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  ووساطة مصرية لمنع سفك المزيد من الدماء من السلطة وحماس في الضفةأاحتدام الصراع بين  .1

مصادر فلسطينية امنيـة     أن   وليد عوض  عن مراسلها    رام اهللا  من  13/6/2009 القدس العربي،    ذكرت
الجمعة احتدام الصراع ما بين قوات االمن وعناصـر حركـة           ' القدس العربي 'رفيعة المستوى اكدت لـ     
واوضحت المصادر بأن قوات االمن تشن حملة اعتقاالت ومالحقات لعناصر           .حماس في الضفة الغربية   

حماس في الضفة الغربية على خلفية ضبط االجهزة االمنية وثائق ومخططات لدى عناصر من حمـاس                
  .ار لدى الحركة للمس بقوات االمن واجهزة السلطةتشير الى النية والقر

الجمعة بأن عناصرها في الضفة الغربية يواجهون حربا        ' القدس العربي 'وفيما ابلغت عناصر من حماس      
من قبل االجهزة االمنية، قال العميد عدنان الضميري الناطق باسم االجهزة االمنية بأن من تتم مالحقتهم                

  .انتمائهم السياسي هم من المتهمين بمخالفة القانونواعتقالهم بغض النظر عن 
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وعند سؤاله عن االعتقاالت التي تشن من قبل االجهزة االمنية ضد عناصر حماس في الـضفة الغربيـة              
العناصر الـذين   '، مضيفا   'حركة حماس ليست حركة سياسية محظورة     ' 'القدس العربي 'قال الضميري لـ    

غض النظر عن انتماءاتهم السياسية ووظائفهم المهنية هم اما يمتلكـون           تالحقهم قوات االمن الفلسطينية ب    
سالحا غير شرعي او يعملون في تبييض االموال والكسب غير المشروع او يحرضون علـى االقتتـال                 

  .'والفتنة الداخلية
وعند سؤاله حول االعتقاالت التي طالت اكاديميين من حماس في الجامعات الفلـسطينية خـالل االيـام                 

، مشيرا الى ان    'وظيفة الشخص او صفته االعتبارية ليست مظلة لمخالفته القانون        'الماضية قال الضميري    
احد قادة كتائـب القـسام الجنـاح        ' فازع صوافطة 'االعتقاالت تطال فقط من يخالف القانون، مشيدا بـ         

وأكـدت  . ة الفلـسطينية  المسلح لحماس في الضفة الغربية الذي سلم نفسه الجمعة لجهاز المخابرات العام           
مصادر امنية فلسطينية ان ناشطين من كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس سلما نفسيهما الـى                 

  .جهاز المخابرات الفلسطينية بوساطة مصرية صباح الجمعة
ومن جهتها نفت مصادر في حماس تسليم القيادي في حركة حماس في الضفة فـازع صـوافطة نفـسه                   

إن القيادي صواطفة لم يسلم نفسه وإنما التقى        'وقالت المصادر   . من الفلسطينية بالضفة الغربية   ألجهزة اال 
القنصل المصري هشام شربتلي على أجندة الحوار، حيث يقوم القنصل المصري بوساطة لمناقشة بعض              

  .'مصراألمور التي تتعلق بالمعتقلين السياسيين في الضفة، وذلك على أجندة الحوار الذي ترعاه 
ومن جهته رفض الضميري توضيح الدور المصري في تسليم صوافطة نفسه لقوات االمن الفلـسطينية               

ـ   ، متعهدا بـأن    '، مصر لها دور مشكورة عليه في رأب الصدع الفلسطيني         'القدس العربي 'مكتفيا بالقول ل
 انفسهم لقوات االمـن     يحظى صوافطة بمحاكمة عادلة ام القانون، ومؤكدا بان اقدام المطلوبين على تسليم           

  .سيخفف من حدة االحتقان في االراضي الفلسطينية، على حد قوله
من مصادر امنية فلسطينية ان معظم عناصـر حمـاس فـي الـضفة الغربيـة                ' القدس العربي 'وعلمت  

يخضعون لمراقبة ومتابعة من قبل قوات االمن الفلسطينية خشية اقدامهم على تنفيذ عمليات انتقامية ضد               
 قتلى من قوات االمن وعناصر حماس       10ت االمن على خلفية احداث قلقيلية االخيرة التي سقط فيها           قوا

  .في اشتباكات مسلحة داخلية
الجمعة ضبط قوات االمن وثائق تشير الى نية عناصـر          ' القدس العربي 'ومن جهته اوضح الضميري لـ      

ظم الوثائق التي تم ضبطها في منـاطق        الحركة المس بقوات االمن ومؤسسات السلطة، مشيرا الى ان مع         
  .مختلفة بالضفة تدعو عناصر الحركة لمقاومة رجال االمن الفلسطينيين اذا ما حاولوا اعتقالهم

وال بد من الذكر بأن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي كشف في اجتماع الحكومة الخمـيس عـن                   
قرات األمنية في مدينة نابلس، باإلضـافة الـى         مخططات كانت تعدها حركة حماس لحفر انفاق تحت الم        

  .ضبط كمية كبيرة من المتفجرات ومبالغ مالية طائلة في قلقيلية
وتعقيبا على تصريحات وزير الداخلية برام اهللا حول وجود مخططات لحفر أنفاق تحت مقرات االجهـزة    

إن هـذه محاولـة     ' حماس   االمنية والسلطة، قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن حركة          
أخرى يائسة وفاشلة من قبل حكومة دايتون في الضفة الغربية، لنسج قصص خياليـة ومحاولـة قلـب                  
الحقائق والتغطية على الفضيحة والجريمة والكبيرة الوطنية ـ التي ارتكبتها في قلقيلية بقتل قادة كتائـب   

تها للعدو الصهيوني وكثمرة للتنسيق األمنـي       الشهيد عز الدين القسام في وضح النهار كخدمة مجانية قدم         
  .'الخياني مع العدو

 من أنصارها في الـضفة      22واعلنت حماس الجمعة ان األجهزة األمنية العاملة بالضفة الغربية اعتقلت           
وأضافت الحركة في بيان صـحافي ان        .الغربية بينهم محاضر في جامعة النجاح وعضو بلدية بيت لحم         

 مـنهم   22صلت حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار حماس فـي الـضفة، فاعتقلـت              األجهزة األمنية وا  
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الخميس بمحافظات الضفة الغربية، بينهم محاضر في جامعة النجاح، وعضو بلدية بيت لحـم، ورئـيس                
  . من األسرى المحررين، وطالبان جامعيان3جمعية خيرية، و

