل اجتماعه مع سليمان على الترتيبات األمنية فـي الـضفة                  
إن حماس لن   "ة األمنية، وقال    وأعرب عن استعداد حركته لتوحيد المؤسسات الفلسطينية واألجهز       . الغربية

  ".تقف عقبة أمام أي تفاهم في هذا الشأن
ـ         أما في مسألة المقارنة    ". العملية الديموقراطية "وفي تعليقه على نتائج االنتخابات اللبنانية، رحب مشعل ب

ات عدم الخلط بين الوضع اللبناني الذي ينطوي على كثير من التعقيـد           "مع الوضع الفلسطيني، فدعا إلى      
مستعدة للمشاركة في العملية الديموقراطيـة      " حماس"، مشدداً على أن     "الطائفية بعكس الوضع الفلسطيني   

  .وقد سبق لها أن فعلت ذلك
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مصر والدول العربية تعتقد    "وفي العودة إلى المحادثات، قال مسؤول فلسطيني، طلب عدم نشر اسمه، إن             
. حتى نحصل على تدخل أميركي قوي في عملية الـسالم         أن االنقسام الداخلي الفلسطيني يجب أن ينتهي        

  ".إن انهيار الحوار سيعود بالضرر على الشعب الفلسطيني ولن يخدم سوى إسرائيل
، طاهر النونو، إن محادثات أمس تركزت على تـداعيات حمـالت            "حماس"وقال المتحدث باسم حكومة     

 السلطة الفلسطينية بوقف استهدافها ألنصار      األسبوع الماضي، معرباً عن أمله أن تساعد مصر على إلزام         
حماس رأت في اغتيال رجالها وحملة االعتقاالت المستمرة ضد         "وأضاف النونو أن    . في الضفة " حماس"

أنصارها انتكاسة للحوار ومحاولة من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلـسطينية لتخريـب جهـود                
  ".الوساطة المصرية

  
  ونفعل الكثير من أجل حفظ األمن.".إسرائيل"عمل على وقف التحريض ضد سن: ني لبيلعباس .2

الرئيس  أن  زهير اندراوس،الناصرة نقالً عن مراسلها في 10/6/2009القدس العربي، نشرت 
خالل استقباله في مقر المقاطعة  [ السابق يوسي بيلين]اإلسرائيلي [الفلسطيني محمود عباس قال للنائب

 انّه معني باستئناف المفاوضات على القضايا الجوهرية في التسوية الدائمة ])8/6(ثنين  االيومبرام اهللا 
 باراك األمريكي الرئيس عباس عن الرضا الشديد من لقائه مع الرئيس وأعربفي اقرب وقت ممكن، 

وحسب أقواله، يجب أن يكون هناك دور جوهري ومركزي  .أسبوعين في واشنطن قبل نحو أوباما
  .ات المتحدة األمريكية في المفاوضات، وعلى األمريكيين أن يقرروا كيف ستدار المحادثاتللوالي

ن الرئيس الفلسطيني قال انّه في نيته االستجابة إ قائلة اإلسرائيلية "يديعوت احرونوت"وزادت صحيفة 
لسطينية،  من محافل رسمية في السلطة الف"إسرائيل" والعمل على وقف التحريض ضد األمريكيللطلب 

 نصلحها في أن ينبغي لنا أموران هناك أ لبيلين أيضاًونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن الرئيس عباس قوله 
 ولكن بموازاة ذلك، األمرنا مع معالجة هذا أ": ، وزاد قائالأخرى أماكن الرسمية وفي اإلعالموسائل 

  ." مشابهةأمور تقوم بمعالجة أنعلى إسرائيل 
رئيس عباس ال إن "هآرتس"ن قال لصحيفة يبيل أن الناصرةمن  9/6/2009 دس برس،قوأضافت وكالة 

تحدث بإسهاب عن أنشطة السلطة ضد حماس في الضفة، وأشار إلى االشتباكات التي وقعت مؤخراً في 
  .، على حد تعبيره"نحن نفعل الكثير من أجل الحفاظ على األمن: " قائالًبيلينقلقيلية، وخاطب عباس 

  
   بشدةهالملك عبد اهللا ينتقدو...  مع الضفة بديالًاًاألردن وطنب عباس ال يعارض ":ةسوريال نالوط" .3

كشفت مصادر فلسطينية ذات اطالع واسع على مجريات األمور في العاصمة األردنية أن الملك عبد اهللا                
يـر، بعـد عـودة      الثاني وجه انتقادات شديدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل لقائهما األخ           

ـ   .عباس من الواليات المتحدة ولقائه الرئيس أوباما       الملك عبد اهللا اتخـذ     "إن  : "الوطن"وقالت المصادر ل
موقفه تجاه الرئيس عباس على خلفية معلومات وردت له مفادها أن اإلسرائيليين طرحوا على عباس أن                

إلصغاء دون أن يرفض الفكـرة، حتـى إن         يكون األردن وطناً بديالً للفلسطينيين، وقام رئيس السلطة با        
بعض المعلومات أكدت أن عباس أبلغ اإلسرائيليين أنه ال يعـارض أن يكـون األردن الـوطن البـديل                   

واستـشهدت   ."للفلسطينيين مع الضفة الغربية من أجل حل موضوع حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين             
العاهل األردني لـم يـودع عبـاس        "يس عباس بأن    المصادر على التوتر الشديد بين الملك عبد اهللا والرئ        

  ."كعادته، بل تركه يغادر القصر وحده وظهرت عالمات عدم الرضى على وجه األخير إثر هذا اللقاء
وضع رئيس السلطة داخل مؤسساتها بات متأخراً كثيراً على المكانة التـي يحتلهـا        "إن  : وقالت المصادر 

بعـضاً مـن    "إن  : ، واستشهدت بذلك بالقول   "عم دولي وأميركي  حالياً رئيس الوزراء سالم فياض وسط د      
شركات الدخان األميركية قامت بسحب وكالتها العامة من ياسر محمود عباس ومنحتها لجهة أخرى يعتقد               
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أن لها عالقة مباشرة بفياض، ما دفع ياسر عباس للعمل على إنهاء ارتباطاته بهـذه الـشركات تمهيـداً                   
  ."ة والعمل في منطقة الخليجلمغادرته الضفة لإلقام

  7/6/2009الوطن، سورية، 
  

   وكل كالم غير هذا عبثيينردنردن لأل واأليينفلسطينلمت فلسطين لسِل: عباس .4
 إقامة وصف الرئيس محمود عباس، التصريحات التي تسعى لنسف فكرة : منتصر حمدان-رام اهللا 

 عبثية، مشددا على وحدة أصوات بأنهالسطيني  فكرة الوطن البديل للشعب الفوإحياءالدولة الفلسطينية 
 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إقامة الذي يمتزج مع بعضه البعض حتى واألردنيالدم الفلسطيني 

الشريف، مقدما التهنئة للعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني والشعب األردني الشقيق لمناسبة احتفاالت 
، خالل كلمته في االحتفال الذي نظمته السفارة أمسال الرئيس عباس، مساء وق .األردن بعيد االستقالل

، والعاشرة لجلوس الملك عبد اهللا الثاني األردن الستقالل 63 بفلسطين، وذلك بمناسبة الذكرى األردنية
بد ن شاء اهللا نستقبل تهاني جاللة الملك عإ ،"األردني الهاشمية ويوم الجيش األردنيةعلى عرش المملكة 

: وقال. ، مشددا على استقاللية البلدين الشقيقين"قامة الدولة المستقلةإاهللا الثاني بحلول استقاللنا الوطني و
سلم األردن لشعب األردن وسلمت فلسطين لشعب فلسطين، وكل كالم غير هذا هو عبث ومحاوالت من 

، مؤكدا على عالقة "طينالدس الرخيص، سلم األردن ألهله وللشعب األردني البطل، وفلسطين لفلس
  .التوأمة والمحبة والنضال والدم الممزوج الذي سيستمر حتى تحرير األرض الفلسطينية

 10/6/2009الحياة الجديدة، 
  

   العام العالمي بقبوله حل الدولتين في خطابه المرتقبالرأيسعي نتنياهو لتضليل   تحذرالسلطة .5
ة الثالثاء من مساعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين حذرت السلطة الفلسطيني : وليد عوض-رام اهللا 

 الذي يعتزم الكشف فيه األحد العام العالمي بقبوله بحل الدولتين في خطابه المرتقب الرأينتنياهو لتضليل 
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في . وعبر د .عن توجه حكومته بشان عملية السالم في المنطقة

 اعتقاده بان خطاب نتنياهو سيتطرق لقبول الحكومة اإلسرائيلية بحل الدولتين شرط منظمة التحرير عن
 وغيرها "إسرائيل"ـ لاألمن يتم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد السالح الفلسطيني وتوفير أن

شراء  الفلسطينية الرسمية من سعي نتنياهو للإلذاعةوحذر عريقات في حديث  .من القضايا على حد قوله
ن أ إلىونوه عريقات  .الوقت وممارسة لعبة العالقات العامة مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي

 دولة للفلسطينيين دون تحديد شكلها وذلك بعد وضعه قائمة من االلتزامات التي إقامةنتنياهو سيعلن قبوله 
  .يعتهاعلى السلطة الفلسطينية تنفيذها قبل الحديث عن تفاصيل الدولة وطب

 من خطة خارطة األولى بتنفيذ التزاماتها وفق المرحلة "إسرائيل" بإلزام األمريكية اإلدارةوطالب عريقات 
  . الفلسطينيةاألراضيالطريق خاصة المتعلقة بوقف االستيطان في 

 خطة سالم األمريكي الرئيس إعالن إمكانية التي تحدثت عن األنباء نفى عريقات صحة أخرىمن جهة 
ن الرئيس محمود أ إلىة لحل الصراع ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في غضون عامين، مشيرا جديد

 لواشنطن مشروع سالم مبنيا على خطة خارطة الطريق األخيرةوباما في زيارته أعباس قدم للرئيس 
 إلىبحاجة نحن "ضاف عريقات قائال أو . الدوليةاألطرافوالمبادرة العربية للسالم ومدعوما من معظم 

  ."آليات تنفيذ لاللتزامات وفق خطة خارطة الطريق وليس لمشاريع سالم جديدة
  10/6/2009القدس العربي، 
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   نائبا40ًفي اعتقال " إسرائيل"التحرك بجدية لتفعيل قضية استمرار ا على أوروببحر يحث  .6
 الثالثاء أمس قطاع غزة اجتمع الوفد البرلماني األوروبي الذي وصل إلى :زهير اندراوس - الناصرة 

مع نواب من كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني واستمع إلى تقرير حول األوضاع 
وحث أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، خالل مؤتمر صحافي عقد عقب  .في قطاع غزة

بجدية لتفعيل قضية استمرار االجتماع في مقر المجلس بمدينة غزة، الوفد األوروبي على التحرك 
وشدد بحر  . نائبا من كتلة حماس يتقدمهم رئيس التشريعي عزيز دويك40 في اعتقال نحو "إسرائيل"

، مطالبا "مخالف ألبسط المواثيق الدولية واألعراف القانونية والبرلمانية"على أن اعتقال هؤالء النواب 
  ."التي انتخبوا ديمقراطيا من أجلهالممارسة مهامهم "بضغط جدي إلطالق سراحهم جميعا 

 لرفع "إسرائيل"كما حث بحر الوفد األوروبي على تفعيل الرأي العام األوروبي باتجاه الضغط على 
  .الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ ثالثة أعوام

  10/6/2009القدس العربي، 
  

  من بالضفةأمراكز ط لمهاجمة يطبتهمة التخنساء ينتمين لحماس عدداً من العتقل تالسلطة  .7
 الفلسطينية األمنية  أن األجهزة محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 10/6/2009الحياة، نشرت 

 أسماء أمس  حماسوردتأو.  الغربيةشمال الضفةحماس  مجموعة من نساء من حركة اعتقلت أخيراً
ياض النادي، وهدى مراعبة عدد ممن تعرضن لالعتقال والتحقيق وهن سماح النادي زوجة المعتقل ر

الفتاح شريم، وزوجة األسير أحمد أبو العز، ولينا  الناصر الباشا، وزوجة األسير عبد زوجة الشهيد عبد
 إنحسنين زوجة األسير محمد داود، وأم الطاهر الخراز زوجة المعتقل ماهر الخراز التي قالت الحركة 

ي بيان تفاصيل ما تعرضت له اثنتان من ونشرت الحركة ف.  جبريةإقامةالسلطة فرضت عليها 
 إن في سجون السلطة وهما غفران زامل من نابلس وعبير الحضيري من طولكرم، وقالت "األخوات"

  .االثنتين اعتقلتا من الشارع وتعرضتا للتحقيق والشبح وسوء المعاملة من سجانات في سجن في نابلس
 أمامالنساء متساويات مع الرجال "، وان "القانونخرق "خيرا نساء بتهم أ أوقفت إنهاوتقول السلطة 

استخدمتهن حماس في نقل "ن عمليات توقيف جرت لنساء إ جمال محيسن .وقال محافظ نابلس د. "القانون
حماس تحاول " ان "الحياة" العميد عدنان الضميري لـاألمنية األجهزة الناطق باسم وأوضح. "أموال

  ." القانونأمامالمرأة متساوية مع الرجل " وان ،"األموالاستغالل النساء في نقل 
  ."تجاوزا لكل الخطوط الحمر"لكن حماس ترى في توقيف نساء 

 أمنية مصادر  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 10/6/2009القدس العربي، وأضافت 
اكز امن فلسطينية علنت اعتقال ثالثة سيدات فلسطينيات ينتمين لحماس خططن لمهاجمة مر أفلسطينية
  .من في الضفةأ المعتقالت ينتمين لحماس وكن على وشك تفجير مراكز إنوقال محيسن  .بالضفة

جمال محيسن  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 10/6/2009الشرق األوسط، وأشارت 
الشرق "ن لـوقال محسي.  عن إحباط خطط لمهاجمة مقاطعة نابلس ومقار أمنية أخرى،كشف أمس

 ألف دينار أردني لدى حماس في نابلس كانت 21، إن األجهزة ضبطت مبلغ مليون يورو، و"األوسط
 تلتقي وأهدافهمحماس حركة مخترقة من اإلسرائيلية "وقال  ."لتمويل شراء أسلحة وتنفيذ هجمات"معدة 

ي الضفة ليقول رئيس وتابع القول إنهم يحاولون إحداث قالقل ف. "معهم، وما يحدث يخدم إسرائيل
 .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفلسطينيين فشلوا في تحقيق األمن

أما حول طريقة إدخال حماس لهذه األموال، رغم كل هذا التشديد، قال محيسن إن حماس لجأت إلى 
 امرأة في 500فتحوا حسابات باسم "وأوضح . استغالل النساء، والمرضى المسافرين، إلدخال األموال

نابلس، بحيث يقومون من غزة والخارج بتحويل مبالغ مختلفة لهن، ومن ثم تقوم بعض النساء بتجيمع 
وأوضح أن بعض المسافرين تورطوا أيضا في نقل أموال لحماس، وكذلك عن طريق . "كل ما تم تحويله
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عتقال بعض النساء من وأكدت مصادر أمنية فلسطينية ا. بعض التجار، عبر إدخال بضائع ومن ثم بيعها
 ."إيوائهن مطاردين والمساعدة على تحويل أموال لحماس"حماس في مدينة قلقيلية، بسبب 

  
  متخوفة من تصعيد إسرائيلي بالضفة للتملص من الضغوط األميركيةالسلطة .8

 "إسرائيل" من إقدام  بالغاًتبدي مصادر أمنية رفيعة، في السلطة الفلسطينية، قلقاً:  كفاح زبون-  رام اهللا
على زعزعة االستقرار األمني في الضفة الغربية، وإحداث قالقل عبر تأجيج حالة المواجهة بين السلطة 

 على "إسرائيل" من أن تقدم  حقيقياً، إن هناك خوفاً"الشرق األوسط"وقالت المصادر، لـ. وحركة حماس
 .ب من أي التزامات سياسيةتنفيذ مخططات تعيد الفوضى، إلى الضفة، حتى تستخدمها ذريعة للتهر

وترى المصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو في وضع حرج اآلن، بعد الضغوط التي يمارسها الرئيس 
أن تعود الفوضى إلى الضفة حتى يقول ) نتنياهو(والمخرج الوحيد أمامه "األميركي باراك أوباما عليها، 

  ."مألوباما، إن الفلسطينيين غير مؤهلين بعد لحكم أنفسه
وبحسب المصادر األمنية، فإن نشاطا بدا ملحوظا وزاد أخيرا لعناصر من حماس في مدن الضفة، 

وردا على سؤال عما إذا  .أحبطت منها عدة محاوالت الستهداف أجهزة أمنية ومسؤولين في هذه األجهزة
لك، لكن حماس مستفيدة ال أتهمهم بذ.. ال"كان بكالمه هذا يتهم حماس بأنها تتعاون مع اإلسرائيليين قال، 

 ."من حالة الفوضى مثل إسرائيل، ويمكن أن تغض إسرائيل الطرف عن نشاطها اآلن
  10/6/2009الشرق األوسط، 

  
  الطيب عبد الرحيم يطلقون النار على فلسطيني بحجة أنه اقترب من موكبهحراس .9

 العام للرئاسة األمينوكب  النار على سيارة اقتربت من مأمسطلق رجال امن أ : محمد يونس- رام اهللا 
 رجال الحراسة شاهدوا سائقا إن عدنان الضميري األمن أجهزةوقال الناطق باسم . الرحيم الطيب عبد

 من مرة، لكنه واصل السياقة بسرعة فائقة، وعندما اقترب من أكثرمسرعا يقترب من الموكب فحذوره 
لى إ أثرها بجراح نقل وأصابوه عليه النار قواأطل العام للرئاسة غير مستجيب للتحذيرات، األمينسيارة 

  .ن يكون مدبراًأن تحقيقا يجري في الحادث، غير مستبعد إ "الحياة"وقال الضميري لـ. المستشفى
  10/6/2009الحياة، 

  
 غزةأصحاب المنازل المدمرة في عدد من توزع كرفانات حديدية على  المقالةحكومة ال .10

حديدية ألصحاب " كرفانات"لفلسطينية المقالة أمس أنها بدأت بتوزيع أعلنت الحكومة ا.): أ.ب.د( –غزة 
وقالت وزارة األشغال العامة واإلسكان في . المنازل المدمرة جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

تأتي في إطار جهود الوزارة في التخفيف من معاناة "الحكومة المقالة، في بيان، إن هذه الخطوة 
وذكرت  ".من مساعدات اإليواء التي تواصل الوزارة تقديمها ألصحاب المنازل المدمرةالمواطنين وض

على أصحاب المنازل المدمرة األكثر حاجة بانتظار دفعات أخرى " الكرفانات"أنها أعدت خطة لتوزيع 
ن من الكرفانات لم تصل بعد، مشيرة إلى أن مساحة الكرفان الواحد تبلغ نحو خمسة أمتار وهو مصنع م

وأوضحت أن الطواقم الفنية في الوزارة تقوم بتأهيل المكان وتجهيزه  . ومجهز بالكهرباءأأللمنيوم
من ثم يتم تركيبه وتسليمه إلى صاحب المنزل المدمر، مؤكدة أنها تواصل البحث عن " الكرفان"الستقبال 

 . في منع توريد مواد البناء إلى القطاع"إسرائيل"بدائل الستمرار 
  10/6/2009ألردن، الرأي، ا
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 االختالفنرفض القوة المشتركة وسنتجاوز : أبو مرزوق .11

نائب رئيس المكتـب الـسياسي      ، أن    القاهرة  مراسلها من  أيمن جريس  عن،  10/6/2009عكاظ،  ذكرت  
أفصح عن أن وفد الحركة تداول أمس، مع مدير المخابرات المصرية            لحركة حماس موسى أبو مرزوق    

عددا من الملفات أبرزها المساعي المصرية لتجاوز الخالفات بـين فـتح وحمـاس؛              اللواء عمر سليمان    
 .للتوصل إلى اتفاق نهائي خالل الفترة المقبلة

إن حماس قدمت رؤيتها إلى الراعي المصري والفصائل خالل الجوالت " عكاظ"وقال في تصريحات لـ
ة نظرا لألحداث الخطيرة في الضفة الخمس السابقة من الحوار، مضيفا أن الملف األمني يحتل أولوي

 .الغربية
وأفاد أن حماس تتمسك بالمبدأ الذي أقرته الفصائل في الجولة األولى من الحوار حيث جرى االتفاق على 
تأهيل األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية وليس على أساس فصائلي أو سياسي، وأن من 

 .يعملون فيها عليهم خلع ردائهم السياسي
وأعلن أبو مرزوق رفض حماس تشكيل قوة مشتركة من قوات الحركتين في قطاع غزة فقط، معتبرا أن 
. أحداث الضفة الغربية تؤكد أن األجهزة األمنية تحتاج إلى تأهيل للحفاظ على المقاومة بكل عناصرها

مة والقضاء على ووجه أصابع االتهام إلى األجهزة األمنية في الضفة بأنها تسعى إلى تحطيم المقاو
 .كوادرها

وأشار إلى أن حماس قدمت تنازالت كثيرة في ملفات منظمة التحرير واالنتخابات وغيرها وهو ما ساهم 
وقال إن حماس كانت تفضل نظام الدوائر بيد أنها قبلت . في إنجاز بعض الملفات خالل الجوالت السابقة

 60 فى المائة للنظام النسبي، و40ل إنها قبلت تطبيق بالنظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر والنسبي، ب
 .فى المائة للدوائر

