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   فرض على الفلسطينيين الجنرال دايتون ليؤسس سلطة قمعية ضد شعبناأوباما :مشعل .1

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ، أن صالح جمعة عن مراسلها 11/6/2009 الشرق األوسط، ذكرت
قبل أن يختتم زيارته للقاهرة أمس، أن لغة » الشرق األوسط«لحركة حماس، أكد في حوار أجرته معه 

لكن العبرة ليست «خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ذكية، وقال 
إن مفهوم أوباما للدولة الفلسطينية مازال «وقال . »باللغة، بل بترجمة تلك اللغة إلى قرارات على األرض

ه من اإلشارة لألرض والحدود والعاصمة وحق العودة واإلطار الزمني الذي ستقام فيه غامضا، لخلو
 .»وهي نقاط جوهرية

لكن أوباما لم يلغ الشروط المفروضة «ووصف مشعل كالم أوباما عن حركة حماس بلغة جديدة، وقال 
 .» إيران وسوريةعلى التعامل مع الحركة، رغم أنه ألغى الشروط التي كانت مفروضة على التعامل مع

وتحدث مشعل عن الرؤية األميركية الجديدة لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، غير أنه لم يقدم 
تفاصيل في هذه النقطة، كما تناول موضوع الحوار الوطني الفلسطيني، والجهود المصرية إلنهاء حالة 

يس جهاز المخابرات المصرية، االنقسام في الصف الفلسطيني، ولقائه مع الوزير عمر سليمان رئ
والخالف بين حركتي فتح وحماس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأسباب تعطيل صفقة تبادل األسرى 

 .والموقف في الجانب اإلسرائيلي
 :وفي ما يلي نص الحوار

 
 ما رأيك في خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في القاهرة مؤخرا؟* 

فقد . ا تكلم لغة جديدة عن لغة اإلدارة األميركية السابقة برئاسة جورج بوشـ مما ال شك فيه أن أوبام
صاغ خطابه بطريقة ذكية، ولكن العبرة ليست فقط في اللغة ولكن في التطبيق على األرض، ونحن 
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كفلسطينيين وكعرب ننتظر منه تطبيق السياسات التي أعلنها على األرض خاصة فيما يتعلق بالصراع 
 .ائيليالعربي اإلسر

فعلى صعيد لغة خطابه نالحظ أن أوباما تجاهل الحرب اإلسرائيلية البشعة على قطاع غزة وجرائم 
االحتالل في الضفة الغربية، خاصة أن ما يرتكبه العدو من ممارسات في الضفة الغربية يتعلق بتهويد 

وتجاهل . ر إلى آخرهومصادرة األراضي وهدم البيوت والحواجز التي تقطع أوصال الضفة وبناء الجدا
أوباما الحديث عن موضوع االستيطان وحصار غزة وهذه جريمة إنسانية، وإغالق المعابر واإلعمار، 

» ال نريد أن نفرض رؤيتنا على اآلخرين«كما أن أوباما تحدث عن الديمقراطية وهذا شيء جيد فهو يقول
تون ليؤسس سلطة قمعية ضد شعبنا ولكن على األرض أوباما فرض على الفلسطينيين الجنرال كيث داي

 .في الضفة الغربية وهذا تناقض واضح
وحمل حديث أوباما عن حماس لغة جديدة، نأمل أن تترجم إلى مواقف وسياسات على األرض وأن يلغي 
االشتراطات في التعامل مع حماس فهو يقول إنه يفتح صفحة جديدة مع المنطقة والحوار مع اإليرانيين 

 سبقة والسوريين، فلماذا يضع شروطا على حماس؟من دون شروط م
أما حديثه عن المقاومة فقد تجنب أوباما وصفها باإلرهاب، ولكن الخطأ في تشبيهه الحالة الفلسطينية 
بحالة الزنوج في أميركا أو الوضع في جنوب أفريقيا فنحن في فلسطين أمام حالة احتالل واالحتالل 

واثيق واألعراف والقوانين الدولية ككل الحاالت في التاريخ، أما في يجب أن يقاوم بالسالح في كل الم
حالة الزنوج في الواليات المتحدة فهم كانوا يناضلون من أجل الحقوق المدنية، وهناك فرق كبير في 
الحالتين، أما التدليل على رأيه باستشهاده بالوضع في جنوب إفريقيا فهو تشبيه خاطئ ألنه في جنوب 

 .ارسوا المقاومة المسلحة كما مارسوا السياسةأفريقيا م
 

 ما تعليقك؟.. أوباما قال إن القدس مدينة مفتوحة يعيش فيها أبناء النبي إبراهيم* 
ـ هذا المصطلح تم استخدامه في السابق من سياسيين كثيرين، ولكنه ال يكفي للتعبير عن الحق 

يرات لتمييع هذا الموضوع الحيوي والسيادة الفلسطيني فهذا الخلط يقصد به تمييع األمور فأي تعب
 .الفلسطينية على القدس يناقض حق الشعب الفلسطيني

 
 كيف تقرأ طرح أوباما لمفهوم الدولة الفلسطينية في خطابه؟* 

ـ الدولة الفلسطينية من النقاط الغامضة في خطاب أوباما فهو لم يحدد مفهوم الدولة الفلسطينية بالنسبة 
والعاصمة وحق العودة واإلطار الزمني الذي ستقام فيه، وهي نقاط جوهرية وبالتالي لألرض والحدود 

نحن نقول إن اللغة جديدة وجميلة قياسا باإلدارة السابقة ولكن العبرة بتغيير السياسات على األرض فهو 
 .غير اللغة عن حماس ولكنه أبقى الشروط وهذا موقف خاطئ ال يمكن أن نخضع له

 
ماذا دار في مباحثاتكم مع الوزير .. صر جاءت بعد فترة طويلة من آخر زيارة لكم للقاهرةزيارتكم لم* 

 عمر سليمان؟
ـ أوال زيارتي لمصر على رأس وفد من حماس جاء بناء على دعوة كريمة من الوزير عمر سليمان 

 الوزير عمر وال شك أن هذه الدعوة واللقاء مع. ، ونحن رحبنا بها)رئيس جهاز المخابرات المصرية(
وأكدنا أننا أيضا . سليمان ومساعديه عكس الحرص المصري على تذليل العقبات أمام المصالحة

حريصون على إنجاح المصالحة وإنجاح الجهود المصرية، لكننا سلطنا أضواء مكثفة على العقبة الكئود 
) سالم( البشعة لحكومة التي تعيق المصالحة بل تعطل الجهود المصرية ذاتها، وهي الممارسات القمعية

فياض وأجهزتها األمنية بمظلة السيد محمود عباس تحت إشراف الجنرال دايتون في الضفة الغربية، 
وهذا ال يمكن السكوت عليه وقد أخذ هذا الموضوع قسطا كبيرا من اللقاء، ألن ما ينفذ في الضفة الغربية 

انطالقا من محاولة تجريم المقاومة وإخراجها هو حملة على المقاومة وسالح المقاومة من كل الفصائل 
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عن القانون بذريعة التزامات السلطة بنجاة اإلسرائيليين تنفيذا لخريطة الطريق، وهذا منطق مرفوض من 
حيث المبدأ، ألنه ال يجوز إخضاع الحقوق الوطنية وحق مقاومة االحتالل اللتزامات مع العدو المحتل 

ل أن تطبق السلطة التزاماتها في خارطة الطريق والطرف اإلسرائيلي ال وأيضا بالمنطق السياسي ال يعق
 .يفعل ذلك رغم رفضنا لخارطة الطريق جملة وتفصيال

إن السلطة الفلسطينية تفعل تجاه حماس شيئا آخر غير الحملة على المقاومة وهي حملة على حماس في 
سية والعسكرية ومالحقة أموال األيتام وأسر بنيتها االجتماعية ومؤسساتها وقياداتها التنظيمية والسيا

وهذا غير مقبول جملة وتفصيال، وقلنا إن هذه .. الشهداء والمعتقلين وهذه محاولة الستئصال الحركة
وفي المقابل وجدنا حرصا واهتماما من الوزير عمر .. عقبة أخرى ستعطل جهود المصالحة إذا لم تعالج

 .أن ننجح في األيام القادمة في ذلكسليمان في تذليل هذه العقبة ونأمل 
 

 هل يوجد لدى الجانب المصري جواب أو رد أو تعليق على ما جرى من اشتباكات في قلقيلية؟* 
وكان لدى .. ـ كان هناك تجاوب ومرونة من الوزير سليمان فيما طرحناه ووعد بمعالجة الموضوع

إلى توفير األجواء أمام إنجاح الحوار حماس أيضا مرونة حول هذا الموضوع وزيارة وفد حماس تهدف 
ووجدنا جدية في الموقف المصري والتدخل والمتابعة المصرية لهذه العقبة التي تحدثنا .. وإزالة العقبات

 .عنها
 

 ما هي اإلجراءات التي اتفق عليها لتطويق هذه األحداث؟* 
بية وغزة لمعالجة الموضوعات ـ اتفقنا في جلسات الحوار السابقة على تشكيل لجنتين في الضفة الغر

واتفقنا أيضا على البدء فورا في عمل هذه اللجان ولكن الطرف . األمنية وأي مشكالت تنجم بين الطرفين
 .، لم يتحرك ونحن سنتابع األمر ألن معالجة هذا الموضوع هو معيار النجاح)فتح(الثاني 

 
 الل السالم في المنطقة؟هل طرح الوزير عمر سليمان عليكم الرؤية األميركية إلح* 

لقد طرح الوزير عمر سليمان علينا الرؤية األميركية إلدارة أوباما، وما سمعه الوزير عمر .. ـ نعم
سليمان في زيارته إلى واشنطن من األميركيين، ونحن أكدنا أن هناك لغة جديدة ولكن ننتظر السياسات 

في المقابل نحن حريصون على التعاون مع أي على األرض، وبالتالي نحن نحكم على تغيير السياسات و
فرصة حقيقية فنحن سنتعامل بإيجابية مع أي جهد دولي وإقليمي يصل إلى حل منصف ينهي االحتالل 
اإلسرائيلي وإنجاز حقوقه الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين 

 .ية على األرض وعلى المعابر واألجواءوإزالة المستوطنات والسيادة الحقيق
إن الرؤية األميركية كما أبلغنا بها الوزير عمر سليمان ترتكز على نقطتين األولى حول الدولة الفلسطينية 
والثانية الضغط تجاه االستيطان ونحن سنراقب السلوك األميركي وكيفية التعامل مع السلوك اإلسرائيلي 

  .الستيطانالذي حتى اآلن لم يتوقف عن ا
 

 المقبل؟) تموز( يوليو 7هل أنتم على استعداد للتجاوب مع الجهود المصرية إلعالن إنهاء االنقسام في * 
ـ باختصار نحن سنتجاوب مع الجهود المصرية إلنجاح الحوار ونحن في انتظار تذليل العقبة الصعبة 

ونأمل في أن ننجح . إلزالة هذه العقبةفي الضفة الغربية واتفقنا مع اإلخوة في مصر على متابعة الجهود 
على التصعيد األمني في الضفة ) فتح(ألن ذلك ينجِح المصالحة ونحن نعتبر أن إصرار الطرف اآلخر 

 .ضد حماس بصورة عامة هذا معناه رسالة تعطيل للمصالحة والجهود المصرية للمصالحة
 

 خابات والقوات المشتركة واللجنة الفصائلية؟هل تم بحث القضايا العالقة في الحوار وهي قانون االنت* 
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ـ لقد جرى الحديث عن كل هذه القضايا مع الوزير عمر سليمان وحماس تبدي إيجابية عالية أمام هذه 
الموضوعات، والمهم أن تذلل عقبة اإلجراءات األمنية في الضفة الغربية ألنها ستخلق أجواء إيجابية 

 .ي الملفات األخرى ونستطيع أن نصل إلى مقاربات فيهاتسمح بتسوية الخالفات التي تبقت ف
 

هل هناك ضمانة في حال نجاح فتح في االنتخابات أو أي فصيل آخر أن تسلم حماس لها قطاع غزة * 
 والعكس؟

ـ باختصار غزة ليست ملكا لحماس، والضفة ليست ملكا لفتح، فاألرض الفلسطينية ملك للشعب 
ونحن في حماس سنحترم نتائج أي انتخابات نزيهة، ويجب .. ة الديمقراطيةالفلسطيني فنحن ارتضينا اللعب

أن توضع عشرة خطوط تحت انتخابات نزيهة، ونحن سنحترم نتائجها سواء كانت لنا أو لغيرنا، فحماس 
ال تخشى من االحتكام للشعب الفلسطيني وحماس تثق في نفسها وتعرف رصيدها الحقيقي لدى الشعب 

. عبة الديمقراطية تقضي بأن ترتضي كل األطراف بنتائج االنتخابات ما دامت نزيهةالفلسطيني، والل
وليس من حقنا وال من حق فتح أو أي طرف أال يقبل بنتائج االنتخابات وهذا ينطبق علينا جميعا، ومن 

وتكامل فالساحة الفلسطينية البد فيها من تعاون .. قال إن نتائج االنتخابات تعني أن يقصي أحد، اآلخر؟
وشراكة وطنية ولكن اللعبة الديمقراطية هي المعيار الذي نحتكم إليه سواء في إطار السلطة أو في إطار 
منظمة التحرير، فالبد أن تكون الديمقراطية هي الحكم في ترتيب إعادة الدماء لمنظمة التحرير 

 .الفلسطينية
 

 ة؟ما رأيك في قول نتنياهو بأنه يقبل بدولة فلسطينية مؤقت* 
ـ نحن نرفض ذلك، الذي يحسم األمور ليس نتنياهو، ولن نقبل إال ما يرضينا وما يرضينا هو تحرير 

، وعاصمتها القدس وتكون سيادتها 1967أرضنا وإقامة دولة فلسطينية ذات سياسة حقيقة على حدود عام 
 .كاملة على األرض والسماء والحدود وعودة الالجئين وإزالة المستوطنات

 
 حدثتم مع مصر عن فتح معبر رفح؟هل ت* 

ـ هذا موضوع أثرناه ألن استمرار اإلغالق وتأخير إعادة اإلعمار موضوع ال يمكن السكوت عليه وال 
صحيح أن المصالحة تساعد على التوصل لحلول سريعة ولكن هذه .. يجب أن نربطه بأي موضوع آخر

 .ضرورات لشعبنا في قطاع غزة ينبغي عدم تأخيرها
 

 ما تعليقكم؟» ظاهرة جئتم في الوضع الدولي الظالم والتوقيت الصعب« من قال إنكم هناك* 
ـ من قال ذلك له كل االحترام، ونحن جئنا في الزمن الصعب، وال توجد هناك مرحلة سهلة والحقوق 

 .تنتزع وال نتوقعها من أحد ونحن سنفرض رؤيتنا
 

 هل أنتم نادمون على توليكم السلطة؟* 
نادمين على خوض هذه التجربة ألنها كانت مطلبا شعبيا بسبب فساد السلطة التي أرهقت ـ نحن لسنا 

الشعب الفلسطيني، وأي حركة جادة يجب أن تمزج بين المقاومة والسياسة وتتحمل مسؤولياتها، فما 
جرى في السنوات الثالث الماضية لم يخلق العلة ولكنه كشف العلة، فهي كانت قائمة ونجاح حماس في 

 .معترك السلطة كشفها
 

 فتح تتهمكم بأنكم تمنعون إطالق الصواريخ على إسرائيل؟* 
ـ نحن ال نصادر حق أحد في مقاومة االحتالل في الضفة الغربية وغزة ولكننا نسعى إلى التوافق 
الوطني إلدارة هذه المقاومة خاصة بعد معركة غزة الصعبة التي ارتكبت فيها إسرائيل كل المجازر وكل 
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البعض أراد أن يزايد علينا واللعب على .. لفظائع وبالتالي نحن نحافظ على حق المقاومة وحق شعبناا
قصة مقدسة للمقاومة لتحقيق أغراض أخرى إلرباك الوضع في غزة، أما في الضفة فهو شيء آخر 