تتعرض الجتثاث من قبل قـوات االمـن        وفي الوقت الذي تؤكد مصادر مختلفة من حماس بأن الحركة           
الفلسطينية بالضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح نفى المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير، بـشكل                

  .'اجتثاثها من الضفة'قاطع ما تردده حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي ومتحدثيها حول 
قاعدة زيادة الشكوى وتكرارها كي ننسى مـا        ان حماس تتعاطى على     'وقال الزعارير في بيان صحافي      

  .'يجري في غزة، وقد حاولت اجتثاث فتح في القطاع لكنها لم ولن تنجح
أن حركة حماس تعمل في الضفة الغربية بكل ما يكفل لها القانون الفلسطيني             'واعتبر المتحدث باسم فتح،     

 والخاصة مكفولة ومصانة، وفتح تناضـل  أن الحريات العامة'، مؤكدا 'كباقي التنظيمات السياسية األخرى 
  '.في إطار كفالتها وتعزيز نموذج التعددية السياسية والديمقراطية

األدل على ذلك أن حماس تقوم بنشاطاتها الحزبية والسياسية وتخوض االنتخابات وتدافع عـن              ': وأضاف
ماس تمنع التجمعـات    رأيها بكل حرية في الضفة، في حين بات العمل في غزة محظورا حظرا تاما، وح              

واالجتماعات واالحتفاالت والتأبين والتكريم وحتى بيوت العزاء والبيانات والنشاط االجتماعي والسياسي           
أيا كان، وتفرض المراجعات اليومية على قيادات التنظـيم واإلقامـات الجبريـة واالختطـاف اإلداري                

  .'ي القطاعوتطالبهم بالتوقيع على وثيقة عدم ممارسة أي نشاط سياسي ف
هذا هو االجتثاث الحقيقي، ورغم ذلك فتح ال يستطيع أن يجتثها أحد وجذورها عميقة في               'وقال الزعارير   

وأوضح المتحدث، أن أي سلوك يخالف القانون في الضفة ال يتم           . 'قلب فلسطين التي رويت بدم شهدائها     
اعتباره مواطنا فلسطينيا تنطبـق عليـه       التعامل معه على قاعدة االنتماء السياسي أو الحزبي للفرد، بل ب          
  .القوانين الفلسطينية، وأي مخالفة تقوم في إطار القانون والنظام

عدنان الضميري أكد تسليم أحد كبار قادة أن  ،رام اهللا من  13/6/2009 الشرق األوسط، وأضافت
ال الضميري، وق. القسام في الضفة الغربية نفسه لألجهزة األمنية في طوباس شرق مدينة نابلس

ان فازع صوافطة، أحد أهم المطلوبين لدينا، سلم نفسه طوعا باألمس مع شقيقه «: »الشرق األوسط«لـ
، وأخضع فازع لتحقيق، بينما أخلي سبيل شقيقه بعد أن ثبت أنه »عالء، الذي ينتمي أيضا لكتائب القسام

 .غير مطلوب لألجهزة األمنية
نسخة منه، أن يكون صوافطة، سلم نفسه، كما نفت »  األوسطالشرق«لكن حماس نفت في تصريح تلقت 

أن يكون من قادتها العسكريين، مؤكدة أنه أحد قادة الحركة السياسيين في الضفة الغربية، وال عالقة له 
 .بالجناح العسكري للحركة

صوافطة سلم نفسه بعد وساطة مصرية، «، إن »الشرق األوسط«أما مصادر أمنية رفيعة فقالت لـ
وتابعت القول إن المصريين . »كانت للمصريين أيادي بيضاء في تجنيبنا وتجنيبه الدم والموت«وأضافت 

بذلوا جهودا كبيرة في إقناع قيادة حماس بإبالغ عناصرها بعدم مواجهة عناصر األمن الفلسطيني في 
اجهة بالرصاص الذين يعتقلون مصيرهم اإلفراج مهما قضوا، أما المو«واستطردت القول إن . الضفة

  . »فتعني الموت، والمصريون أبلغوا حماس ذلك
وكان صوافطة، مطاردا لألجهزة األمنية الفلسطينية منذ عدة أشهر، وأصدر أخيرا عدة بيانات شديدة 

وصوافطة، معروف منذ . اللهجة، يحذر فيها األجهزة األمنية من االستمرار في اعتقال عناصر حماس
بأحد أبرز وأشهر قادة كتائب القسام، يحيى عياش، الذي اغتالته إسرائيل في كانت تربطه عالقات جيدة 

وصوافطة، مهندس تخرج من . ، في غزة، بعد مطادرة مضنية وطويلة1996) كانون الثاني( يناير 5
  .جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وقضى في سجون االحتالل أكثر من عشر سنوات

  
  



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1462:         العدد       13/6/2009السبت  :التاريخ

  ألمن لتحقيق تقدم سياسيالسلطة تستخدم ورقة ا: تقرير .2
شنّت السلطة الفلسطينية أخيرا حملة اعتقاالت واسـعة فـي صـفوف حركـة              :  محمد يونس  -رام اهللا   

في الضفة الغربية وصفها مراقبون بأنها محاولة لتقديم ورقة اعتماد سياسي عبر المبادرة الـى     » حماس«
  . »خريطة الطريق«تطبيق التزاماتها بموجب المرحلة االولى من 

ومن بين عشرات المعتقلين الذين شملتهم الحملة االخيرة شخـصيات اجتماعيـة واعالميـة واكاديميـة                
مثل استاذ اإلعالم الدكتور فريد أبو ظهير، واستاذ القانون الـدكتور           » حماس«واقتصادية محسوبة على    

شنار من نـابلس،    حسن السفاريني، وكالهما يعمل في جامعة النجاح في نابلس، ورجل االعمال احمد ال            
وغسان داود من الشخصيات االجتماعية للحركة في المدينة، وعضو مجلس بلدية بيت لحم خالد سـعادة                

ويوم امس، سلم القيادي البارز للحركة في الضفة فازع صوافطة نفسه الى جهاز المخـابرات               . وغيرهم
  .العامة بعد مالحقة استمرت فترة طويلة

 مـن اعـضاء الحركـة       50قلت في اليومين الماضيين ما يزيد عن        ، فإن السلطة اعت   »حماس«وحسب  
إن مـن   » حماس«وقالت  . وانصارها، وان أيا منهم ليس محسوباً او قريباً من الجهاز العسكري للحركة           

.  طالباً في معهد المعلمين في رام اهللا جرى اعتقالهم في دهم ليلي لمـساكن الطـالب                17بين المعتقلين   
خيرة التي جرت في االسبوعين االخيرين رفعت عدد المعتقلين من ابناء الحركة لدى             وقالت إن الحملة اال   