 ، أن والوكاالتوعن  القاهرة،  مراسلها من    ماهر إبراهيم    عن،  10/6/2009البيان، اإلمارات،   وأضافت  
 مع رئيس المخابرات المـصرية عمـر        إن اللقاء " البيان" في تصريح خاص ل     قال موسى أبومرزوق . د

كانت هناك ضرورة لعقده مع الجانب المـصري لتوضـيح بعـض            "، الفتاً إلى أنه     "يجابياإ" كان   سليمان
المسائل ولمعرفة نتائج لقاء الجانب المصري مع وفد حركة فتح، حتى نمضي قدما في إنجـاح الحـوار                  

ث كافة العقبات التي تواجه الحوار وخاصة بعد أحدا       "وأوضح أنه تم خالل اللقاء الحديث عن        ". الفلسطيني
قلقيلية األخيرة ، وتفهم الجانب المصري موقف حماس إزاء ما يعرقل الحوار، وكانت هناك مسائل كثيرة                

  .، رافضا الكشف عنها"تحدثنا فيها
وردا على سؤال بشأن رؤية حماس لموقف السلطة الفلسطينية من الحوار بعد لقاء الوزير سليمان، 

 من جانب السلطة الفلسطينية للمضي قدما على طريق مرزوق عن اعتقاده بأن هناك اهتماما أعرب أبو
أرى أن هناك حاجة ملحة عند السلطة فيما يتعلق بالخروج من هذا النفق : "احتواء االنقسام الداخلي، وقال

في الحوارات ألن التسوية السياسية مع إسرائيل شرطها األساسي أن يتم تسوية موضوع الوحدة الوطنية 
 ".ي الفلسطينيوموضوع الخالف الداخل

   
  حماس تعلن أسماء مسؤولين وضباط أمن في السلطة قالت إنهم مطلوبون للحركة": الحياة" .12

للمرة االولى قرارها استهداف مسؤولين وضباط امن في » حماس«أعلنت :  محمد يونس-رام اهللا 
ء عدد من اسما» حماس«ونشرت . ابناء الحركة في قلقيلية» دماء«السلطة قالت انهم مسؤولين عن 

واثار اعالن الحركة استهداف مسؤولين في السلطة جرس . للحركة» مطلوبون«الضباط الذين قالت انهم 
  .انذار في المؤسسة االمنية الفلسطينية
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 وقال مسؤولون ان اجهزة االمن اتخذت اجراءات مشددة لحماية عدد من مسؤولي السلطة وقادة وضباط 
  .»حماس«تيال من جانب تعرضهم لالغاجهزة االمن تحسباً ل

  10/6/2009الحياة، 
  

   الحديث عن اختراق في جلسات الحوار ال أساس له":الشرق األوسط"لـ فلسطينية مصادر .13
نفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع بشدة أن تكون محادثات الحوار الوطني :  صالح النعامي-  غزة

الشرق "وأكدت المصادر لـ. نقسام الداخليعلى وشك التوصل الختراق يؤدي إلى اتفاق ينهي حالة اال
أنه لم يحدث أي تغيير في مواقف األطراف من القضايا الخالفية الرئيسية منذ انتهاء جولة " األوسط

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من فصيل رفضوا موقف القاهرة . الحوار الخامسة في القاهرة قبل شهر
  .  يوليو7 لم تتوصل فتح وحماس التفاق حتى القاضي بفرض الرؤية المصرية للحل في حال

  10/6/2009الشرق األوسط، 
  

  استئناف جلسات لجان الحوار خالل أيام : زيدانصالح  .14
 قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية :  وفا–  الحياة الجديدة -  رام اهللا - القاهرة 

وأضاف زيدان الذي التقى أول من .  المقبلة بالقاهرةإن جلسات لجان الحوار ستستأنف في غضون األيام
أمس اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات المصرية أن لقاءهما تناول الوضع الفلسطيني وحالة 
االستقطاب على ضوء أحداث األيام األخيرة، وسبل الخروج من هذه األزمة عبر استئناف الحوار الشامل 

لتي انتهت عندها للوصول إلى اتفاق وطني شامل إلنهاء االنقسام واستعادة وعمل اللجان من النقطة ا
لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نفت تلقي أي دعوة مصرية لعقد لقاءات أو . الوحدة الوطنية

 . اجتماعات في القاهرة
  10/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  في قبوله من السلطة الفلسطينية ترفض مبدأ حل الدولتين وتقول ان المشكلة تكمن الجهاد .15

 أمريكـا  ترفض مبدأ حل الدولتين الـذي تطرحـه         أنها أمس حركة الجهاد    أعلنت: ـ اشرف الهور   غزة
وقال خالد  . 'مصلحة مطلقة السرائيل  '، ورأت ان هذا الحل يمثل       اإلسرائيليـ    الصراع الفلسطيني  إلنهاء

نسخة منه ان هـذا الحـل يـضر         ' القدس العربي 'البطش القيادي في الجهاد االسالمي في تصريح تلقت         
قبول النظام العربي والسلطة الوطنيـة بهـذا        'بمصلحة الشعب الفلسطيني، معتبرا ان المشكلة تكمن بـ         

  .'الحل
السلطة الوطنية تقبل بحل الدولتين وتنادي به، كما ان النظام العربي الرسمي لخص             'واوضح البطش ان    

 بالمئة فقط من ارضه، فيما اعطت       22للسالم، التي اعطت للشعب الفلسطيني      موقفه في المبادرة العربية     
واكد ان كل المعطيات في الصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي تؤكد ان هذا   .' بالمئة من ارضنا لليهود78

وشدد البطش على ان الجهاد االسالمي ترفض هذا الحل، وتؤكد انه            .'مصلحة السرائيل قبل شعبنا   'الحل  
  .' مقبوالليس'

  10/6/2009القدس العربي، 
  

  وإقرار حقوق الفلسطينيين"  الباردمخيم "عمارإب تطالب على االنتخابات وحماس تهنئ لبنان .16
حركة حماس، طالبت في بيان لها المجلس النيابي الجديد والحكومـة  ، أن  10/6/2009الـسفير،   ذكرت  

قوق المدنية واإلنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان على        اللبنانية المقبلة بإعمار مخيم نهر البارد وإقرار الح       
قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنـان      "وأكدت أن   . قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير      
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قضية سياسية بالدرجة األولى وناتجة من االحتالل الصهيوني لفلسطين وبالتالي هي مـشكلة عربيـة ـ    
 ".  إلى مشكلة فلسطينية لبنانية من خالل مشاريع التوطين األميركيةصهيونية، ونرفض تحويلها

إنجاز العرس االنتخابي، الذي عبر فيه "وقدم ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان التهنئة للبنان على 
الشعب الفلسطيني يتطلع الى أن تشكل هذه "، معتبرا أن "البلد عن عمق الديموقراطية في حياته السياسية

نتخابات فرصة لتعزيز العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين وخير اال
وتمنى تحقيق تفاهم فلسطيني لبناني يشكل العالقة من جوانبها السياسية والحقوقية اإلنسانية . المنطقة

  ".  والقانونية واألمنية
 في تصريح على الـسلم       أكد  لحماس علي بركة    المسؤول السياسي  ، أن 10/6/2009 المستقبل،   وأضافت

األهلي في لبنان معتبراً أن أمن لبنان واستقراره مصلحة فلسطينية وقوة لقضية فلسطين العادلة داعياً الى                
معالجة قضايا الشعب الفلسطيني في لبنان عبر الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بما يحقق مصلحة الـشعبين   

  .اللبناني والفلسطيني
  

 اعتقال قادة الحركة وزوجات األسرى مؤشر خطير وتجاوز للخطوط الحمراء: سحما .17
المنسق (إن إقدام قوات أجهزة عباس ـ دايتون "قالت حماس، في بيان، أمس : كفاح زبون: رام اهللا

على اختطاف العلماء وقادة الحركة وزوجات األسرى وتعذيبهم والتنكيل بهم في الوقت ) األمني األميركي
وجد فيه وفد حركة فتح في القاهرة، مؤشر خطير وتجاوز للخطوط الحمراء وإفشال متعمد للجهود الذي ي

  ".المصرية
تتخذ من الحوار غطاء واضحا وكسبا للوقت الستكمال المشروع "واتهمت حماس، فتح، بأنها 

 ".فاعلةاالستئصالي لحركة حماس استقواء بالعدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقواه الحية وال
، تخريب متعمد لكل ما توصلت إليه األطراف الفلسطينية، ..أن استمرار هذا السلوك"واعتبرت الحركة 

  ".، في حوارات القاهرة"فتح"و" حماس"وتحديدا 
  10/6/2009الشرق األوسط، 

  
  حماس يطالبن مشعل بعدم البدء في أي حوار قبل إنهاء ملف االعتقال السياسينساء .18

ركة النسائية اإلسالمية قيادة حركة حماس وعلى رأسهم خالد مشعل رئيس المكتب طالبت الح: غزة
السياسي والموجودين في القاهرة بعدم البدء في أي حوار قبل إنهاء ملف االعتقال السياسي تماماً في 

تالل الضفة الغربية، باإلفراج عن جميع الرجال والنساء ووقف التعاون األمني، معتبرين التعاون مع االح
 ".خيانة عظمى ال يستقيم الحوار في ظلها"

الحركة النسائية اإلسالمية التي تعتبر الذراع ) 9/6(جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثالثاء 
في مدينة غزة مستعرضين االنتهاكات التي يتعرض لها نساء حركة حماس في " حماس"النسائي لحركة 

ن السلطة واعتقال زوجات الشهداء واألسرى وتعذيبهم، كما جاء في الضفة الغربية على أيدي قوات أم
وناشدن العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز أن يتحمل مسئوليته الكبيرة في األمة  .المؤتمر

بالدفاع عن حرمة العرض العربي والفلسطيني، وأن يضغط على الرئيس محمود عباس "اإلسالمية 
سابقة خطيرة على القيم "، معتبرين ذلك بأنه "إلنهاء استهداف النساء في الضفة الغربية" المنتهية واليته"

  ".والتقاليد العربية و اإلسالمية
  9/6/2009قدس برس، 
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  "حل الدولتين"صراحة قبول الحركة بمبدأ فيه خطاب قريب لمشعل سيعلن ": الخليج" .19
لكشف عن هويتها أن رئيس المكتب السياسي أكدت مصادر قيادية فلسطينية فضلت عدم ا :دمشق، غزة

وأضافت .  خالد مشعل سيلقي خالل األسبوع المقبل خطاباً قد يحمل مفاجآت سياسية" حماس"لحركة 
بالتالزم مع التمسك بحق " حل الدولتين"أن مشعل سيعلن صراحة قبول الحركة بمبدأ " الخليج"المصادر ل 

من كامل األراضي الفلسطينية المحتلة في " إسرائيل" وانسحاب عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم،
، وتفكيك المستوطنات، وهو ما سيفتح الطريق أمام فتح "الشرقية" بما فيها القدس 1967حزيران ،/يونيو

، وسيزيل العائق من أمام مشاركة الحركة في المؤتمر الدولي "حماس"حوار بين دول االتحاد األوروبي و
ونوهت المصادر إلى أن ذلك بالضرورة ال يعني عدم . تموز المقبل/ ي موسكو  في يوليوالمزمع عقده ف

على المشاركة وشكلها، فهذا التوافق سيبقى مطلوباً " حماس"اشتراط التوافق بين رئاسة السلطة وقيادة 
  . حتى ال يكون هناك أكثر من جهة تمثيلية للفلسطينيين في المؤتمر المذكور

أن إعالن الحركة عن قبولها " حماس" أن دول االتحاد األوروبي وروسيا أبلغت قيادة وأوضحت المصادر
  .سيكون كافياً لفتح حوار معها، واعتبار أنها استجابت لشروط الرباعية الدولية" الدولتين"حل 

  10/6/2009الخليج، 
  

  حماس تنفي ما تردد عن نية مشعل إلقاء خطاب مهم بعد خطاب نتنياهو": الحياة" .20
ما تردد عن نية مشعل إلقاء خطاب عقب عودته من " حماس"من جانبه، نفى مصدر قيادي رفيع في 

هذه معلومات غير : "دمشق وبعد الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال
  ".دقيقة، وليس هناك ترتيب لمثل هذا الخطاب

  10/6/2009الحياة، 
  

   موافقة نواب فتحعدم إصدار أي قرارات لها قوة القانون إال بعد بتعهد عباس : األحمد .21
إن اللجنة المركزية " الحياة"مروان عبدالحميد لـ " فتح"قال عضو المجلس الثّوري لحركة : ةالقاهر

وعما إذا كانت جهود المصالحة بين أمين . للحركة ستجتمع بكامل أعضائها في غضون اليومين المقبلين
نجحت، خصوصاً أن ) أبو مازن(القيادي فاروق القدومي والرئيس محمود عباس " فتح"سر حركة 

أبو اللطف سيلتقي : "لتهيئة األجواء للمصالحة بين الرجلين، أجاب" أبو مازن"عبدالحميد هو المكلف من 
حتى اآلن هناك ... أبو مازن خالل االجتماع المرتقب للجنة المركزية الذي سيعقد بكامل أعضائها

ماعات تعقد بين كوادر حركة فتح وقياداتها من أجل تلطيف األجواء بين سائر أعضاء اللجنة اجت
  ". المركزية المختلفين

هناك إجماع على : "وأوضح عبد الحميد أنه تم التوصل إلى توافق على البرنامج السياسي للحركة، وقال
 على القضايا المتعلقة بالمسار البرنامج، بما في ذلك أبو اللطف وأبو مازن، ومصادقة من الجميع

  ".السياسي من المفاوضات والمقاومة
وكشف عبد الحميد أنه تم التوافق مبدئياً على أن من يسقط في انتخابات اللجنة المركزية يحق له خوض 

  .انتخابات المجلس الثوري، موضحاً أن االنتخابات ستعقد بشكل متواز في المجلسين المركزي والثوري
": الحياة"لـ ) أبو العالء(، مسؤول التعبئة والتنظيم في الداخل أحمد قريع "فتح" قال القيادي في من جانبه،

إن اللجنة المركزية ستجتمع بكامل أعضائها نهاية األسبوع للتوافق على مجموعة من القضايا قبيل "
 المؤتمر، الفتاً إلى وشدد على أهمية عقد. ، رافضاً الخوض في ماهية هذه القضايا"الذهاب إلى المؤتمر

 عضواً، وكذلك الزمان المتوقع أول الشهر 1550أن قضية عدد المشاركين تم التوافق عليها، وهو 
المقبل، موضحا أنه ما زال هناك اعتراض على المكان، ورفض الكشف عن موقفه الخاص بالنسبة إلى 

  .هذه المسألة
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إن الجهود " الحياة"سها الثوري عزام األحمد لـ في المجلس التشريعي، عضو مجل" فتح"وقال رئيس كتلة 
نجحت في تأمين عقد اجتماع للجنة المركزية، " فتح"التي بذلت من خالل الشخصيات المستقلة وكوادر 

وأوضح أن هناك توافقاً على عقد المؤتمر مطلع الشهر المقبل، الفتاً إلى . متوقعاً أن يكون نهاية األسبوع
وردا على سؤال، نفى االحمد عقد . افق عليه خالل اجتماعات اللجنة المركزيةأن مكان عقده سيتم التو

الى الحكومة في مقابل إبداء عباس مرونة " فتحاويين"وعباس للموافقة على ضم نواب " فتح"صفقة بين 
تعهد عدم " أبو مازن"واوضح أن  . السادس والزمان والمكان" فتح"في مسائل تتعلق بعضوية مؤتمر 

 .  إال بعد عرضه على النواب وموافقتهم43ي قرارات لها قوة القانون وفق المادة إصدار أ
  10/6/2009الحياة، 

  
   إلرضاء العالم العربي"إسرائيل" يتهم أوباما بتقصد الصدام مع نتنياهو .22

اإلسرائيلية أمس إن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية         " هآرتس" قالت صحيفة    : برهوم جرايسي  -لناصرةا
نتنياهو يعتقد أن الرئيس األميركي باراك أوباما يسعى إلى صدام مع إسرائيل من اجل إرضـاء                بنيامين  

العالم العربي، وهذا بعد ساعات من اإلعالن عن اتصال هاتفي من الرئيس أوباما إلى نتنياهو، قـال لـه            
  .فيها، إنه ينتظر سماع الخطاب السياسي الذي سيلقيه في األيام المقبلة في تل أبيب

قال المحلل السياسي والخبير في العالقات اإلسرائيلية األميركي ألوف بن، إن نتنياهو استنتج من خطاب               و
أوباما في القاهرة في األسبوع الماضي، أن أوباما يسعى إلى تحسين عالقات بالده مع العـالم العربـي،                  

  .ن منه على هذا االستنتاجولهذا فإن خالفا علنيا مع إسرائيل سيخدم الهدف، وأن نتنياهو أطلع مقربي
وكبيـر  ) يهـودي (ويقول مقربون من نتنياهو أن مدير طاقم أوباما في البيت األبـيض عمانوئيـل رام                

مستشاري أوباما السياسيين ديفيد اكسلرود، يقفان من وراء موقـف الخـالف العلنـي مـع الحكومـة                  
  .اإلسرائيلية

وقعها على االنترنت، إن وزير الحـرب إيهـود         قالت في م  " يديعوت أحرنوت "وفي المقابل فإن صحيفة     
باراك غادر واشنطن قبل اقل من أسبوعين ولديه انطباع بأن ليس لدى إدارة البيت األبيض نيـة للعمـل                   
على إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بل إن الضغط على الحكومة اإلسرائيلية نابع من رغبة إدارة                

هاء حالة الحرب في أفغانستان، ولهذا فإن أوباما يسعى إلى خلق أجـواء             أوباما باالنسحاب من العراق وإن    
  .انفراج ودعم دولي لهاتين الخطوتين

  10/6/2009الغد، األردن، 
 

   بين نتنياهو واوباما"ايجابي وبناء" اتصال .23
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو اتصال هاتفي مع الرئيس ىأجر:  أسعد تلحمي-الناصرة 

وأكد بيان صادر عن البيت األبيض وآخر عن مكتب نتانياهو أن االتصال .  دقيقة20األميركي استغرق 
، »المحادثة شملت عددا كبيرا من القضايا«وأضاف بيان مكتب نتانياهو أن . الهاتفي جاء بنّاء وإيجابياً

بل يحدد فيه الخطوط وأن األخير أطلع الرئيس األميركي على نيته إلقاء خطاب سياسي األسبوع المق
اتفقا على مواصلة «وتابع أن اوباما ونتانياهو . العريضة لسياسة حكومته من اجل السالم واالمن

  .، وأن الرئيس األميركي أبلغه أنه ينتظر خطابه باهتمام»االتصاالت
أن وراء االتصال الهاتفي رغبة أميركية بتشجيع رئيس الحكومة » يديعوت أحرونوت«ونقلت صحيفة 

ونقلت عن قريبين من نتانياهو قولهم إن . اإلسرائيلية على إبداء مرونة في خطابه ليحمل لهجة ايجابية
  . ، وسيثبت أن العالقات بين البلدين تقوم على التنسيق وأنها متينة»مؤسساً ومفاجئاً«خطابه سيكون 
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ية المطاف سيتيقنون من أن أدركوا متأخرين أنهم ذهبوا بعيداً وأنهم في نها«وتابعوا أن األميركيين 
  . »نتانياهو هو شريكهم ويجدر بهم معانقته ال إسقاطه

  10/6/2009الحياة، 
  

  األمن ثم االقتصاد ثم التفاوض: ليبرمان .24
 ليبرمان على توجيه رسالة ايجابية لإلدارة  وزير الخارجية اإلسرائيليحرص : أسعد تلحمي- الناصرة 

المقاربة «خارجية واألمن البرلمانية أمس إن إسرائيل ترحب بـ أألميركية بقوله في اجتماع لجنة ال
محاولته التوصل إلى اتفاق ليس بين إسرائيل والفلسطينيين وحسب، إنما «للرئيس األميركي و» اإلقليمية

لكنه . »إلى تسوية إقليمية تشارك فيها كل القوى البناءة في المنطقة التي تعي أهمية التعاون المشترك
يجب . وثمة محاوالت لقلب األمور رأساً على عقب«ئالً إنه يؤمن بأنه ال يمكن فرض سالم، استدرك قا

، والترتيب الصحيح برأيه هو »أوالً بناء األسس للسالم، مثلما يتم أوالً بناء أساسات البيت ال من السقف
قلب هذا الترتيب ، مضيفاً أن كل محاولة ل»األمن ثم االقتصاد المستقر وبعد ذلك العملية السياسية«

وإزاء نسبة فقر تصل «وتابع ان ما يعني الفلسطينيين اآلن هو االقتصاد، . ستفشل مثلما فشلت سابقاتها
  . » في المئة في قطاع غزة ال يمكن بناء جيرة حسنة، لذا يجب أوالً تحقيق االستقرار40إلى 

  10/6/2009الحياة، 
  

  "الدولتين"السالم من خالل ... يني ضابط فلسط1500تأهيل  يثني على دايتون بيريز .25
المبعوث االميركي الخاص  عقب لقائة أمس، شمعون بيريز،" اإلسرائيلي"قال الرئيس  - القدس المحتلة 

يتم تحقيقه من " السالم"الى الشرق االوسط جورج ميتشل في اسرائيل في مستهل الجلسة قبل إغالقها إن 
ومنح الفلسطينيين " إسرائيل"مع الحفاظ على ما أسماه أمن على أساس خريطة الطريق، " الدولتين"خالل 

والشروع " الثانوية"ودعا األطراف للتعالي على المشاكل . استقالال وإنجاز سالم إقليمي مع الدول العربية
على إخالء " إسرائيل"وأشار بيريز إلى توافق في . بمفاوضات مكثفة يمكن خاللها تسوية لمعظم المشاكل