 .فهناك مجزرة بحق المقاومة من جميع الفصائل هذا هو الفرق
 

  ألسرى مع إسرائيل حتى اآلن؟ما الذي عطل صفقة تبادل ا* 
الذي عطل جهود صفقة تبادل األسرى والوساطة المصرية هو الطرف اإلسرائيلي ألنه يريد استعادة 

شاليط بأبخس األثمان ونحن ال نقبل إال أن يفرج العدو عن العدد والنوعية التي ) الجندي األسير جلعاد(
 .طلبناها من أسرانا وأسيراتنا

» الحياة«مشعل أكد لـ ، أن جيهان الحسيني، عن مراسلتها القاهرة من 11/6/2009 الحياة، وأضافت
حرص حركته على إنجاح مساعي القاهرة لتحقيق مصالحة فلسطينية، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق 

من اعتقاالت بحق كوادر » معالجة ما يجري في الضفة الغربية«إلنهاء االنقسام ليس وارداً قبل 
  .»حماس«

هناك جهوداً حقيقية إقليمية «ا إذا كان في نيته اإلعالن قريباً عن استراتيجية جديدة للحركة، قال إن وعم
ودولية تبذل لحل القضية، والحركة في كل مرحلة لها رؤيتها طبقاً لهذه المرحلة وما يالئمها، لكن حتى 

  .»الحركةاآلن ليس هناك تغير حقيقي ملموس على األرض يستدعي تغيير استراتيجية 
ال «: ورداً على سؤال عن كيفية معالجة عقدة تشكيل حكومة الوحدة وموقفها من االتفاقات السابقة، قال

أريد الخوض في التفاصيل، وما يجري في حواراتنا المغلقة واجتماعاتنا مع الوزير سليمان ال نتحدث 
  . »عن تفاصيله عبر اإلعالم

ستعدة للتنازل عن السيطرة على غزة في حال خسرت عما إذا كانت حركته م» الحياة«وسألته 
وال أحد يأخذ قطعة ويذهب . غزة ليست ملكاً لحماس، والضفة ليست ملكاً لفتح«: االنتخابات فيها، فأجاب
نحن ارتضينا اللعبة الديموقراطية ونحترم االنتخابات النزيهة، ولدينا ثقة في ... بها بعيداً عن شعبه
. » إلى الشعب الفلسطيني فهو شعب واع، وحماس تدرك جيداً رصيدها الحقيقي لديهأنفسنا، ودائماً نحتكم

نريد شراكة وتعاوناً . نتائج االنتخابات ال تعني أن يقصى اآلخر، فهذا أمر ال نقبل به«وأضاف أن 
  . »وتعامالً سوياً سواء في إطار السلطة أو المنظمة

انعكاسات سلبية الستمرار «إعمار غزة، محذراً من وشدد على ضرورة عدم الربط بين الحوار وإعادة 
إعادة اإلعمار من الضرورات وحاجة ... تأخير إعادة اإلعمار على الوضع الفلسطيني في شكل عام

  .»ملحة لشعبنا ينبغي أال تؤخر
  

  وقف شامل لالستيطانبلب اطوعباس ي ...ميتشل يطمئن الفلسطينيين إلى التزام حّل الدولتين .2
 األمريكيالمبعوث  أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 11/6/2009العربي، القدس نشرت 

 اإلدارةلعملية السالم في المنطقة جورج ميتشل نقل للرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس التزام 
 على تهاإقام، دون تحديد "إسرائيل" جانب إلى الدولة الفلسطينية بإقامة أوباما برئاسة باراك األمريكية
 ."القدس العربي" جزء منها وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية مطلعة لـأو 1967 المحتلة عام األراضي

 اجتماعه مع عباس كان شامال وصريحا، تم إن صائب عريقات .د قال ميتشل في مؤتمر مشترك معو
 هو تحقيق ضاف ان الحل الوحيد للصراعأو .فيه بحث كافة المواضيع التي تتعلق بعملية السالم

 الجانبين لديهما مسؤوليات في تنفيذ خطة خارطة الطريق، أن إلىطموحات الطرفين، في دولتين، مشيرا 
لدينا "وتابع قائال  . هي مصلحة مشتركة لكل طرف يهدف للسالموإنماوهي ليست فقط مسؤوليات 

 إلىكل سريع، والتوصل  للعودة بشاألجواءمسؤولية في تسريع عودة المفاوضات ولدينا مسؤوليات لخلق 
نحن اآلن نخوض مفاوضات جدية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، "، مضيفا "حل مبكر للمفاوضات
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ن الواليات المتحدة ملتزمة التزاما أكد أو ." في المنطقة للمساعدة في هذه المهمةأخرى أطرافومع 
وباما بأن الواليات أ الرئيس أقوالعلى ، مشددا األوسط حل شامل في منطقة الشرق إلىكامال بالتوصل 

 .المتحدة لن تدير ظهرها لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة
ن االجتماع كان أ عباس على - صائب عريقات للصحافيين عقب انتهاء لقاء ميتشل أوضحومن جهته 

مع المسؤولين ربعاء جراها األأ لعباس عن لقاءاته التي مريكي تقريراً حيث نقل المبعوث األصريحاً
 المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني للوصول التفاق بإطالقاإلسرائيليين لبحث السبل الكفيلة 

كد التزامنا بخطة خارطة الطريق، بما يشمل االلتزام بالسلطة أالرئيس " إنوقال عريقات  .سالم شامل
المتبادل بين الجانبين الفلسطيني لى وقف التحريض إ إضافةالواحدة والسالح الشرعي الواحد، 

نهاء إوضح عريقات بان عباس تحدث عن التزامه بعملية السالم، ومبدأ حل الدولتين وأو ."واإلسرائيلي
لى خط إ "إسرائيل"لى اتفاق سالم يضمن انسحاب إ، والوصول 1967االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 

  .في خارطة الطريق كما هو محدد 1967 يونيو /الرابع من حزيران
نحن من جانبنا التزاماتنا معروفة ومحددة وسنلتزم بها، وعلى الجانب اإلسرائيلي عدم : ضاف عريقاتأو

 إلى فنحن لسنا بحاجة التأخير تريد توظيف تكتيكات "إسرائيل" كانت إذااالكتفاء بالتصريحات، ولكن 
 إطالقانب الفلسطيني ليس ضد  الجأن إلى عريقات وأشار .انتظار حديث نتنياهو عن السالم

 نسمع بوضوح من نتنياهو هل يوافق على استئناف المفاوضات حول قضايا أننريد "المفاوضات، وقال 
  ."األطرافنحن بصدد تحديد التزامات كل .  واضحة وليس خطاباتإجابات ال، نريد أمالوضع النهائي 

لى الجانب اإلسرائيلي مسؤوليات، ولكن  علينا مسؤوليات وعإنوبين عريقات بأن عباس قال لميتشل 
، وان يقولوا للعالم من الذي ينفذ ومن األرض اللجنة الرباعية مسؤوليات التنفيذ على أعضاء على أيضا

 من يتحدث بجدية عن مبدأ حل الدولتين، يجب عليه إن لميتشل أيضاالرئيس قال "ضاف أو .الذي ال ينفذ
  ."ه ما يسمى النمو الطبيعي يفرض بجدية وقف االستيطان بما فيأن

 عريقات نفى نفياً أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 11/6/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 أن يكون ميتشل قد تطرق إلى موضوع تبادلية األراضي كما أوردت بعض وسائل اإلعالم قاطعاً
 .العالمية

الرئيس عباس قدم  إلى أن  محمد يونس،ام اهللار نقالً عن مراسلها في 11/6/2009الحياة، وأشارت 
 الئحة بمشاريع التوسع االستيطاني الجديدة للعام الحالي وبعدد عطاءات البناء الجديدة األميركيللمبعوث 

، وهو المشروع "E1" المعروف باسم مشروع "معالية ادوميم"في المستوطنات، وخرائط توسيع مستوطنة 
، ويعزل مدينة أخرى الضفة الغربية ووسطها من جهة وجنوبها من جهة الذي يعيق التواصل بين شمال

 في القدس "إسرائيل"القدس عن باقي مناطق الضفة، كما قدم له الئحة بأعداد البيوت التي هدمتها 
  . هدمأوامرالمحتلة، وأخرى بأعداد البيوت التي صدرت بحقها 

  
  األمريكيموقف تصريحات ميتشل تشير لوجود توازن جديد في ال: هنية .3

 األمريكين تصريحات المبعوث أ هنية رئيس الحكومة المقالة إسماعيل أعلن:  اشرف الهور-غزة 
مسؤولية الحرب على غزة وبناء المستوطنات، "إسرائيل"ل فيها لعملية السالم جورج ميتشل والتي حم 

ريحات نقلتها وكالة وقال هنية في تص. "مريكيتوازن جديد طرأ في الموقف األ" وجود إلىتشير 
 ميتشل بتحميل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة وبناء األمريكيهناك حديث من الممثل ") رامتان(

ن الجرائم اإلسرائيلية ألى إمريكي وربما يؤشر هذا توازن جديد في الموقف األ"ضاف أو ."المستوطنات
 ."مريكيةدارة األا بما في ذلك اإلو تجاوزهأالتي ارتكبت في غزة لم يعد احد قادرا على تغطيتها 

  11/6/2009القدس العربي، 
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  وقف االستيطان واالجتياحات يشكالن المدخل الضروري لحماية االلتزام بحل الدولتين: فياض .4
إن وقف كافة األنشطة االستيطانية، : "مسأ سالم فياض .قال رئيس الوزراء د": وفا"، "األيام "-رام اهللا 

منية اإلسرائيلية وخاصة وقف االجتياحات، يشكالن المدخل الضروري لحماية االلتزام وتغيير السياسة األ
بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 

 إلى ضرورة العمل باتفاقية المرور باإلضافة، 1967وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 
، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنعاش االقتصاد الفلسطيني من خالل 2005ة لعام والحرك

إزالة القيود على حركة األفراد والبضائع، وبما يشمل كذلك تشغيل الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة 
ستقباله وأضاف خالل ا .الغربية كمتطلب أساسي للنمو االقتصادي، وحماية وحدة األراضي الفلسطينية

إن تحقيق هذه المتطلبات تشكل : "، ستيفانيا كراكسي، نائب وزير الخارجية االيطاليأمسفي رام اهللا، 
  ". مستقبل عملية السالم، وحل الدولتينإلنقاذمعياراً أساسياً لنجاح الجهود الدولية المبذولة 

رو دعما لخزينة السلطة  مليون يو20 كراكسي رئيس الوزراء قرار ايطاليا تقديم أبلغتمن جهتها، 
معربة عن أملها "هناك فرصة للسالم في المنطقة، نأمل من الجميع االستفادة منها : "وقالت الوطنية،

  ".بتطوير العالقات االيطالية الفلسطينية، وضرورة تطوير القطاع الخاص الفلسطيني
 11/6/2009األيام، فلسطين، 

  
 ة بهدف وقف االعتقاالت بحق عناصر حماسالسلطة تنفي وصول وفد أمني مصري إلى الضف .5

، عدنان الضميري، علم المؤسسة  في الضفة الغربيةنفى الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية: غزة
وقال الضميري . األمنية بوصول وفد أمني مصري بهدف وقف االعتقاالت السياسية بحق عناصر حماس

 ."ال علم لنا بهذا الوفد": "الشرق األوسط"لـ
وكان علي بركة، أحد قياديي حماس في الخارج، قد قال إن مصر ستشكل لجانا أمنية وترسلها إلى 

 . الضفة لضمان خلو السجون في الضفة من المعتقلين السياسيين ووقف مالحقة كوادر حماس
 11/6/2009الشرق األوسط، 

  
  في الضفة" القسام"اصر األجهزة األمنية في مالحقة قيادات وعنعباس يدعم جهود ": الحياة" .6

 عباس يدعم جهود  محمود أن الرئيس"الحياة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  فتحي صباح-غزة 
األجهزة األمنية في مالحقة قيادات وعناصر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في مدن 

ضافت أن عباس يعتبر األمن وأ. "تكرار خطأ قطاع غزة"وقالت إن الرئيس يرفض في شدة . الضفة
، لكنه وصف خالل اجتماع قيادي عقده في رام اهللا أخيراً "مقدساً في الضفة، ويرفض في شدة العبث به"

  ."خطأ" في قلقيلية بأنه مقتل األجهزة األمنية عناصر كتائب القسا
  11/6/2009الحياة، 

  
 في سلفيت" التغيير واإلصالح"السلطة تعتقل مدير مكتب كتلة  أمن أجهزة .7

 قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتقلت صباح يوم األربعاء :نابلس
البرلمانية التابعة للحركة في سلفيت بشمال " التغيير واإلصالح"عز الدين فتاش مدير مكتب كتلة ) 10/6(

" األمن الوقائي"ة التابعة لجهاز وأوضحت الحركة أن عدداً من الجيبات والسيارات العسكري .الضفة
  .اعتقلت فتاش من منزله، وأثارت الرعب بين أهله وذويه

واستنكر نواب حماس في الضفة الغربية، في بيان أصدروه، هذا االعتقال، معتبرين أن ذلك يهدف إلى 
 على ،"اختطاف أي موظف في مكاتبهم هو اختطاف للنواب بالنيابة"الضغط على النواب، معتبرين أن 

وفي السياق ذاته؛ لفت النواب النظر إلى أن المنسق اإلعالمي لهم في مكتب الكتلة برام اهللا  .حد تعبيرهم
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المتواصل " الشبح"ال يزال يتعرض لـ" يوماً الصحفي مراد أبو البهاء، 50والمختطف منذ ما يزيد عن 
تهدف إلى وضع "لسياسية المستمرة وأكد النواب أن هذه االعتقاالت ا ".والتعذيب ومنع أهله من زيارته

سرعة إنهاء "، مناشدين المتحاورين في القاهرة والراعي المصري "العراقيل أمام المتحاورين في القاهرة
بات يشكل خطراً على المصلحة الفلسطينية بشكل عام وعلى "، مشيرين إلى أنه "ملف االعتقال السياسي

  ."خاصالنسيج االجتماعي في الضفة الغربية بشكل 
  10/6/2009 قدس برس،

  
 في مخيم طولكرم" القسام"تالحق مقاوماً من  قوات كبيرة من أجهزة السلطة .8

 قالت مصادر أمنية فلسطينية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية تشن منذ ساعات ظهر :طولكرم
عتقال مقاوم يعتقد أنه ينتمي عملية أمنية في مخيم طولكرم بشمال الضفة الغربية ال) 10/6(يوم األربعاء 

وأكد العميد مصباح البابا، قائد منطقة طولكرم في  .كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إلى
، "تستهدف بشكل خاص أحد المطلوبين ألجهزة األمن الفلسطينية منذ مدة"تصريح صحفي له، أن العملية 

  ".الخارج عن القانون"يتواجد بداخلها من وصفه بـمشيراً إلى أنها تأتي بعد أن تم اكتشاف أماكن 
مختلف أجهزة "في طولكرم أن " األمن الوقائي"من جانبه؛ أوضح العقيد إبراهيم أبو جزر، قائد جهاز 

، مؤكداً أن قادة األجهزة األمنية وعلى "األمن تشارك في العملية المستمرة العتقال الخارجين عن القانون
  .لهابعون مجريات العملية، حسب قورأسهم قائد المنطقة يت

  10/6/2009 قدس برس،
  

  األوروبيين بنظرائهم أسوةالحكومة المقالة تدعو البرلمانيين العرب للقيام بزيارة غزة  .9
 كسر إلىمس البرلمانيين العرب التخاذ خطوات تهدف أدعت الحكومة المقالة :  اشرف الهور-غزة 