  . معتقل700السلطة الى اكثر من 
.  معتقـل  300، وإن عدد المعتقلين لديها ال يزيد عـن          »حماس تبالغ في االرقام   «اما السلطة، فقالت إن     

مخالفـة  «عتقاالت تجري على خلفيـة      وقال الناطق باسم االجهزة االمنية العميد عدنان الضميري إن اال         
االعتقاالت كافة تجري بسبب خرق القانون في واحدة مـن ثـالث            «ان  » الحياة«واوضح لـ   . »القانون

وقـال إن   . »مسائل هي حيازة السالح، وتبيض االموال، والتحريض على اجهزة ومؤسـسات الـسلطة            
اء الحركة على مهاجمة مؤسـسات      عثرت في حملتها االخيرة على وثائق لحماس تحرض اعض        «السلطة  

السلطة وعدم تسليم انفسهم لها في حال االعتقال، وهو االمر الذي لم نجد مثله في ما يتعلق بالرد علـى                    
لم نعثر على وثيقة واحدة تحرض ابناء الحركة على مقاومة االحـتالل او             «: ، مضيفا »سلطات االحتالل 

  .»عدم تسليم انفسهم لها
: الت في نابلس وشملها شخصيات اقتصادية واكاديمية واجتماعية، قال الضميري         وفي شأن تركز االعتقا   

، ملمحاً الى ان هـذه االعتقـاالت تـستهدف          »ليس سرا ان لدينا قصة كبيرة في نابلس تتعلق بالتمويل         «
وكانت السلطة اعلنت االسبوع الماضي عن توقيف شـخص فـي نـابلس             . »حماس«الجهاز المالي لـ    
كما شملت عمليات االعتقال والتوقيف عددا من       . »حماس«رو قالت إنه اعترف انها لـ       بحوزته مليون يو  

  .النساء، وهذه المرة االولى التي تلجأ فيها السلطة الفلسطينية الى اعتقال نساء
ويرى مراقبون ان السلطة الفلسطينية تظهر تشددا في تطبيق االمن في هذه المرحلـة كورقـة اعتمـاد                  

اآلن هناك واقع سياسي جديد، لدينا ادارة اميركيـة         «: »الحياة«تب هاني المصري لـ     وقال الكا . سياسي
جديدة تطالب بوقف االسيتطان وتطبيق حل الدولتين، وترى السلطة ان اثبات قدرتها على تطبيق المرحلة               

ـ . »االولى من خريطة الطريق يشكل ورقة اعتماد لها في المساعي السياسية االميركية الجديدة             : افواض
  . »السلطة ترى انه يمكنها الحصول على انجازات سياسية عبر االمن«

مراكز قوى في السلطة بالوقوف وراء الحملة االمنية على الحركة بهدف احباط مساعي             » حماس«وتتهم  
وقال النائب عن الحركة في الضفة عبدالرحمن زيـدان لــ           . مصر الرامية الى تحقيق مصالحة وطنية     

التشاؤم السائد اال ان التطورات االخيرة في الحوار الوطني اشـاعت بعـض اجـواء               رغم  «: »الحياة«
  .»التفاؤل، لكن هناك في السلطة من يريد ان يخرب جهود المصالحة ليبقى االنقسام قائما
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وتقول مصادر مطلعة إن الرئيس محمود عباس تعهد للرئيس باراك اوباما تطبيق جميع التزامات السلطة               
حتى ال يترك لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اي ذريعة للتهرب           »  الطريق خريطة«بموجب  

  .من تطبيق التزاماته، خصوصا تجميد االستيطان
  13/6/2009 الحياة،

  
   "حدود مؤقتة"نرفض اقتراح إقامة دولة بـ : عريقات .3

ضـات فـي منظمـة      شدد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شـؤون المفاو         :عبد الرؤوف أرناؤوط  
ـ     على ان خيار الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة مرفوض         " األيام"التحرير الفلسطينية، في تصريح ل

لقد وردت الدولة ذات الحدود المؤقتة كخيار في المرحلة الثانية من خارطة الطريق             : جملة وتفصيال وقال  
  .ه مرفوض وبالتالي تم شطبهوقد رفضناه في حينه وابلغنا اللجنة الرباعية الدولية ان

تالعب في خارطة الطريق والعودة الـى االشـتراطية         "واعتبر ان عودة اسرائيل الى طرح هذا الخيار         
انه يعيدنا الى الفترة السابقة مـن رئاسـة نتنيـاهو           "مشيرا الى   " وتتالي التنفيذ وليس التوازي في التنفيذ     

فلسطينيين تنفيذ ما عليهم من التزامات ومن ثـم سـتنفذ           للحكومة االسرائيلية حينما كان يقول إن على ال       
سنستمع الى خطاب   "واضاف   ".اسرائيل التزاماتها وذلك يأتي في اطار اللف والدوران والعالقات العامة         

نتنياهو بطبيعة الحال ولكن نرجو أن ال يسمح له العالم بالتالعب بااللفاظ وان يلعب لعبة العالقات العامة                 
  .ت التعطيل والتأخيروتوظيف تكتيكا

وذكر انه بعد خطاب نتنياهو، يوم االحد المقبل، فان المبعوث االميركي لعملية السالم جـورج ميتـشل                 
  . بعدها سنسمع من االميركيين عن خطوتهم التالية: سيلتقي مع مسؤولين اسرائيليين وقال

  12/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  االتهاماتلعالقة مع إيران جلبت الكثير من ا...  ال أحد يستطيع تجاوز دور مصر:مشعل .4
خالد مشعل، بشكل غير مباشر، تصريحات اطلقها       " حماس"انتقد رئيس المكتب السياسي لحركة      ): ا ش ا  (

  .في مصر" حزب اهللا"قادة من الحركة إبان القبض على شبكة 
ر التصريحات تلـك علـى      المصرية غدا، عن تأثي   " اكتوبر"وقال رداً على سؤال في مقابلة تنشرها مجلة         

ال أحد يستطيع أن يطمس مصر ودورها التـاريخي         : "العالقات التاريخية بين مصر والشعب الفلسطيني     
والحاضر، ولكن ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة قاسية، خاصة فى قطاع غزة بالحصار وإغـالق                

ات التي تحمل بعض التجاوزات،     المعابر فى النهاية، يشكل حالة غضب تدفع البعض إلى بعض التصريح          
وال نقرها ألنه فى النهاية معركتنا الوحيدة مع اإلسرائيليين، ونحن ومصر فى خندق واحـد فـى وجـه                   
العدوان واالحتالل اإلسرائيلى، وإسرائيل هي التي تستهدف الشعب الفلسطيني كما تستهدف األمة العربية             

ى مصر ودورها وال أحـد يمكـن أن يتجـاوز           والدور اإلقليمي لمصر، ونحن في حماس حريصون عل       
  ".مصر