في " الزيادة الطبيعية"تيطانية العشوائية، وعدم بناء مستعمرات جديدة، مع مراعات ما أسماها النقاط االس
 1500وأثنى على جهود المنسق األمني األمريكي الجنرال كيث دايتون في تأهيل . الكتل االستيطانية

. ب قوله، حس"اإلسرائيلي"ويحظون بتقدير كبير من الجيش " عمل إيجابي"ضابط فلسطيني يقومون ب 
  .وشكر وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون على تصريحاتها بشأن التهديد اإليراني النووي

  10/6/2009الخليج، 
 

   حول العالم"إسرائيل" شكوى ضد 950: ليبرمان .26
 قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس إن المشكلة األولـى التـي تواجههـا                -الناصرة  
 شـكوى قـضائية ضـد       950هي الرأي العام العالمي، وأشار إلى أنه أمام محاكم العالم هناك            إسرائيل  
  .إسرائيل

وكان ليبرمان قد قدم أمس تقريرا دوريا أمام اللجنة البرلمانية اإلسرائيلية للشؤون األمنيـة والخارجيـة،                
ولـة التحـديات التـي      استعرض فيها جوانب متعددة من السياسة الخارجية، ولكن بدا واضحا إعادة جد           

  .تواجهها إسرائيل وفق منظورها، حين بدأ ليبرمان يتحدث عن الرأي العام العالمي ونظرته إلى إسرائيل
إن وضع إسرائيل في الرأي العام العالمي ال يعكس الواقع، وال يمكن االستمرار في اتباع               "وقال ليبرمان   

ة العالم لنا، خاصة في العالم الغربي والعـالم         سياسة خارجية ناجحة من دون إجراء تحسن كبير في نظر         
  ".الحر، لدينا مشكلة مركزية وأساسية، بأن النظرة إلينا ليست جيدة
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وطلب الكثير من الموارد من أجل شن حمالت دعائية لتحسين صورة إسرائيل في العـالم، وادعـى أن                  
 شكوى ضد إسـرائيل فـي       950 موارد وزارة الخارجية محدودة، وأن محاميين فقط في الوزارة يتابعان         

  .أنحاء مختلفة من العالم
  10/6/2009الغد، األردن، 

  
   أقسى من تلك التي كانت في عملية الرصاص المصبوب بحرب يتوعدباراك .27

هدد وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس بأن الحرب اإلسرائيلية المقبلة علـى قطـاع               -الناصرة  
  .ن تلك التي شنتها إسرائيل في مطلع العام الحاليغزة، وفي حال شنها ستكون أقسى م

جاء هذا في كلمة باراك في حفل أقيم بمناسبة انتهاء دورة لضباط جيش االحتالل في إحدى القواعد فـي                   
في المعارك المقبلة من المتوقع أن يكون أمام الجيش اإلسرائيلي معارك أقسى من             "الجنوب، وقال باراك،    

 وستكون فيها خسائر، وعلينـا أن نعـرف أن عمليـات            ، الرصاص المصبوب  تلك التي كانت في عملية    
  ".الجيش اإلسرائيلي ستكون فعالة أكثر وذات احتياجات اكبر، وحتى ان مخاطرها ستزداد بشكل أكبر

ولكـن مـن الممكـن جـدا أن فـي           "وأضاف باراك، إن المناورات التي أجريت مؤخرا كانت جيـدة،           
ية أن ال تشاهدوا نفس األمور التي رأيتموها مجتمعة في المناورة األخيـرة،             سيناريوهات القتال المستقبل  

فال توهموا أنفسكم وال تؤمنوا بأن كل ضابط بإمكانه استخدام القوة الجوية والمدفعية والمشاة، وغيرهـا،                
  ".ففي المعارك الواسعة فإن األمور ال تسير دائما كما هو مخطط لها مسبقا

  10/6/2009الغد، األردن، 
  

  رياح واشنطن والقاهرة تقود إلى حرب أهلية: ريفلن .28
 حذر رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤفين ريفلن، من مغبة وقوع حرب أهليه :عبد القادر فارس - غزة 

 .داخل إسرائيل إذا قبلت الدولة العبرية بإقامة دولة فلسطينية وتجميد االستيطان نتيجة للضغوط األمريكية
، إن الرياح التي تهب من واشنطن والقاهرة من " اإللكتروني7مستوطنين "وقع وقال في تصريحات لم

شأنها أن تؤدي في نهاية األمر إلى رياح سيئة داخل إسرائيل، معتبرا أن ردود الفعل من قبل 
ودعا في الوقت نفسه الحكومة اإلسرائيلية أن تأخذ فى . المستوطنين واضحة نتيجة الضغوط األمريكية

 .اعيات خططهم السياسية واالستراتيجية على المدى البعيدالحسبان تد
ليس من المهم فقط رسم حدود مستقبلية لدولة إسرائيل، بل يجب األخذ فى االعتبار نمط الحياة : وقال

  .داخل شرائح المجتمع
  10/6/2009عكاظ، 

    
  مطلوب إخالء المستوطنات وليس التجميد: زحالقة .29

مال زحالقة الجدل الجاري حول قبول أو عدم قبول بنيامين نتنياهو، ج.أكد النائب د - القدس المحتلة
  .، النطق بموافقته على حل الدولتين بأنه طحن ماء، لن يقدم ولن يؤخر"اإلسرائيلي"رئيس الوزراء 

أن نتنياهو ال يؤمن بالتسوية " الكنيست"ولفت زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في 
وأوضح زحالقة خالل مناقشة اقتراحات . فهو يفعل ذلك إلفشاله" حل الدولتين"افق على السياسية، وإذا و

حجب الثقة عن الحكومة أنه إذا أعلن نتنياهو التصريح بموافقته فهو يفعل ذلك المتصاص الضغط 
الوقوع "وحذر زحالقة من . الدولي، وسيضع سلسلة من الشروط التعجيزية تحول الموضوع إلى مهزلة

ونوه بأنه ال معنى للمفاوضات إذا لم "  في أوهام مفاوضات عبثية بال مرجعية وبال شروط مسبقةثانية
  سلفاً، ليس بتجميد االستيطان، بل بإخالء المستوطنات كلها،" إسرائيل"تلتزم 
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  . وإذا لم تلتزم سلفاً بالقبول بمرجعية القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية
  10/6/2009الخليج، 

  
   وحدة استيطانية قيد البناء في الضفة3200 إسرائيلي يؤكد وجود تقرير .30

 3200أمس أن أكثـر مـن       " يديعوت أحرنوت "أظهر تقرير نشرته صحيفة     : برهوم جرايسي  - الناصرة
بيت استيطاني بمراحل مختلفة من البناء في الضفة الغربية، هذا عدا عن مشاريع البنـاء الجاريـة فـي                   

  .نية في القدس المحتلة، إضافة إلى عدد من العطاءات التي تم البت فيها، وتنتظر التنفيذاألحياء االستيطا
ويفند التقرير كليا مزاعم تجميد البناء في المستوطنات، بل إن عشرات مشاريع البناء جارية علـى قـدم                  

يدة، هي تنفيذ   وساق، في حين أن آليات الحفر تمهد الكثير من األراضي تمهيدا للشروع بمشاريع بناء جد              
  .لعطاءات نشرتها الحكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت، وتم إرساؤها على مقاولين

وقال التقرير إن التجميد الوحيد الحاصل في حكومة بنيامين نتنياهو، التي بدأت واليتها منذ شهرين، هـو     
رى، فإن لـدى الحكومـة الحاليـة        عدم إصدار عطاءات بناء جديدة في المستوطنات، ولكن من جهة أخ          

" الـسالم اآلن  "مخزونا كبيرا من العطاءات لبناء آالف البيوت، إذ يتبين من التقارير التي أعدتها حركـة                
اإلسرائيلية، ومنها ما يتوافق مع معطيات عصابات المستوطنين، أن حكومة إيهود أولمرت سجلت ذروة              

وطنات الضفة الغربية المحتلة، وفاقت الذروة التي سجلتها        غير مسبوقة في عدد البيوت التي بنتها في مست        
  .في البناء االستيطاني) 2001 -1999(حكومة إيهود باراك 

يذكر في هذا المجال أن تقريرا سابقا أشار إلى أنه منذ أن تولى إيهود باراك حقيبة الحرب في حكومـة                    
اعد وتيرة البنـاء، كـون أن لـوزير         ، بدأت تتص  2007من العام   ) يوليو(إيهود أولمرت في شهر تموز      

  .التوقيع األخير على بدء المشاريع االستيطانية"الحرب صالحية 
 ارتفاعا بنـسبة    2008وحسب معطيات نشرت سابقا، فإن وتيرة البناء في المستوطنات سجلت في العام             

 منذ ربيـع العـام      ، ليعيد بذلك وتيرة البناء التي شهدتها الحكومة برئاسته،        2007مقارنة مع العام    % 60
  .2001 وحتى مطلع العام 1999

، حين تولى أولمـرت     2006ويقول تقرير الصحيفة أمس، إن عدد مستوطني الضفة كان في مطلع العام             
 300 بات عدد المستوطنين أكثر مـن        2008 ألف مستوطن مع نهاية العام       250رئاسة الحكومة، حوالي    

  .ألف مستوطن
ي القدس المحتلة، وحسب معطيات سابقة، فإن عدد المـستوطنين فـي            وهذه المعطيات ال تشمل مستوطن    

 ألف مستوطن، بينما يفوق عددهم      170 اقل من    2006األحياء االستيطانية في القدس كان في مطلع العام         
  . ألف مستوطن200اليوم 

 420 وبذلك فإن عدد المستوطنين اإلجمالي في الضفة والقدس، خالل سنوات أولمرت الثالث ارتفع مـن          
 ألف مستوطن، وهذا وحده مؤشر آلالف البيوت التي بنيت خالل هـذه             500ألف مستوطن إلى أكثر من      

  .الفترة
وتشير الصحيفة إلى االتفاق المبرم بين رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور              

معاليـه  "دس المحتلـة ومـستوطنة      ليبرمان، عند تشكيل الحكومة، ويقضي بتسريع مشروع لبناء بين الق         
، وهو  "1إيه  "التي تصل أطرافها إلى مشارف البحر الميت، وهو المشروع الذي يطلق عليه اسم              " أدوميم

مكمل لمشروع بتر الضفة الغربية بحزام استيطاني إلى قسمين شمالي وجنوبي وهـو المـشروع الـذي                 
  .يحظى أيضا بدعم وزير الحرب إيهود باراك
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وال توجـد   " أزمة سـكن  "عطيات فقد زعم قادة المستوطنات في حديثهم للصحيفة أن هناك           ورغم هذه الم  
أن الحكومـة   " الـسالم اآلن  "تلبية الحتياجات التكاثر الطبيعي المزعوم، وفي المقابل فقد أكدت حركـة            

  .اإلسرائيلية تتجاهل بفظاظة توجهات اإلدارة األميركية لتجميد االستيطان
  10/6/2009الغد، األردن، 

  
  منظمة يهودية توزع منشورات تحث المقدسيين على الهجرة  .31

وزعت منظمة يهودية، أمس، منشورات في مدينة القدس المحتلة تدعو المقدسيين للهجرة  :القدس المحتلة
ليس للعرب حق في العيش "وجاء في بيان المنظمة أن  .وتعرض عليهم المساعدة لهم بالسفر إلى الخارج

حسب أهواء وتفسير هذه المنظمة، حيث نشروا رقم هاتف " داً إلى التوراة والقرآن الكريمفي البالد استنا
  .يمكن للمعنيين بالهجرة االتصال به للمباشرة باإلجراءات الالزمة

إن المتحدث : وقال مواطنون اتصلوا بالرقم المنشور للتأكد من هوية المنظمة التي تقف خلف البيان
مة، لكنه أبدى استعداداً لتوفير كافة اإلجراءات الالزمة للهجرة والعمل في رفض الكشف عن هوية المنظ

  .أي دولة يختارها المعني
هذه الدعوات لها تمثيل قوي في الكنيست "إن :من جهته، قال العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي 

شعار المحافظة على وفي بلدية القدس، فالسياسة اإلسرائيلية في القدس هي سياسة تطهير عرقي تحت 
األصوات التي تدعو للترانسفير والتهجير تتزايد يوماً بعد يوم، وهي ممثلة : "وتابع ". التوازن الديمغرافي

أن تعرف أنها لن تستطيع تهجيرنا، ال من القدس وال من ) إسرائيل(بقوة في الحكومة اإلسرائيلية، وعلى 
  ".تلنا لكن لن يستطيعوا تهجيرناالجليل وال من المثلث والنقب، قد يستطيعون ق

10/6/2009صحيفة فلسطين،    
  

  رائد صالح يحذر من إقدام نتنياهو على تنفيذ مخطط الهيكلالشيخ  .32
 الشيخ رائد صالح، بمناسبة 48حذر رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام ، :رام اهللا

بارك، من تصعيد المؤسسة االحتاللية  الحتالل شرقي القدس والمسجد األقصى الم42 ـالذكرى ال
بنيامين " اإلسرائيلية"من استهدافها للمسجد األقصى المبارك، وأبرزها قيام رئيس الحكومة " اإلسرائيلية"

أسطوري على حساب المسجد " هيكل"نتنياهو بمغامرات مجنونة هستيرية في محاولته لتنفيذ مخطط لبناء 
ي تقرير أعده بهذه المناسبة، أن نتنياهو يميل إلى المغامرات ورأى الشيخ صالح ف .األقصى المبارك

 بفتح نفق كان قد حفر منذ سنوات 1996المجنونة والهستيريا، مشيراً في هذا اإلطار إلى قيامه عام 
" حماس"طويلة تحت المسجد األقصى، وكذلك إيعازه للموساد من أجل اغتيال رئيس المكتب السياسي ل

  .خالد مشعل
 االحتالل بدأ يسارع في خطواته من أجل تهويد القدس، حيث يطمع بأن ينفذ مخططاته التي حدد وقال إن

  .  أشهر10 سنوات، أن ينفذها خالل 10لها 
 كحد أعلى إلخالء القدس القديمة من الوجود الفلسطيني، 2020 االحتالل حدد لنفسه عام أنوأضاف 

من بيوت % 70وبين أن أكثر من . س المحتلة إلنهاء وجودهم في كامل القد2050وحدد عام 
تبين استعدادها لدفع " إسرائيلية"وكشف عن وثيقة لجمعية . الفلسطينيين في القدس يخطط االحتالل لهدمها

  . مليون دوالر مقابل كل متر مربع في بعض العقارات الهامة في المدينة2،2
10/6/2009الخليج،   
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  ى هدم منزله بنفسه يجبر مواطنا مقدسيا علاالحتالل .33
أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة المواطن محمد غوشة على هدم منزله : القدس

الكائن في عقبة التوتة وسط سوق خان الزيت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن حضرت 
 ألف شيقل إذا 100 القدس مهددة بتغريمه إلى منزله أعداد كبيرة من الشرطة وطواقم الهدم التابعة لبلدية

وأكد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر أنه سيتم إعادة بناء المبنى من جديد  .لم يقم بهدم منزله بنفسه
   .رغم هدمه اليوم

9/6/2009قدس برس،   
  

   عائلة في أراضيها شمال القدس 50استصدرنا قرارا بتثبيت حق :  عبد القادرحاتم .34
استصدر مكتب وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية حاتم عبد القادر أمس قرارا             : بترا –رام اهللا   

 عائلة بدوية من عشيرة المليحات في أراضـيهم البالغـة           50من المحكمة العليا اإلسرائيلية بتثبيت حقوق       
 أراضـي   المقامة علـى  " معايه مخماس "مساحتها مئات الدونمات قرب بلدة مخماس المحاذية لمستوطنة         

  .البلدة شمال شرق القدس
10/6/2009الدستور،   

  
   الصيادين في غزةويفتح النيران علىاالحتالل يتوغل في رفح  .35

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسافة محدودة في مدينة رفح، جنوب قطاع  : رائد الفي-العريش 
وقال سكان المدينة إن قوات . غزة، أمس، وسط إطالق نار تجاه األراضي الزراعية والمنازل السكنية

االحتالل تساندها عدة آليات عسكرية توغلت لعشرات األمتار في محيط معبر كرم أبو سالم عند التقاء 
وأضافوا أن الجرافات التي رافقت قوات االحتالل جرفت . الحدود الفلسطينية المصرية مع دولة االحتالل

 االحتالل نيرانها تجاه مراكبِ الصيد في عرض كما فتحت زوارق .مساحات من األراضي الزراعية
  . البحر شمال القطاع وجنوبه

10/6/2009الخليج،   
  

    مسكنا في القدس المحتلة بالهدم54االحتالل أخطر خالل الشهر الماضي :  مقدسيةهيئة .36
ات اتهم االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في القدس المحتلة في تقرير له سلط: القدس

االحتالل اإلسرائيلي، باقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد األراضي الفلسطينية المحتلة وضد 
الماضي، وقال إن سلطات ) مايو(الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، خالل شهر أيار 

ينهم ثالثة  مسكناً تعود لمواطنين فلسطينيين، في القدس المحتلة، بالهدم من ب54االحتالل أخطرت نحو 
 فلسطينيا، معظمهم من 330، مشيرا إلى أن نحو "بيت حنينا" شقة سكنية في 18بنايات تحوي على 

ولفت التقرير إلى استمرار سلطات االحتالل في فرض . األطفال باتوا مهددين بخطر الترحيل والتهجير
ن في الحركة والتنقل اإلغالق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، منتهكة حق الفلسطينيي

  . واإلقامة، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم في كافة نواحي الحياة
 طالب وطالبة، واعتقلت العديد من 1000وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل هاجمت حوالي 

تقوم عليه مؤسسة القلم بمناسبة ذكرى النكبة، والذي " القدس أوال"الجامعيين المشاركين في معسكر 
  .األكاديمية، وجمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية، بدون أي سبب يذكر

9/6/2009قدس برس،   
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  إسرائيلي بالمشاركة في قتل فلسطينيا 12 احتجاجاً على اتهام "شفاعمرو"اإلضراب يعم  .37
 أمس، احتجاجا 48راضي المحتلة عام ،عم اإلضراب الشامل مدينة شفاعمرو العربية داخل األ: ب ف أ

بعد " إسرائيلي" عربياً بالمشاركة في قتل جندي 12العامة توجيه تهمة إلى " اإلسرائيلية"على قرار النيابة 
   .  من سكانها4أن أقدم على قتل 

10/6/2009الخليج،   
  

   نشاء محكمة عسكرية للشباب الفلسطينيينإعتزم ي االحتالل .38
ة يديعوت أحرونوت العبرية، الصادرة اليوم، أن سلطات الجيش اإلسرائيلي ذكرت صحيف: الناصرة
الفلسطينيين، بهدف الفصل بين السجناء الصغار والكبار في  على إنشاء محكمة عسكرية للشباب تعمل
وأشارت إلى أن وحدة المحاكم العسكرية اإلسرائيلية، بدأت في الفترة األخيرة بإتباع   .القضائي الشأن

وأشارت معطيات  .أفكار تعتبر األولى من نوعها، حيث سيتم إقرار محاكمة للسجناء الصغار فقطخطط و
 شاب فلسطيني في العام األخير، من ضمنهم العشرات الذين 400إسرائيلية إلى أنه تم اعتقال ما يقارب 

ضمنت تهم  عاما، موضحة أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق أكثر من نصفهم، ت16تقل أعمارهم عن الـ
  .بإلقاء الحجارة على السيارات العسكرية، وحيازة سكاكين من أجل طعن الجنود

9/6/2009قدس برس،   
  

   فلسطينياً بحريق هائل 30 إصابة :غزة .39
 فلسطينياً بحروق، أمس، إثر اندالع حريق هائل جراء انفجار عدة اسطوانات للغاز 30أصيب : أ ب د

  . قطاع غزةالمنزلي وسط مدينة خان يونس جنوب 
10/6/2009الخليج،   

  
  فيلم فلسطيني يفتتح المهرجان األول لسينما الالجئين: مصر .40

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة المهرجان األول من نوعه ألفالم الالجئين الذي يقام في الفترة من 
للفنون األدائية  فيلما وثائقيا وروائيا في ساحة روابط 20يونيو الجاري بمشاركة /  حزيران20 إلى 16

ملح "ويفتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الفلسطيني  .بالتزامن مع االحتفاالت بذكرى اليوم العالمي لالجئين 
  للمخرجة أن ماري جاسر والذي حاز عديدا من الجوائز الدولية، " هذا البحر

  " نبال الهيب هوب"ويعرض المهرجان خالل فعالياته فيلماً فلسطينياً آخر هو 
10/6/2009الخليج،   

  
  األردن يدعو مجلس األمن لتولي مسؤولياته تجاه الالجئين الفلسطينيين .41

أعرب األردن عن قلقه العميق لما آلت إليه أوضاع وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين : عمان
لتحقيق أهدافها من ، واستمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجات الوكالة المالية الالزمة "األونروا"الفلسطينيين 

وقال وزير الخارجية األردني ناصر جودة في كلمة خالل افتتاح أعمال . جهة وإيراداتها من جهة أخرى
 أن هذه الفجوة أدت إلى استمرار إجراءات تقليص الخدمات "األونروا"اجتماع اللجنة االستشارية لـ

جئون الفلسطينيون أحوج ما يكون إلى والحالة التقشفية التي بدأتها الوكالة، في وقت أصبح فيه الال
 وخدماتها بسبب عوامل مختلفة تركت آثارها السلبية على عموم المجتمعات وعلى الالجئين "األونروا"

كل ذلك يضعنا أمام مسؤولياتنا المشتركة في تصحيح هذا الوضع "وأضاف .الفلسطينيين بشكل خاص
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دورها الحيوي في هذه الظروف » األونروا«تواصل وإعادته إلى حالته المقبولة إنسانيا وسياسيا، ل
 ."الحساسة