، من خالل تنظيم زيارة لغزة على غرار تلك التي قام بها الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع
وقال حمدي شعت رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار في  .مسأ أول كبير أوروبيوفد برلماني 
لى قطاع إن البرلمانيين العرب مطالبون اليوم بتنظيم زيارة إ" نسخة منه "القدس العربي"تصريح تلقت 

ن أورأى شعث  ."خيرةن لالطالع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب األوروبييسوة بنظرائهم األأغزة 
 سيكون لها اثر كبير في دعم صمود المواطن الفلسطيني على "ن نظمتإ"زيارة البرلمانيين العرب 

رسالة قوة لحكوماتهم لتنفيذ قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار عن "نها ستكون ألى إ، الفتا "رضهأ
 أماملم يعد هناك مبرر "لى غزة، إوروبية كد شعث انه مع استمرار قدوم الوفود من الدول األأو ."القطاع

 إلىنقل الحقيقة كاملة "ودعا الوفود القادمة للقيام بـ. "البرلمانيين العرب لعدم تنظيم مثل هذه الزيارات
  ."العالم الخارجي وفضح الممارسات اإلسرائيلية المتواصلة

  11/6/2009القدس العربي، 
  

   خطه السياسيفتحعباس يعرض صفقة على معارضيه يضمن فيها تبني ": القدس العربي" .10
اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتماد خطه السياسي المعلـن اساسـا    :عمان ـ بسام البدارين 

الـذي  النعقاد المؤتمر الحركي السادس قبل موافقته على حضور اجتماع اللجنة المركزية لحركة فـتح               
  .يفترض ان يعقد اليوم الخميس في العاصمة االردنية عمان وبحضور جميع اعضاء اللجنة

بأن عباس وفي اتصاالت مكثفة جرت معه مؤخرا وافق         " القدس العربي "وابلغت مصادر فلسطينية مطلعة     
ـ                 اني على حضور اجتماع اللجنة المؤجل في عمان، كما وافق على ترتيب مصالحة بينه وبين القطب الث

في الحركة فاروق القدومي بشرط اساسي وهو عدم اعتراض الخط السياسي الـذي تقترحـه مؤسـسة                 
  .الرئاسة لعقد المؤتمر الحركي السادس داخل او خارج فلسطين خالل االسابيع القليلة المقبلة
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مـن  وابلغ الرئيس عباس شخصيات بارزة في الحركة من ضمنها ابو ماهر غنيم واحمد قريع بأن االول                 
تموز بالنسبة للرئاسة لم يعد موعدا مقدسا النعقاد المؤتمر الحركي، وهي اشارة تعنـي بـأن اتـصاالت        
االزمة في اللحظات االخيرة بين االقطاب تنجح في ترتيب المؤتمر الحركي على مقاس الرئاسـة حيـث             

ـ   ) يوليو(اعتبر مراقبون بأن تحديد عباس سابقا لالول من تموز           ؤتمر الـسادس هـو     موعدا النعقاد الم
  .مناورة تكتيكية لرسم المشهد الحركي في وضعه الحالي

 الـذين ينبغـي ان   األعضاءالن ) يوليو( المؤتمر في االول من تموز   إلقامةولم تعد الفرصة قائمة عمليا      
  .يحضروه لم يبلغوا بعد، والن المكان الذي سينعقد فيه لم يتحدد بعد بصورة نهائية

اع المركزية الحاسم في عمان اليوم الخميس بحضور جميع اعضاء اللجنة بمن فيهم             ويتوقع ان ينعقد اجتم   
عباس الذي وافق على مصالحة مشروطة توسط بها ابو ماهر غنيم مع فاروق القدومي الموجود بـدوره                 

  .في عمان منذ ثالثة ايام
الكف عن ابـداء   لحضور اجتماع عمان برفقة القدومي وهي        أساسيةوعلم بأن عباس وضع ثالثة شروط       

التحفظات العلنية التي يطرحها االخير على الخط السياسي للرئيس عبـاس، وضـمان موافقـة اللجنـة                 
المركزية بجميع اعضائها على البرنامج السياسي للرئيس، ووقـف النـشاطات واالتـصاالت المعاديـة               

وقف المؤتمرات الـصحافية    للرئاسة وبرنامجها التي يقوم بها القدومي مع سورية وايران تحديدا، وكذلك            
  .والتعميمات والمذكرات التي يصدرها األخير تحت عنوان الشغب على الرئيس

ومن الواضح ان القدومي وافق مبدئيا على هذه الشروط بعدما عجزت اللجنـة المركزيـة عـن عقـد                   
نيم رفاقـه  حيث ابلغ ابو ماهر غ) يونيو(اجتماعها الذي كانت قد اعلنت عنه في االول من شهر حزيران      

  .من قدامى الحركة بأن اي اجتماع للمركزية بدون عباس لن يكون منتجا
ولوحظ بأن اللجنة المركزية فشلت في عقد اجتماعها منفردة ولم تتخذ اي اجراء او موقف بعد اعالنهـا                  

لبحـث مكـان    ) يونيو(الماضي عن عقد اجتماع لها في االول من حزيران          ) مايو(رسميا منتصف ايار    
  .ن انعقاد المؤتمر الحركيوزما

ويبدو ان التنازالت التي قدمتها اللجنة المركزية للرئيس عباس نجحت في ترطيب االجواء بينـه وبـين                 
القدومي اوال، وفي التمهيد ثانيا لعقد اجتماع عمان بعدما بات مرجحا تنازل عباس عن موقفه القاضـي                 

  .في الداخل الفلسطينيو) يوليو(بعقد المؤتمر السادس للحركة في اول تموز 
وفي السياق قدم عباس النضاج هذا الترتيب تنازلين تمثال في موافقته على عقد المؤتمر الحركـي فـي                  
الداخل والخارج معا عن طريق كونفرنس عبر الفيديو للمشاركين في الخارج، وتمثل التنازل الثاني فـي                

 من قادة الحركة اعضاء في اللجنة المركزية        تقديمه ضمانات شخصية بتجديد انتخاب وبالتالي بقاء ثالثة       
  .وتبني التجديد لهم في الداخل وهم ابو ماهر غنيم ومحمد جهاد وفاروق القدومي

 11/6/2009القدس العربي، 
  

   الت للضفة إلنهاء االعتقامنياًأ  وسترسل وفداً"ترتيبات جديدة" مصر وضعت أنحماس تؤكد  .11
من قبل مصر تضمن الضغط على " تطمينات"امس انها تلقت اعلنت حركة حماس  :غزة ـ اشرف الهور 

السلطة الفلسطينية في رام اهللا، لوقف مالحقة نشطاء الحركة هناك، وذكرت ان لجنـة امنيـة مـصرية                  
ستصل الضفة لضمان تنفيذ الوعد، في وقت قالت فيه فتح ان وصول الوفد االمني يحتاج الى توقيع اتفاق                  

ت مستقلة في غزة خيمة اعتصام لدعم جهـود مـصر الراميـة النهـاء          ينهي الخالف، واقامت شخصيا   
  .الخالف

ان وفد حركته القيادي الـذي التقـى        " القدس العربي "وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس لـ         
سمع لغة مصرية جديدة وقوية للضغط على ابـو مـازن           "اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية       

  ".ء الخالف الداخليوحركة فتح، النها
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وذكر ان مصر طلبت من وفد حماس العودة مجددا الستئناف الحوار، مشيرا الى ان حماس تنتظر نتائج                 
  .ملموسة من فتح على االرض، قبل اعطاء رد نهائي

واعرب برهوم عن امله في ان ينتهي الخالف الفلسطيني بتوقيع اتفاق نهائي الشهر المقبل، لكنه قـال ان            
  ".وط بتجاوب حركة فتح مع الجهود المصريةمن"االمر 

، مشيرا الى ان حماس طلبت من مصر انهـاء قـضية            "نحن في حماس سننتظر حتى يتم ذلك      "واضاف  
  .االعتقاالت التي تطول ناشطيها في الضفة، مؤكدا انه ال يمكن الوصول الى اتفاق دون انهاء هذا الملف

تفعيل اللجنة الميدانية بين فتح وحماس، في الضفة وغزة          "وكشف برهوم انه تم خالل اللقاء االتفاق على       
ال تمانع في وصول وفد امني مصري الى غـزة لمتابعـة هـذا       "، الفتا الى ان حماس      "باشراف مصري 

  ".االمر، حتى ينتهي ملف االعتقاالت السياسية
ه قال ان مـصر     ، لكن "بداية عالقات طيبة مع حماس    "وقال ان حماس تعتبر قدوم وفد امني مصري لغزة          
  .لم تطرح على حماس لغاية اللحظة ارسال هذا الوفد

قيام المسؤولين المصريين بوضع ترتيبات جديدة الستئناف       " القدس العربي "الى ذلك فقد كشف برهوم لـ       
الحوار، وقال انه حال بدء تنفيذ هذه الترتيبات ستتم دعوة اللجان الخمس التي تبحـث ملفـات الخـالف                   

  .لقاهرة، وتوقع ايضا برهوم ان يتم عقد لقاءات ثنائية مع فتح قبل انتهاء الشهر الجاريلالجتماع في ا
وفي السياق قال علي بركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان ان حركته تلقت طرحـا مـصريا                  

اكد على الجانـب العملـي      "واوضح بركة ان الجانب المصري      . ا خالل لقاء مشعل باللواء سليمان     جديد
  ".وعوده لوفد حركة حماس بشان اللجان االمنية والترتيبات التي تمنع مالحقة المطلوبينل

وبحسب المسؤول في حماس فقد ذكر ان حركته احست للمرة االولى عقب لقاء مشعل سليمان ان الجانب                 
  ".جاد في تحقيق المصالحة الفلسطينية"المصري 

  11/6/2009القدس العربي، 
  

   لعودة الحوار بين فتح وحماسأكثرعن تفاؤل أسفر   سليمانلقاء مشعل: نبيل شعث .12
 قال مسؤول رفيع في وفد فتح للحوار ان حركته مرتاحة لما نتج عن لقاء مشعل  :غزة ـ اشرف الهور 

التـي حـصلت عليهـا      " المعلومات المحدودة "سليمان، وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح ان          
  ".تبشر بالخير" الحركة 

ما حصلنا عليه من معلومات تشير الى ان االجتماع اسفر عن تفاؤل اكثر لعودة الحوار بين فـتح                  "ل  وقا
  ".وحماس من اجل حوار يجمع كل الفصائل، ويصل الى اتفاق خالل جلسة الحوار المقبلة

غرب مدينة  " الكتيبة"وفي مسعى لدعم جهود المصالحة اقامت شخصيات مستقلة خيمة اعتصام في ساحة             
ة، وقال الدكتور ياسر الوادية احد اعضاء وفد المستقلين في الحوار في مؤتمر صحافي امام الخيمـة                 غز

دعم الحوار الفلسطيني الداخلي الذي ترعاه مصر، اضافة الى المساهمة في كـسر  "ان هذه الفعالية هدفها    
  ".الحصار عن قطاع غزة

 مزيدا من الشرذمة والضياع، وان الوحـدة هـي          ال تحتمل "واشار الى ان العالقات الداخلية الفلسطينية       
  ".الخيار االستراتيجي للفلسطينيين، رغم اختالف البرامج والرؤى السياسية

من جهته دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر لترجمة الجهود االيجابية التي تجـري                
لموسة من اجل التوصل الى اتفاق فلسطيني       خطوات م "في القاهرة من اجل المصالحة وانهاء االنقسام الى         

  ".القادم يطوي الصفحة السوداء) يوليو(في تموز 
  11/6/2009القدس العربي، 
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  تفاق االالوفد األمني المصري لن يصل إلى غزة إال بعد  وحوار القاهرة لم يتوقف: أبو النجا .13
الحوار الوطني ما زالت كمـا هـي،   أكد إبراهيم أبو النجا، القيادي في حركة فتح على أن جلسات      : غزة

ولم يتم إبالغ أية جهة بوقف الحوار، مشددا على أن الوفد األمني المصري لن يصل إلى غزة إال بعـد                    
نسخة منه، أن وصول الوفد     " السبيل"وأوضح في تصريح صحفي وصل       .التوصل إلى اتفاق وطني عام    

أن الوفد األمني المصري لن يأتي بدون       سيكون ضمن خطة واتفاق بعد حوار وطني شامل، مشددا على           
سيأتون للمساعدة في هيكلية األجهزة األمنية بعد التوصل إلـى اتفـاق            ) الوفد األمني (هم  : "اتفاق، وقال 

ولفت إلى أن مشاركة عربية رمزية ستكون ضمن الوفد األمني المصري الذي يـشرف علـى                 ".بشأنها
قب على أنباء تحدثت عن قرب وصول وفد أمني مصري إلى           وكان أبو النجا يع    .هيكلية األجهزة األمنية  

  .غزة للتنسيق بين حركتي فتح وحماس
  11/6/2009السبيل، األردن، 

  
  "غير مقنعة"رواية السلطة عن أحداث قلقيلية ": حزب الشعب" .14

ضرورة التفريق بين "بسام الصالحي على " حزب الشعب"شدد األمين العام لـ :  فتحي صباح-غزة 
غير "، واصفاً رواية السلطة عن أحداث قلقيلية بأنها "مة وسالحها وتخزين السالح لضرب السلطةالمقاو
  ". مقنعة

" الديموقراطية"عبدالرحيم ملوح وعضو المكتب السياسي لـ " الشعبية"وحذا حذوه نائب األمين العام لـ 
". عوبة األوضاع الداخليةما حصل في قلقيلية فاقم األزمة، وزاد من ص"وقال ملوح إن . تيسير خالد

واتفق خالد مع ملوح على ". التفريق بين سالح المقاومة، وممارسات تضر بأمن المواطن"وطالب بـ 
ضرورة معالجة الموضوع سياسياً ال أمنياً، وأن يؤخذ في االعتبار تأثير هذه األحداث على الرأي العام "

  ".الفلسطيني
  11/6/2009الحياة، 

  
   الفلسطينيينإطالق حوار فلسطيني لبناني يبحث تحسين حياة الالجئيناتفاق على : حمدان .15

تابع الالجئون الفلسطينيون في لبنان االنتخابات اللبنانية والنتائج التـي أسـفرت            : عبد اهللا آدم   -بيروت  
ال "اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة سهيل الناطور في حـديث للجزيـرة نـت أن                 ف .عنها كمراقبين 

تستخدم عنصريا ضد الفلسطينيين من أجل منعهم من حق العمل والتملك ومنع حتى تجديد البناء             " للتوطين
مطلوب من الذين يقولون ال للتوطين أن يقولوا نعـم لحـق العـودة              "وأضاف  . بالمخيمات على حد قوله   

سـقط  " لتوطينال ل "بكلمة  " تاجر"، مشيرا إلى أن مرشحا لم يسمه        "ويناضلوا مع الفلسطينيين من أجل ذلك     
  .في االنتخابات

هناك اتفاقا على إطالق حـوار فلـسطيني   "حماس في لبنان أسامة حمدان أن  من جهته يرى ممثل حركة 
لبناني يبحث إعادة صياغة عالقات الجانبين وتحسين حياة الالجئين بجانب معالجـة القـضايا الـسياسية                

موضوع سالح المخيمات أحد الملفات الحساسة فـي        ويمثل  ". واإلنسانية واالجتماعية والقانونية واألمنية   
وقت تدعو فيه النخبة السياسية الحاكمة إلى وضع كل السالح في يد الدولة اللبنانية بما في ذلـك سـالح                    

  .هذه المخيمات
يجـب أن نكـون     "وبشأن قضية التوطين التي كانت ضمن برامج المرشحين، قال حمدان للجزيرة نـت              