حماس لها قرارها المستقل وليست تابعـة ألحـد،         "مع إيران، أكد مشعل أن      " حماس"وحول حقيقة عالقة    
هـذا موقفنـا ويعلمـه      "وقال  ". وتدير عالقاتها بتوازن مع العالمين العربى واإلسالمى والمجتمع الدولي        

  ".تها من المصلحة الوطنيةاألخوة في مصر، فحماس تنطلق قرارا
مع إيران جلبت لها الكثير من اإلتهامات والضغوطات والتشكيكات والتحليالت،          " حماس"وأقر بأن عالقة    

حماس أو أي فلسطيني ال يالم حينما يطرق أبواب العالم طلبا للدعم في مواجهـة اإلحـتالل،                 : "لكنه قال 
  ".ولكن المالم هنا الذى يقصر في هذا األمر

  13/6/2009ستقبل، الم
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  على واشنطن والغرب التعامل معهاوتحقيق السالم لن يتم دون حماس  :التايم االمريكية .5
دعت مجلة التايم األمريكية، الواليات المتحدة والغرب إلى ضرورة التعامل مع حماس، حتى ولو               -غزة  

ين عن لقائه مع خالد مشعل      وقالت فى التقرير الذى كتبه جو كل      . كانت الحركة من وجهة نظرهم إرهابية     
زعيم حركة حماس، إن تحقيق السالم لن يتم دون إشراك حماس على الرغم من استمرار هجماتها على                 

  ".المدنيين اإلسرائيليين"
خالل المقابلة التى أجريتها مع خالد مشعل مدير المكتب السياسى لحركة حمـاس، والتـى               : ويقول كلين 

األمريكى باراك أوباما فى جامعة القاهرة، أدركت أن مشعل كـان           جاءت بعد ساعة من خطاب الرئيس       
فالمصطلح الـذى اعتـاد اإلسـالميون       . وبدا هذا جديداً  . يسمى الشعب اإلسرائيلى وقادته باإلسرائيليين    
  .أو أسوأ من هذا" الصهاينة"المسلحون استخدامه لوصف اإلسرائيليين هو 

ال أحب  : "شاهدت الرئيس محمود أحمدى نجاد يقول فى نقاش       بعد عدة أيام فى إيران، على سبيل المثال،         
فقادتهم قذرون للغاية لدرجة أنهم إذا غسلوا أنفسهم فى الميـاه األكثـر نظافـة               . أن أدعوهم اإلسرائيليين  

  ".سيظلوا قذرين
: قال.. سألت مشعل إذا كانت لغته تعنى أنه سيقبل بوجود دولة يهودية على أرض الواقع تسمى إسرائيل               

وعندما يتمكن الفلسطينيين من أن يكون لهم دولة        . هناك األسماء التى يدعون بها أنفسهم     .. ال تستنتج هذا  "
  ". ذات سيادة، فيمكن سؤالهم عندئذ بمن يعترفون

ورغم ذلك، فإن وصف اإلسرائيليين باألسماء التى يطلقونها على أنفسهم يبدو نوعاً مختلفـاً فـى لهجـة        
جزء منه قد يكـون لـه عالقـة         . وهذه اللهجة الجديدة يمكن أن تثير الجدل      . حركة حماس تجاه إسرائيل   

أو أن  . بالهزيمة العسكرية المفجعة لحماس فى غزة، فاعترفت أخيراً أن إسرائيل لـن تختفـى ببـساطة               
مشعل قد يحاول أن يقدم وجهاً أكثر تعاطفاً مناقضاً لوجه رئيس حكومة الليكـود اإلسـرائيلية بنيـامين                  

وأياً كان السبب، فإن الوقت يبدو بالتأكيد قد حان إلعادة النظر فى عدم رغبة الغـرب                . هو المتمرد نيتانيا
  .للتعامل مع حماس

التقينا فى مجلس فى الدور الثانى من مكتب حماس فى الحى الهادئ بالعاصـمة       : ويمضى كلين فى القول   
كسوة بالبياض جلـس بجـوار علمـى        مشعل الرجل الوسيم اللبق ذو الشعر واللحية الم       . السورية دمشق 

سألته عن رد فعله على خطاب أوباما، وكان متشككاً من الناحية الرسـمية، اعتـرف               . فلسطين وحماس 
باللهجة الجديدة للرئيس األمريكى، لكنه أراد أن يعرف الضغوط التى يمكن أن يمارسـها أوبامـا علـى                  

األمريكييون لديهم خبـرة كبيـرة فـى        . "طينيةاإلسرائيليين لوقف بناء المستوطنات على األراضى الفلس      
  فلماذا ال تستطيع أمريكا أن تفعل ذلك فقط مع إسرائيل؟.. الضغط على الدول فى جميع أنحاء العالم

سألته ما هى الخطوات التى كـان       . فى الواقع، إنه شخص متعنت، كما تصفه التايم، لكن فى هدوء شديد           
ونحن .  هذه المبادرة يجب أن تأتى من الطرف الذى يمتلك موارد          .على استعداد التخاذها من أجل السالم     

ال نمتلك أياً منها، هكذا رد وكرر العرض السابق بالتفاوض على ترتيبات قائمة على انسحاب إسـرائيل                 
من الذى يحتاج إلى    : ماذا عن االعتراف الرسمى بإسرائيل؟ فرد مشعل متسائالً       . 1967إلى حدود ما قبل     

ائيل التى لديها ترسانة نووية وتعد قوى عظمى ولديها مواردها، أم الشعب الفلـسطينى؟              إسر"االعتراف  
كما لم يعتذر مشعل عـن تـاريخ        ". الجالد أم الضحية، الظالم أم المظلوم     . أى طرف يجب أن يلتفت إليه     

  .ن النفسحماس فى الهجمات التى وجهتها مباشرة إلى األبرياء اإلسرائيليين، قائالً إنه كان دفاعاً ع
ويواجه مشعل فى الحقيقة مـشكالت أكثـر        . وكان واضحاً أن مشعل لن يقدم أى تنازالت علنية ألوباما         

فغزة التى تسيطر على حماس تعـيش       . إلحاحاً من مفاوضات الوضع النهائى التى يسعى أوباما إلى حلها         
جل إدخـال بعـض البـضائع       فى حالة دمار، المعابر الحدودية ال تزال مغلقة من قبل إسرائيل إال من أ             

. اإلنسانية، على الرغم من استعطاف هيالرى كلينتون، والغزاويون غير قادرين على إعادة بناء منازلهم             
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كما أن مشعل غارق فى شرك معركته السياسية المحلية ضد حركة فتح التى تتلقى منحا دولية من أجـل                   
  .تحدةإعادة اإلعمار والتى تسلح قواتها وتمولها الواليات الم