10/6/2009الشرق األوسط،   
  

  عمرو موسى يشّدد على حتمية وقف االستيطان حتى ال تتغير الخريطة الجغرافية لفلسطين .42
 قال عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، إن المباحثات التي أجراها مع خالد             : عبد اهللا إمبابي  

مشعل والوفد المرافق له توصلت إلى وجود عناصر تطمينية، وأخرى تحتـاج لتوقـع، وثالثـة تـشكل                  
عالمات استفهام، وأكد موسى أن المبادرة العربية تمثل الخطوة التي اتخذها العرب، وأن الدور اآلن على                

رافية لفلسطين والتي   الكيان الصهيوني، مشدداً على حتمية وقف االستيطان، وحتى ال تتغير الخريطة الجغ           
  .يستحيل معها قيام دولة فلسطينية مستقلة

  9/6/2009إخوان أون الين، 
  

  %٥٠بنسبة " إسرائيل"المصدر لـالمصري زيادة كمية الغاز  .43
أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول زيادة كميات الغاز المصري لـشركة            : أشرف فكري، محمد عبود   

)EMG(     سنوياً، بعد أن توصلت التفاق مع      % ٥٠بنسبة  " إسرائيل"ر إلى   ، التى رفعت كمية الغاز المصد
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أن شـركة        . الحكومة اإلسرائيلية يقضى بزيادة األسعار    

)EMG (   ـ       ١٫٥بدأت تضخ ، فور توقيع العقـود الجديـدة،       "إسرائيل" مليار متر مكعب من الغاز سنوياً ل
 مليـار   ١٫٧قف الذي تعهدت به الشركة أمام الحكومة اإلسرائيلية، ويصل إلى           وهي كمية تقترب من الس    

  .متر مكعب
  9/6/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
 رغبتها باستئناف المفاوضات وتؤكد ثقتها في الوسيط التركي" إسرائيل" تبلغ دمشق .44

بواسـطة الواليـات   " ائيلإسر"قالت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، إن سورية نقلت أخيراً رسالة إلى     : دمشق
بوساطة تركية، بينمـا أكـد سـفير        " إسرائيل"المتحدة مفادها أن دمشق معنية باستئناف المفاوضات مع         

 . سورية في أنقرة نضال قبالن أن سورية تدعم بقوة جهود الوساطة التي تقوم بها تركيا
 10/6/2009الشرق األوسط، 

  
  ل في العواصم األجنبية دعماً للقدسجامعة الدول العربية تنظيم معرض صور متنق .45

قررت جامعة الدول العربية تنظيم معرض صور متنقل في العواصم األجنبيـة            :  أشرف الفقي  -القاهرة  
وقال إنه تقرر توزيع صور     . دعماً للقدس، وفقا لألمين العام المساعد للجامعة السفير محمد صبيح، أمس          

 العربية في الخارج، ومجالس الـسفراء العـرب فـي           وأقراص مدمجة على بعثات الجامعة والسفارات     
وأضاف أن الجامعة جادة    . 2009العواصم األجنبية بمناسبة االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية عام          

يضم أبرز الالعبـين العـرب،      " فريق القدس "في تطبيق فكرة تنظيم مباريات بين فريق يطلق عليه اسم           
  .ليات االحتفالوفرق عربية متعددة، دعما لفعا

  10/6/2009الوطن، السعودية، 
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   نفقاً مع غزة16مصر تعثر على  .46
 نفقا لتهريب البضائع تحـت      16أعلنت مصادر أمنية أن الشرطة المصرية عثرت، أمس، على          : رويترز

وقالت المصادر إن من بين الستة عشر نفقا التي عثرت          ". إسرائيلياً"خط الحدود مع قطاع غزة المحاصر       
 متـرا  50 نفقا متقاربة في منطقة الدواعرة بحي البراهمة على مسافة حـوالي  13ها الشرطة، أمس،   علي

  .من خط الحدود
  10/6/2009الخليج، 

  
  وصول وفد قطري إلى غزة لرفع المعاناة عن ذوي االحتياجات الخاصة  .47

 أحمد آل ثاني،    وصل وفد قطري برئاسة الشيخة حصة بنت خليفة بن        :  محمد جمال، أمين الرفاتي    -غزة  
المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باإلعاقة إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح في زيـارة تـستمر       
أربعة أيام وتهدف الى تقييم االحتياجات واألولويات لألشخاص ذوي االعاقـة لتـضمينها فـى بـرامج                 

لمسؤولين فى قطاع غزة وممثلى     ويشمل برنامج الزيارة على لقاءات مع ا      . ومشاريع اعادة اعمار القطاع   
  . منظمات االعاقة باالضافة الى ممثلى المنظمات التابعة لألمم المتحدة العاملة هناك

  10/6/2009الشرق، قطر، 
  

  "أمنها"و" يهوديتها"ويدعم " إسرائيل"ميتشل يطمئن  .48
تلحمـي،  نقال عن مراسليها في، الناصرة، والقـاهرة، ودمـشق،  اسـعد              10/6/2009 الحياة،   أوردت

وجيهان الحسيني، وإبراهيم حميدي، أن المبعوث االميركي الخاص الى الشرق االوسط جورج ميتشل قد              
ـ     الى ايصال رسالة تطمين اميركية تتعلق بأمنها والعالقات الوثيقـة          " إسرائيل"سعى في مستهل زيارته ل

وأخبـر ميتـشل رئـيس      . ، لكنه شدد ايضا على ضرورة استئناف المفاوضات سريعا        »يهوديتها«معها و 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو انه يأمل في ان يتمكن الحلفاء من العمل في هـذه القـضايا التـي                   

التزام الواليات المتحدة بأمن الدولة     «للتوصل الى سالم اقليمي، مضيفا ان       » معقدة وعديدة «وصفها بأنها   
خلق الظروف المالئمـة السـتئناف عاجـل    « تريد من جانبه، قال ميتشل إن واشنطن. »العبرية ال يهتز 

، مضيفا ان محادثات جدية تجري مع الطرفين اإلسرائيلي والفلـسطيني           »وختام مبكر لمفاوضات السالم   
  . لتحقيق هذا الهدف

الحليفـين  «كما اشار ميتشل خالل لقائه الرئيس شمعون بيريز الـى متانـة العالقـات بـين البلـدين                   
، لكنه في الوقت نفسه ارسل      » اليهودية "سرائيلإ"« حديثه عن حل الدولتين الى       ، وتطرق لدى  »والصديقين

بين الدولة العبريـة    » استئنافاً سريعاً وانهاء مبكراً للمفاوضات    «رسالة حازمة بأن الواليات المتحدة تريد       
عتبراً ان  ، م »  ليس موضع نقاش    "سرائيلإ"التزام الواليات المتحدة أمن     «وأضاف ميتشل إن    . "سرائيلإ"و
. »  حليفتان وصديقتان، وهكـذا سـتبقيان       "سرائيلإ"عدم التوافق ليس بين خصوم، فالواليات المتحدة و       «

نقوم بعمل صعب من أجل التوصل إلى سالم شامل في الشرق األوسط يشمل إقامـة دولـة                 «: وأضاف
سرائيليين والفلـسطينيين   ودعا اإل . »  اليهودية وتعيشان بسالم وأمان     "سرائيلإ"فلسطينية إلى جانب دولة     

  . ودعم ذلك بخطوات وجهود ملموسة» خريطة الطريق«إلى تنفيذ التزاماتهم في 
 نقال عن مراسليها في القدس المحتلة، رامي منصور، ومحمد سـعيد،            10/6/2009الدستور،   وأضافت

يات المتحـدة  فالوال.  هذه الخالفات ليست بين خصومدعوني أكون واضحا "اء، قول ميتشل    ووكاالت األنب 
أريد "وفي تكرار لتصريحات أوباما قال ميتشل       ".   حليفتان وصديقتان وثيقتان وستظالن كذلك      "سرائيلإ"و

  "سـرائيل إ"ان أبدأ بأن أقول مجددا وبوضوح وبكل قوة تتجاوز اي شك ان التزام الواليات المتحدة بأمن                 
عا واجب تأمين الظروف المالئمة السـتئناف       نتقاسم جمي "كذلك قال ميتشل قبل لقائه بيريز       ". ال يتزحزح 
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اننا ملتزمون مشاورات جدية مع شركائنا االسـرائيليين        "واضاف  ". المفاوضات وانهائها في شكل سريع    
  ". والفلسطينيين واالقليميين لتعزيز هذه الجهود

  "سـرائيل إ" الـسفارة األميركيـة فـي        تل أبيـب،أن  _ غزة   من 10/6/2009 الشرق األوسط،    وذكرت
اإلسرائيلية لميتشل اتهـم فيهـا      » معاريف«أصدرت بيانا نفت فيه بشدة التصريحات التي نسبتها صحيفة          

وفي .   بتعامل يختلف عما عهدته من الواليات المتحدة حتى اآلن          "سرائيلإ"ـ  بالكذب وتهديده ل    "سرائيلإ"
زير الدفاع إيهود باراك أنـه  نفس الوقت كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية النقاب أمس أن أوباما طمأن و           

وحسب الصحيفة أوضح األميركيون لبـاراك، أنهـم ال         . ليس واردا له العمل على إسقاط حكومة نتنياهو       
يتوقعون أن ينتشر السالم عقب اإلعالن عن قبول حل الدولتين، أو عند وجود نيـة إسـرائيلية لتجميـد                   

 . لمرخصةاالستيطان، يباشرون بإخالء النقاط االستيطانية غير ا
  

  أسلحة متطورة واالنضمام للناتو:  ترفض طلب تل أبيبواشنطن .49
رفـض الـرئيس    : وائل بنات , عبدالرؤوف أرناؤوط ,  أحمد عبدالهادي  - غزة, القدس المحتلة , واشنطن

األمريكي باراك أوباما اقتراحا جديدا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلنهاء الخالف حول              
فيما أكدت تقارير أمريكيـة أن      , ن ويهدف إلى توسيع المستوطنات القائمة تحت إشراف أمريكي        االستيطا

واشنطن رفضت أيضا طلبات إسرائيلية بالحصول على أسلحة متطورة واالنضمام إلـى حلـف شـمال                
طابه وأضاف أن الرئيس األمريكي أعاد التأكيد على المبادئ األساسية التي قالها في خ            , )الناتو(األطلسي  

بما يعني ضمنا تحذير نتنياهو من رفض تجميد االسـتيطان أو قيـام دولـة               , بالقاهرة الخميس الماضي  
من جهته، أكد مكتب نتنياهو في بيـان أن المحادثـات            .فلسطينية خالل خطابه الذي سيلقيه األحد القادم      
   .ى مواصلة االتصاالتوأن أوباما ونتنياهو اتفقا عل, كانت إيجابية وشملت عددا كبيرا من القضايا

أن إدارة أوباما رفضت أن تقدم      ) البنتاجون(كشفت مصادر في وزارة الدفاع األمريكية       , في الوقت نفسه  
إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أي تعهد قاطع بالموافقة على قائمة تشمل عددا مـن األنظمـة                  

أن وزيـر الـدفاع     وأضـافت   . العسكرية بالغة التطور وذلك خالل زيارته لواشنطن األسبوع الماضـي         
روبرت جيتس أبلغ باراك بأن اإلدارة تفضل فحص محتويات القائمة بتأن لتحديد مدى اتـساق الـسماح                 

كما تلقى باراك الرد نفـسه فـي وزارة         ,   مع متطلبات األمن القومي األمريكي      "سرائيلإ"بتصديرها إلى   
   .الخارجية عند زيارتها

أن أوباما أثار مع كل من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل          أشارت تقارير أمريكية إلى     , من جهة أخرى  
وأوضـحت أن   . والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي قضية الطلب اإلسرائيلي باالنضمام إلى حلف الناتو          

هناك اتفاقا بين القادة الثالثة على رفض الطلب اإلسرائيلي بسبب رغبة الحلف في البقـاء بعيـدا عـن                   
  .ئمة في الشرق األوسطأطراف النزاعات القا

10/6/2009الوطن، السعودية،   
  

  "إسرائيل" التحقيق الدولية في حرب غزة تحذّر أوروبا من خطر التوّرط في جرائم لجنة .50
لجنة التحقيق في   ، أن    نور الدين الفريضي   -بروكسيل   نقال عن مراسلها في    10/6/2009،  الحياة ذكرت

  "سـرائيل إ"حاد األوروبي إلى عدم رفع مستوى العالقات مع          دول االت   دعت الحرب االسرائيلية على غزة   
ألن األخيرة تنتهك بشكل خطير المواثيق الدولية والقانون الدولي، ومنها معاهدات جنيف الخاصة بحقوق              

وحذّر رئيس لجنة الخبراء الدوليين الذين كانوا حققوا في الجرائم المنسوبة إلـى             . السكان تحت االحتالل  
من خطر اتهامات بالضلوع في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتهـا القـوات            «الدول األوروبية    ،   "سرائيلإ"

وأوضح رئيس اللجنة، أستاذ القانون الدولي في جنـوب افريقيـا           . »اإلسرائيلية خالل الحرب على غزة    
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وبي جون غاريد في مؤتمر نظمته بعثة الجامعة العربية صباح أمس في بروكسيل بأن دول االتحاد األور               
  .» "سرائيلإ"ات جنيف التي تتجاهلها ملزمة احترام مقتضيات معاهد«

 أمـس    قد اتهمـوا،   أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول غزة       أن   10/6/2009الدستور،  وأفادت  
 ، وطالبوه بمراجعة موقفـه تجـاه         "سرائيلإ"االتحاد األوروبي بازدواجية المعايير عندما يتعلق األمر ب       

وتساءل أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي عن األسباب        .  مستوى عالقاته مع الدولة العبرية     قراره برفع 
 بدعوى تقاسـمهما نفـس       "سرائيلإ"التي يمكن أن تدفع االتحاد األوروبي إلى تعميق عالقات تعاونه مع            

نون الدولي اإلنساني    القا  "سرائيلإ"القيم والمعايير واحترامهما لسلطة القانون في الوقت الذي إنتهكت فيه           
وقال البروفيسور جون دوجارد رئيس اللجنة      .  ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع لالحتالل      

في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة ، إنه تم التأكـد تمامـا مـن ارتكـاب                     
  . لجرائم دولية خطيرة ضد أهالي غزة "سرائيلإ"
  

  قبول حل الدولتين كافياً لفتح حوار معها حماس أن إعالن الحركة وسيا تبلغ ورأوروبا .51
أكدت مصادر قيادية فلسطينية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن دول االتحاد األوروبـي              : دمشق، غزة 

سيكون كافياً لفتح حوار معهـا،      " الدولتين"أن إعالن الحركة عن قبولها حل       " حماس"وروسيا أبلغت قيادة    
  .استجابت لشروط الرباعية الدوليةواعتبار أنها 

10/6/2009الخليج،   
  

  االنقسام لتعطيل عملية السالم" إسرائيل" ال يريد استغالل أوباما .52
أن الرئيس األميركي باراك أوباما     » الحياة«قالت مصادر مصرية مطلعة لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

رصة للحكومة االسرائيلية لخلق ذرائع لتعطيل      يريد تحقيق انجاز بين حركتي فتح وحماس لعدم اعطاء الف         
  .مسار العملية السلمية تحت حجة عدم وجود شريك فلسطيني تتحدث معه

10/6/2009الحياة،   
  

   البرلمان األلماني يدعو للعمل على تحقيق استقرار الشعب الفلسطينيرئيس .53
قبال عبد العزيزعبد اهللا الغرير     دعا البروفيسور نوربرت الميرت رئيس البرلمان األلماني خالل است        : وام

رئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي بمقر المجلس، أمس، الى العمل بشكل اكبر من أجل استقرار               
الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته اليومية وايجاد حل نهائي من خالل موقف أمريكي  اوروبي  عربي،                

وأشـار الـضيف    . والتصميم على الوصول الى ذلـك       معربا عن تفاؤله بتحمل امريكا لهذه المسؤولية        
، مؤكدا أن الحلول يجب أن تنطلق من        "االسرائيلية"االلماني الى وجود بداية للتغيير في مواقف الحكومة         

وأكد في هذا الصدد    . أن يعمال للعيش في امن وسالم       " االسرائيلي"الواقع وأنه على الشعبين الفلسطيني و     
  . تقع على الدول العربية وأوروبا والواليات المتحدة بصفة خاصة أن هناك مسؤوليات خاصة 

10/6/2009الخليج،   
  

   نائبا لالطالع على آثار الحرب االخيرة41 وفد برلماني اوروبي يضم وصول .54
 وصل وفد برلماني اوروبي كبير امس الثالثـاء الـى           : زهير اندراوس  ، اشرف الهور  -  الناصرة ،غزة

من بلدان مختلفة، ويعد هذا الوفد هو االكبر الذي يضم نوابا يصلون الى غزة،               نائبا   41قطاع غزة يضم    
وترأس الوفد االوروبي لويزا مورغانتيني نائب رئيس البرلمان االوروبي واعرب النواب االوروبيـون             
خالل لقائهم باالهالي وعقب مشاهدة آثار الحرب التي ال تزال قائمة عن دهشتهم مما اصـاب المنـازل                  

   .نشآت الفلسطينية من خرابوالم
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وعقد الوفد في نهاية جولته لقاء مع نواب من حركة حماس في المجلس التـشريعي الفلـسطيني، الـذي                   
 نائبـة رئـيس البرلمـان       مورغـانتيني عبرت لويزا    .تعرض لقصف اسرائيلي ادى الى تدميره بالكامل      

ريعي وأكدت أنها سوف تعمـل هـي        األوروبي عن أسفها لما شاهدته من دمار لحق بمبنى المجلس التش          
والوفد البرلماني األوروبي على رفع الحصار المفروض وإثارة قضية إغالق المعابر بشكل كبيـر فـي                

أنها ستعمل والوفد من اجل اإلفـراج       'وأكدت لويزا   . البرلمان األوروبي ألخذ مواقف يبنى عليها بعد ذلك       
  .'عن النواب المعتقلين جميعا

10/6/2009القدس العربي،   
  

   قادة إسرائيليين 10 المحامين النرويجيين تُؤكد رفع دعاوى بارتكاب جرائم حرب ضد بعثة .55
أكدت بعثة المحامين النرويجيين المكلفين باستكمال التحقيقات في جرائم الحـرب التـي             : فايز أبو عون  

رع النرويج من التحـالف     اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان األخير على غزة، والتابعة لف          
، نجاح التحالف في رفع دعاوى ضد عـشرة قـادة           )إيكاوس(الدولي لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب      

  .إسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت
وأوضحت البعثة على لسان عضوها المحامي لؤي ديب، في اللقاء الذي عقده وفدها أمس، مع نواب كتلة                 

ير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس، في مقر المجلس التشريعي المؤقت بمدينة غـزة، أن               التغي
الخارجية النرويجية أعلنت أن القضية تقع ضمن اختصاص القضاء، وأن سلطات االحتالل اإلسـرائيلي              

  .قيفهمأصدرت عقب ذلك قراراً يقضي بمنع سفر هؤالء القادة اإلسرائيليين إلى النرويج خشية تو
10/6/2009األيام، فلسطين،   

  
   فتح المعابر وتجميد المستوطنات"إسرائيل"على : كي مون .56

أكد أمين عام األمم المتحدة، بان كي مون، الحاجة إلى حل الدولتين وإحـالل الـسالم                - بترا   -نيويورك  
ة وتجميـد   الدائم في الشرق األوسط، داعيا إسرائيل للسماح بدخول الوقـود ومـواد البنـاء إلـى غـز                 

جاء ذلك في   . المستوطنات في الضفة الغربية وإدخال تغييرات جذرية في السياسات والممارسات األمنية          
رسالة موجهة إلى اجتماع لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غيـر القابلـة          

سالته أن الفلـسطينيين مـا زالـوا        وأضاف في ر  . للتصرف المنعقدة حاليا في جاكارتا بإندونيسا االثنين      
يتحملون التصرفات األحادية الجانب غير المقبولة مثل إزالة المـساكن وأنـشطة االسـتيطان وعنـف                
المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة بسبب التصاريح ونقاط التفتيش والجدار العازل، لقد حـان              

  .جاه كما وعدت بذلك مرارا  أن تغير من سياساتها في هذا االت"سرائيلإ"الوقت ل
10/6/2009الرأي، األردن،   

 
   وأجانب يتظاهرون على مدخل غزة رفضاً للحصارفلسطينيون .57

طالبت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة المجتمـع الـدولي             : غزة، القاهرة، رام اهللا   
من أجل فـتح المعـابر      " إسرائيل"ى  ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية بالتحرك الجدي والعاجل للضغط عل       

شـمال  ) إيـرز (جاء ذلك خالل التظاهرة التي نظمتها الحملة عند معبر بيت حـانون             . وإنهاء الحصار 
القطاع، أمس، بمشاركة المئات من الفلسطينيين وعدد من المتضامنين األجانب، وذلـك بـالتزامن مـع                

ودعـا منـسق   . الجانب اآلخر من المعبر األمريكية على Code Pinkتظاهرة أخرى نظمتها مجموعة 
شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا في مؤتمر صحافي على هامش التظاهرة المجتمع الـدولي وخاصـة                

  الرئيس األمريكي باراك أوباما بالتحرك الفوري إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1459:         العدد       10/6/2009األربعاء  :التاريخ