د تجاوزنا القلق بموضوع التوطين ووصلنا لتفاهم واضح أن كالنا يرفضه مثلمـا             كفلسطينيين ولبنانيين ق  
  ".نرفض إسقاط حق العودة
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والمدخل لذلك هو فرض توطين الالجئين حيث هم        "ويؤكد أن هناك محاولة إسرائيلية إلسقاط حق العودة         
رائيلي والداعمين لـه ال     سواء في األردن أو سوريا أو لبنان، لذلك يجب أن يكون القلق من الموقف اإلس              

  ".أن يكون قلقا ذاتيا ومن بعضنا
ويتفق حمدان والناطور على أن المطالب الفلسطينية في لبنان تركـز علـى تحـسين حيـاة الالجئـين                   
الفلسطينيين، مع التأكيد على أنهم ليسوا طرفا في المعادلة السياسية الداخلية في لبنان أو أن لديهم رغبـة                  

  .سطينفي وطن بديل عن فل
  10/6/2009الجزيرة نت، 

  
   تتهم السلطة باعتقال أحد قادتها بهدف عرقلة جهود مصر إلنجاح الحوارحماس .16

حركة حماس اتهمت  أمس األجهزة      ، أن   غزةمراسها من   فتحي صباح    عن،  11/6/2009الحياة،  ذكرت  
يادة السياسية للحركة الدكتور    عضو الق األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باقتحام منزل          

رداً فورياً وسريعاً من قبل حركـة فـتح علـى           " ومحاولة اعتقاله، واعتبرت ذلك      محمد غزال في نابلس   
  ".الجهود المصرية المبذولة في اتجاه استمرار الحوار وضمان نجاحه وإنهاء االنقسام

 الدكتور محمد غزال يعكس النيات هذا االعتداء على منزل"فوزي برهوم إن " حماس"وقال الناطق باسم 
الحقيقية لحركة فتح التي ال تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق معها طالما أنها أسيرة اإلمالءات اإلسرائيلية 

طالبنا مصر بإنهاء : "وأضاف. ، في اشارة إلى المنسق األمني األميركي الجنرال كيث دايتون"والدايتونية
رئيس (عباس و ) الرئيس محمود( واجتثاث لها على أيدي قوات ما يجري في الضفة من تصفية لحماس

  ". فياض لتهيئة األجواء الستمرار الحوار) الحكومة سالم
قالت ذكـرت أن حملـة        في حركة حماس   اًمصادر، أن   نابلس  من  ،10/6/2009قدس برس،   وأضافت  

فـي الـضفة    " حماس"حركة  الشيخ تيسير عمران القيادي البارز في       : االعتقاالت األخيرة شملت كالً من    
الغربية وعضو القيادة السياسية فيها، الدكتور خضر سوندك المحاضر في كلية الـشريعة فـي جامعـة                 

واألسير في سجون   " حماس"زوجة القيادي في حركة     ،  النجاح الوطنية، المهندس وجيه أبو عيدة وزوجته      
رئـيس  (، عمر اشـتية     )دية نابلس عضو مجلس بل  (االحتالل الشيخ ماهر الخراز، المهندس عنان غزال        

  ).مجلس قروي تل جنوب نابلس، وأحد مبعدي مرج الزهور
  

  فتح تتهم حكومة هنية بشن حملة اعتقاالت لعناصرها في غزة .17
واصلت حركتا فتح وحماس تبادل االتهامات بشان قيام اجهزة االمن في الـضفة   :غزة ـ اشرف الهور 

ة الخاضعة لسيطرة االخيرة بشن حمـالت اعتقـاالت فـي           الغربية الخاضعة لسيطرة االولى، وفي غز     
  .صفوف ناشطيها

وقالت فتح ان اجهزة االمن في غزة اعتقلت خمسة من ناشطيها من بلدة بيت حـانون شـمال القطـاع،                    
ال تـزال تواصـل     "واعلنت فتح ايضا يوم امس ان اجهزة االمن في غزة           . واقتادتهم لجهة غير معلومة   

  ".بمدينة رفح لليوم السادس على التوالي من كوادرها 29اختطاف 
 6 من انصارها هناك بينهم      19من جهتها قالت حركة حماس ان اجهزة االمن في الضفة الغربية اعتقلت             

  .اسرى محررون ورئيس مجلس قروي، وعضو في مجلس بلدي
  11/6/2009القدس العربي، 

  
  وسنتعامل معه بالطريقة المناسبةالضفة تهديد مباشر لحياتهمبمحاولة اعتقال قادتنا : القسام .18

 أن محاولة اعتقال أحد ،نسخة منه" قدس برس"، في تصريح لها، وصل "كتائب القسام"اعتبرت : غزة
تهديد "بشمال الضفة الغربية هي   في طولكرم]عضو القيادة السياسية للحركة الدكتور محمد غزال[قادتها 
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سنتعامل مع هذا التهديد بالطريقة التي نراها "، محذرة "مباشر لحياة أحد قادة ومطاردي كتائب القسام
، على "أن يتجرؤوا على المقاومين) في إشارة إلى أجهزة أمن السلطة(مناسبة، ولن نسمح ألزالم دايتون 

لقد نصحنا عناصر هذه األجهزة األمنية مراراً بالعودة إلى شعبهم "وأوضحت الكتائب  .حد تعبيرها
: رسالة إلى مقاتليها في الضفة قالت فيها" كتائب القسام"ووجهت  ".تمرد عليهاورفض أوامر قادتهم وال

، فال فرق إن كانت هذه المالحقة من االحتالل أو من عمالئه، ..أيها المجاهدون اصبروا وصابروا"
  ".فاثبتوا وإياكم أن تعطوا في دينكم الدنية

 10/6/2009قدس برس، 
  

   ين سياسيين في الضفة لعرقلة الحوار حماس تزعم أن لها معتقل: الزعارير .19
فهمي الزعارير االتهامات التي وجهتها حماس لهم باتخاذ " فتح"رفض المتحدث باسم حركة : رام اهللا

الحوار شعارا للتغطية على عملية االستئصال األمنية التي تقودها أجهزة أمن السلطة، واعتبرت ذلك 
 الوطني للحفاظ على ما تم في قطاع غزة باعتباره انجازا اتهاما باطال هدفه فقط عرقلة جهود الحوار

  .يجب المراكمة عليه
بتعمد خلط األوراق بين أجهزة أمن " حماس"حركة " قدس برس"واتهم الزعارير في تصريحات خاصة لـ

ودعا الزعارير إلى تشكيل لجنة مخولة وفق حوارات القاهرة تدرس الوضع القائم  ".فتح"السلطة وحركة 
    . من الضفة والقطاع بشأن اتهامات االعتقال السياسيفي كل

  10/6/2009قدس برس، 
  

  خطاب نتنياهو يتضمن مفاجآت وحل الدولتين: "يديعوت" .20
، الصادرة صباح أمس، صفحتها الرئيسية "يديعوت أحرونوت"عنونت صحيفة : عبد القادر فارس -غزة 

وتوقعت الصحيفة أن يعلن نتنياهو في . و وأوباما، بين نتنياه"محادثة مصالحة"باإلشارة إلى ما أسمته 
خطابه، األحد المقبل، عن موافقته على مبدأ حل الدولتين، وذلك استنادا إلى مقربين منه، الذين يتوقعون 

وتحت العنوان . أن يكون الخطاب مفاجئا، ويؤكد على أن العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة قوية
 أن الرئيس األمريكي، قال لنتنياهو بأنه ينتظر خطابه السياسي باهتمام كبير، الرئيسي كتبت الصحيفة

وتابعت، إن مقربين من نتنياهو . وذلك في أول حديث لهما منذ لقائهما الشهر الماضي في واشنطن
 .يقولون إن األخير سوف يلقي خطابا مفاجئا، يؤكد على العالقات المنسقة بين إسرائيل والواليات المتحدة

وفي تفاصيل النبأ نقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم، إن األمريكيين أدركوا أنهم ذهبوا بعيدا، 
  .وأنه في نهاية المطاف فإن نتنياهو هو الشريك

  11/6/2009عكاظ، 
  

  يأمر الجيش بالرد على المقاومة في غزة" اإلسرائيلي"مجلس الحرب  .21
كل "المصغر، الذي اجتمع أمس الجيش بأن يرد على " رائيلياالس"أمر مجلس الوزراء االمني : أ.ب.د

على هجوم تم شنه االثنين " إسرائيلي"من قطاع غزة، مما يثير احتمال رد انتقامي " انشطة المقاومة
   .استهدف خالله المقاومون معبرا حدوديا شرق مدينة غزة

  11/6/2009الخليج، 
  

  ائيلية لتجاهلها البناء االستيطاني غير المرخصرئيسة المحكمة العليا تنتقد الحكومات اإلسر .22
انتقدت رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش التي بشدة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة : الناصرة

  ".عدم فعل شيء مع البناء غير المرخص في البؤر االستيطانية العشوائية"على 
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اإلسرائيلية بإصدار أوامر للحكومة " سالم اآلن"ة وقالت القاضية في معرض ردها على التماس لحرك
 مبنى متنقال في بؤرتين استيطانيتين 12اإلسرائيلية بتنفيذ أوامر سابقة أصدرتها المحكمة بهدم 

على ... نسمع منذ سنوات عن أوامر هدم المباني غير القانونية، لكن شيئاً ال يحصل: "عشوائيتين
  ". الحكومة احترام القانون

محامي الحركة السالمية ميخائيل سفراد أن عددا من المباني أقيم على أراض فلسطينية بملكية واوضح 
وأضاف أنه عندما قدمت الحركة االلتماس قبل أربع ". وعلى الحكومة هدمها لكنها ال تفعل"خاصة 

  . سنوات، لم تكن المباني مأهولة، لكنها باتت مأهولة اليوم رغم أنها أقيمت بال ترخيص
على تدخلها ضد المستوطنات وغضها الطرف عن "وهاجم نواب من اليمين المتطرف رئيسة المحكمة 

الدولية " خريطة الطريق"يذكر أن إسرائيل التزمت مع قبولها خطة ". البناء غير المرخص عند العرب
لى قبل خمس سنوات إزالة أكثر من مئة بؤرة استيطانية عشوائية، لكن سلطات االحتالل سارعت إ

وتحاول الحكومة الحالية التوصل إلى .  فقط22إضفاء الشرعية على غالبيتها لتدعي اليوم أن عددها هو 
اتفاق مع الواليات المتحدة بإخالء هذه البؤر في مقابل السماح لها بمواصلة البناء في المستوطنات القائمة 

  .ها إلى أراضيهامنذ عشرات السنوات التي تعتبرها إسرائيل قانونية وتريد ضم معظم
  11/6/2009الحياة، 

  
  باراك يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إجراء تعديالت على خريطة الطريق .23

كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، أن حكومته طالبت اإلدارة  : كفاح زبون- رام اهللا
حماس على قطاع غزة األميركية بإجراء بعض التعديالت في خريطة الطريق، بدعوى أن سيطرة حركة 

 .ومساعيها للسيطرة على الضفة الغربية، أنشأ ظروفا جديدة تحتم تشديد المراقبة األمنية
وقال باراك في كلمة له أمام مجموعة من مؤيديه، الليلة قبل الماضية، إن إسرائيل ال تتحمل قيام دولة 

أ الدولتين خرج عن نطاقه الطبيعي وأضاف باراك أن النقاش الدائر حاليا حول مبد. بجوارها" حماستان"
فقد طرحت قضية قبول هذا المبدأ كشرط للدخول . المعارض، تسيبي ليفني" كديما"بسبب رئيسة حزب 

وتابع القول إن الليكود مثل كل اإلسرائيليين . إلى الحكومة، بينما الليكود ال يريد أن يتفوه بهذه الكلمة
فنحن موجودون في دولتنا، وأين موجود : "أ الدولتينيعرف أن التسوية النهائية تقوم على مبد

القضية إذن في الصياغات وليس في المضمون، . الفلسطينيون؟ في بركة سباحة؟ إنهم أيضا في دولتهم
وهي قضية أية دولة فلسطينية تقام إلى جانبنا، هل دولة تهدد وجودنا كل يوم اثنين ويوم خميس أم دولة 

 ".سالم حقيقية
 11/6/2009سط، الشرق األو

  
  وباما نشرها البيت األبيض خالل المحادثة الهاتفية مع نتنياهو التحتج على صورة " إسرائيل" .24

 احتجت إسرائيل بشدة أمام المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشيل، بشأن الـصورة التـي               - القدس
رئيس الحكومة اإلسـرائيلي    نشرها البيت األبيض في أعقاب الحديث الهاتفي بين الرئيس باراك أوباما و           

بنيامين نتنياهو، إذ ظهر أوباما وهو يمسك سماعة الهاتف ويمد رجليه على الطاولة وكأنه يوجه حـذاءه                 
  .للذي يتحدث معه

واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن المسألة تنطوي على استهزاء برئيس حكومـة إسـرائيل، ألن البيـت                
وتـساءل مـصدر    . أوباما وهو يتحدث هاتفياً مع أي زعيم      األبيض لم ينشر أي صورة مشابهة للرئيس        

  هل ينشر البيت األبيض صورة كهذه إثر حديث هاتفي ألوباما مع العاهل السعودي مثال؟: إسرائيلي
وقالت مصادر إسرائيلية إن البيت األبيض اعتذر لنتنياهو ووعد بعدم تكرار األمر، موضحاً أنه لم يكـن                 

  .ف للهجة األميركية حيال إسرائيل في أعقاب الحادثةولوحظ تخفي. القصد اإلساءة
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أن خطاب نتنياهو في جامعة بار إيالن يتضمن فقرة جاء فيها ان المستوطنات لم ولـن                ' الجريدة'وعلمت  
 .تكون عقبة أمام السالم، فمناحيم بيغن تخلَّى عن مستوطنات، وكذلك فعل أرييل شارون

  11/6/2009الجريدة، الكويت، 
  

  مزودة بكاميرا لمطاردة حزب اهللا والفلسطينيين" رائيليةأفعى إس" .25
أعلنت المصانع الحربية اإلسرائيلية أمس بأنها أنتجت أفعى روبوت في رأسها كاميرا فيـديو، ومـزودة                

ومخصصة لمطاردة الفلسطينيين ورجال حزب اهللا      " المعادية"بأجهزة لالستشعار تسترق السمع والهمسات      
لوديان بالجنوب اللبناني، كما وفي األنفـاق والـشعب باألراضـي الفلـسطينية             في الكهوف والمغاور وا   

  . وإلى ما يعدون ويخططون" نوايا األعداء"لتتعرف على 
وما زال إنتاج األفعى البالغ طولها مترين في مرحلة التجارب األولية، وفق ما ذكر تلفزيون العدو فـي                  

ا بوحدات للجيش عند إنتاجها بكميات، ومـن بعـدها          تقريره، ناقال عن مصدر عسكري أنه سيتم إلحاقه       
 .سيضطر من تتأبط األفعى بهم شرا إلى البحث عن سالح مضاد

  11/6/2009الشرق، قطر، 
 

  المقدسيين باإلغراءات المالية" ترانسفير" منظمة يهودية تمارس :زحالقة .26
ب جمال زحالقة رئيس كتلة كشف العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي النائ:  عبد القادر فارس-غزة 

مساعدة المقدسيين "حزب التجمع العربي، عن قضية خطيرة تقوم بها منظمة يهودية تعمل على ما تسميه 
، ووزعت منشورات لها بالعربية في مدينة القدس المحتلة، تدعو المقدسيين إلى المغادرة "على الهجرة

حالقة أمام اجتماع للكنيست إن هذه الدعوات لها وقال النائب ز. وتعرض مساعدتها بالسفر لخارج البالد
تمثيل قوي في الكنيست وفي بلدية القدس، حيث السياسة اإلسرائيلية في القدس هي سياسة تطهير عرقي 