فحمـاس لـديها    . إذن، ما هى خيارات الغرب فى ظل رفض مشعل تلبية أى من مطالب الرئيس أوباما              
إنها موجودة وتظل قوية فى غزة كنتيجة مباشـرة للخـدمات االجتماعيـة             : بعض الحقائق فى صالحها   

 شكوى مـشروعة،    ولديها. الحقيقية التى تقدمها، مقارنة بفساد حركة فتح وافتقارها النسبى لهذه الخدمات          
وهى أن االحتالل اإلسرائيلى فى الضفة الغربية غير إنسانى ووحشى، والفلسطينيون مـسجنون خلـف               

، وهم مجبرون لتحمل مئات مـن نقـاط التفتـيش اإلسـرائيلية             1967جدار عازل ال يتطابق مع حدود       
لطرق السريعة التى ال    أراضيهم تقسمها ا  . وحواجز الطرق التى تهدف إلى إذاللهم أكثر من تحقيق األمن         

والمستوطنات التى يسكنها اإلسرائيليون األكثر تشدداً تضاعف حجمها منذ         . يستخدمها سوى المستوطنون  
  .، وحولت المناطق الفلسطينيية بالتدريج إلى كانتونات صغيرة1993اتفاقات أوسلو عام 

ولن يكون هناك سـالم دون      . ئماًلن يكون هناك سالم طالما ظل هذا الوضع قا        : وتنتهى التايم إلى القول   
ولن يكون هنـاك سـالم دون       . حماس كجزء من العملية، ورغم استمرارها فى العنف ضد اإلسرائيليين         

  . حديث أمريكى مع كافة األطراف
فلمـاذا لـيس    .. فى كال الجانبين  .. فى الماضى، كان صناع السالم فى أغلب األحيان إرهابيين سابقيين         

  اآلن؟
  12/6/2009 ،وكالة سما

  
  التخلي عن رئاسة فتح البو غنيم والخمسة الكبار يفوزون بالتزكية: مبادرة جديدة لعباس .6

بدأت مساء الجمعة في العاصمة األردنية عمان اإلجتماعات التشاورية ألعـضاء        :بسام البدارين  -عمان  
الـسبت واالحـد    اللجنة المركزية لحركة فتح، وناقشت ملفات المصالحة فقط وجدول االعمال سيستكمل            

لتدارس عدة ملفات أساسية أبرزها إنعقاد المؤتمر الحركي السادس وتفاصيل مبادرة جديدة عرضها على              
أقطاب الحركة الرئيس محمود عباس إضافة لمصالحة بين عباس والرجل الثاني فـي الحركـة فـاروق          

  .القدومي رتبها طوال أسبوعين القطب البارز في الحركة أبو ماهر غنيم
أت اإلجتماعات فعال في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة األردنية عمـان لكنهـا علـى                 وبد

  .األرجح ستتواصل حتى مساء االحد فيما حضر الرئيس عباس وغاب عنها القيادي حكم بلعاوي
ـ    ان فاروق القدومي أبلغ غنيم بموافقتـه علـى الـشروط التـي             ' القدس العربي 'وقالت مصادر مطلعة ل

ها عباس لترتيب مصالحة بين القطبين وهي ترتكز على وقف مشاغبات القـدومي علـى الخـط                 وضع
  .عباس ووقف إصدار البيانات والتعميمات وتقليص إتصاالته بسورية وإيران السياسي للرئيس

عرض عباس مبادرة جديدة على قادة واقطاب حركة فتح قوامها استعداده للتخلي عن رئاسة الحركـة                و
  . عن ترشيح نفسه عضوا في اللجنة المركزية على ان يتفرغ لرئاسة السلطة وانتخابات الرئاسةواالمتناع 

ويقترح عباس في مبادرته التخلي ايضا عن منصبه كقائد عام لقوات الحركة مبديا رغبته في التخلي عن                 
 غنيم الذي يبـدو  هذه المناصب جميعها للرجل الثالث في الحركة ومسؤول التعبئة والتنظيم فيها ابو ماهر       

  . انه يرحب بهذه االفكار
والمقترح الثالث في مبادرة عباس الجديدة هو استعداده لدعم اختيار الخمسة الكبار في اللجنة المركزيـة                
بالتزكية وهم فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم ومحمد جهاد وأبو األديب سليم الزعنون وإنتصار الوزير               

  ).ام جهاد(
ادرته كلها بعقده للمؤتمر الحركي السادس في الداخل ووقف التجاذبات والتحفظـات            كما يربط عباس مب   

اجواء اجتماعات عمان التشاورية خالل اليومين الماضيين        .على برنامجه السياسي داخل اللجنة المركزية     



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1462:         العدد       13/6/2009السبت  :التاريخ

ـ                   ة تميل فيما يبدو لتبني افكار المبادرة الجديدة التي يخشى بعض اقطاب الحركة مـن ان تكـون تكتيكي
  .وتؤدي الى انقسام في صفوف الحركة

  13/6/2009القدس العربي، 
 

  اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح محوري وحاسم: انتصار الوزير .7
ان » الحيـاة «قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتصار الوزير لــ           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

نها المرة االولى التي تجتمع فيها اللجنـة بكامـل          محوري وحاسم أل  اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح      
  . أعضائها في الداخل والخارج منذ نحو ثالث سنوات

واوضحت أن جدول األعمال سيتناول إقرار وثائق المؤتمر السادس للحركة، ومشروع تعـديل القـانون               
 المؤتمر، مشيرة   الذي يجب أن توافق عليه اللجنة المركزية قبل عرضه على         ) الدستور(األساسي للحركة   

إلى أن هناك فقرات في حاجة الى التعديل ألن الظروف تغيرت ولم يجر أي تعديل على القانون األساسي                 
  .1989منذ عام 

وقالت إنه حسب القانون األساسي للحركة يجب أن تجتمع اللجنة المركزية بكامل أعضائها لتصادق على               
للجنة التحضيرية، ومن بينهـا تثبيـت العـضوية فـي           كل األوراق والوثائق التي أقرت في اجتماعات ا       

 عضواً، والبرنامج السياسي، وكذلك التوافق على مكان عقد   1555المؤتمر الذي تم التوافق على أن يضم        
  .المؤتمر وزمانه

وأوضحت أن اجتماعات اللجنة المركزية ستقرر أيضاً البرنامج السياسي وبرنامج البناء الـوطني الـذي               
 االجتماعية واالقتصادية للحركة، باإلضافة إلى أن االجتماعـات سـتبحث فـي الوضـع              يشمل النواحي 