  .  والضغط على االحتالل إلنهاء الحصار
10/6/2009الخليج،   

 
   أوروبية لدعم الموظفين والشرطة الفلسطينيةداتمساع .58

 مليـون يـورو للـسلطة    13أعلن االتحاد األوروبي أنه قد وفر أمس ما يزيد علي: كتبت ـ إيناس نور 
 ألف موظف فلسطيني في الخدمة المدنية والمتقاعدين فـي الـضفة            78الفلسطينية لسداد رواتب أكثر من    

 مركبة إلي الـشرطة     79قامت المفوضية األوروبية أخيرا بتسليم    , الغربية وقطاع غزة، ومن ناحية أخري     
وذلـك لتحـسين    ,  ماليين يورو  5في إطار منحة أوروبية لدعم الشرطة وتبلغ قيمتها       , المدنية الفلسطينية 

  .قدرات الشرطة المدنية
10/6/2009األهرام،   

  
  إسرائيليدايتون يكشف خفايا بناء قوات األمن الفلسطينية بإشراف أمريكي وتنسيق  .59

 التابعـة لمعهـد     Sorefهذا النص نسخة طبق األصل لخطاب الجنرال كيث دايتون الذي ألقاه في ندوة              
ويتولى الجنرال كيت دايتون حالياً منصب المنسق األمني األمريكي بين          . 2009مايو  / أيار 7واشنطن في   

فق حديثاً  على تمديـد بقائـه        ووا. 2005وقد شغل هذا المنصب منذ العام       . إسرائيل والسلطة الفلسطينية  
  . على رأس عمله لعامين آخرين

اسمي كيث دايتون، وأنا أتولى رئاسـة       . لي الشرف أن أحظى بفرصة التحدث أمام هذا الحضور المتميز         
فريق صغير من الضباط األمريكيين والكنديين والبريطانيين واألتراك، أرسـل إلـى الـشرق األوسـط                

  . نظيم على قوات أمن السلطة الفلسطينيةللمساعدة على إدخال بعض الت
لكننـا فـي الواقـع      ). ussc(يطلق على هذه المجموعة اسم فريق التنسيق األمني األمريكي، واختصاراً           

]. ضحك[جميع أعضاء الفريق يتحدث باإلنجليزية، مع تفاوت بسيط في اللكنة           . نشكل جهدا دوليا مشتركا   
السالم من خـالل األمـن، ودور       : كاري حول المواضيع التالية   وآمل في هذه األمسية أن أشارككم في أف       

ولكن تذكروا ، وأنا أواصل كالمي بـأن أمريكـا ليـست            . أمريكا في بناء قوات أمن السلطة الفلسطينية      
  . وحدها، بل أيضاً معها كندا، والمملكة المتحدة، وتركيا من يعمل على هذه المهمة في الوقت الراهن

ا الفريق، الموجود معظمه هنا الليلة، هو بال شك نتاج جهد ثمين قام به البـاحثون                الحديث إليكم حول هذ   
بالمناسبة أنا أحـب القـصص التـي        . وهذا يذكرني بقصة سمعتها عن ونستون تشرشل      . في هذا المعهد  

تقول الحكاية أنه ذات مرة حاصرت      . وأنبهكم بأني سأروي قصتين في سياق حديثي      . تروى عن تشرشل  
سيدي رئيس الوزراء أال يثيرك أن تعلم أنه في كل مرة           "شل واندفعت نحوه بصوت عال، قائلة       امرأة تشر 

  ". تلقي فيها خطاباً تمتلئ القاعة وتفيض بالحضور؟
نعم سيدتي، هذا يثيرني، لكن كلما غامرني هـذا الـشعور، يتبـادر             : قال تشرشل، الحاضر البديهة دائماً    

]. ضـحك " [، بدل أن ألقي خطاباً، فسيكون الحشد ضعف ما ترين         لذهني لو أنني كنت على حبل المشنقة      
.  عامـاً  39حسن، الليلة سأكون مباشراً وصريحاً معكم، بصورة تتالءم مع جندي خـدم بـالده قرابـة                 

  . سأخبركم عما هو فريد في فريقنا، وما كنا نقوم به، وما آمل أن ننجزه في المستقبل
) االسـتراتيجيات (سأترك السياسة والـسياسات     . سا التحديات سأتحدث عن الفرص المتاحة، وأعرج مالم     

لمن هم أكثر معرفة مني بها، فالدول المنخرطة في هذا المشروع قد أرسلت ضباطاً ليكونوا جزءاً مـن                  
فريق العمل على هذه المهمة، ودعوني أستخدم عبارات يرددها الباحثون في هذا المعهد عن السبب فـي                 

، وفي حين أن ما يجري      "ية في الس فيغاس ال يمكن العمل بها في الشرق األوسط          إن القوانين السار  "ذلك  
في الس فيغاس يبقى في الس فيغاس، لكنه ليس صحيحاً أن ما يحدث في الشرق األوسـط يبقـى فـي                     

  . الشرق األوسط
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 هو من   ونحن جميعاً في فريق التنسيق األمني، نشترك في القناعة بأن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي             
دعوني في البداية أعـرض بعـض المبـادئ         . مصلحة وطنية لدولنا على التوالي، وبالتالي للعالم أجمع       

أوالً وكما أسلفت، فإني أؤمن بعمق أن المـساعدة علـى حـل             . األساسية التي استند إليها في عملي هذا      
  .النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تصب في مصلحة األمن القومي للواليات المتحدة

دولة فلسطينية تعيش بسالم وأمن إلى جانب دولة        . أنا واحد ممن يؤمنون إيماناً راسخاً بحل الدولتين       : ثانياً
إسرائيل، وهو الحل الوحيد الذي يحقق االحتياجات بعيدة المدى لدولة إسـرائيل وكـذلك أيـضاً يحقـق                 

 قيادتنـا القوميـة، وأنـا    وشكل هذا التوجه وعلى مدا طويل عماد سياسـة        . طموحات الشعب الفلسطيني  
  . أشاركها هذا التوجه

دعوني أعلن بشكل واضح وجلي عن قناعتي الراسخة، علماً أنني أقول هذا ألصدقائي اإلسرائيليين              : ثالثاً
وبشكل مستمر، بأنه وكما قال الرئيس أوباما في العام الماضي، إن الـروابط بـين الواليـات المتحـدة                   

  ].تصفيق[ ال اليوم، وال غداً وستبقى إلى األبد وإسرائيل غير قابلة لالنفصام
قبل أن أبدأ، أود أن يعلم كل شخص في هذه القاعة أنني أعتبر ـ وأنا مخلص فيما أقـول ـ أن معهـد     
واشنطن أشهر مراكز الدراسات المتعلقة بقضايا الشرق األوسط، ليس فقط في واشنطن، بل فـي العـالم                 

 أقرأ تقارير المعهد، وأتحدث إلى األصدقاء والباحثين فيه حول قـضايا            ، لم أنته بعد، فأنا    ]تصفيق[أيضاً  
وأنـا أعتمـد    . العاملون هنا في المعهد قادرون على منحك نصائح تتسم بعمق التحليل والالانحياز           . هامة

  . عليها، وأشعر أحياناً أنني قد أفقد البوصلة من دونها
السيد مايك ايزنـشتات،  .  في المركز بنكران الذاتإضافة لذلك ـ وبعضكم يجهل هذا ـ يتميز العاملون  

، ما ال يعرفه بعضكم ـ ال  ]تصفيق[البد أن يكون موجوداً معنا، هل أنت هنا يا مايك؟ مايك هال وقفت؟ 
هذا أمر ـ ما ال يعرفه بعضكم أن مايك ايزنشتات عقيد احتياط في  ] ضحك[يا مايك يجب أن تبقى واقفاً 
ول كبير هنا في المعهد، وقد أنجز مهمة عملية كضباط تخطيط ضمن الكادر             الجيش األمريكي، وهو مسؤ   

أريد أن أخبركم أن الحكمة وسعة اإلطالع التي يتمتع بها مايـك، قـد              ]. تصفيق[العامل معي في القدس     
ساهمت وال تزال وبشكل فاعل في رسم الخطط اإلستراتيجية المستقبلية لنا، ويجب علي يا مايك أن أقول                 

  ]. تصفيق[ي فخور بك، والمعهد فخور بك أيضاً، ولك الشكر الجزيل على كل خدماتك لك إنن
 قادماً من البنتاغون في     2005ديسمبر  /لقد وصلت إلى المنطقة في شهر كانون األول       . حسنا، دعونا نبدأ  

 كنت  وقبل ذلك . واشنطن، حيث عملت نائباً لمدير قسم السياسة والتخطيط اإلستراتيجي في هيئة األركان           
قد يتساءل بعضكم فيمـا إذا كانـت        . في العراق، مكلفاً بمهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية         

المهمة الموكلة إلي راهناً في الشرق األوسط هي مكافأة على جهودي المبذولة في العراق أو ربما كانـت      
منك أن تقول لي أياً منهـا       سيدي الوزير ولفوفتنز لن أطلب      ]. ضحك[فكرة لشخص ما استهدف معاقبتي      

  ]. ضحك[األصوب 
شكراً ]. تصفيق[لكن في قناعاتي كنت جندي مدفعية       . قبل ذلك كنت ملحقاً عسكرياً في سفارتنا في روسيا        

، فأنت تطلق الطلقـة     "ضبط النيران "وهذا مهم ألن رجل المدفعية تعلم كيفية        ]. ضحك[لكم، أنا أقدر هذا     
 ممكناً من الهدف، مستخدماً كافة المعلومات المتوفرة حولك ثم تطبق تلـك  األولى، بحيث تكون أكثر قرباً    

  . المعلومات على الطلقات التالية وتضبط اإلحداثيات حتى تصيب الهدف
لقد أصبحنا متعمقين في فهـم سـياق        . هذا ما فعلناه، على وجه التحديد، أنا والفريق في الشرق األوسط          

. نبين وذلك من خالل التفاعل اليومي معهما علـى أرض الواقـع           ودينامية الصراع من وجهة نظر الجا     
واآلن، ظهر إلى الوجود مكتب التنسيق األمني األمريكـي، فـي آذار            . وتبعاً لذلك ضبطنا تحديد الهدف    

، كمجهود لمساعدة الفلسطينيين على إصالح أجهزتهم األمنية، حيث لم تكن قوات األمن الفلسطينية              2005
  . درة على إنجاز التماسك الداخلي، وليس لديهم مهمة أمنية واضحة أو فاعلةتحت سلطة عرفات قا
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فريق التنسيق األمني األمريكي، تشكيل كيان أو جهاز ينسق بين مختلف           ) ussc(كانت الفكرة من تشكيل     
وتعبئ المزيد مـن المـوارد      . المانحين الدوليين في إطار خطة عمل واحدة تنهي حالة تضارب الجهود          

وكان على فريق التنسيق أن     . من مخاوف اإلسرائيليين حول طبيعة قدرات قوات األمن الفلسطينية        وتهدئ  
يساعد السلطة الفلسطينية على تحديد الحجم الصحيح لقواتها، وتقديم النصح لها فيما يتعلق بإعادة بنائهـا                

ب الفلـسطيني الـذي     وتدريبها وتحسين قدراتها، لفرض حكم القانون وجعلهم مسؤولين أمام قيادة الـشع           
  . يخدمونه

األول هو شـعور    . لماذا اختير ضابط أمريكي برتبة جنرال لقيادة عمل كهذا؟ حسن، هناك ثالثة أسباب            
ضعوا هذا في   . صناع القرار السياسي الكبار أن ضابطاً برتبة جنرال سيحظى بثقة واحترام اإلسرائيليين           

سيشكل رافعة للتعاون الفلسطيني مع دول عربية أخـرى،         الثاني، هو أن مقام وهيبة الجنرال       ". نعم"خانة  
، والفكرة الثالثة، أن للجنرال نفوذاً أكبر على عملية التداخل بين مختلف            "نعم"بإمكانكم وضع هذا في خانة      

  ]. ضحك[اثنان من ثالثة ليس أمراً سيئاً . الوكاالت في الحكومة األمريكية
وسنكون الليلة  . ءم في السياق اإلقليمي؟ وهذا مهم بمعيار ما       حسن، أين نحن اآلن، أو من نحن وكيف نتال        

، لندعكم تعرفون من نكون، ألننا ال نقوم بعمل كهـذا فـي أغلـب               "بخروجنا عن السائد والمتبع   "لطفاء  
العناصر األمريكيون يخـضعون لقيـود      . هذا مهم . وكما قلت سابقاً نحن فريق متعدد الجنسيات      . األحيان

  . لكن العناصر الكندية والبريطانية ال يخضعون لمثل هذه القيود. ن في الضفة الغربيةالسفر عندما يعملو
ومن يعرف منكم شيئاً عـن  . في الواقع، معظم المجموعة اإلنكليزية ـ ثمانية أفراد ـ تسكن في رام اهللا  

عمل معهـم أمـر     المهام في أعالي البحار، يعلم أن الواليات المتحدة ال تفهم أن العيش مع الناس الذين ت               
. أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم ثمانية عشرة، فهم منظمون في فريق يدعى محاربي الطريـق              . ثمين

ويتنقلون يومياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يزورون قادة أمنيين فلسطينيين، يطلعون على األوضاع              
  . قعالمحلية، ويعملون مع فلسطينيين ويتحرون األمزجة على أرض الوا

يوفر الكنديون للفريق مترجمين محترفين، وهم كنديون من أصول عربية وعلـى صـلة مباشـرة مـع                  
وعندما ألتقي بقادة أمنيين فلسطينيين أو قادة عسكريين        . الكنديون والبريطانيون هم عيوننا وآذاننا    . السكان

  . ات مسألة مهمة جداًإسرائيليين، أحضر معي الكنديين والبريطانيين، وكوننا فريق متعدد الجنسي
وهذا . هناك نقطة مهمة أخرى، وهي أننا عملنا منذ البداية مع كافة أطراف الصراع باستثناء اإلرهابيين              

. يعني أننا نتعامل بصورة يومية مع الفلسطينيين واإلسرائيليين، هذا أمر فريد من نوعـه فـي المنطقـة                 
 وزير الداخلية أو قائد قوات األمن فـي الـسلطة           في أي يوم قد ألتقي في رام اهللا       . صدقوا أو ال تصدقوا   

  . الفلسطينية صباحاً، ثم ألتقي بالمدير العام لوزارة الدفاع اإلسرائيلية بعد ظهر نفس اليوم
شعارنا هو التحرك   . غالباً يزور فريقي وأنا األردن ومصر، وحتى إنه سمح لنا بالتنسيق مع دول الخليج             

نحـن أيـضاً    . سأريكم في بضع دقائق كيف نعمـل      . مع كل األطراف  إلى األمام بحرص وتنسيق كامل      
فريقـي  . مرتبطين بشبكة مع كافة المبعوثين في المنطقة العاملين في مجال الصراع العربي اإلسـرائيلي             

، وهـو فريـق مـن رجـال الـشرطة      )Eupol Copps(وأنا على اتصال يومي مع مجموعة تـدعى  
  . سؤولون عن إصالح الشرطة المدنية الفلسطينيةاألوروبيين، الذين يعيشون هناك وهم م

كذلك نحن على ارتباط وثيق مع      . ونحن نعمل معهم أيضا بصورة مشتركة على إصالح النظام القضائي         
ونحن أيضاً على صلة وثيقة بصديق لـي مـن هيئـة            . جهود ممثل الرباعية الخاص، توني بلير وفريقه      

القوى الجوية الذي يتابع ويراقب خارطـة الطريـق ويرسـل           األركان المشتركة، العميد بول سيلفا، في       
  . تقاريره مباشرة إلى وزيرة الخارجية كلينتون

وكذلك نجتمع مع العبين دوليين آخرين في المنطقة في سياق عملية التنسيق التي تتراوح بين االتـصال                 
ما ما هو أكثـر أهميـة       لكن رب . بالدول كل على حده وبالمنظمات غير الحكومية وموظفي األمم المتحدة         

بل نبقى  . نحن لم ننزل بالمظلة لبضعة أيام ثم نعود إلى الوطن         . حول من نحن هو أننا نعيش في المنطقة       
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ونقيم هناك في منطقة، حيث يشكل فهم الحقيقة على أرض الواقع وبناء عالقات مع مختلف األطـراف،                 
  . لنا ذلكحجر الزاوية في إنجاز عمل ما، يجب استثمار الوقت، وقد فع

وطاقم عملي يمددون إقامتهم وأحياناً     . كنت بعيداً عن الوطن، كما سمعتم، ألكثر من ثالثة أعوام ونصف          
وإذا ما ذهب أحدهم إلى القنصلية األمريكية في القدس في آخر الليل أو في              . تزيد مدة إقامتهم عن إقامتي    

وأظـن أن   .  ما يكـون هـؤالء رفـاقي       وغالباً. عطلة نهاية األسبوع، فسيرى بعض األضواء في البناء       
  ". سر النجاح هو الثبات واإلصرار على الهدف: "دزرائيلي هو القائل

كان الجنرال كيب وارد أول     . 2005لذا دعوني أتحدث قليال عن التاريخ ونحدد إلى أين وصلنا منذ آذار             
لكـن  .  األمـن الفلـسطينية    قائد لفريق األمن األمريكي، وكانت مهمته البدء بعملية تدريب وتجهيز قوات          

ولـم يقـم    . 2005مهمته تعطلت، صراحة، بسبب عملية الفصل اإلسرائيلي األحادي في قطاع غزة عام             
  . بأي عمل على صعيد مهمته

وقليالً كـان تقـديري     ". حظاً سعيداً "، قال لي    2005ديسمبر  /وعندما انتقلت القيادة إلي في كانون األول      
يه، ذلك ألنه بعد شهر ربحت حماس في انتخابات المجلـس التـشريعي             لحجم الحظ الذي كنت بحاجة إل     

وخالل الثمانية عشر شهراً التالية، واجهنـا وضـعاً مـن           . الفلسطيني وتغيرت مهمتي بين ليلة وضحاها     
  . في األراضي المحتلة أو حكومة وحدة، على رأسها شخص من حماس" حمساوية"اثنين، إما حكومة 

طنا التنسيقي الدولي على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة، وعلى نطاق واسـع            ونتيجة لذلك، ركزنا نشا   
من خالل التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على المعابر الرئيسية، وتحديداً في معبـري رفـح                

ونسقنا أيضا المساعدة التدريبية التي قدمها الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي الفلسطيني،           . وكارني
  . لذي كان يدير تلك المعابر الحدوديةا

وألن الحرس الرئاسي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس عباس، وليس خاضعاً لنفوذ حمـاس، ُأعتبـروا                
لكن كافة قوى األمن األخرى عانت كثيراً من إهمال حماس لها، وعدم دفع رواتبهـا،               . أطرافاً في اللعبة  

. بناء قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من إيران وسوريا         واضطهادها، وفي الوقت نفسه واصلت حماس       
، كما أعتقد أنكم تعرفون، قامت حماس بانقالب في قطاع غزة ضد قوات أمن السلطة               2007في حزيران   

  . الفلسطينية الشرعية
وهكذا أطاح رجال الميلشيا الحمساويون المدعومين من إيران وسوريا، والمجهزين جيداً، والممولين جيداً             

لمسلحين جيداً، بقوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية، مع ضرورة اإلشارة إلى أن هذه القـوات لـم                 وا
. أحفظوا هـذا فـي ذاكـرتكم      . تحصل على رواتب خالل ستة عشر شهرا وينقصها التجهيز والتدريب         

وبغض النظر عن كل هذا، صمدت القوات الفلسطينية خمسة أيام وفقـدت بـضع مئـات مـن القتلـى                    
  . ولكن في النهاية مازالت حماس هي الرابحة، وبالتالي تغيرت مهمتي بصورة جد دراماتيكية. رحىوالج

، انتقل مركز   2007وبعد أن عين محمود عباس، سالم فياض رئيساً لحكومة من التكنوقراط في حزيران              
ر مـن    مليـون دوال   86في تموز أعلن الرئيس بوش عن طلـب         . اهتمامنا من غزة إلى الضفة الغربية     

وعدنا . ووافق الكونغرس على الفور   . الكونغرس لتمويل برنامج مساعدات أمنية لقوات األمن الفلسطينية       
. وما لم يقله الرئيس هو أن ميزانيتنا في الثمانية عشر شهراُ األولى كانت صـفراً              . إلى اللعبة مرة أخرى   

ه المرة لدينا النقود في جيوبنـا ولـدينا   ولكن هذ. كنت عملياً منسقاً لجهود أناس آخرين    . لم يكن لدينا مال   
ومنذ ذلك الوقت سلكنا سمتا ثابتاً في دعمنا لحكومة سالم فياض المعتدلة فـي              . مهمة جاهزون إلنجازها  

  . الضفة الغربية
 مليـون دوالر بـات      161وبملغ  .  مليون دوالر إضافيين نهاية العام     75وأمدنا الكونغرس واإلدارة بـ     

ألمريكي االستثمار في مستقبل السالم بين إسرائيل والفلسطينيين من خالل تحـسين            بإمكان فريق األمن ا   
. األمن، إذن، ماذا فعلنا؟ وحتى ال نجازف بدفعكم إلى الشعور بالملل، فعلنا ذلك في أربع مجاالت رئيسية                

لى تحويل  ومع أننا عملنا بصورة وثيقة مع الحرس الرئاسي حتى اآلن، ركزنا ع           . أوالً التدريب والتجهيز  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1459:         العدد       10/6/2009األربعاء  :التاريخ

قوات األمن الوطني الفلسطينية إلى جندرما فلسطينية ـ قوة شرطة منظمة أو وحدات شرطة كما كانـت   
  . ـ لتعزيز العمل الجاري من قبل الشرطة المدنية الخاضعة لنصائح األوروبيين