وجاء في بيان المنظمة أنه ليس للعرب حق في العيش  .تحت شعار المحافظة على التوازن الديمغرافي
 حسب أهواء وتفسير هذه المنظمة، ونشروا رقم هاتف يمكن للمعنيين في البالد استنادا إلى التوراة ـ

وقال مواطنون اتصلوا بالرقم المنشور للتأكد من . بالهجرة االتصال به للمباشرة باإلجراءات الالزمة
هوية المنظمة التي تقف خلف البيان إن المتحدث رفض الكشف عن هوية المنظمة، لكنه أبدى استعدادا 

 . اإلجراءات الالزمة للهجرة والعمل في أية دولة يختارها المعنيلتوفير كافة 
  11/6/2009عكاظ، 

  
  ألول مرة" الكنيست"كارتر سيشارك بجلسة لجنة الخارجية واألمن في : تل أبيب .27

ُأعلن في تل أبيب رسمياً أن الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر سيشارك األسبوع المقبل  -الناصرة
خارجية واألمن التابعة للكنيست إلسرائيلي، والذي كان يرأس طاقم المراقبين الدوليين في جلسة لجنة ال

  .الذي أشفف على االنتخابات البرلمانية في لبنان
" الكنيست"وذكرت وسائل إعالمية العبرية أن هذه ستكون المرة األولى التي تستضيف فيها إحدى لجان 

  .رئيساً أمريكياً سابقاً
 10/6/2009 قدس برس

  
   تخدع المجتمع الدولي بشأن البؤر االستيطانية"إسرائيل ":تقرير .28

أن التمتـرس   " أريـج "بين التقرير الذي نشره معهد األبحـاث التطبيقيـة           :محمود أبو شرف   -رام اهللا 
اإلسرائيلي الحالي وراء عدم إمكانية وقف النشاط االستيطاني في المستوطنات اإلسرائيلية  بذريعة النمو              
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 ال يهدف إال لكسب الوقت وإهدار الجهود والنوايا الصادقة التي يبذلها المجتمع الـدولي واإلدارة                الطبيعي
  .األمريكية الحالية بغرض المضي قدما باتجاه التسوية

حاليا لخداع إدارة الرئيس أوباما والتي تنص علـى إخـالء           ) إسرائيل(وأوضح أن الخطوة التي تقوم بها       
تبراً إياها محاولة لذر الرماد في العيون و تشتيت األنظار عن مـا تقـوم بـه                  بؤرة غير قانونية، مع    26

  .من استيطان وتهويد في كل رقعة من األراضي الفلسطينية المحتلة) إسرائيل(
' غير القانونيـة  'وأكد التقرير أن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية الحالية بإخالء بعض البؤر االستيطانية              

أوال تقوم بإخالء هذه البؤر في النهار وأمام عدسات الكـاميرا،           "أكذوبة كبيرة ألنها    على حد زعمهم هو     
  ".وفي الليل يعود المستوطنون ويتمركزون داخل البؤر المخالة

 بؤرة باإلضافة إلى كافـة      232وأشار إلى أن كافة البؤر االستيطانية اإلسرائيلية والتي يبلغ عددها حاليا            
 هي غير قانونية كونها وفي غالبها أقيمت على أراض          1967منذ العام   ) إسرائيل(المستوطنات التي بنتها    

  .فلسطينية خاصة
لتبـرر بهـا عـدم      ) إسـرائيل (التي تتمسك بها    " النمو الطبيعي للمستوطنين  "وأوضح التقرير أن ذريعة     

  .شرعية الدوليةاستجابتها للمطالب الدولية المتمثلة بوقف االستيطان هي أيضا محاولة لاللتفاف على ال
أن تكف عن المراوغة والتضليل والخداع للمجتمع الدولي        ) إسرائيل(وطالب معهد أريج في ختام تقريره       

  .والشرعية الدولية والموافقة غير المشروطة على وقف التوسع االستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي
  11/6/2009صحيفة فلسطين،  

  
 جماعي للفلسطينيين في القدس ومنطقة االغوار االحتالل يسلم أوامر هدم وترحيل  .29

 قوات كبيرة من شـرطة      ، أن )بترا( عن وكالة  ،القدس المحتلة من   11/6/2009الرأي، األردن،   ذكرت  
االربعاء حي البستان من أراضي بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة مـن            أمس  االحتالل االسرائيلى داهمت    

  .عض المنازلالقدس المحتلة لتنفيذ اوامر هدم لب
وذكرت مصادر فلسطينية ان القوات االسرائيلية سلمت أوامر قضائية واداريـة اسـتنادا الـى القـانون                 

 منزال تقضي بهدمهاعلى نحو فورى ممـا ادى         88االسرائيلي عددا كبيرا من أصحاب المنازل وعددها        
  .تي اضطرت الى التراجع الى وقوع صدامات واشتباكات بين المواطنين وعناصر الشرطة االسرائيلية ال

 أوامر الهـدم  ، أن وائل بنات،القدس المحتلة عن مراسلها من   11/6/2009الوطن، السعودية،   وجاء في   
  . أمرا1160 إلى  ارتفعت الصادرة منذ مطلع العام الجاري،بالقدس

امر الهدم  إنه تم إيقاف أو   ، "الوطن"قال وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر، في تصريحات لـ           من جهته   
  .عبر استصدار أوامر احترازية من المحاكم اإلسرائيلية

ان سلطات االحتالل قامت بتسليم اوامر اخالء جمـاعي          11/6/2009الدستور،  في السياق نفسه أفادت     
لسكان منطقة البقيعة والحديدية وحمصة في االغوار الشمالية، وتضمنت االخطارات أوامرا بالعمل على             

 ساعة وارسلت آلخرين لحضور محكمة اسرائيلية في مستوطنة         48لتي يسكنوا بها خالل     اخالء منازلهم ا  
  2009 ـ 6 ـ 25بتاريخ " بيت ايل"

وادانت محافظة طوباس وجميع اهالي المحافظة بشدة هذه االجراءات التعسفية من قبل االحتالل وطالبوا              
عـسفية وااللتـزام بـالمواثيق الدوليـة        الجانب االسرائيلي بصفته سلطة احتالل وقف هذه االجراءات الت        

وخاصة ميثاق جنيف الرابع وميثاق االمم المتحدة وقراراتها واالتفاقات الموقعة بين اسـرائيل ومنظمـة               
التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومنهـا تفاهمـات خارطـة الطريـق               

  .وتفاهمات انا بوليس وحل الدولتين
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  ائيلي لبناء فندق سياحي على أرض مقبرة في يافامخطط إسر .30
شارك مساء أمس االول الثالثاء جمهور واسع من أبناء الحركة اإلسالمية في منطقة المثلـث الـشمالي                 
وأهالي يافا، في التظاهرة التي أقيمت مقابل المسجد الكبير والمقبرة المملوكية في يافا، وذلـك احتجاجـا                 

 بناء فندق سياحي كبير على أرض المقبرة المالصقة للمسجد الكبير فـي             على مخطط شركات إسرائيلية   
يافا، األمر الذي سيعرض المقبرة اإلسالمية لالندثار الكامل، وسـيعرض المـسجد الكبيـر للخطـر أو                 

  .االنهيار، كما سيمثل إزعاجاً كبيرا للمصلين في المسجد، الذي يعتبر أحد المساجد التاريخية في يافا
إن ملف المؤسسة اإلسرائيلية أسـود جـداً بخـصوص          : " التي ألقاها قال الشيخ رائد صالح      وفي كلمته 

 1200 م، فقد هدمت المؤسسة اإلسرائيلية عام النكبـة نحـو            1948المقدسات واألوقاف منذ النكبة عام      
مسجد، وجرفت مئات المقابر اإلسالمية وبنت عليها الفنادق وشقت الشوارع وغيرها، وهدمت عـشرات              

وواضح أن المؤسـسة اإلسـرائيلية تـصر علـى مواصـلة            . لكنائس، وتتواصل إلى اليوم االعتداءات    ا
 -وهي تعتدي على أوقافنا ومقدساتنا وتعتدي على األموات واألحياء         -اعتداءاتها وجرائمها، ونؤكد أنها     

  ". مؤسسة ظالمة
11/6/2009السبيل، األردن،   

  
  المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تؤكد تصاعد اعتداءات"منظمة إسرائيلية" .31

طرأ ارتفاع واضح "المدافعة عن حقوق اإلنسان، أنه اإلسرائيلية " يوجد قانون"أكدت منظمة : الناصرة
في الضفة الغربية " باألعمال العدوانية التي يمارسها المستوطنون ضد ممتلكات ومزارع الفلسطينيين

وطالبت  . الحكومة اإلسرائيلية إخالء نقاط استيطانية عشوائيةالمحتلة، في إطار االحتجاجات على نوايا
 .وزارة الدفاع وقوات االحتالل اإلسرائيلية بالعمل على منع تعاظم هذه الظاهرة ووقفها فوراًالمنظمة 

منذ نهاية إبريل وعلى مدى شهر مايو اقتلع "إلى أنه ) 10/6(وأشارت في بيان أصدرته اليوم األربعاء 
 شجرة، كما سجل في شهر مايو فقط ستة شكاوى مختلفة حول االعتداء 300 ودمروا قرابة المستوطنون

لم يتم التحقيق مع أحد ولم يحرك الجيش اإلسرائيلي "، مشددة بأنه "على مئات أشجار الزيتون الفلسطينية
  ".ساكناً

منه في السابق، وها نحن إن ما نراه اليوم من اعتداءات على الفلسطينيين كنا قد حذرنا "وقالت المنظمة 
نحذر من ارتفاع في حدة العنف األعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في ظل 

  ".إخالء النقاط االستيطانية العشوائية
10/6/2009قدس برس،   

  
   من أراضي فلسطين التاريخية 90% تسيطر على "دائرة أراضي إسرائيل: "تقرير .32

ـ        كشف النقاب قبل   بوضع اليد على أرض وقـف      " دائرة أراضي إسرائيل  " عدة أيام عن قيام ما يسمى ب
 ثم قامت ببيعها وتبديلها مع بعـض        ، دونما 21 تصل مساحتها إلى     ،إسالمي في قرية عرعرة في المثلث     
  .المواطنين ممن صودرت أراضيهم

قف اإلسالمي وأمالك   ان ما تبقى من أراضي الو      ) 07/03/2009،  رب48عـ(وجاء في تقرير فلسطيني   
 بـات مـستهدفا مـن قبـل         ، النقب والمدن المختلطة   ، الجليل ،الغائبين في الداخل الفلسطيني في المثلث     

ـ   ،المؤسسة االسرائيلية وأذرعها المختلفة    والتي تـشرف وتـسيطر     " دائرة أراضي إسرائيل  " فما يعرف ب
ليـد علـى أراضـي الوقـف         تقوم هذه المؤسسة بوضـع ا      ، من أراضي فلسطين التاريخية    90%على  

 ومن ثم تقوم إما ببيع هذه األراضي، أو إقامة مشاريع اإلسكان عليها أو تأجيرها أو تبديلها مع            ،اإلسالمي
  . بعض ممن صودرت أراضيهم

11/6/2009الدستور،   
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   بانهيار نفق في رفحأربعةوفاة فلسطيني وفقد  .33

ر نفق في مدينة رفح على الحدود المصرية مع          آخرين بانهيا  4توفي مواطن فلسطيني وفقد     :  بترا –غزة  
  .امس قطاع غزة

11/6/2009الرأي، األردن،   
 

   طفالً من غزة يتلقون دعماً نفسياً في بولندا73 .34
 طفالً فلسطينياً من قطاع غزة ثالثة أسابيع في بولندا بهدف تخفيف األضرار النفسية 73يقضي : أ ب د

البولندية أن األطفال الذين " ريجبوسبوليتا"وذكرت صحيفة . يبناء على دعوة من الرئيس ليخ كاتشينسك
 عاماً سيقومون برحلة على متن طائرة رئاسية من مصر الى مركز رعاية 15 و8تتراوح أعمارهم بين 

  .صحية بوسط بولندا، حيث يلتقون بمتخصصين في الصحة النفسية
11/6/2009الخليج،   

  
  المدينة مستوطن داخل 500لحماية  حاجزاً 112تؤكد وجود " بلدية الخليل" .35

 حـاجزاً   112قال رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي إن قوات االحتالل اإلسرائيلي أقامت في قلب المدينة               
وأشار إلى أن هذه الحواجز تشكل       . مستوطن يسكنون في قلب المدينة     500وسدة ترابية وإسمنتية لحماية     

 وخاصة في البلدة القديمة منها ومحيط الحـرم         ،م داخل المدينة  عقبات يومية للمواطنين و تعرقل تحركاته     
 .اإلبراهيمي الشريف

11/6/2009الدستور،   
  

  "الحكومة اإلسرائيلية"قراقع يستنكر تحويل سجون االحتالل مصدرا لجلب األموال لـ  .36
محاولـة  "اعتبر وزير شؤون األسرى عيسى قراقع أن خصخصة الـسجون           : عوض الرجوب  -الخليل  
ممـا يتطلـب    " نة األسرى والتعامل معهم وكأنهم سلعة أو بضاعة دون أية قيمة إنسانية أو حقوقيـة              إلها

وقـال إن تحويـل      ".بلورة رؤية أو منهج من داخل السجون أو خارجها لطريقة التصدي لهذه المحاولة            "
نـة  السجون إلى مجرد سوق اقتصادي والتعامل مع المتعقلين كمصدر لجلـب األمـوال لـصالح الخزي               

وأضـاف أن الـوزارة      ".يحتاج إلى آلية جديدة للتعامل مع الخدمات التي تقـدم للمعتقلـين           "اإلسرائيلية  
وبالتعاون مع قيادات األسرى تدرس إعادة النظر في كثير من الوسائل التي كانت متبعة فـي موضـوع                  

  ".سرىلمحاولة رد االعتبار للقيمة الوطنية والنضالية لأل"تقديم الخدمات للمعتقلين 
10/6/2009الجزيرة نت،    

  
  السماح للعائالت بزيارة المعتقلين الفلسطينيينب "إسرائيل" البالصليب األحمر يط .37

  اللجنة الدولية للصليب االحمـر ، أن ا ف ب عن وكالةجنيف من 11/6/2009الـرأي، األردن،  ذكرت  
المعتقلين الفلسطينيين والتـي    طلبت امس من اسرائيل ان تسمح من جديد للعائالت في قطاع غزة بزيارة              

 معتقل فلسطيني في اسرائيل محرومون من لقـاء         900واوضحت المنظمة ان حوالي      .توقفت منذ سنتين  
 برنامج الزيارات الذي تـشرف عليـه        2007عائالتهم منذ ان اوقفت السلطات االسرائيلية في حزيران         

  .اللجنة الدولية للصليب االحمر
  أن حسن عبد الجواد،بيت لحم عن مراسلها من 11/6/2009يام، فلـسطين،  األفي السياق نفسه أوردت     

 في محافظة بيت لحم، أمـس،       مواأهالي األسرى وممثلو القوى والـمؤسسات والفعاليات الوطنية اعتص       
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أمام مقر الصليب األحمر الدولي، تضامناً مع األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، واحتجاجا علـى               
  .هم، وذلك بدعوة من نادي االسير ولجنة أهالي األسرىاالنتهاكات بحق

 
  أول ائتالف ضد التعذيب في فلسطينمؤسسات حقوقية تطلق  .38

أعلنت مجموعة مؤسسات ناشطة في مجال حقوق اإلنسان في الضفة وغزة، أمس، في رام اهللا  :رام اهللا
 وتوثيق وفضح جرائم في الضفة الغربية عن تشكيل أول ائتالف فلسطيني يعنى بمناهضة التعذيب