السياسي العام بالنسبة الى حصار الضفة الغربية، وكذلك حـصار غـزة، وتفعيـل منظمـة التحريـر                  
  .الفلسطينية، والحوار الوطني

  13/6/2009 الحياة،
  

   قريبافتحو حماسبين وفدي  استئناف اللقاءات الثنائية: الزهار .8
أن لجان  » الحياة«محمود الزهار لـ    » حماس«أكد القيادي البارز في حركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

الحوار ستستأنف عملها فور وقف الحملة التعسفية التي تقوم بها األجهزة األمنية في الـضفة الغربيـة،                 
اء القضايا الخالفيـة فـي لجـان        إلنه» فتح«مرجحاً استئناف اللقاءات الثنائية بين وفدي حركته وحركة         

  . االنتخابات واألمن والحكومة، تمهيداً لالتفاق الكلي المرتقب في السابع من الشهر المقبل
هذا األمر يتعلق بموقف فتح، والخطوات التي ستقوم        «وعما إذا كان موعد إعالن االتفاق نهائيا، قال إن          

ائي وحاسم لحملتها الشرسة التي تقودها ضد حماس        بها األجهزة األمنية في الضفة الغربية لوضع حد نه        
، معوالً على اللجنتين اللتين تشكلتا في جلسات الحوار السابقة لإلفراج عن المعتقلين في              »وكوادرها هناك 

  . »فتح وافقت على تشكيل هذه اللجنة، لكنها لم تفعلها«وأضاف أن . كل من الضفة وغزة
المطلوب حالياً لجنة فصائلية تـضم كـل القـوى الفلـسطينية             «وعن كيفية حل عقدة الحكومة، قال إن      

رؤية حماس لهذه اللجنة وكيفية صياغتها أقـرب إلـى          «، الفتاً إلى أن     »مرجعيتها الرئيس محمود عباس   
ألعمـال هـذه    » فتح«ورفض الخوض في تفاصيل أسباب معارضة       . »الموقف المصري من رؤية فتح    

ى اإلشكالية في أن التنفيذ سيكون منوطاً باللجنة، وهم يريدون أن تكون            فتح تر «اللجنة، مكتفياً بالقول ان     
الحكومة هى صاحبة القرار في أعمال هذه اللجنة التي تأتي على رأسها إعادة إعمار غزة إضـافة إلـى                   

  . »التمهيد لالنتخابات التشريعية والرئاسية
قناع فتح بالتحرك لوقف الحملـة      التوصل إلى اتفاق مصالحة مرهون بمدى نجاح مصر في إ         «ورأى أن   

. »وجود مساعٍ مصرية مكثفة في هذا االتجاه      «، مشيراً إلى    »األمنية في الضفة واستهداف المقاومة هناك     
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ما طرحته أميركا هو مبادئ، لكنهـا لـم         «وعما يتردد عن طرح أميركي جديد للعملية السلمية، قال إن           
حن في مرحلة تقويم خطاب الرئيس باراك أوباما بما لـه           تضع خططاً محددة لتنفيذ هذه السياسة، لذلك فن       

وصدقية هذا الخطاب تتمثل فقط في مدى قدرة اإلدارة األميركية على وقف االستيطان ورفع              ... وما عليه 
  .»الحواجز األمنية وكسر الحصار

  13/6/2009 الحياة،
  

  فتح ترفض ما طرح عن تشكيل لجنة فصائلية مرجعيتها عباس .9
ترفض ما طرح عن تـشكيل      «إن حركته   » الحياة«لـ  » فتح«قال قيادي في    : هان الحسيني  جي -القاهرة  

فهي كما تريدها حمـاس لجنـة تنـسيق بـين           ... لجنة فصائلية مرجعيتها الرئيس ألنها تكرس االنقسام      
النيات المـصرية   «وأضاف أن   . »الحكومتين وبين الكيانين، ونحن نرفض ذلك رغم أنه مطلب مصري         

  .»ة، لكن حماس تريد أن تحول هذه اللجنة إلى لجنة وساطة بين الجانبينطيبة وصادق
هذه الحكومة إذا لم    «، مشدداً على أن     »ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني يعترف بها العالم       «ودعا إلى   

ضـرورة عـودة    «وطالب بـ   . »تلتزم كامل التزامات منظمة التحرير، سيدير المجتمع الدولي ظهره لنا         
، الفتاً إلـى أن     » ألف كادر أمني كحد أدنى     12منية إلى مواقعها السابقة قبل االنقسام وإعادة        األجهزة األ 

  .»والقوة األمنية المشتركة هي عنوان المصالحة...  ألفا50ًقوام القوة األمنية السابقة كان «
  13/6/2009 الحياة،

  
  "حماس"ستعاني اذا استمرت في مالحقة عناصر " فتح ":القدس لـالزهار .10

بأنها ستعاني في أكثر " فتح"محمود الزهار حركة " حماس"هدد القيادي في حركة :  محمد األسطل–غزة 
من موقع بما في ذلك رام اهللا إذا ما استمرت السلطة الفلسطينية في إجراءاتها ضد عناصر حركته في 

 األجهزة األمنية، مؤكداً التي تقوم بها" المالحقات واالغتياالت"الضفة الغربية، خصوصاً في ما يتعلق بـ
 ".رغم كل هذا الحصار واالستهداف"أن حركته أصبحت أقوى من قبل بكثير 

ال يمكن لعاقل أن يتصور ما يحدث من الضفة الغربية، إذ يالحق من يقاوم االحتالل سواء "وقال 
 المستشفيات باالغتيال المباشر كما هو في قلقيلية أو عبر التنسيق مع االحتالل في الخليل، وتغلق

في ظل ذلك يمكنني القول : "وأضاف". والجمعيات الخيرية واالجتماعية ويعتقل أساتذة وطلبة الجامعات
أن فتح ستعاني في أكثر من موقع حتى في رام اهللا ذاتها، فال يعقل أن يتبجح قادة فتح بأنه تم استهداف 

  ".عناصر حماس ألنهم يهددون أمن إسرائيل
سلطة رام "تئناف حركته للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وبين إيقاف ما اسماه وربط الزهار بين اس

مالحقة عناصر حركته، الفتاً إلى أن الجهود المصرية األخيرة جاءت لتجاوز ما حدث في قلقيلية " اهللا
 .وليس للخوض في تفاصيل جلسات الحوار المقبلة

  13/6/2009القدس، فلسطين، 
 

  ما حدث نتيجة االحتقان بين الجانبين: اث في مدينة قلقيلية يدين االحدالرجوب .11
عضو مجلـسها الثـوري جبريـل الرجـوب         » فتح«دان القيادي في حركة      : جيهان الحسيني  -القاهرة  