يستغرق برنامج التدريب مدة أربعة أشهر في مركز تدريب الشرطة الدولي في األردن ـ ونختـصرها   
ويمتاز المركز بوجود كادر تدريبي أمريكـي ـ أردنـي،    . ، وهو خارج مدينة عمان)jiptc(باألحرف 

ويتبع منهاج تدريب أمريكي مطور يركز على حقوق اإلنسان واالستخدام الخاص للقوة، والسيطرة على              
 على تالحـم    ويركز التدريب أيضاً  . تظاهرات الشغب، وكيفية التعامل مع االضطرابات والقالقل المدنية       

  . الوحدة وعلى القيادة
الفلسطينيون أرادوا التدرب في المنطقـة، لكـنهم      . لماذا األردن؟ الجواب بسيط   . واآلن يمكن أن تتساءلوا   

اإلسرائيليون يثقون بـاألردنيين، واألردنيـون      . أرادوا االبتعاد عن العشيرة والعائلة والتأثيرات السياسية      
تأكدوا من فهم   . لها غير خطرة وهي منسقة مع الفلسطينيين واإلسرائيليين       تجهيزاتنا ك . متلهفون للمساعدة 

أحيانـاً  . نحن ال نقدم شيئاً للفلسطينيين ما لم يتم التنسيق بشأنه مع دولة إسرائيل وبموافقة إسرائيلية              . هذا
ـ    ور هذه اإلجراءات تزعجني ـ كان لدي شعر أكثف من هذا عندما بدأت ـ لكن ال يهم، فقد جعلنا األم

  .تسير على ما يرام
لـدينا اآلن ثـالث فـرق       . نحن ال نعطي بنادق أو ذخيرة، وتتراوح التجهيزات بين العربات والجوارب          

متخرجة، بمعدل خمس مائة رجل لكل منها من مركز التدريب األمريكي األردني، وهناك فرقة أخـرى                
عملوا بجد وحماس في هـذه المهمـة،        قيد التدريب، وتتلمذ الخريجون بكثافة على أيدي األردنيين الذين          

  . منطلقين من الوالء للعلم الفلسطيني والشعب الفلسطيني
تتراوح متوسط أعمار الخـريجين بـين       . ما الذي بنيناه، أقول هذا تواضعاً، ما فعلناه هو بناء رجال جدد           

 كنتم ال تحبـون     وإذا.  عاماً، وهؤالء الشباب وضباطهم يعتقدون أن مهمتهم بناء دولة فلسطينية          22 و 20
  . ولكن إذا أحببتم فكرة دولة فلسطينية، فتابعوا اإلصغاء. فكرة الدولة الفلسطينية، فلن تحبوا بقية حديثي

دعوني أقتبس لكم، على سبيل المثال، مالحظات على التخرج من كلمة لـضابط فلـسطيني كبيـر فـي                   
أنـتم يـا رجـال      : ((قـال .  الماضي الخريجين، وهو يتحدث إليهم في اجتماع لهم في األردن في الشهر          

أنتم تتحملون المسؤولية عن الشعب     . فلسطين قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن وسالمة الشعب الفلسطيني         
لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل، بل جئتم إلـى هنـا لتتعلمـوا كيـف                  . ومسؤولية أنفسكم 

وق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل أن         تحفظون النظام وتصونون القانون، وتحترمون حق     
  )). نتمكن من العيش بأمن وسالم مع إسرائيل

واآلن لدى عودة شباب فلسطين الجدد هؤالء، أظهروا حوافز وانضباط ومهنية، ويا له من تغير ـ وأنـا   
كم مـن  "غلب األحيان ال أتباهى بهذا ـ فقد جعل هذا التغير ضباطاً في الجيش اإلسرائيلي يسألونني في أ 

هؤالء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع، وبأية سرعة، ألنهم الوسيلة التي ستؤدي إلى رحيلنا عن الـضفة                 
  ". الغربية

وهذا يبدو عمالً أرضياً،    . المجال الثاني الذي ركزنا جهودنا عليه، قدرة وقابلية البناء في وزارة الداخلية           
وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية مسؤولة      . اغة حكومة طبيعية  ولكنه حيوي بإطالق، ألننا نحاول صي     

وعندما سقطت غـزة سـقطت معهـا وزارة         . عن كافة القوى األمنية أمام رئيس الوزراء وأمام الرئيس        
الداخلية، ولم يكن هذا أمراً سيئاً، ألن الوزارة كانت تحت سيطرة حماس، وانـصب تركيـز الـوزارة                  

وعندما . ا سمي القوة التنفيذية، التي كانت البديل الحمساوي لقوى األمن الشرعية          الحمساوية على إنشاء م   
  . 2007يونيو /سقطت الوزارة، كان سقوطها واحداً من األمور الحسنة التي حدثت في حزيران

الوزير المعين في حكومة فياض، لم يكن لديه ما يعمله عندما دخل مكتبه، وقد شكى لي ذلك، وقال إنـه                    
من يتكلم عن اآلالت الكاتبة هذه األيام؟ لكنه ال يملك حتـى آلـة              . فكروا في هذا  . ك حتى آلة كاتبة   ال يمل 
في األشهر الثمانية عشر األخيرة استثمرنا أمواالً كافية وعناصر كافية في جعل وزارة الداخليـة               . كاتبة
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كمـا  . تراتيجية وتخطط عملياتيـاً   ذراعاً قائدة للحكومة الفلسطينية ولديها ميزانية كافية، لتفكر بطريقة إس         
ولم تعد القرارات األمنية في فلسطين من صنع رجل واحد          . قلت إنها مفتاح الوضع الطبيعي في فلسطين      
  .في منتصف الليل، وبهذا اجتزنا طريقاً طويالً

ـ          . المجال الثالث هو البنية التحتية     ي من الصعب وصف الوضع البائس للتسهيالت األمنية الفلـسطينية الت
في األشهر الثمانية عشر األخيرة، عملنـا مـع         . واجهناها في البداية، لم تكن حقاًً مالئمة للسكن البشري        

المقاولين الفلسطينيين لبناء كلية للتدريب الفني للحرس الرئاسي في أريحا، وكذلك أيضاً قاعدة عمليـات               
وى األمنية الفلسطينية العائدين من من نوع جديد يمكنها إسكان ـ كما هو واقع الحال اآلن ـ ألف من الق  

  . األردن على قمة تلة خارج مدينة أريحا
ونحن أيـضاً   . ونخطط لبناء قاعدة عمليات أخرى في جنين وبموافقة ودعم كاملين من الجيش اإلسرائيلي            

وعلي أن أخبركم عـن     . بصدد إعادة بناء مركز تدريب للجندرمة والشرطة الفلسطينية، في أريحا أيضا          
ور بالفخر والثقة الذي يبديه المستفيدون من هذا العمل، الذي كان مثار تقدير من الزوار األمريكيين                الشع

وألول مرة أرى من العدل القـول إن القـوى          . والحلفاء لهذه المواقع، بمن فيهم مبعوثين من الكونغرس       
  . األمنية الفلسطينية تشعر بأنها الفريق الفائز

يبدو هذا نوعاً من الغباء، لكنه فـي الواقـع          .  عليه، هو تدريب القادة الكبار     والمجال الرابع الذي ركزنا   
لقـد  . برنامج صغير، لكنه من وجهة نظري من المحتمل أن يكون واحدا من أعظم الفوائـد المـستدامة                

خرجنا فعالً نوعين من الرتب الرائد والمقدم والعقيد من خالل دورة أقرب إلى حلقة بحث لمـدة ثمانيـة                   
بيع، حيث لدينا ستة وثالثون رجالً من مختلف القوى األمنية، وقد تعلموا كيـف يعـالجون القـضايا                  أسا

  . إنه العمل األكثر شعبية الذي قمنا به. اليومية، وكيف يعملون بصورة مشتركة واحترام للمعايير الدولية
ة قـادتهم حـضروا     وكاف. فقد أحضروا عائالتهم  . لقد حضرت حفلتي تخرج وكانتا أشبه بتخرج جامعي       

إنه أمر يستحق المشاهدة، ألنهم يشعرون اليوم بأنهم يـدخلون مجتمـع            . أيضاً والجميع باللباس الرسمي   
  . األمم من حيث معاملتهم كقادة كبار لشعب قد حان الوقت ليدير فعليا شؤونه وحياته كدولة

ويتم اختيار سؤال من أصل عـشرة  . وأجرينا امتحاناً أخيراً لهذه الدورة، وهو سؤال تتطلب اإلجابة مقاال     
لمـاذا  "، هو سؤال    %50ويمكن أن يدهشكم أن تعلموا أن المقال األكثر شعبية، واختاره أكثر من             . أسئلة

، واآلن من كان يتوقع هذا؟ وهل تعرفون لماذا؟ لقـد حـصل القـادة               "حقوق اإلنسان مهمة في فلسطين؟    
  . المتخرجون على الترقيةوعلى مواقع أكثر مسؤولية

إن قائد الفرقة الجديدة لوحدة األمن المتدربة في األردن، الذي زرته في األسبوع الماضي، وهو واحد من                 
الخريجين في دورة القيادة، هو اآلن فخور ومسرور بما تعلمه، وبأنه يطبق ما تعلمه في قيادتـه لوحـدة                 

   .جديدة مؤلفة من خمسة مائة رجل من الذين سيعودون إلى الضفة الغربية
حسنا، ماذا لدينا نحن والفلسطينيون، وعلي أن أؤكد هنا، عما أنجزه الفلسطينيون؟ ألنني أوفر القوة لهـم                 

إن فريق األمـن    . دعونا نتحدث عن الوقائع على األرض     . لكنهم قاموا بالكثير بأنفسهم   . وبالتالي أساعدهم 
ضى على عمله ثمانية عـشر شـهراً        األمريكي بالشراكة مع الفلسطينيين واألردنيين واإلسرائيليين قد م       

، الحقـائق   "السالم عبر األمـن   "والنتائج تفوق أكثر توقعاتنا تفاؤال، وهي على صلة وثيقة بعنوان حديثنا            
  . على األرض تغيرت وسوف تستمر بالتغير

أنا ال أعلم كم واحدا منكم يدرك أن الفلسطينيين، في السنة ونصف الماضية، قد انخرطوا في سلسلة مـا                   
دعونه الهجوم األمني عبر الضفة الغربية، وبمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش اإلسـرائيلي، وبسلـسلة    ي

بـدءاً  . من الجهود المتواصلة الستعادة حكم القانون في الضفة الغربية وإعادة بناء الـسلطة الفلـسطينية              
إلسـرائيلية، بقـراراتهم    لقد أثاروا اهتمـام المؤسـسة الدفاعيـة ا        . بنابلس ثم جنين والخليل وبيت لحم     

  . وانضباطهم ودوافعهم والنتائج التي حقوقها
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لنتوقف قليالً عنـد الخليـل، ألن أي        . وعلي أن أخبركم، أن الشباب الذين تدربوا في األردن هم المفتاح          
واحد منكم إذا كان يعلم شيئاً عن الخليل، يعرف أنها مكان صعب، إنها أكبر مدينة في الضفة الغربيـة،                   

منذ عـام، رفـض     . ا عدد كبير من المستوطنين، وهم عدوانيون، وهي مكان مقدس لليهود والعرب           وفيه
جيش الدفاع اإلسرائيلي أي اقتراح يسمح للسلطة الفلسطينية بتعزيز حاميتها في الخليل، وهي قوة ال يزيد                

  .  شرطي ودركي، مع أنها أكبر مدينة في الضفة الغربية400عديدها عن
قوتهم ببعض المتخرجين من البرنامج األردني، قالوا ال، ولكن أداء هؤالء الخريجين فـي     أردنا أن نعزز    

جنين، حيث كانت أول مكان النتشارهم، كان جد مؤثر، بحيث إنه بعد ستة أشـهر لـم يـسمح الجـيش           
هدوا وكانت هناك قرى في محافظة الخلل لم يشا       . اإلسرائيلي فقط بتعزيز القوة في الخليل، بل قادها أيضاً        

  . ليس بعد اآلن. فكروا في هذا. 1967شرطياً فلسطينياً بالزي الرسمي منذ العام 
. في ذلك المكان الذي ساد فيه القانون القبلي وقانون الشريعة مكان القانون العلماني للسلطة الفلـسطينية               

الحقت أربعة شبان أخبرني محافظ الخليل ـ منذ ثالثة أشهر ـ أن القوى   . دعوني أقدم لكم مثاالً مدهشاً
  . أدينوا بكونهم حلقة إجرامية، وقد تم احتجازهم، وهم في السجن

ذهب المحافظ إلى عمله، فوجد أربعة شيوخ جالسين خارج مكتبه، وعرف ماذا            . وفي صباح اليوم التالي   
ء هؤالء الشبان ينتمون إلى أقوى العشائر في منطقة الخليل، كانت تجربته في الماضي مع هؤال              . سيحدث

حـسنا،  ". أعيدوا إلينا أوالدنا ليس بإمكانكم االحتفاظ بهم، نحن نعرف كيف نتعامل معهم           : "الشبان كاآلتي 
نحن نعلم أنكم   : دخلوا علي، وقال رئيسهم الشيخ    . اليوم اختلف األمر، قال المحافظ وهو يجلس في مكتبه        

وجئنا لنقول لكم إننـا     . شهرين الماضين اعتقلتم أوالدنا األربعة ليلة أمس ونحن نراقب ما تفعلونه خالل ال          
إنهـم أوالدكـم، لقـد      . نحن ال نعرف كيف نتعامل مع هؤالء األوالد       . نؤمن بكم وبإمكانكم االحتفاظ بهم    

  ].تصفيق" [عادت السلطة، دعونا نمضي
 125حسنا، كنت في الخليل األسبوع الماضي، حيث كانت مجموعة ممن تدرب فـي األردن وعـددها                 

الفرقة الثانية الخاصة لقوات األمن الوطني، تعمل تحت إمرة قائد المنطقة، تقدم الدعم لرجال              متدرباً، من   
، التي تتبع السيطرة اإلسرائيلية     Bوأيضاً في المنطقة    Aالشرطة والدرك فيما سمي باتفاق أوسلو المنطقة        

أنا بحاجة  : "المنطقة قال ؟ ألن القائد العسكري اإلسرائيلي في       Bلماذا هم في المنطقة     . حسب اتفاق أوسلو  
  ". إلى مساعدتهم وأنا أثق بهؤالء الشباب، لم يعودوا يكذبون على كما في السابق

هذا أيضاً تحول ذو مغزى جيد، وسأخبركم بما رأيت، وبالتقارير التي تلقيتها من الكنديين والبريطـانيين                
 في أصعب مدينة فـي األراضـي        الذين يتنقلون أكثر مني، وفحواها، أن التحول الذي كان موضع جدل          

وفي وسط كل هذا، لم تعد هناك صدامات، سواء بين القوات األمنية            . الفلسطينية المحتلة، قد أصبح عميقاً    
الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي أو بين القوات الفلسطينية والمستوطنين اإلسرائيليين الذين يعيـشون فـي              

  . ء بههذا أمر رائع، وأعتقد أننا سعدا. المنطقة
عبر الضفة الغربية، تتسم الحمالت األمنية بالتشدد مع العصابات المسلحة وسط وجود بـارز للـشرطة،                
وبتفكيك الميليشيات غير الشرعية وبالعمل ضد نشاطات حماس غير الشرعية وبالتأكيد على أمن وسالمة              

ات في جنين زيارة أصدقائهن     وباستطاعة الفتيات المراهق  . وقد تضاءلت الجريمة  . المواطنين الفلسطينيين 
وكذلك المحالت الفلسطينية اآلن مفتوحة بعد حلـول        . بعد حلول الظالم ودون خوف من التعرض للهجوم       

  . الظالم، حيث لم يتمكنوا من ذلك من قبل، أي قبل عام ال أكثر
ر فـي نهايـة     ففي تقرير لصندوق النقد الدولي نش     . وتقترب الحياة من حالتها الطبيعية في أكثر المناطق       

م، حققت السلطة الفلسطينية تقدماً جوهرياً على       2008خالل العام   "شباط، وهو دائماً ما ينتقد الجميع يقول        
صعيد األمن في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك عبر نشر قوات الـشرطة واألمـن،            

 كان األكثر ربحية للسلطة     2008 العام   ونتج عن هذا مستوى عال من االستقرار والثقة بالعمل، بحيث إن          
  ". الفلسطينية من العقد الماضي
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اآلن وفي لقاءاتي مع القادة الفلسطينيين األسبوع الماضي، في طول كرم ونابلس في الـشمال والخليـل                 
وبيت لحم في الجنوب، تبين لي أن هناك ثقة عميقة في قدراتهم وفي تعليقاتهم اإليجابية حول التعاون مع                  

في بيت لحم، ولدهشتي، أشار قائد المنطقـة بفخـر أنـه هـو والقائـد                . يش اإلسرائيلي في المنطقة   الج
 في الضفة الغربية، ولكنه لم يعد       2002اإلسرائيلي قد عملوا معاً، حيث كان منع التجول مطبقاً منذ العام            

طرة علـى أعمـال     يطبق في بيت لحم، وأنه سمح للفلسطينيين بإدارة نقاط التفتيش الخاصة بهـم للـسي              
  . التهريب

لكن هناك تقدم حقيقي لتغيير الحقـائق علـى         . الوضع قد يكون هشاً، هناك تحديات كثيرة على الطريق        
لكن التحدي الكبير ـ وهذا هو التحدي الذي أريدكم أن تقصوه إذا لم تقـصوا أي شـيء    . أرض الواقع

البرهـان علـى   "الفريق البريطاني القول وكما يحلو لضباط . 2009كانون ثاني /الليلة ـ كان في يناير 
وعلى امتداد السنة الماضية، لم يكن هناك تحد أمني في الضفة الغربية يوازي             ". الحلويات يأتي بعد األكل   

التحدي الذي واجهه الفلسطينيون في حفظ القانون والنظام أثناء عملية الرصـاص المـسكوب، الغـزو                
   .يناير/اإلسرائيلي لغزة في كانون ثاني

قبل الغزو البري، حذرني سرا أصدقائي في الجيش اإلسرائيلي من أن توترات شعبية كبيرة قادمة إلـى                 
الضفة الغربية، وتوقع البعض انتفاضة ثالثة، وهو أمر يرعبهم، لكنهم رغبوا بالمخاطرة إليقاف إطـالق               

حـدثت  .  لـم يتحقـق    إال أن أياً من هذه التنبؤات كما ظهر فيما بعـد          . الصواريخ على جنوب إسرائيل   
تظاهرات وكان بعضها صاخباً، لكن أيام الغضب الموعودة التي دعت إليها حماس باستمرار فشلت فـي                

  . أن تترجم عملياً
األول كما أعتقد، أن المهنية واألهلية الجديدة التي تمتعت بها          . لماذا حدث ذلك؟، حسنا، كان هناك سببان      

وكانـت  . أكسبت تعامالً مدروساً ومنضبطاً مع التظاهرات الـشعبية       القوى األمنية الفلسطينية الجديدة قد      
التوجيهات من رئيس الوزراء والرئيس واضحة، فقد سمحت بالتظاهرات دون أن تسمح لها بالتحول إلى               

  . العنف، ولذلك أبعد المتظاهرين بعيداً عن اإلسرائيليين
يس أو رئيس الوزراء األدوات المناسـبة       وفي هذا الوقت، وخالفاً ألي وقت في الماضي، كان لدى الرئ          

وشعر الجيش اإلسرائيلي أيضاً ـ بعد أسبوع أو نحـوه ـ أن الفلـسطينيين كـانوا هنـاك وأن       . للمهمة
في الواقع، فإن القسم األكبر من القوات اإلسرائيلية تحركت إلى غزة مـن الـضفة               . بإمكانهم الوثوق بهم  

وهذا يكشف عن نـوع الثقـة،   .  كان غائباً لثمانية أيام متتاليةالغربية ـ فكروا في هذه للحظة ـ والقائد  
  . التي وضعت في هؤالء الناس اآلن

على أية حال، تعمد اإلسرائيليون الحد من ظهورهم وبقوا بعيداً عن التظـاهرات، ونـسقوا نـشاطاتهم                 
أجل أن يتجنبوا صداماً    اليومية مع الفلسطينيين، ليتأكدوا أنهم ليسوا في المكان الخطأ والزمان الخطأ من             

وهكذا كان القائد الفلسطيني وبطريقة نموذجيـة يبلـغ القائـد           . أو أن يبقوا بعيداً عن التظاهرات القادمة      
وهي قريبة من نقطة تفتيش     . Bإلى نقطة   Aلدينا تظاهرة متجهة من نقطة      "اإلسرائيلي في المنطقة بقوله     

دة ساعتين من أجل أن تمر التظاهرة، وعندها يمكنكم أن          نأمل أن تغادروا النقطة لم    . لكم هنا في بيت إيل    
  ".تعودوا

حدثت تظاهرات كبيرة ضد غزو غزة بالطبع، لكنهـا فـي         . وهذا ما فعلوه على وجه التحديد، يا للروعة       
ولم تخرج عن نطاق السيطرة، وطبق رجال الشرطة والدرك ما تدربوا عليه فـي              . معظمها كانت سلمية  

اث الماضية لم يقتل أي فلسطيني في الضفة الغربية خالل األسابيع الثالثـة مـن               األردن، وبخالف األحد  
  . هذا أمر جيد جداً. الوجود اإلسرائيلي على أرض غزة

السبب الثاني، وهو في اعتقادي يحتاج إلى مزيد من الدراسة ـ وبإمكان معهدكم أن يساعدنا على ذلـك   
الموضوع الملح هو أنـه بـالرغم مـن أن          .  الجنوب سمعت هذا في الشمال وفي    . ـ وهو ما لم أتوقعه      
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السكان في الضفة الغربية لم يدعموا غزو غزة ـ لكنهم كانوا في الحقيقة غاضـبين جـداً ممـا فعلـه      
  . اإلسرائيليون ـ ولكنهم ال يدعمون حماس وال يؤيدونها