التعذيب التي تمارسها سلطات االحتالل بحق األسرى، مؤكدة ان هذا االئتالف سيقوم بأوسع عملية توثيق 
 .لمثل هذا النوع من الجرائم وضمان المتابعة القانونية لهذه الحاالت على مختلف المستويات القانونية

 عضويته مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، وبرر القائمون على تشكيل هذا االئتالف الذي يضم في
، "حريات"مؤسسة الضمير لرعاية الضمير وحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق، مركز الدفاع عن الحريات 

مؤسسة منديال لحقوق اإلنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، برنامج غزة للصحة 
ادة حمالت االعتقال الذي ينفذها االحتالل بحق الفلسطينيين النفسية، الحاجة لهذا االئتالف من خالل زي

الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب بصورة علنية في " إسرائيل"وما ينتج عنها من تعذيب خاصة أن 
  .قوانينها

11/6/2009الخليج،   
  

 معتصمون يقيمون خيمة لدعم الحوار وكسر الحصار: غزة .39
ور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة عن انطالق أعلن الدكت :ت ضياء الكحلو-غزة 

خيمة االعتصام لدعم الحوار وكسر الحصار، جاء هذا خالل مؤتمر صحافي من أمام الخيمة أمس فـي                 
  .ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

جتمـع  وذكر الوادية أن الشخصيات المستقلة ورجال األعمال وعلماء المسلمين وممثلـي مؤسـسات الم             
المدني والشباب الفلسطيني أطلقوا الخيمة لدعم الحوار الفلسطيني الداخلي الذي ترعاه مـصر باإلضـافة               

ورأى أن الفعاليات الشعبية التي تطلقهـا الشخـصيات         . إلى المساهمة في كسر الحصار عن قطاع غزة       
ني، خاصـة فـي ظـل       المستقلة تأتي في إطار واجبها الوطني واألخالقي تجاه القضية والمشروع الوط          

 .المرحلة الحساسة والصعبة التي تمر على التاريخ الفلسطيني
11/6/2009العرب، قطر،   

  
   ألف معاق في غزة69":  الشؤون االجتماعيةوزارة" .40

تحدث مصطفى سمور مدير اإلدارة العامة لذوي االحتياجات الخاصـة فـي            :  أنس عبد الرحمن   - غزة
 ألـف معـاق     69لمعاقين في قطاع غزة حيث بلغ عدد المعاقين         وزارة الشؤون االجتماعية عن وضع ا     

 15 ألف معـاق حركـي و      37مسجلين في اإلحصاء الفلسطيني لدى المؤسسات والجمعيات األهلية منهم          
 آالف إعاقة من االحتالل بسبب الحروب منـذ انتفاضـة           9آالف إعاقة سمعية و   10ألف إعاقة بصرية و   

  . أسرة7644يم مساعدات اغاثية وعينية لعدد  واستطاعت الوزارة تقد2000األقصى 
11/6/2009الوطن، قطر،   

  
  الفلسطينيةراضي األأول إصابة بأنفلونزا الخنازير في  .41

أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس تسجيل أول اصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير فـي أراضـي               :بيت لحم 
وأوضـح   .عة وضع في الحجر الصحي    السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن المصاب وهو طفل في سن الراب         

لدى طفل بعد عودته من الواليات المتحدة ونقل        )+ 1 ان 1اتش(ايه  +المسؤولون انه تم تشخيص فيروس      
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وهذه أول إصابة بهذا الوباء تسجل في الضفة الغربية وقطاع           .إلى مستشفى بيت جاال في الضفة الغربية      
  .دون وفاة اي منها) يلاسرائ(غزة، بينما سجلت العشرات من االصابات في 

وباتت منظمة الصحة العالمية قريبة من إعالن درجة االستنفار السادسة والقصوى من الفيـروس الـذي                
  . شخصا، بحسب آخر حصيلة للمنظمة141 بلدا وتسبب في وفاة 74 شخصا في 27737اصاب 

11/6/2009صحيفة فلسطين،      
  

  ية للتنمية سبل معالجة مشكالت المياهفي غزة تبحث مع الوكالة الترك" سلطة المياه" .42
" تيكا"بحث مدير عام سلطة المياه محمد محمد أحمد وممثل الوكالة التركية للتنمية والتعاون الدولي : غزة

خليل أكسوي، سبل معالجة مشكالت المياه في قطاع غزة، وذلك بحضور كل من محمد مازن البنا مدير 
واستعرض . وني البرش رئيس جمعية مشكاة للتنمية والعدالةعام مصادر المياه في سلطة المياه وع

الجانبان في اللقاء الذي جمعهما في مقر سلطة المياه بغزة، مشاكل المياه في ظل الحصار اإلسرائيلي 
وركزا على حاجة ". الفرقان"الظالم على غزة، وما لحق بقطاع المياه من أضرار جسيمة إثر حرب 

ريع المياه والصرف الصحي التي تساهم في إدارة مصادر المياه، إضافة إلى القطاع إلى العديد من مشا
  . تحسين خدمات المياه في محافظات غزة

وأكد أكسوي على موافقة الوكالة التركية على تمويل حفر ثالث آبار مياه للشرب في قطاع غزة، ما 
  .يخفف من أزمة مياه الشرب عند الكثير من الموطنين

10/6/2009قدس برس،   
  

   2009مشاركة فلسطينية الفتة في بينالي البندقية  .43
شهد معرض الفن الدولي الثالث والخمسون الذي افتتح في مدينة البندقية مؤخرا مشاركة فلسطينية              : عمان

قامت بافتتاحه الـسيدة    " فلسطين بواسطة البندقية  "هي األولى من نوعها عبر معرض مرافق تحت عنوان          
فـي   و .ين لدى بلجيكا والسيدة لويزا مورجانتيني نائب رئيس البرلمان األوروبي         ليلى شهيد سفيرة فلسط   

 بإعداد أعمال فنيـة جديـدة تتجـاوب مـع الواقـع             ،إطار هذه المشاركة، كُلف سبعة فنانين فلسطينيين      
  .االجتماعي والثقافي والسياسي الفلسطيني

11/6/2009الدستور،   
  

  "إسرائيل"لسالم مع مطالبات نيابية أردنية بإلغاء معاهدة ا .44
مع استمرار المهرجانات الشعبية األردنية المطالبة بمراجعة اتفاقية الـسالم مـع            :  محمد النجار  - عمان

إسرائيل، ووسط اتهامات للحكومة بالصمت عن الرد على مشروع قانون إسرائيلي ينادي باعتبار األردن              
واب إلقرار قانون يوقـف العمـل بمعاهـدة         دولة للفلسطينيين، يدور التساؤل عن جدية تحرك مجلس الن        

  .السالم مع تل أبيب
 نائبا، لـم    53تحركات النواب التي نددت بشدة بمشروع القانون الذي عرض على الكنيست ووافق عليه              

مـشروع  "تقتصر على بيانات الغضب بل تعدتها لقيام عشرة نواب بتقديم مشروع قانون تحت مـسمى                
وبموجب دستور المملكة يحق لعشرة نـواب أو أكثـر           ".ردنية اإلسرائيلية قانون إلغاء معاهدة السالم األ    

وينص المشروع الذي تبناه النائب خليل عطية        .التقدم بأي مشروع قانون للمطالبة بعرضه على البرلمان       
 ملغـاة، ويلفـت فـي أسـبابه        1994وتسلمته أمانة المجلس على اعتبار معاهدة السالم التي وقعت عام           

  .ى تأكيد أن هذا المشروع جاء بسبب عدم التزام إسرائيل باستحقاقات المعاهدةالموجبة إل
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مـذكرة تطالـب الحكومـة      " التيار الوطني " نائبا من كتلة األغلبية      26إلى جانب هذا التحرك جاء توقيع       
  .سطبتعديل كافة القوانين بما يعتبر حدود الدولة الفلسطينية من نهر األردن حتى البحر األبيض المتو

10/6/2009الجزيرة نت،   
  

  الحركة االسالمية في االردن تنتقد قرار الحكومة استثناء اإلسرائيليين من شرط التأشيرة .45
انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن قرار حكومة بالدهم باستثناء اإلسـرائيليين           :  حاتم العبادي  -عمان  

واعتبـرت الحركـة أن هـذا        .عربيـة من شرط الحصول على تأشيرة دخول، فيما تفرضها على دول           
اإلجراء شكل مفاجأة، خصوصا في ظل التصعيد اإلسرائيلي الذي كان آخره مناقشة الكنيست اإلسرائيلي              

وفي بيان صحافي نشر على موقع جماعة اإلخوان المسلمين،          .سن قانون يعتبر األردن دولة للفلسطينيين     
استثناء الصهاينة مـن شـرط      «يد قرار وزارة الداخلية     استنكر المراقب العام لإلخوان الدكتور همام سع      

  .»الحصول على تأشيرة لدخول األردن، وإبقائها على دول عربية
11/6/2009العرب، قطر،   

  
     قافلة مساعدات أردنية لغزة .46

 في طريقها إلى قطاع     أردنية قافلة مساعدات    ، امس ،عبرت جسر الملك حسين   :  بترا -جسر الملك حسين    
 طنا من المواد االغاثية المتنوعة والمواد التموينية المختلفـة مـن            69عشر شاحنات تحمل    وتضم  ،  غزة

  . قافلة313ى االن حتلغ عدد القوافل التي تم تسييرها ، وبهذا يبادوية ومستلزمات طبية
11/6/2009الدستور،   

  
   شخصا68ًإلى " إسرائيل"ارتفاع عدد المتهمين بالتجسس لصالح : لبنان .47

 على عشرة اشـخاص    ، امس ، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية       :ف ب  ا   -بيروت  
وبذلك . بينهم خمسة موقوفين احدهم مصري الجنسية بجرم التعامل مع اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي             

 37( موقوفا   40 شخصا هم    68يرتفع عدد المدعى عليهم منذ نيسان في ملفات التعامل مع اسرائيل الى             
  .  فارا28و) بنانيا وفلسطينيان ومصريل

11/6/2009الرأي، األردن،   
  

   مفر من حل الدولتين" إسرائيل" ليس أمام :الرئيس المصري .48
أدلى الرئيس حسني مبارك بحديث إلى التليفزيون المصري أشار فيه إلى أن            : حاوره عبداللطيف المناوي  

ه الفلسطينيون بتوحيد كالمهم، وكذلك اإلسـرائيليون       أوباما يريد حل القضية الفلسطينية، والبد أن يساعد       
وكشف عن أن مصر لديها مستند مـن  . مفر من حل الدولتين" إسرائيل"بوقف االستيطان، وأنه ليس أمام    

وقـال  . 48الرئيس األمريكي هاري ترومان شطب فيه على يهودية الدولة وجعلها دولة إسرائيلية عـام               
رئـيس  ( وفي مناقشاتي مـع   ،   ليس لها مفر من هذا     ، حل الدولتين  ى عل إسرائيل ستوافق "،  الرئيس مبارك 

  ".سيحدث.. حل الدولتين سيحدث.. نتانياهو قلت له ال مفر) الوزراء اإلسرائيلي
  11/6/2009األهرام، 

  
  "إسرائيل" ال مجال ألي تنازالت عربية لـ:الجامعة العربية .49

لعربيـة، أنـه ال مجـال ألي تنـازالت عربيـة            أكدت مصادر في الجامعة ا    :  أحمد عبد اهللا   -القاهرة  
، واعتبرت أن الكرة في ملعبها وعليها إثبات جديتها وحسن نيتها والتحـرك نحـو الـسالم                 "إسرائيل"لـ

وكانت المصادر تتحدث عما إذا كان ميتشل سيحمل مطالب أمريكية لتقـديم تنـازالت              . العادل والشامل 
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وشددت على أن   .  واستئناف المفاوضات وفقا لمبدأ الدولتين     ووقف االستيطان " إسرائيل"عربية في إقناع    
سيكون خطوة بخطوة والتـزام     " إسرائيل"مبادرة السالم واضحة في هذا الصدد وأن التعامل العربي مع           
  . مقابل التزام وهو األمر الذي سيتم إبالغه للمبعوث األمريكي

  11/6/2009عكاظ، 
  

  مبادرة العربية مع أوبامالم يناقش أي تعديل لل:  مصريديبلوماسي .50
يتم المساس به    أكدت مصادر ديبلوماسية مصرية مطلعة، أن حق العودة لالجئين الفلسطينيين لم          : القاهرة

خالل زيارة ومباحثات الرئيس األمريكي في القاهرة، ولن يتم المساس به أيضا خالل االتصاالت الجارية               
يما نفت المصادر تماما مطالبة واشـنطن تعـديل مبـادرة     وف. إلحياء عملية السالم ومفاوضاتها المتعثرة    

إلى حذفه منها أو إدخال تعديالت عليـه،        " إسرائيل"السالم العربية، خاصة في شأن هذا البند الذي تسعى          
أكدت أن هذه القضية شأن فلسطيني بحت، وشددت على وجود التزام عربي بالموقف الفلـسطيني بهـذا                 

إن مسألة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم ليست مجـاالً           وقالت تلك المصادر    .  الشأن
للمساومة أو تقديم تنازالت بها، باعتبار أن هذه العودة حق أصيل لهم من أجل الترابط األسري ولكونهـا          
تتصل بقرارات دولية عديدة صدرت عن األمم المتحدة نصت عليها، وشددت على أنه ال توجـد قيـادة                  

ولفتت نفس المصادر إلى أن اختيار      .  تستطيع التنازل عنه تحت أي ظروف أو ضغوط خارجية         فلسطينية
العودة أو التعويض المالي عنها يرجع إلى الفلسطينيين أنفسهم باعتبارهم أصحاب الـشأن والمـصلحة،               
وكشفت عن أن محاوالت جرت ألجل إدخال تعديالت على مبادرة السالم العربية، وخاصة علـى هـذا                 

  .بند قوبلت برفض عربي تامال
 10/6/2009قدس برس، 

  
  ل عدداً من مشاريع إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة األحمر القطري سيمّوالهالل  .51

أكد الدكتور محمد بن غانم المعاضيد، األمين العام للهالل األحمر القطـري،            :  أنس عبد الرحمن   -غزة  
دة إعمار وتنمية قطاع غزة بعد الكارثـة اإلنـسانية          على أن الهالل األحمر سيمول عدداً من مشاريع إعا        

وأفاد المعاضيد أن قيمة المشاريع التي ينفـذها الهـالل           .التي أصابته نتيجة الحرب اإلسرائيلية األخيرة     
 ماليين دوالر مخصصة إلعادة إعمار قطاع المياه        3 مليون دوالر منها     11القطري في قطاع غزة تبلغ      

فتتاح بئر مياه المروة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بتمويل مـن الهـالل                جاء ذلك خالل ا    . والصحة
  .األحمر القطري والبنك اإلسالمي للتنمية

  11/6/2009الوطن، قطر، 
  

  2012أوباما سيبادر لمؤتمر دولي إلقامة دولة فلسطينية في : "يديعوت" .52
الـرئيس   أن   رامـي منـصور    ،القدس المحتلة  نقال عن مراسلها في      11/6/2009 الدستور،   ذكرت في 

يعتزم عقد مؤتمر دولي للسالم وطرح مبادرة سـالم تقـضي بقيـام دولـة                األميركي ، باراك أوباما ،    
اإلسرائيلية ، أمس ، أنه وفقا لخطـة        " يديعوت أحرونوت " ونقلت صحيفة    ،2012فلسطينية بحلول العام    

السلطة الفلسطينية خالل العام ونـصف  سالم أعدتها إدارة أوباما ستجري مفاوضات مكثفة بين اسرائيل و 
ولفتـت   ".2012إلحداث اختراق يؤدي إلى اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية فـي العـام              "العام المقبلين   

إلى أن الكشف عن الخطة جاء قبل أن يلقي رئيس الـوزراء ، بنيـامين نتانيـاهو ، خطابـه                    " يديعوت"
 أحد االقتراحات يقضي بعقد مؤتمر سـالم دولـي          وحسب مصادر الصحيفة فأن   . السياسي األحد المقبل  