، لكنه لم يحمل    »ما حدث هناك عار   «إن  » الحياة«وقال لـ   . األحداث التي جرت في مدينة قلقيلية أخيراً      
ما حدث نتاج لحال االحتقـان الـسائدة والتحـريض          «ة تلك األحداث، ورأى أن      أياً من الجانبين مسؤولي   
  .»المشترك بين الجانبين

عقب لقائه في القاهرة أول من أمس رئيس المخـابرات المـصرية            » الحياة«وكان الرجوب يتحدث إلى     
تهدئـة  هناك لجنة للمصالحة ستشكل في كل من غزة والضفة لتحقيـق            «وقال إن   . الوزير عمر سليمان  
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داخلية ولإلفراج عن المعتقلين والحتواء األحداث االخيرة تمهيداً التفاق المصالحة الذي يفترض أن يعقد              
  .»في القاهرة في السابع من الشهر المقبل

بإعادة القوات األمنيـة    » فتح«مطالب  » حماس«وعن الملف األمني والهوة في مواقف الجانبين ورفض         
معظـم الكـوادر األمنيـة      «قسام إلى مواقعها وتشكيل قوة مشتركة، قال إن         التي كانت في غزة قبيل االن     

 من الكـوادر    300 و 200واألعداد التي غادرت تتراوح بين      ... السابقة ما زالت موجودة في قطاع غزة      
والقيادات األمنية، لذلك ال أرى أن هناك إشكالية في إعادة هؤالء الموجودين في غزة وإلحاقهم بالمؤسسة                

إذا صدقت النيات لدى الجانبين، فلن تكون هناك إشكالية حقيقية يمكن أن تعيق تحقيق              . ية مرة أخرى  األمن
  . »الوفاق

هناك ضغوطاً على الجانبين، بعضها إيجابي في اتجاه إنهـاء االنقـسام والتوجـه نحـو                «ولفت إلى أن    
لوفـاق الفلـسطيني أن     هناك جهات تضغط ال تريد ل     «، موضحاً أن    »المصالحة، لكن هناك ضغوط سلبية    

وقال . »يتحقق من أجل مصالح ذاتية محدودة قصيرة المدى، إضافة إلى أن هناك مزايدات لدى الجانبين              
مصر التي تحمل على عاتقها العبء األكبر لتحقيق المصالحة وتقود هذه الجهود، ال تعمل بمفردهـا       «إن  

  .»لكنها تتحرك بدعم عربي قوي مساند
  13/6/2009 الحياة،

  
  تائب نسور فلسطين وقوات االحتالل يتبادلون هجمات خفيفة على حدود غزةك .12

تبادل نشطاء فلسطينيون وقوات من جيش االحتالل الجمعة شن هجمات خفيفة في            : اشرف الهور  -غزة  
وقالت كتائب نسور فلسطين ان مسلحيها هاجموا دورية         .مناطق حدودية تفصل قطاع غزة عن اسرائيل      

 باالسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، خالل مرورها بالقرب من النصب التـذكاري            عسكرية اسرائيلية 
وبحسب بيان للجماعة المسلحة فقد ذكرت ان مسلحيها اكدوا اصـابتهم           . شرق بيت حانون شمال القطاع    

  .الهدف بدقة
، وانهـا  'شـية جرائم االحتالل، وتصديا لقواته الغاشمة الفا  'واكدت ان الهجوم يأتي في اطار التصدي لـ         

كذلك ذكرت مـصادر عـسكرية اسـرائيلية ان مـسلحين           . 'حتى كنس االحتالل  'ستستمر في مقاومتها    
القريـب مـن    ' بئيـري 'فلسطينيين اطلقوا صباح الجمعة، النار صوب قوة عسكرية بالقرب من كيبوتس            

  .الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة
  13/6/2009القدس العربي، 

  
  تشكيالت جديدة في صفوف حماس: ل  مسؤومصدر .13

كشف مصدر مسؤول في حركة المقاومة اإلسالمية حماس أمس عن أن تشكيالت إدارية : )أ.ب.د(
 .أحدثتها قيادة الحركة في صفوف كوادرها طاولت مواقع في الصف الثاني من القيادات

 حيث تسلم مهام عمله منذ تم نقل القيادي علي بركة ممثل الحركة في سوريا إلى لبنان“وقال المصدر 
، دون أن يوضح ما ”ما حدث هو تشكيالت جديدة“، وأضاف ”أيام قليلة كمسؤول سياسي لحماس في لبنان

 .   إذا طاولت التشكيالت الحديثة قيادات من الصفوف األولى أم ال
  13/6/2009الخليج، 

  
   األبيض إلى البيت"البيت اليهودي"خطاب نتنياهو سيناور إلرضاء الجميع من  .14

األكثـر تطرفـاً بـين أحـزاب االئـتالف          " البيت اليهودي "استبعد قادة حزب     : أسعد تلحمي  -الناصرة  
البيـت  "وأعلـن قـادة حـزب       ". زلزاالً سياسياً "الحكومي، بعد لقائهم نتانياهو أمس، أن يحدث الخطاب         

، "دث أي زلزال سياسـي لن يح"أنهم خرجوا من االجتماع مع نتنياهو مطمئنين إلى أن الخطاب        " اليهودي
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، كما قال رئيس الحزب الـوزير دانئيـل         "نتانياهو لم يخلع جلده وما زال متمسكاً بالمبادئ القومية        "وأن  
هرشكوفتش، فيما حذر النائب زفولون اورليف من أنه ورفاقه أوضحوا لرئيس الحكومة في شكل قـاطع                

  ".مر سينعكس على االئتالف الحكوميقبول مبدأ الدولتين هو تجاوز خط سياسي وأيديولوجي أح"أن 
وأعلن يشاي أنه مع    . الدينية الوزير ايلي يشاي ووزراء الحركة     " شاس"والتقى نتنياهو نائبه زعيم حركة      

يحظر المس بالمبادئ التي قامت علـى أساسـها الحكومـة           "تأكيد أهمية العالقات مع الواليات المتحدة       
  ".مصيرية"مستوطنات ، مضيفاً أن مسألة البناء في ال"الحالية

أن أوساط نتانياهو القريبة منقسمة على نفسها، فالبعض يدعوه إلى          " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   
وتجميد االستيطان رغـم الـضغط      " ورفض الفكرة الجنونية بحل الدولتين    "التمسك بمواقفه االيديولوجية    

وهو ما سيرفضه الفلسطينيون والعرب     "ة  األميركي، فيما يطالبه آخرون بقبول مشروط للمطالب األميركي       
  ". وعندها سيتهم األخيرون، ال إسرائيل، بإجهاض مبادرة أوباما