. ة وأشياء من هذا القبيـل     ما أقول هنا أنهم أظهروا دعمهم للسكان بالتبرع بالدم وإرسال المالبس واألغذي           
لكن حماس لم تكن موضع     . تظاهروا لصالح الناس في غزة    . لكنهم لم يخرجوا ليتظاهروا لصالح حماس     

لماذا؟ ألنهم أدركوا أن حماس قد جلبت الفوضى والكارثة لغزة، والناس في الضفة لم يعـودوا                . اهتمامهم
: وبطريقتي أقـول  . بينهم، وقد بدأوا باحترامها   باإلضافة إلى وجود قوات أمن      . راغبين بمثل هذه األمور   

  ". المأمول من النظام قد تفوق على المأمول من الفوضى"
حسنا، إلى أين نذهب من هنا؟ إذا وافق الكونغرس سنواصل مبادراتنا مع وزارة الداخليـة الفلـسطينية                 

لمزيد من التدريب والتجهيـز     لتمويل وإعادة بناء القوى األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من خالل ا           
والتأهيل وتكثيف العمل مع االتحاد األوروبي والمزيد من البنى التحتية، ولدينا اآلن خطط على الـورق                
وتجهيز ثالثة فرق أخرى في األردن ـ أي ما يعادل خمسة عشر ألفاً من قوات األمن الوطني، وإقامـة   

  . بما في ذلك المستوى المتوسط من الضباطقاعدتي عمليات، ولدينا خطط لتوسيع تدريب القادة 
ونعمـل  .وندرك جيداً أن هناك حاجة لبنية إدارية ولوجستية ووظيفية فريدة من نوعها للسلطة الفلسطينية             

بجد وجهد مع وزارة الداخلية ورؤساء األمن لتصميم أمور كهذه تناسب الفلسطينيين، ونعمـل بـصورة                
ليين في الضفة الغربية الكتشاف الخيـارات للتقليـل مـن آثـار             مشتركة مع القادة العسكريين اإلسرائي    

  . الجيش اإلسرائيلي، مع تقدم قدرات الفلسطينيين والبرهنة على ذلك) وجود(أقدام
وأريدكم أن تعلموا هذا، بموازاة الجهود التي بذلها الجـيش اإلسـرائيلي            . كان هناك تقدم قد حصل فعالً     

  . ماللتقليل وجوده األمني وخاصة في الش
ومن خالل جهود الفريق البريطاني في رام اهللا، أخذنا بيد منظمات الدفاع المدني الفلـسطيني المهملـة،                 

إنهـم  . وهم رجال اإلطفاء واإلسـعاف    . معظمكم لم يسمع بها من قبل، لكن هؤالء كانوا أول المتجاوبين          
لتدريبية في الـضفة الغربيـة،      ولدينا خطة تدعى المبادرة ا    . وسوف نساعدهم . على جدول ميزانيتنا اآلن   

حيث لدينا خطط لمواصلة سلسلة من الدورات في الضفة الغربية حول القيـادة واألمـور اللوجـستية،                 
ويشرف علـى كـل هـذا       . واإلسعافات األولية والصيانة واللغة اإلنكليزية وتدريب قادة الفرق والسياقة        

  . لى الفلسطينيين أنفسهم فيما بعدبريطانيون وأتراك مع األخذ في االعتبار نقل اإلشراف إ
هـل  . هل يمكن أن يحدث هذا فعال؟ هذا موضـوع شـائك          . لنعد إلى موضوع السالم عبر األمن     . حسنا

الوقـت قـد ال   . الطريق أمامنا طويل لذلك؟ تراهنون أننا سنفعل والتحديات على الطريق شائكة ومخيفة         
رهاب، ونحن نكتشف خيارات مع الفلـسطينيين       عمل جدي ينبغي أن نقوم به ضد اإل       . يكون في صالحنا  

إذا كان البد من دولة فلسطينية فثمة عمل جاد بانتظارنا علـى            . واألردنيين واإلسرائيليين في هذا المجال    
ثم هناك أيضاً غزة وتشكيالت حماس المـسلحة        . الحدود وعلى إدارة المعابر التي يشرف عليها الكنديون       

  . بل الدولة الفلسطينيةالتي تشكل تحدياً ضخماَ لمستق
إن استمرار وجود فريق صغير ومتمرس ومكـرس        . لكنني أود أن أقول لكم، إن األمر غير ميئوس منه         

نفسه للعمل، أمريكي وبريطاني ويعمل مع كافة األطراف، ويعيش معهـم، ويـدرك تـضاريس األرض                
رض من أسفل إلى أعلـى،      نحن نبني حقائق جديدة على األ     . بإحساس عسكري قد بدأ بإعطاء نتاج وفير      

ال نستطيع فعـل    . ولدينا شركاء حقيقيون في المملكة األردنية وفي السلطة الفلسطينية، وفي دولة إسرائيل           
كل شيء بالطبع، لكننا نعتقد أننا نخلق الظروف واألسس األمنية إذا شئتم، التي سـتجعل مـن المهمـة                   

  . الصعبة أمراً أسهل قليالً
كلمات الطيبة التي رددها صديقي، وهو مسؤول كبير وصارم وبراغمـاتي فـي             وآخذ على عاتقي تلك ال    

وهو القائل، وأنا أقتبس قوله مباشـرة       . الجيش اإلسرائيلي، وهو ناقد الذع فيما مضى ولم يعد كذلك اآلن          
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الفريق األمني األمريكي قام بعمل عظيم، وكلما عمل الفلـسطينيون أكثـر سـنفعل نحـن                "من الجريدة   
  . ، واآلن أضع نصب عيني هذه الكلمات التي يجب أن تبقى وتتحول إلى حقيقة واقعة"يون أفضلاإلسرائيل

فالطريق إلى السالم في هذه المنطقة أمـر  : ومرة أخرى، فإن موضوع حديثنا هو السالم من خالل األمن 
لثقـة،  في غاية الصعوبة، كلكم تعلمون هذا وأنا أقول أنه يمر عبر غابات من سـوء الفهـم، ونقـص ا                   

والجراح القديمة، والضعف السياسي والمؤسساتي، والمفسدون الذين يريدون لنا أن نفشل جميعاً، وهناك             
ولكن بالمقارنة مع السنوات الماضـية نحـن اآلن علـى الطريـق      . مخاطر في كل خطوة على الطريق     

لسالم عبر األمن لم يعـد      ا. نحن نتقدم إلى اإلمام   . الصحيح، وباستطاعتنا تحديد خطوات تقدمنا إلى األمام      
  . إذا أردت شيئاً فلن يكون حلماً: أظن أن هيرتزل هو القائل. حلماً مستحيالً

ولكن من المفيد أحياناً النظر إلـى       . وكعسكري محترف، أقدر حذر اإلسرائيليين ونفاذ صبر الفلسطينيين       
 ضابط إسرائيلي كبير متـشدد      أعيد إلى األذهان االجتماع في شباط بوجود      . الخلف كما النظر إلى األمام    

كنا نتحدث في مكتبه عما لم يحـدث فـي الـضفة الغربيـة فـي                . ومسؤول مباشرة عن أمن إسرائيل    
التغير بين الرجال الفلسطينيين    : "اعتدل في جلسته وقال   . كانون الثاني وحول التوقعات في المستقبل     /يناير

اضات، واآلن لدى األمل فـي أن أطفـالي لـن           جيلي نما مع االنتف   . الجدد في العام الماضي كان معجزة     
بقي . ، وكان صادقاً فيما يقول    "وبالنتيجة، آمل أن نخاطر باتخاذ خطوات إلى اإلمام       . يواجهوا الشيء نفسه  

  . حذراً ولكن آمالً، وأنا كنت كذلك
 وأريدكم أن تفكروا بآخر كلمات تلـك القـصة،        . لذا سأنهي بواحدة  . حسنا، وعدتكم بقصتين عن تشرشل    

وهـذه واحـدة مـن      .  كفريق أمني أمريكي   2009ألنها الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا اليوم في أيار           
في الفترة األخيرة للحرب    . آمل أن ال تسيء إلى شخص في الفريق       . القصص المفضلة لدي عن تشرشل    

ـ              ده مـع جماعـات    العالمية الثانية، كان المد في صالح الحلفاء، ولذا كانت سكرتيرة تشرشل تنظم مواعي
الضغط المدنية، وفي يوم ما نظمت السكرتيرة لقاء له مع رئيسة اتحاد االعتدال المسيحي البريطاني فـي               

  . ، أنا متأكد أنكم ترون إلى أين تسير األمور]ضحك[تعاطي الخمر 
حجم وفي الوقت المحدد، وفي مكتب ونستون الواسع وفي القاعة البيضاء الفسيحة، تقدمت سيدة صغيرة ال              

] ضـحك [وعلى رأسها قبعة كبيرة، وقفت أمام مكتبه، وبال مقدمات راحت تؤنبه على تعاطيـه الخمـر                 
ونستون، لقد حسبنا كمية سموم الشراب التي استهلكتها منذ بداية هذا العام، وستمأل نصف مكتبك               .. قالت

  عار عليك ماذا يمكن أن تقول لنفسك؟ . هذا من األرض إلى السقف
رى، ونستون ال تنقصه البديهة، نهض من مقعده ووضع يديه في جيبه ونظر إلى األرض               حسنا، مرة أخ  

آه نعم يا سيدتي إنه إنجاز كبير، ولكن يلزمني المزيد مـن العمـل إلمـالء                : "ثم نظر إلى السقف، وقال    
  ]. ضحك" [النصف الباقي

  9/6/2009مجلة العصر 
  

  نكسة الحل المرحلي  .60
  مصطفى يوسف اللداوي . د

 1974بة بالغة وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني عام             بصعو
على البرنامج المرحلي ، وأقرت استعدادها القبول بدولة فلسطينية على األرض التي احتلتها إسرائيل عام               

الفلسطيني صاحب القـرار   ، أو أي شبرٍ من أرض فلسطين يتم تحريره ، دون العودة إلى الشعب   1967
الشرعي والحق الحصري في القبول أو الرفض ، ومع ذلك هناك فرقٌ كبير بين الحل المرحلـي الـذي                   

ف وحل الدولتين الذي تدعو إليه الواليات المتحدة األمريكيـة ، وتحـاول إقنـاع               .ت.أقرته مؤسسات م  
لهث وراءه ، رغم أنـه حـٌل مـسخ ، ال            الحكومة اإلسرائيلية به ، والذي قبلت به السلطة الفلسطينية وت         

يرضي طموحات الشعب الفلسطيني ، وال يحقق آماله وأهدافه ، وال يرقـى إلـى مـستوى عطاءاتـه                   
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ف كان يقوم على أسـاس دولـة        .ت.وتضحياته وتاريخه النضالي ، فالحل المرحلي الذي وافقت عليه م         
غزة ، وأن تكون القدس الشرقية عاصمةً لها ،         فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع         

 ، ودون   1967دون تنازٍل عن أي شبرٍ من األرض التي فقدها الفلسطينيون في حـرب النكـسة عـام                  
السماح لإلسرائيليين باالحتفاظ بأي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة الحفاظ على المستوطنات              

ن الفلسطينيين إلى ديارهم ، ولكن الحل المرحلي يقـوم علـى            وأمن المستوطنين ، وتسهيل عودة الالجئي     
أساس االعتراف بقرارات الشرعية الدولية ، ويعترف بحق إسرائيل في الوجـود كدولـة مـستقلة فـي                  

 ، التي ستتشكل فيهـا الدولـة        1948المنطقة ، ويفترض التنازل عن األرض التي احتلتها إسرائيل عام           
  .العبرية المعترف بها 

افترضنا جدالً أن الحل المرحلي بصيغته األولى كان يحظى بتأييد قطاعـات مهمـة مـن الـشعب                  ولو  
الفلسطيني ، ويلقى الدعم والقبول من بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، فضالً عن دعم وتأييـد                 

ـ                ضفة الغربيـة   العديد من الحكومات العربية ، ذلك أنه كان سيحقق دولةً فلسطينية كاملة السيادة على ال
وقطاع غزة والقدس الشرقية ، وسيرفع العنت والحرج عن كثيرٍ من األنظمة الرسمية العربيـة ، ومـن                  
المفترض أن حالً من هذا النوع سيخدم الدولة العبرية ، وسيجلب لها االعتـراف العربـي واإلسـالمي                  

 ولكن حل الدولتين المطروح     بشرعية وجودها ، وسيجعل منها دولةً منسجمة مع النسيج العربي المحيط ،           
اليوم على طاولة البحث ، والذي تبرزه اإلدارة األمريكية من حين آلخر ، وتصوره كأنه نصر أو إنجاز                  
كبير ، فإنه يشكل نكسةً حقيقية للحل المرحلي ، وتنازالً عن كثيرٍ من الحقوق واإلنجازات التـي حققهـا                   

أنهم بعد سنوات طويلة من النضال والمقاومـة ، وبعـد           الشعب الفلسطيني ، إذ ال يتصور الفلسطينيون        
من الضفة الغربيـة ،     % 40انتفاضتين عمالقتين ، وآالف الشهداء ، أنهم سيقبلون التنازل عن أكثر من             

وهذا في أحسن األحوال ، إذ أن مشروع الدولتين يعطي الحـق للدولـة العبريـة باالحتفـاظ بـبعض                    
بمواقعها العسكرية ، وطرقها األمنية االلتفافية ، فضالً عن احتفاظهـا           مستوطناتها في الضفة الغربية ، و     

بمساحات كبيرة من الضفة الغربية ذات المساحة األكبر والكثافة السكانية األقل ، هذا إلى جانب رفـض                 
القبول بتقسيم القدس كعاصمة للدولتين ، ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقـراهم ، مـع                 

ار بأن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة دولةً منزوعة السالح ، منقوصة السيادة ، خاضعة لكثيرٍ من                اإلصر
 أكثر تمسكاً بمـواقفهم     1967أشكال الوصاية والمراقبة والمتابعة ، وكان الفلسطينيون بعد هزيمة يونيو           

د تراكم االنتصارات التي حققتهـا      وثوابتهم رغم آثار النكسة ، فكيف بقيادة السلطة الفلسطينية اليوم ، وبع           
المقاومة العربية  تريد من الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن حقوقه وثوابته ، وكان األجدر بها أن تركن                   
إلى خيارات شعبها ، وإرادة أهلها ، وصمود مقاومتها ، وتتمسك أكثر بحقوقهـا ، والتـي أقلهـا دولـةً             

 ، بما فيهـا القـدس الـشرقية         67 التي احتلتها إسرائيل عام      فلسطينية مستقلة كاملة السيادة فوق األرض     
  .كعاصمة للدولة الفلسطينية 

وإذا كان الحل المرحلي األول يفترض قيام وحدة فلسطينية ، ويحقق تآلفاً فلسطينياً شعبياً ، ويرسي قواعد                 
قيقي ، وإذا كان تسويق     دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ، فإن حل الدولتين يؤسس النقسامٍ فلسطيني ح            

الحل المرحلي قد تطلب تصفية بعض الشخصيات الفلسطينية المعارضة لطرح الحـل المحلـي ، فـإن                 
تسويق حل الدولتين سيقود إلى تصفيات أشد ، وصراعات دموية أعمق ، بـين خيـارين متناقـضين ،                   

ا وترعاها إسرائيل وبعض أنظمة     وسيدخل الفلسطينيين مرةً أخرى في حمأة تصفيات داخلية قذرة ، تموله          
المنطقة اإلقليمية والدولية ، كما أن حل الدولتين يعطي اإلسرائيليين ما لم يكن يحلموا به رغم معارضتهم                 
العلنية له ، فهو يحقق لهم اعترافاً بشرعية كيانهم ، وقبوالً بدولتهم ضـمن دول المنطقـة ، واعترافـاً                    

ة كدولة إقليمية قوية ، وإذا كان الحل المرحلي يقوم علـى رؤيـة              بدورهم ونفوذهم وتأثيرهم في المنطق    
استراتيجية واضحة ومحددة األهداف ، إذ أنه يقوم على انسحابٍ كامل وواضح إلى حدود الرابـع مـن                  
حزيران ، فإن حل الدولتين يقوم على ضبابية شديدة الغموض ، ويدخل الفلسطينيين في نفق مظلم غيـر                  
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عطي اإلسرائيليين الحق في استيالد وخلق الحجج والحاجـات والـضرورات األمنيـة             محدد النهاية ، وي   
والسياسية وحتى االقتصادية لتبقي على الكيان الفلسطيني المقصود بصورة مسخة ومجـردة مـن كـل                

  .عوامل الدولة والسيادة والبقاء 
 في أسوأ الظروف ، ولـم        وهم 1967لقد رفض الفلسطينيون االعتراف بدولة إسرائيل بعد هزيمة يونيو          

يقبلوا بتقديم أي تنازٍل لصالح العدو اإلسرائيلي مقابل الحصول على دولة فلسطينية كاملة السيادة ، فـوق       
الضفة الغربية وقطاع غزة ، فكيف يقبلون اليوم بتقديم كل هذه التنازالت ، وان يعطـوا إسـرائيل كـل                    

 في حاٍل أفضل ، وموقعٍ أحسن ، فهم فـي           -لسطينيين   أقصد الف  –الضمانات التي كانت تحلم بها ، وهم        
أرضهم صامدين ، ومعهم سالحهم وعزمهم مرابطين ، واألمل يمأل قلوبهم ، والعزة تتراءى أمـامهم ،                 
والشهادة مطمع الكثير منهم ، وقد غادروا معسكر المنهزمين إلى معسكر االنتصار ، في الوقـت الـذي                  

 وحالةً من فقدان الثقة بنفسها وجيشها وقيادتها غير مـسبوقة ، وهـي              تعيش فيه إسرائيل ظروفاً أسوأ ،     
  .خائفة على مستقبلها أكثر من أي وقت مضى 

  10/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   أوباما وميتشيل وخطاب نتنياهو الجديدتحركاتما بعد  .61
  ياسر الزعاترة

، ) معين وليس لطرح رؤية للحـل     خطاب القاهرة كان لتخدير المست    (ما بين تصريحات أوباما في ألمانيا       
وبين تصريحات مبعوثه الخاص للشرق األوسط جورج ميتشيل في القدس ، إلى جانب التوقعات بـشأن                
خطاب نتنياهو األحد القادم ، يبدو أن طبخة التسوية ستوضع على النار خالل األيام أو األسابيع المقبلـة                  

  .في أبعد تقدير
ليس تفكيك المستوطنات التي تلتهم ومتعلقاتها      (تنياهو وقف االستيطان    خالصة اللعبة الجديدة هي إعالن ن     

، ومن ثم قبول التفاوض بشأن حل الدولتين ، في مقابل الشروع            )  في المئة من الضفة الغربية     40حوالي  
في خطوات تطبيعية من جانب الدول العربية ، مع التزام أكبر من طرف السلطة بمحاربـة المقاومـة ،                   

  .ي سياق تنفيذ البند األول من خريطة الطريقوبالطبع ف
، ) بيريس وباراك أكدا أنه سـيفعل     (ليس من الضروري أن يقول نتنياهو صراحة أنه يقبل بحل الدولتين            

إذ من الممكن أن يكتفي بالحديث عن خريطة الطريق التي تتضمن في مرحلتها الثالثة مفاوضات تـؤدي                 
  .إلى دولة فلسطينية

هو الباب أمام إطالق عملية تفاوضية جديدة ليس ثمة التزام إال بمـا تفـضي إليـه ، ألن                   بذلك يفتح نتنيا  
الشرعية الوحيدة عند واشنطن هي شرعية طاولة التفاوض وليس القرارات الدولية ، وقد قلنا مـن قبـل                  

 هنالـك   مرارا وتكرارا إن نتنياهو لن ينقلب على عملية التسوية ، وإنه ال يرفض حل الدولتين ، وكل ما                 
أنه يريد تهيئة ائتالفه الحاكم للتحوالت الجديدة من جهة ، في ذات الوقت الـذي يمـارس فيـه أقـصى                     

وهنا قد يكون التطور الجديد فـي خطـاب         . درجات االبتزاز بحق طرف الفلسطيني وعربي جاهز لذلك       
ء ، وهو يمكن أن يبقـى       نتنياهو مقدمة لضم كاديما إلى االئتالف ، مع العلم أن ليبرمان ليس سيد المبادى             

  .في الحكومة حتى لو غير نتنياهو مواقفه المعلنة
من الضروري التذكير هنا بأن مقولة ضغط اإلدارة األمريكية على نتنياهو فيها الكثير من التدليس ، ألن                 
الضغط على الرجل إنما يأتي من اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ، فـضال عـن نافـذين فـي                    

السياسية والعسكرية داخل الدولة ممن يعتقدون أن الفرصة مواتية للمضي قـدما فـي عمليـة                المؤسسة  
  .تفاوض تؤدي إلى حل يخدم مصالح اإلسرائيليين

هذه المعادلة ليست غائبة عن وعي نتنياهو ، ال سيما أنه يدرك أيضا أنه ليس زعيمـا متوجـا للدولـة                     
 في الكنيست حدود الربع ، كمـا يـدرك أن الوضـع             العبرية ، بقدر ما هو زعيم حزب ال تصل مقاعده         
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الدولي ال يحتمل الخطاب المتطرف ، فضال عن حاجته لتأييد أمريكي دولي فـي مواجهـة المـشروع                  
  .النووي اإليراني

في ضوء هذه التطورات الجديدة ثمة أسئلة بالغة األهمية تتعلق بمواقف األطراف العربيـة والفلـسطينية                
تمضي الدول العربية في اتجاه موجة تطبيع جديدة بمجرد إعالن نتنياهو التزامـه  مما سيجري ، إذ هل س 