وأضـافت   .بمشاركة إسرائيل ودول عربية وسوريا والفلسطينيين واألميركيين ودول اوروبيـة أخـرى           
الصحيفة أن في إطار العملية السياسية من المرجح أن تعلن إسرائيل موافقتها على قيام دولة فلـسطينية                 
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صحيفة أن االقتراحات المطروحة تقضي اإلعالن خالل المؤتمر        وفي التفاصيل ، ذكرت ال    . بحدود مؤقتة 
، لسطينية مستقلة إلى جانب إسـرائيل     عن ان المباشرة في المفاوضات بين الطرفين تؤدي إلى قيام دولة ف           

عربيـة ودوليـة تـشمل      " رزمة"في المقابل تحصل إسرائيل خالل المفاوضات على ما أسمته الصحيفة           
سرائيل وتطبيع العالقات معها ، مثل منح تأشيرات لرجال أعمـال إسـرائيليين             اعتراف الدول العربية بإ   

بالدخول إلى دول عربية ومصادقة الدول العربية على عبور الطائرات اإلسرائيلية المدنية في األجـواء               
وقالت الصحيفة إن مبعـوثي اإلدارة       .العربية وإقامة مكاتب مصالح إسرائيلية في عدد من الدول العربية         

األميركية أكدوا على أن ليس بمقدورهم إمالء حلول للتسوية على أطراف الصراع بما في ذلـك إمـالء                  
فإن اإلدارة األميركية تتوقع أن تـرى       " يديعوت"وحسب  . جدول زمني للسالم ، ولن يحاولوا القيام بذلك       

 مفاوضـات   تنفيذ األطراف خطوات تعبر عن نية حسنة وبعد ذلك الشروع في مفاوضات مكثفة تـشمل              
  .حول قضايا الحل الدائم في موازاة محادثات حول طبيعة الدولة الفلسطينية

 أن أوباما ومبعوثين أمريكيين استعرضـوا مـؤخراً   ، نقال عن الوكاالت   11/6/2009 الخليج،   وأضافت
الرئيـسين  مبادئ الخطة األمريكية أمام العاهلين السعودي عبداهللا بن عبدالعزيز واألردني عبداهللا الثاني و            

  . المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس
  

  اإلسرائيلي_العام الحالي لحل الصراع العربي" 2مدريد "أمريكا تدرس فكرة عقد مؤتمر  .53
أوردت وسائل اعالم اسرائيلية    :  محمد يونس، جيهان الحسيني، اسعد تلحمي      -رام اهللا، القاهرة، الناصرة     

العام الحالي لحل الصراع، مضيفة     » 2مدريد  « الدعوة الى عقد مؤتمر      ان االدارة االميركية تدرس فكرة    
ان الفكرة تلقى ترحيباً من االئتالف الحاكم على اساس انها تتضمن مشاركة دول عربية ستحضها اميركا                

  .  بتطبيق المطالب االميركية الجوهرية منها"إسرائيل" ، قبل ان تطالب "إسرائيل"على التطبيع مع 
11/6/2009الحياة،   

  
  واشنطن وأوروبا تسعى لتشكيل جبهة موحدة ضد االستيطان: مصادر فرنسية .54

، أن الجانـب    »الشرق األوسـط  «أفادت مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها       :  ميشال أبو نجم   -باريس  
فـي  » يدرسان ما يمكن اتخاذه مـن تـدابير عمليـة         «األمريكي وعدد من العواصم األوروبية والعربية       

» الفرصة الحقيقية اليوم  «وترى باريس أن    .   على وقفه بكل أشكاله     "إسرائيل"ستيطان لحمل   موضوع اال 
من أجل الـدفع باتجـاه      » يستطيعان أن يشكال جبهة واحدة    «هي أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي       

لي، مـن   سيمنع هذا الطرف أو ذاك، خصوصا الطرف اإلسـرائي        » العميق«السالم، باعتبار أن توافقهما     
  "إسـرائيل "إذا لـم تحتـرم      «وتؤكد المصادر أن محور البحث هـو أنـه          . اللعب على حبل االختالفات   

لحملها » التزاماتها حقيقة في خريطة الطريق وفي أنابوليس، فستتخذ إجراءات محسوسة وملموسة بحقها           
السالم فـي الـشرق     صادق وجدي في بحثه عن      «وتعتبر باريس أن الرئيس أوباما      . على تنفيذ تعهداتها  

بما فيها دول االتحـاد  » يتعين على كل الجهات القادرة على مساعدته أال تتوانى عن ذلك       «ولذا  » األوسط
من واجب االتحاد األوروبي أن يكـون علـى   «ووفق المنظور الفرنسي، فإن  . األوروبي والدول العربية  

، أوال  »مواكبتها ومـساعدتها  « وبالتالي يتعين    الذي تبديه اإلدارة األميركية،   » األقل بنفس العزم واالندفاع   
في موضوع االستيطان لوقفه، وثانيا في توفير مقترحات وضمانات لتسهيل توصل األطـراف لحلـول               

 . للقضايا العالقة
11/6/2009الشرق األوسط،   
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  أوروبا تريد المساهمة في دفع عملية السالم في الشرق األوسط .55
يريد المساهمة في الجهـود     "دبلوماسي أوروبي أن االتحاد األوروبي      أوضح مصدر   : الناصرة، فلسطين 

  .، على حد تعبيره"الجديدة الرامية الى دفع عملية السالم في المنطقة
10/6/2009قدس برس،   

  
 وسيلة جديدة للضغط على نتنياهو لوقف االستيطان ": لوكانار أنشينيه" .56

 وجهها السفير الفرنسي في واشنطن  بيار فيمـون          ، عن رسالة  »لوكانار أنشينيه «كشفت مجلة   :  باريس
على «إلى الكي دورسيه، تتحدث عن طلب وجهته الحكومة اإلسرائيلية إلى واشنطن، للحصول هذا العام               

الـسفير الفرنـسي أبلـغ وزارة       . »2010دفعة مسبقة من ميزانية المساعدات األميركية المقررة للعـام          
 أيار، وجهت لجنة الشؤون الخارجية      11ففي  . ئيلي نال دعما خاصا   الخارجية الفرنسية أن الطلب اإلسرا    

  "إسـرائيل "في مجلس النواب األميركي توصية إلى الوزيرة هيالري كلينتون، لكي تقر وزارتها تـسليم               
بل، من أصل ثالثة مليـارات       مليون دوالر، المخصصة في برنامج المساعدات العسكرية للعام المق         550
  .دوالر

11/6/2009السفير،   
  

 " شرم الشيخ"و" باريس"فرنسا تدعو المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم المالية في مؤتمري  .57
 دعت فرنسا الـمانحين الى الوفاء بالتزاماتهم الـمالية للسلطة الفلسطينية في مـؤتمري بـاريس               :القدس

وفيما . ضفة وقطاع غزة  الى توفير حرية تنقل االفراد والبضائع في ال       " إسرائيل"وشرم الشيخ، فيما دعت     
 شددت على التزام فرنسا واالوروبيين بتمويل السلطة الفلسطينية، فانها اكدت أن على االطراف الـمانحة             

  .االخرى التزامات يتوجب تنفيذها
11/6/2009األيام، فلسطين،   

  
  البرلمانيون األوروبيون يغادرون غزة بشكل مفاجئ .58

ع غزة عن طريق معبر رفح وفـد البرلمـانيين األوروبيـين            عاد من قطا  ": الخليج "-غزة، معبر رفح    
 شخصية بينهم أعضاء ورؤساء برلمانات بعد أن قطعوا زيارتهم إلى قطاع غـزة التـي                41المؤلف من   

إن " الخلـيج "وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري ل. كان مقررا لها أن تستمر لعدة أيام      
جلة من أمرهم وطالبوا بسرعة إنهاء أجراءاتهم من دون معرفة األسباب،           البرلمانيين البالغ كانوا على ع    

إلى ذلك، طالبت اللجنة الحكومة لكسر الحصار        .حيث أقلتهم طائرة من مطار العريش في طريق العودة        
البرلمانيين العرب بتنظيم زيارة إلى قطاع غزة لكسر العزلة السياسية عن الحكومة المنتخبـة شـرعيا                "
على صعيد متصل، تواصـلت لليـوم الثـاني         ". أسوة بنظرائهم األوروبيين  .. ، وكسر الحصار  )المقالة(

 نشطاء سالم من أمريكا وفرنسا وايطاليا الوصول إلى القطاع عن طريق معبر رفح ونظـم                7محاوالت  
  .انيالنشطاء اعتصاماً أمام بوابة المعبر من الجانب المصري احتجاجاً على تعطيل دخولهم غزة لليوم الث

11/6/2009الخليج،   
  

   إلنهائه"إسرائيل" على حملة رفع الحصار تطالب االتحاد األوروبي بالضغط .59
طالبت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة دول االتحـاد األوروبـي بممارسـة              : وائل بنات : غزة

ـ               سنة الثالثـة   نفوذها على الجانب اإلسرائيلي من أجل رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة لل



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1460:         العدد       11/6/2009الخميس  :التاريخ

يشكل معـضلة   " اإلرهاب"على التوالي، فيما اعتبر مسؤول أوروبي أن إدراج حركة حماس على قائمة             
  . للمسؤولين في المفوضية األوروبية التي ترغب في التعامل مع كافة الفصائل الفلسطينية

" الوطن"لقت  في تصريح له من بروكسيل ت     ، وقال رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عرفات ماضي       
نسخة منه عقب زيارة وفد من الحملة إلى مقر االتحاد األوروبي في بروكسل بعد عودته من زيارة إلـى        

لقد أطلعنا المسؤولين األوروبيين على نتائج زيارتنا األخيرة لغزة،         "األوروبية  " األمل"القطاع ضمن قافلة    
اإليطالي مونيا بينيني التي زارت غزة مؤخرا       وأضافت عضو البرلمان    ". ونقلنا لهم معاناة أهالي القطاع    

 لرفـع   "إسـرائيل "ضمن قافلة األمل أن الوفد طالب بضرورة تحرك االتحاد األوروبي للـضغط علـى               
الحصار سواء عن طريق إلغاء معاهدة الشراكة االقتصادية أو غيرها من الوسـائل لالمتثـال للقـانون                 

  . الدولي واحترام حقوق اإلنسان الفلسطيني
11/6/2009لوطن، السعودية، ا  

  
 األونروا تشكو العجز بموازنتها    .60

أن الوكالة الدولية لغـوث     :  نقال عن مراسلها في عمان، محمد النجار       11/6/2009 الجزيرة نت،    أوردت
قد أعربت عن قلقها الستمرار العجز في موازنة الوكالـة التـي            )  أونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

وكشفت المفوضة العامة للوكالة كارين أبو      .  ماليين الجئ فلسطيني   4.5يم الخدمات لنحو    تشرف على تقد  
زيد في مؤتمر صحفي عقدته األربعاء على هامش اجتماع اللجنة االستشارية التابعة لها في عمـان، أن                 

إلى ، في حين أشارت     2009 مليون دوالر تمثل العجز في موازنة        39الوكالة بحاجة في وقت عاجل إلى       
 مليون دوالر، مشددة علـى الحاجـة إلـى اسـتمرار            100أن العجز المتراكم في الموازنة يصل نحو        

  .عملياتها
 نقال عن مراسلتها نجاة شناعة،أن  أبو زيد  قد أكدت اسـتمرار              11/6/2009السبيل، األردن،   وأضافت  

 ووفق ما يرتئيـه الالجـئ،       الوكالة وبقاءها في تقديم خدماتها لالجئين حتى بعد حل قضيتهم بشكل عادل           
وذكرت أن لألونروا بعد مرحلة نقل الخدمات لجهات أخرى دور مستقبلي في تلـك المرحلـة، معتبـرة           

ولفتت . الدراسة كغيرها من دراسات تقف ضد رسالتها، جزءا من حمالت معروفة اعتادت عليها الوكالة             
أداء لما يواجهه من صعوبات، مـشيرة       أبو زيد إنه عقب انتهاء الحرب على غزة أصبح اإلعمار عقبة ك           

 10 ألف شخص تأثروا بفعل ما حدث، وتدمير         200 ألف منزل دمر وتضرر، وأكثر من        52إلى وجود   
 مدرسة أصابها الضرر الذي يتفاقم مع انعدام دخول السيولة النقديـة؛            200مدارس، إضافة إلى أكثر من      

  . في الصميم في المئة ضرب5فالقطاع الخاص الذي كان يعمل بنسبة 
  

   مليون يورو لدعم موازنة السلطة 20إيطاليا تقدم  .61
سالم فياض، رئيس الوزراء، قـرار      . ابلغت ستيفانيا كراكسي، نائبة وزير الخارجية االيطالي، د        :القدس

هناك فرصة للسالم فـي     : " مليون يورو دعما لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقالت        20ايطاليا تقديم   
معربة عن أملها بتطـوير العالقـات االيطاليـة الفلـسطينية،           " نأمل من الجميع االستفادة منها    المنطقة،  

  .وضرورة تطوير القطاع الخاص الفلسطيني
11/6/2009األيام، فلسطين،   

  
  "األنروا" مليون دوالر دعم اميركي لـ 55 .62

) األنـروا (بعة لوكالة الغـوث   أعلنت رئيسة الوفد األمريكي للجنة االستشارية التا   : خالد الخواجا  -عمان  
 مليـون   55 روبن أمس عن دعم الحكومة االمريكية لموازنة وكالة الغـوث العامـة ب               -ليانا بروكس   
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وبهذا الدعم يصبح مجموع ما قدمته الواليات المتحدة للوكالة لغاية اآلن في االعـام الحـالي مـا              . دوالر
ال تزال الواليـات المتحـدة      :    روبن   -وكس  وخالل اإلعالن، قالت بر   .  مليون دوالر  154ر5مقداره  

  .   مهتمة بعمق بالظروف اإلنسانية التي تواجه الالجئين الفلسطينيين
11/6/2009الرأي، األردن،   

 
 أوباما أو بوش؟ ... من يستحضر اهللا أكثر .63

سلفه جورج  يبدو أن اهللا موجود في الخطابات العلنية للرئيس األميركي باراك أوباما، أكثر من :التايمز
 .  منه أن يترشّح للرئاسة"طلب"بوش، الذي نادراً ما كان يذكره، رغم إعالنه أن اهللا 

 أبرز الخطابات التي ذكر فيها أوباما اهللا، من "بوليتيكو"واستعرض الكاتب ايامون غافيرز في موقع 
 أيار، 17وفي . ه مسيحيخطاب القاهرة، الذي توجه فيه أوباما إلى العالم اإلسالمي، وقال فيه إن: بينها

وجدت نفسي منخرطاً ليس ":  في شيكاغو قائالً"نوتردام" في جامعة "التجمع المسيحي"«تحدث أوباما عن 
 . "فقط من خالل العمل مع الكنيسة بل كوني عضواً فيها، لقد توجهت إلى المسيح من خالل هذه الخدمة

جورج "يح لشرح سياساته االقتصادية في جامعة  نيسان، استعان أوباما في خطابه بعظة المس14وفي 
 . "ال نستطيع إعادة بناء هذا االقتصاد على نفس الركام الرملي، علينا أن نبني بيتنا فوق صخرة": "تاون

استعانة اوباما بالمسيحية المخلّصة، علنية أكثر مما سمع بها االميركيون في عهد "ورأى غافيرز أن 
وأيده في ذلك رئيس مجلس . "...انتصاره الى اصوات مالئكية تحدثت معهبوش، هذا األخير الذي نسب 

ال أتذكّر أي خطاب للرئيس بوش قال فيه " طوني بركينز، قائالً "للجماعة المسيحية المحافظة"البحوث 
 . "كلمة تتعلّق بالمسيح