بعملية السالم ، أعني تلك التي رفضت ذلك في الماضي ، وماذا ستفعل قوى المقاومة الفلسطينية للـرد                  
على هذه اللعبة ، وقبل ذلك كيف سيجري حسم الصراع داخل فتح بين دعاة الوفاء لتاريخهـا كحركـة                   

 وبين المؤمنين بدورها الجديد ضمن برنامج خريطة الطريق ، وكيف سيجري التعامل مع معضلة               تحرر
  .قطاع غزة

هذه كلها أسئلة مهمة ، لكن األجواء التي صنعها خطاب أوباما ، ومعهـا الوضـع الفلـسطيني البـائس                    
 أوباما مـن    بتوجهاته الجديدة في ظل دايتون ، إلى جانب تراجع عربي رسمي واضح قبل وبعد خطاب              

أجل مواجهة إيران ، وخوفا من الصدام مع توجهات إدارته الجديدة ، كل ذلك يشير إلى أننا إزاء مرحلة                   
خطيرة ، بل بالغة الخطورة ، سواء أفضت إلى موجة تطبيع مجاني معطوفا على قبول بواقـع الـسلطة                   

 اتجاه صفقة ال خـالف علـى        ، أم مضت قدما في    " الفلسطيني الجديد "بشروطها الجديدة وتحت مسؤولية     
أنها لن تتضمن حق العودة ، ولن تفكك الكتل االستيطانية الكبيرة ، وعنوانها دولة ناقصة السيادة مفككـة                  
األوصال على أجزاء من الضفة الغربية ، حتى لو حصلت على موطىء قدم في القدس الشرقية يـسمى                  

  .عاصمة ألغراض االحتفال والتسويق
  10/6/2009الدستور، 

  
 قصة تفاهمات بوش األب مع شارون حول االستيطان  .62

 حلمي موسى
مع إدارة الرئيس األميركي جورج بوش االبن، التي تحدث عنها المسؤولون » التفاهمات الشفوية«أثارت 

اإلسرائيليون في عهد أرييل شارون الكثير من النقاشات حول تغيير الموقف األميركي بشأن 
ون مع هذه التفاهمات على أنها حقيقة قائمة إلى أن نشب الخالف مؤخرا بين وتعامل الكثير. المستوطنات

وفيما شكك مسؤولون أميركيون، في البداية، . إدارة الرئيس باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية
 بوجود مثل هذه التفاهمات، وتأكيد المستشار السابق لشارون، دوف فايسغالس وجودها، اضطرت وزيرة

بل أن إدارة أوباما ذهبت . الخارجية األميركية هيالري كلينتون لإلعالن أن ال وجود لمثل هذه التفاهمات
أبعد من ذلك وقالت أنها ليس فقط لم تتلق أية إشارة حولها من إدارة الرئيس جورج بوش بل أنها علمت 

 . منه، بعد سؤاله، أنه يعارض تفاهمات كهذه
ألوف بن لمحاولة استجالء حقيقة هذه » هآرتس«سل السياسي لصحيفة وقد دفع هذا السجال المرا

وكتب أن مشروع إسرائيل االستيطاني كان على الدوام نقطة احتكاك دائمة مع الواليات . التفاهمات
وقد حاولت إسرائيل في السنوات األخيرة التوصل إلى تفاهم مع . المتحدة التي رأت فيه عقبة أمام السالم

واليوم يطالب .  لها بمواصلة توسيع المستوطنات من دون الخوف من غضب أميركيواشنطن يسمح
الرئيس أوباما بالوقف التام لالستيطان فيما يصر نتنياهو على مواصلة السير على خطى سلفيه في عهد 

 » الكتل االستيطانية«بوش، أرييل شارون وإيهود أولمرت، في تطوير 
ا حول المستوطنات بلغ ذروته في عهد حكومة اسحق شامير في وأشار بن إلى أن الخالف مع أميرك

. حينها طلبت إسرائيل من أميركا ضمانات قروض لتمويل استيعاب المهاجرين الروس. 1992العام 
ورفض شامير ذلك وأصرت . واشترطت إدارة بوش األب منح هذه الضمانات بالتجميد التام للمستوطنات

 ولكن خليفة شامير في الحكم اسحق رابين أبلغ بوش األب بأن إسرائيل .اإلدارة األميركية على موقفها
للمستوطنات في غور األردن » النمو الطبيعي«ستكمل فقط الوحدات السكنية التي بدأت بناءها وستواصل 
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أن النمو الطبيعي » نيويورك تايمز«وحينها نشرت صحيفة . »مناطق أمنية«ومحيط القدس بوصفها 
 . في بيوت قائمة وإنشاء طرق وبنى تحتيةيشمل زيادة غرف 

مستوطنات «قريبة من الخط األخضر و» مستوطنات أمنية«وأفلح رابين، حسب بن، في التمييز بين 
» الكتل االستيطانية«وسرعان ما تدحرج هذا التمييز نحو التمييز بين . في داخل الضفة الغربية» سياسية

موضع دقيق للكتل االستيطانية، ولكن كان يفهم أنها معاليه ولم يتم تحديد . »المستوطنات المنعزلة«و
وأرييل حيث يسكن أغلب المستوطنين وهي الكتل » غالف القدس«أدوميم وغوش عتسيون ومستوطنات 

 . التي تنوي إسرائيل ضمها إليها في أية تسوية مستقبلية في مقابل أراض بديلة تسلم للفلسطينيين
أن إدارة الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، التي خلفت إدارة » رتسهآ«ويبين المراسل السياسي لـ

 تعهد 1993وفي اتفاق أوسلو الذي أبرم العام » النمو الطبيعي«بوش، حافظت على التفاهمات بشأن 
ولكن إسرائيل زعمت حينها أن هذا . الطرفان باالمتناع عن أية خطوات تخلق وقائع أمام التسوية النهاية

» سنوات أوسلو«وهكذا ارتفع عدد المستوطنين بشكل هائل في . ال يتعلق بالبناء في المستوطناتالتعهد 
ومع بدء االنتفاضة وافق كلينتون على طلب الرئيس . 2000حتى نشوب االنتفاضة الثانية أيلول العام 

ير هذه وخلص تقر. ياسر عرفات إرسال لجنة تحقيق دولية برئاسة جورج ميتشل لفحص أسباب األزمة
وكانت .  إلى مطالبة الفلسطينيين بوقف العنف ومطالبة إسرائيل بوقف االستيطان2001اللجنة في أيار 

النمو «الوقف التام للبناء في المستوطنات بما في ذلك ألغراض : التوصية بشأن االستيطان قاطعة
 . »الطبيعي

. ارة بوش حول استمرار االستيطانوأعلن أرييل شارون قبوله تقرير ميتشل لكنه سعى للتفاهم مع إد
النمو «بدال من : وعرض وزير الخارجية في حينه شمعون بيريز صيغة على نظيره كولن باول

 عرض 2001وفي حزيران . الذي يرفضه ميتشل تقيد إسرائيل البناء في المنطقة المبنية» الطبيعي
، عدم مصادرة أراض أخرى عدم إقامة مستوطنات جديدة: شارون على األميركيين موقف إسرائيل

، تجميد البناء خارج المناطق المبنية في )ولكن يمكن مصادرتها لشق الطرق(ألغراض البناء 
وأبلغ ). أي تنفيذ االلتزامات الفلسطينية(المستوطنات، لكنه ربط تنفيذ هذه المبادرة بتنفيذ كل بنودها 

 . »راض الجاريةاألغ«شارون األميركيين بأن البناء في المستوطنات يتم لـ
وأنهم ال يوافقون »  باول- تفاهمات بيريز«غير أن األميركيين في حينه أعلنوا أنه ال يوجد شيء اسمه 

 . عليها
وطالبت الخريطة إسرائيل بالوقف . لقيام الدولة الفلسطينية» خريطة الطريق« صيغت 2003وفي العام 

 المواقع االستيطانية التي أقيمت في عهد التام لالستيطان وخصوصا ألغراض النمو الطبيعي وإخالء
 نيسان 30غير أنه في . وأبدت إسرائيل تحفظها إزاء التجميد التام لالستيطان). 2001من آذار (شارون 

 وصل إلى تل أبيب سرا كال من ستيفن هادلي وأليوت أبرامز، المسؤولين في البيت األبيض، وقد 2003
ستوطنات، واستضافهما في األول من أيار في بيته في القدس حملهما شارون في مروحية لمشاهدة الم

وإنما » النمو الطبيعي«حيث سمعا منه ومن مستشاره دوف فايسغالس أنه من اآلن فصاعدا ال مكان لـ
وبررا الموقف بأن البناء داخل المستوطنات المبنية ال يستدعي . »البناء داخل حدود المنطقة المبنية«فقط 

 . لسطينيينأخذ أراض من الف
 التقى فايسغالس في واشنطن مع مستشارة األمن القومي األميركي آنذاك كوندليسا 2003 أيار 16وفي 

عدم إنشاء مستوطنات جديدة، عدم مصادرة أراض فلسطينية، : رايس وعرض عليها تعهدات إسرائيل
بناء القائم في عدم تخصيص ميزانيات عامة للبناء في المستوطنات، واستمرار البناء ضمن خط ال

 إحياء العملية السياسية على أساس 2003وحاولت اإلدارة األميركية في صيف العام . المستوطنات
وسارع شارون لاللتفاف على مأزق التسوية باإلعالن عن . لكن المحاولة فشلت» خريطة الطريق«

. ى في شمالي الضفةإخالء المستوطنات في قطاع غزة فطالب األميركيون بإخالء أربع مستوطنات أخر
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ولكنه طالب مقابل ذلك برسالة من الرئيس بوش جاء فيها أنه ليس من الواقعي العودة للخط األخضر 
وقد أعطت إسرائيل تفسيرا . »في ضوء الواقع الجديد على األرض، وفيه مراكز سكانية إسرائيلية قائمة«

لكن الصياغة . ستيطانية إلى إسرائيللهذه العبارة يفيد بأن بوش يعترف بالضم المستقبلي للكتل اال
 . وليس إلى البناء المستقبلي» مراكز قائمة«األميركية كانت حذرة وأشارت إلى 

القيود على نمو «وإلى جانب رسالة بوش أرسل فايسغالس رسالة لرايس تحدث في بندها األول عن 
اني، ستبذل الجهود لتحديد أفضل ضمن المبادئ المتفق عليها للنشاط االستيط«: وجاء فيها» المستوطنات

وبحسب تفسير فايسغالس فإن هذه الرسالة تشهد على وجود . »لخط البناء في مستوطنات يهودا والسامرة
 . موافقة أميركية على البناء اإلضافي إذا تم داخل المنطقة المبنية أصال
في كل واحدة من » الخط األزرق«وقرر فايسغالس ورايس تشكيل طاقم مشترك يرسم خط البناء 

إذ طالب األميركيون بقصر . ولكن الخالفات دبت في الطاقم حول سبل رسم الخط. المستوطنات القائمة
األمر على الكتل الكبيرة مفترضين أن المستوطنات خارجها سيتم إخالؤها في حين أرادت إسرائيل رسم 

 .  عن رسم الخط2004 وتخلى األميركيون خريف العام. الخط في المستوطنات المنعزلة فقط
وقبل تنفيذ خطة الفصل في غزة أبلغ فايسغالس رايس بأن إسرائيل ستبني في الكتل االستيطانية خارج 

البناء على مقربة من المنطقة المبنية ووفق العرض والطلب في السوق : خط البناء القائم ولكن بشرطين
إسرائيل اليوم تقرر أن هذا هو . ل الخط القائمأما في المستوطنات المعزولة فيبقى البناء داخ. المحلية
 . أميركا تنفي وجود هكذا تفاهم. التفاهم

وحاول األميركيون .  جرت محاولة أميركية لترميم العملية السياسية عبر مسار أنابوليس2007في العام 
 خارج الخط وأبلغ أولمرت األميركيين أن البناء. إفهام إيهود أولمرت قواعد البناء في المستوطنات

القدس التي ترفض إسرائيل أي تقييد للبناء فيها، الكتل االستيطانية التي : األخضر ينقسم إلى أربع مناطق
ستبني فيها خارج خط البناء القائم ولكن غير بعيد عنه، المستوطنات خارج الكتل والتي يتم البناء فيها 

 . ية غير المرخصة والتي سيتم إخالؤهاداخل المنطقة المبنية، وهناك أخيرا المواقع االستيطان
وكان الرفض . وبعد مؤتمر أنابوليس سمح أولمرت ببناء مئات الوحدات السكنية خارج الخط األخضر

وفهمت إسرائيل أن . للعملية السياسية» هذا غير مفيد«األميركي ضعيفا تمثل في موقف رايس القائل بأن 
نتنياهو مواصلة البناء في الكتل االستيطانية وفق صيغة واليوم يحاول . هذه موافقة أميركية صامتة

 . شارون وأولمرت
 مستوطنة من أجل أن يقيم تفاهما مع أميركا وأولمرت وافق على حل 25يقول بن أن شارون أخلى 

 . الدولتين في حين أن نتنياهو يريد التفاهم مع أميركا من دون أن يدفع شيئا في المقابل
 9/6/2009السفير، 

  
  "جلد الذات"... تعترف بالنتائج لكنها تتجنب المعارضة: نتخابات اللبنانيةاال .63

 عماد مرمل 
آذار باالكثرية النيابية، الى قراءة نتائج االنتخابات واستيعاب 14انصرفت المعارضة، غداة فوز قوى 

 . صدمة االنتكاسة التي أصيبت بها والتي انعكست خيبة أمل في صفوف جمهورها
رضة ستكون معنية بإجراء نقد ذاتي لالخطاء التي ارتكبتها خالل حملتها االنتخابية، بقدر ما ولعل المعا

على مستوى قواعد اللعبة الداخلية الحتواء تداعيات » التوازن السياسي«ستكون مهتمة باعادة تثبيت 
 . االنتخابيةآذار في الحفاظ على أكثريته النيابية والحد من أضرار خسارتها للمعركة 14نجاح فريق 

ولئن كانت المعارضة تقر بالنتائج التي أفرزتها االنتخابات النيابية وتحاول ان تتصرف بواقعية مع االمر 
آخذة بعين االعتبار انها » جلد الذات«الواقع من دون مكابرة، إال انها تحرص في الوقت ذاته على عدم 

 . تحت سقف الخسارة االجماليةال تخلو من الداللة المعبرة، » انتصارات موضعية«حققت 
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على المستوى الشيعي، تتوقف المعارضة مليا عند النسبة العالية من االصوات التي حصل عليها تحالف 
حزب اهللا ـ حركة أمل في الجنوب والبقاع الشمالي، برغم غياب الخصم االنتخابي الجدي الذي يحرض 

 : فع يكتسب بعدينالناخبين على االقتراع، ما جعل معدل التصويت المرت
االول، تجديد التفويض الشيعي الجارف للحزب والحركة، بشكل يكرس الشرعية الشعبية لحصرية 
تمثيلهما للطائفة الشيعية، االمر الذي من شأنه ان يعزز موقعهما التفاوضي في المرحلة المقبلة المفتوحة 

 . على كل االحتماالت
ل خيار المقاومة، في اول استفتاء رسمي يخضع له هذا الخيار، الثاني، تأكيد التفاف الجمهور الشيعي حو

بعد حرب تموز التي قيل في حينه انها تركت آثارا سلبية على نسبة التأييد الشعبي لخط المقاومة في 
 . البيئة التي تسبح فيها

ل عون وعلى المستوى المسيحي، تستنتج المعارضة بناء على ارقام صناديق االقتراع ان العماد ميشا
خرج من االنتخابات الزعيم المسيحي االقوى، علما بأن احد ابرز اهداف هذه االنتخابات كان ضرب 
زعامته وإسقاطه في شارعه، فإذا بالعكس يحصل مع نجاحه في تحقيق فوز باهر في معاقل جبل لبنان، 

ين، تضاف اليهما زغرتا من خالل تمدده الى دائرتي بعبدا وجز» قيمة مضافة«بل انه منح كتلته النيابية 
 . الحليفة بقيادة سليمان فرنجية

وتبدي المعارضة ميال الى الدخول في التفاصيل لتظهير اهمية االنجاز الذي صنعه العماد عون، فتلفت 
االنتباه الى ان لوائحه فازت في مواجهة جبهة داخلية ـ خارجية عريضة، تجعل ما حققه بمثابة 

للكنيسة يقضي » أمر مهمة«ارضة في اتهام البطريرك الماروني بإصدار وال تتردد المع. »االعجاز«
انتخابيا، تحت شعار حماية الكيان اللبناني وهويته » الوقت القاتل«بالترويج لمناخ معاد للعماد عون، في 

العربية، في تلميح ضمني واضح الى خطورة الدور االيراني ومحاذير تأييد المتفهمين له، ما انعكس 
الى االقتراع لفريق » التخويف«زاج الفئة المترددة في االوساط المسيحية، والتي مالت تحت وطأة على م

 .  آذار14
وهناك في المعارضة من يقول ان موقف صفير كان سيترك تداعيات اكثر فداحة، حتى خارج الساحة 

 من صمام أمان، ذلك انه ليس المسيحية، لوال التفاهم القائم بين التيار الوطني الحر وحزب اهللا بما يمثله
سهال وال بسيطا ان يوحي البطريرك بان االقتراع لصالح شريحة معينة من اللبنانيين إنما يهدد الكيان 

المد «التي نادرا ما تستخدمها بكركي في أدبياتها، فإذا بها تستحضرها فجأة لصد » هويته العربية«و
 . »الفارسي

فه السياسية بهذه الطريقة العلنية ادى تلقائيا الى تصنيف وترى المعارضة ان إشهار صفير عواط
االصوات التي نالها العماد عون في خانة االقتراع ضد الكنيسة المارونية، ما يعني ان بكركي وضعت 
ذاتها في مواجهة مكشوفة مع شريحة واسعة من رعيتها، وارتضت ان تتحول الى جزء عضوي من 

 .  آذار، بدال من ان تبقى على مسافة منهما14 المعارضة وحالة االصطفاف الحاد بين فريقي
وإلى جانب انحياز الكنيسة، تلفت المعارضة االنتباه الى ان عون وجد نفسه أيضا في مواجهة رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان الذي استعمل اوراقه في جبيل وكسروان إلحراج الجنرال واخراجه، فيما كان 

اللبنانية وميشال المر وتيار المستقبل يفعل فعله في أكثر من دائرة، الى حد ان تحالف الكتائب والقوات 
محركات الصوت السني دارت بقوتها القصوى وبكل أحصنتها السقاط الئحة ايلي سكاف في زحلة، مع 

 . ما يمكن ان يتركه ذلك من آثار بعيدة المدى على العالقة بين فئة من ابناء المدينة ومحيطها
 ذلك، ال يفوت المعارضة االشارة الى المظلة االقليمية ـ الدولية التي كانت تغطي فريق وفوق كل

آذار في حركته االنتخابية، بدءا من الدور السعودي الذي أخذ على عاتقه ترتيب التحالفات المعقدة 14
خوجة الى وتذليل الصعوبات امامها عبر زيارات خاطفة قام بها وزير االعالم والثقافة عبد العزيز 

بيروت، وصوال الى الحضور االميركي المباشر الذي تجلى بزيارة نائب الرئيس جوزف بايدن الى لبنان 
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 آذار في منزل النائبة نائلة معوض عشية العملية االنتخابية، مرورا بالتنبيه 14واجتماعه مع أقطاب 
 . االسرائيلي المباشر الى تبعات فوز حزب اهللا

لتحديد مكامن » جردة حساب« على أهميتها، يجب أال تعفي المعارضة من إجراء لكن هذه االعتبارات،
 : الخلل في سلوكها االنتخابي، والتي يمكن االفتراض ان من بينها، اآلتي

، تحت شعار ان االنتخابات ليست مصيرية، في حين »اسلحة خفيفة«ـ ذهبت المعارضة الى الحرب بـ
حزيران وزنا نوعيا ساهم في 7واعطى استحقاق » سلحة التعبويةاال«آذار كل انواع 14استعمل فريق 

 . استنفار جمهوره وحضه على التصويت بمعدالت قياسية
ـ بدت المعارضة متشددة في تركيب لوائحها ورخوة في خطابها، خالفا لموجبات التكتيك االنتخابي، 

ا، االمر الذي أثبت انه كان أكثر بينما ظهرت قوى المواالة مرنة في تشكيل لوائحها ومتشددة في خطابه
 . نفعا

ـ لم تقم المعارضة حسابا فعليا لجناحها السني ولم تتح له الفرص المناسبة لنموه، بل اوحت بانها أقرت 
 . بتسليم المرجعية السنية الى سعد الحريري، حتى قبل االنتخابات

 . ها منتهية قبل ان تبدأـ خاضت المعارضة االنتخابات بثقة مبالغ فيها، فتعاملت معها كأن
ـ نجح فريق المواالة في تحديد جدول أعمال االنتخابات وفق ما يالئم متطلبات التعبئة الشعبية في 
 . صفوفه، ودفع المعارضة الى اعتماد منطق دفاعي يتحرك على إيقاع المقوالت التي يضعها قيد التداول

آذار يراهن عليها في 14رة التي كان فريق ـ لم تعط المعارضة أهمية كافية للعوامل غير المنظو
 . معركته االنتخابية والتي تجلت بوضوح في قضاء زحلة

ـ افتقرت مكونات المعارضة الى الرؤية الموحدة واكتفت بالتالقي عند هدف انتزاع االكثرية، من دون 
  .  ان تملك مقاربة واحدة الى مرحلة ما بعد ذلك

10/6/2009السفير،   
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10/6/2009القدس، فلسطين،   

  
  