11/6/2009السفير،   
  

  "إسرائيل"وأكاذيب ... جولة ميتشل .64
  حلمي موسى

لمبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في زيارته األخيرة إلسرائيل بدا أن مهمة ا
، وهي ال تؤثر في شيء على االلتزام »الحلفاء«وتبيان حدود الخالف بين » تهدئة الخواطر«تتلخص في 

ي وكان ميتشل قد أعلن في اجتماعه مع كل من الرئيس اإلسرائيل. األميركي بأمن إسرائيل وازدهارها
في حواراتنا مع اإلسرائيليين ال يدور الحديث عن «شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه 

خالفات بين خصوم، وإنما عن حوارات ومداوالت بين أصدقاء يتشاركون في أهداف االزدهار، السالم 
 . »واألمن

دار بيان ينفي بشكل قاطع ما وقد استبق ميتشل وصوله إلى تل أبيب بطلبه من السفارة األميركية إص
ومع ذلك فإن هذا اإلنكار يخدم أغراضاً إعالنية، لكنه ال . أشيع عن اتهامه إلسرائيل بالكذب والخداع

كما أنه جنّد المسؤول اليهودي األميركي لينفي هو . يغير من واقع الخالف بين الحكومتين في شيء
 . اآلخر وقوع هذا الحديث

بن كسبيت فإن ميتشل ينفي أن يكون قد اتهم إسرائيل » معاريف« لصحيفة وبحسب المراسل السياسي
ففي برقية سرية وصلت من ممثلية إسرائيلية كبرى . »الواقع يثبت خالف ذلك«بالكذب والخداع، لكن 

في الواليات المتحدة لصناع القرار في إسرائيل حول لقاء ميتشل مع مسؤول يهودي كبير قبيل لقاء 
 الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في واشنطن في مطلع الشهر الجاري، وتسلمتها األول مع وزير

شخصيات عديدة في إسرائيل، جاء أن ميتشل أكد أن الواليات المتحدة مصممة على التوصل إلى حل 
 . للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين
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ئيل خدعت الواليات زعم أن المستوطنات غدت مشكلة ألن إسرا«وبحسب نص البرقية فإن ميتشل 
وليس إلسرائيل ما تخشاه من . المتحدة في كل ما يتعلق بتطورها وأن أيام الغمز انتهت، حسب تقديره

، ولكن في كل ما يتعلق بقضية المستوطنات ـ فإن )في القاهرة(خطاب الرئيس أوباما يوم الخميس 
 . »اإلدارة الحالية مصممة على الذهاب للنهاية

ميتشل بإنكاره الكالم الذي قاله أراد تهدئة الخواطر في إسرائيل والتحكم في ارتفاع واعتبر كسبيت أن 
اللهيب بسبب المصلحة األميركية الحالية في تسهيل مهمة نتنياهو في التجاوب مع المطالب األميركية قبل 

ل أمام وشدد كسبيت على أنه ليس في كالم ميتش. نشر الخطة السياسية األميركية في الشهر المقبل
المسؤول اليهودي أي جديد فعلي خاصة أن الرئيس أوباما نفسه وصف ما كان قائماً في العالقات بين 

وقال إن هذه العبارة األوبامية هي تعبير ملطف عن . »يفتقر للصدق«إسرائيل والواليات المتحدة بأنه 
 . »ثقافة الكذب«

 اإلسرائيلي قد أذاعته، أمس األول، عن فحوى ما كانت القناة العاشرة في التلفزيون» معاريف«ونقلت 
وجاء في نص ذلك . حديث جرى في لشندن قبل أسبوعين بين ميتشل ورجاله ومبعوثين إسرائيليين

. »بشأن المستوطنات كانت هناك اتفاقات، لكنكم خدعتم ولم تفوا بالتزاماتكم«: الحديث أن ميتشل قال
 في األسابيع األخيرة مراراً وتكراراً من جانب العديد من على أن أقواالً كهذه سمعت» معاريف«وشددت 

وقد وصلت إلى إسرائيل تقارير كثيرة من . المسؤولين األميركيين في دوائر مغلقة وقد تم نشر بعضها
 . دبلوماسيين إسرائيليين سمعوا أقواال كهذه من مسؤولين أميركيين

ن الحديث بين ميتشل والمسؤول اليهودي قد نشرت قبل حوالى أسبوع تقريراً ع» معاريف«وكانت 
: ولخص ميتشل هذه السياسة بجملة واحدة. »سياستنا بسيطة«: األميركي جاء فيه أن ميتشل قال

وفي حينه أشارت الصحيفة إلى أن رئاسة . »وقد انتهى ذلك. اإلسرائيليون كذبوا علينا طوال السنين«
لها هو رئيس طاقم البيت » الكاره األساسي«، ولكن »وجع رأس«الحكومة اإلسرائيلية تعتبر طاقم ميتشل 

 . األبيض راحم عمانوئيل
ومع ذلك هناك في الحكومة اإلسرائيلية من يعتبر أن المشكلة الحقيقية ليست سوى مستشار األمن القومي 

مة وهذا ما يدفع كل مراقب للحكومة اإلسرائيلية الحالية لالعتقاد بأن هذه الحكو. الجنرال جيمس جونز
سئمت هذا » «معاريف«وفق ، ألن هذه اإلدارة، ترى في كل مكونات اإلدارة األميركية الحالية مشكلة

 . »األسلوب الذي سرقت فيه الخيول وبنيت المواقع االستيطانية على مر السنين
ندما تجدر اإلشارة إلى أن المشكلة الحقيقية لدى نتنياهو كما يراها هي ما سيحدث له في الشهر المقبل ع

ويقول نتنياهو لمقربيه إن اإلدارة األميركية ستعلن في الصيف خطتها للسالم . تنتهي المهلة األميركية
وستعقد أميركا مؤتمراً دولياً كبيراً يفترض أن تتفق فيه . 1967والتي في جوهرها العودة لحدود العام 
جر إلى المؤتمر من شعرها، فهل إسرائيل ست«والمشكلة هي أن . إسرائيل مع العالم العربي على سالم

 . »ستعود من هناك؟
  11/6/2009السفير، 

  
  حماس وانتخابات لبنان .65

  حسام كنفاني
كان خالد مشعل حريصاً في مؤتمره الصحافي في القاهرة أمس على ضـرورة التفريـق بـين نتـائج                   

قصد قطع الطريـق علـى      مشعل  . االنتخابات النيابية اللبنانية ونتائج أي انتخابات قد تجري في فلسطين         
تحليالت انسحاب هزيمة حزب اهللا وحلفائه في لبنان على حلفائه في المنطقة، وفـي مقـدمتهم حركـة                  

  .»حماس«
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محقّاً في ضرورة عدم إسقاط نتيجة لبنان على فلسطين، ومحقّاً أيضاً في أن تركيبة              » أبو الوليد «قد يكون   
نصراً «ستحقّق  » حماس«ة، لكن هذا ال يعني بالضرورة أن        لبنان الطائفية مختلفة عن التركيبة الفلسطيني     

في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، والعتبارات مختلفة عن اعتبارات الـداخل اللبنـاني ومذاهبـه               » مبيناً
  .ومتقاربة مع توجهاته السياسية في الوقت نفسه

رة لتوجه سياسي عام لـه      ال يستطيع مشعل أن ينكر أن خسارة المعارضة في المعنى السياسي، هي خسا            
من هذا المنطلق، ال يمكـن      . خصوصاً» الجهاد اإلسالمي «و» حماس«وجود في فلسطين، وتمثّله حركتا      

رئيس المكتب السياسي للحركة اإلسالمية أن ينأى بنفسه عن آثار مفترضة لمثل هـذه الخـسارة علـى                  
في أي مـن ضـفتَي االنقـسام بـين          الداخل الفلسطيني، وال سيما على األطراف غير المنضوية تماماً          

  .»فتح«و» حماس«
التي تجتاح المنطقة في الفترة الحالية وخيـارات        » األوبامانيا«مثل هذه األطراف تضع الخسارة في خانة        

. التسوية التي تروج لها في كل مناطق األزمات، من فلسطين مروراً بسوريا ولبنان وصوالً إلى إيـران                
الغ في وجهة التصويت الفلسطيني، وخـصوصاً إذا أسـفرت االنتخابـات            خيارات ستكون ذات تأثير ب    

غيـر معزولـة   » حماس«من هذا المنطلق، فإن    . اإليرانية أيضاً عن هزيمة للرئيس محمود أحمدي نجاد       
عن هذه المعطيات العامة، التي ال تدخل في اختالف التركيبة الطائفية بين فلسطين ولبنان، على اعتبـار                 

  .يبة، برأي مشعل، هي التي أسهمت في خسارة المعارضةأن هذه الترك
إلى النتيجة نفسها، وعلى مشعل أن يأخذها بعـين         » حماس«قد تكون تركيبة فلسطينية خاصة تؤدي بـ        

، وتمر في مرحلة االقتتال األهلي      2006معطيات تبدأ من تحليل أسباب الفوز في انتخابات عام          . االعتبار
  .لحصار القائم في قطاع غزةواالنقسام، وال تنتهي با

على تمثيلها، وال سـيما أن  » حماس«قد يكون من المبكر الحديث عن انتخابات فلسطينية وصعوبة حفاظ        
  .»شبه االستحالة«المصالحة ال تزال في مرحلة 

  11/6/2009األخبار، 
  

  السنوات العشر المتجهمة .. عقد من الزمن لعبداهللا .66
  سمدار بيري

طبول االحتفال، دوائر الرقص، بحر مـن       . زين بالصور الضخمة للزوجين الملكيين    جارتنا من الشرق تت   
فبالضبط قبل عشر سنوات انعش االمير      . الكوفيات المخططة باالحمر واالبيض، وابل من برقيات التهنئة       

 عبداهللا الثاني ماليين القلوب حين ابدى  التحية لصورة ابيه الراحل الملك حسين واقـسم الـوالء لتبنـي                  
  . طريقه

الحرارة انتهت منذئذ، ولكن لدى اسرة االمن واالستخبارات عندنا ال يوجد كلمة سـيئة عـن الطريـق                  
االردن يواصل توفير الدم االسرائيلي ومنع العمليات االرهابية وعلى ماذا يحصل بالمقابـل؟             . المتواصل

ال السياسي الذي يثير القـصر،      نحن سريعون في نثر الوعود، الخطط التي ال يحلم احد بتحقيقها، االرتج           
لنستغل االحتفاالت بالعقد كـي     . ومن يتصفح السجل الملكي سيجد فيه عدد ال حصر له من خيبات االمل            

  :نكشف الفرص المهدورة من جانبنا
، يرمي الى بث روح الحيـاة       )قبل شهر، النائب آريه الداد    (تصريح دوري   . االردن هو فلسطين  .      1

ضـفتي نهـر    " بطبيعية"ين الحين واالخر يقفز الذكي الدوري عندنا، يقترح التمسك          ب. في الحل المطلق  
من يسيطر في هذه الدولة؟ لمن من المجدي له ان في الجبهـة الداخليـة               ". دولة فلسطين "االردن واقامة   

؟  فلربما نحمل عبداهللا في      )اخطر بكثير (او ضعيف   ) خطير جدا (االسرائيلية يجلس زعيم فلسطيني قوي      
  . مروحية وننزله في رام اهللا



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1460:         العدد       11/6/2009الخميس  :التاريخ

. لنفترض انك رجل اعمال اردني غير عقالني تقرر البحث عن الفـرص           . تأشيرات الى اسرائيل  .     2
لنفترض ايضا انك تلقيت دعوة من زميل اسرائيلي يحلم ببيع البضائع في االردن، في العـراق او فـي                   

قف في  .  عمان بوثيقة عن تاريخ ابائك واجدادك      اوال، هات الى السفارة االسرائيلية في     . الخليج الفارسي 
وعندها؟ اجلس  . طابور طويل، واحرص على ان تكون اربعين فما فوق واكشف تفاصيل حسابك البنكي            

قائمة الشخصيات الهامة الذين يحظون بالتأشيرة تـتقلص        . وانتظر، وبشكل عام لن تحصل على التأشيرة      
  .  في مقر المخابرات االسرائيلية في تل أبيب–يلومترات والقرار يؤخذ على مسافة عشرات الك. ببخل

حلم رائع لتحقق السالم الحقيقي بعيدا عن اعداء التطبيع، والـذي تحطـم علـى           .  ايالت –العقبة  .     3
شكلوا لجنة مشتركة، اطلقوا خططا لفتح قنصليات فـي الجـانبين، حظـوا             . صخور البيروقراطية عندنا  

ماذا يحصل على االرض؟ العقبـة تزدهـر، ايـالت       . ليات؟ عميقا في الجارور   اين الممث . بمباركة الملك 
كل هذا كان يمكنـه أن      . تراوح في المكان تتابع بحسد طوفان االستثمارات والفنادق التي تجتذب السياح          

  .يكون عندنا ايضا
 بـين  في المعارض الدولية شوشوا عقول الوكالء، وعدوا بـالرحالت المكوكيـة        . مطار مشترك .     4

اين المهبط؟ لماذا ال ينقلون المطار الـصغير،        . البتراء، البحر الميت، العقبة وايالت عبر مهبط مشترك       
  العالق كالشوكة في حلق ايالت؟

لنفترض أن طفال اردنا، وكانت هناك مئات الحاالت كهذه، احتاج الى العالج فـي              . تعاون طبي .     5
ة دعوة من ايخلوف، من هداسا او من شيبا وستكتـشف انـه             تزود برسال . ال مشكلة . مستشفى اسرائيلي 

حتى (ابوك وامك   . مسموح لك السفر وحدك للنزول في مستشفى في مدينة اجنبية، لغة اجنبية، عالم آخر             
فقد يستغل الفرصة كـي     . ولم يكتمل اربعين سنة، محظور عليه أن يرافقك       ) لو كان رئيس بلدية محترم    
  . يبحث عن عمل ويختفي

فقد دعا على حسابه    . الملك عبداهللا تجند حتى اليأس لتسويق مبادرة السالم السعودية        .   سالم كامل   .   6
مستشاروه عرضوا حلوال ذكية لتجاوز حق العـودة والعقـدة فـي            . مئات الشخصيات االسرائيلية العامة   
هو بـشكل   : "لقولفعلى ماذا حصلوا؟ ال ابالية صاخبة اخل بها فقط ا         . القدس، ووعدوا بتسخين العالقات   
  ".عام ملك مؤقت، فماذا يجعله يقفز؟

محاولة التصفية الفاشلة له وان كانت نفذت في عهد الملك حسين، اال ان عبداهللا بقي               . خالد مشعل .     7
، فاجأ مـؤخرا فـي      "الثالثة االشهر االولى لواليته كانت هي االصعب، بسبب نتنياهو        . "مع الثمار الفجة  

وبدال من  . ومنذئذ يتواصل التصدي في سبيل الهدوء واالستقرار في المملكة        . اللندنية" التايمز"مقابلة مع   
  . جعله المبعوث السري للعالم العربي يورطونه مع الجيران

المياه التي التزمت اسرائيل بنقلها الى االردن، حسب اتفاق السالم، اصبحت وسيلة            . مياه الشرب .     8
" اختـراع "وزراء عندنا يأتون ويذهبون، ولكل واحـد        .  دفنت حية باحتقار   قناة البحرين . ابتزاز سياسية 

  .يرتجلون، ثم ينسون. اردني
  لو كنتم مكان الملك عبداهللا، ماذا كنتم تفكرون عنا؟  : بصدق وصراحة

    يديعوت
 11/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  :صورة .67
  

  
  

    هها على نشر"إسرائيل"احتجت وتنياهو  تظهر أوباما خالل حديثه مع ن نشرها البيت األبيضصورة
  )اي بي ايه(
11/6/2009         الجريدة، الكويت،   

 