ووفقاً للصحيفة، فإن وزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والدفاع إيهود باراك يؤيدان الرأي الثاني، لـيس               
فلسطينيين لـن تقـود إلـى أي        من منطلق دعم حقيقي للمفاوضات، إنما لقناعتهما بأن المفاوضات مع ال          

األميركيون سيصفقون لك، والشعب فـي      ... العب اللعبة : وعملياً فإن الوزيرين يقوالن لنتانياهو    "مكان،  
  ".إسرائيل سيحب هذه اللعبة

  13/6/2009 الحياة،
  

  ليفني تستبعد أن يتضمن خطاب نتنياهو أي جديد في مواقفه السياسية المتشددة .15
المعارض وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الـسابقة      " كديما"استبعدت زعيمة حزب     : أسعد تلحمي  -الناصرة  

تسيبي ليفني أن يتضمن الخطاب السياسي الذي سيلقيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو غداً في               
خـول  أي جديد جدي في مواقفه السياسية المتشددة من شأنه أن يحملها وحزبها على د             " بار ايالن "جامعة  

  . االئتالف الحكومي
لـدى  " تحـوالً عقائـدياً  "أمس إن أي خطاب معتدل لن يعكس " يديعوت أحرونوت"قالت ليفني لصحيفة  و

وأضافت أن تخبط نتنياهو في كتابـة خطابـه، كمـا يقـول     . نتنياهو، إنما سيكون نتاج ضغوط خارجية  
  . وأنه لم يحصل أي تغيير جدي عليها، متمسكاً بمواقفه"ليكود"مستشاروه، يؤكد أنه ما زال، كما حزبه 
، فإنه سيفعل ذلك فقط من أجـل التهـرب مـن            "خريطة الطريق "ورأت أنه حتى لو أعلن نتنياهو قبوله        

وسيحاول انتقاء كلمات فقط من أجل البقاء في الحكم والحفـاظ           "الخوض في مفاوضات التسوية الدائمة،      
لو نطق نتنياهو بكلمات قريبة من مواقفها السياسية، فإن         وزادت أنه حتى    ". على مكانة إسرائيل في العالم    

  .ذلك لن يقود إلى أي تغيير جدي في مواقفه
  13/6/2009 الحياة،

 
  من اإلسرائيليين يعارضون االستجابة لطلب أوباما بتجميد البناء االستيطاني %56:استطالع .16

اإلسرائيليين الذين يرفضون أن دل استطالع رأي جديد نشر في تل أبيب، أمس، على أن عدد : تل أبيب
تستجيب حكومتهم لطلب الرئيس األميركي، باراك أوباما، تجميد البناء االستيطاني، زاد في األسبوع 

قبل يوم واحد من % 53ففي حين بلغت النسبة . األخير مع زيادة الضغط األميركي واألوروبي عليها
ي، أصبحت بعد هذا الخطاب وتصريحات مسؤولي الحال) حزيران( يونيو 4خطاب أوباما في القاهرة في 

، في حين انخفض عدد الذين يؤيدون الرضوخ إلى %56االتحاد األوروبي المؤيدة للموقف األميركي، 
بين أنصار حزب % 81وفي تحليل تفصيلي لهذه النتائج، اتضح أن نسبة الرافضين تصل إلى %. 37

كما أن . في صفوف مؤيدي األحزاب الدينية المتزمتة% 94الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وإلى 
%). 19(المعارض " كاديما"أكثر من نسبة مؤيدي حزب %) 41(مؤيدي حزب العمل الرافضين للضغط 
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وسئل اإلسرائيليون إن كانوا يعتقدون أن رفض االستجابة لمطلب أوباما سوف يحدث أزمة في العالقات 
إنه لن تحدث أزمة، فيما قال % 50 أم أن العالقات ستظل متينة، فقال بين إسرائيل والواليات المتحدة،

، أسئلة "غال حداش"ووجه االستطالع، الذي أجرته شركة . إنهم يخشون من انفجار أزمة كهذه% 32
هل يجب على الحكومة أن تستجيب لطلب : "تفصيلية أكثر حول موضوعات الضغط األميركية، ومنها

إنهم % 19أنهم يعارضون، وقال % 69س الشرقية في إطار اتفاق سالم؟، فأجاب أوباما التنازل عن القد
إن على الحكومة أن ال تستجيب، بينما قال % 51وحول إخالء المستوطنات في قلب الضفة قال . يؤيدون

هل ستواصل اإلدارة األميركية ضغوطها على إسرائيل، أم أن هذا : وسئلوا. إن عليها أن تستجيب% 34
أنه سيستمر % 22بأن الضغط سيضعف، و% 23يضعف في حالة صمود الحكومة؟ فأجاب الضغط س

 .أنه سيزيد% 39بالوتيرة بنفسها، و
هل تعتقد أن نتنياهو محق في موقفه بأن الدولة الفلسطينية إذا قامت ستزيد من الصعوبات : وسئلوا أيضا

 .بأنه غير محق% 28بأنه محق، و% 59األمنية إلسرائيل؟ فأجاب 
  13/6/2009لشرق األوسط، ا

  
   غزةإلى تستكمل بناء خط الوقود "إسرائيل" .17

اعلنت اسرائيل انها استكملت الجزء الخاص بها من خط انابيب لنقـل الوقـود           : رويترز –القدس المحتلة   
وما زال يخضع   " حماس"والغاز الطبيعي لتوريد الطاقة بشكل مباشر الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة             

  .ائيليلحصار اسر
ولم يستطع مسؤولون فلسطينيون ان يؤكدوا اي تفاصيل بشان الجزء الخاص بهم من خط االنابيب وهل                
هو قيد االنشاء ام انه أصبح جاهزا للتشغيل لكن متحدثة باسم الجيش االسرائيلي قالت ان خط االنابيب قد                  

ة الفلسطينية في مدينـة رام اهللا       بني خط االنابيب بالتنسيق مع مسؤولي السلط       .يبدأ تشغيله خالل اسبوع   
  .بالضفة الغربية

  13/6/2009الرأي، األردن، 
  

  والوكالة اليهودية" إسرائيل"خالفات تهدد بنك االرتباط بين ":  بوستجيروزاليم" .18
والجهات ” اإلسرائيلية“أن الخالف السياسي بين الحكومة ” جيروزاليم بوست“ كشفت صحيفة :آي.بي.يو

على قيادة الوكالة اليهودية، زاد إلى درجة تهدد وجود الوكالة واستمرارها، وأن المانحة األمريكية 
 .على استعداد لفك االرتباط مع الوكالة ” إسرائيل“

إذا كانت الوكالة اليهودية تريد أن تصبح “وقال وزير شؤون الشتات واإلعالم يولي إدلشتاين للصحيفة 
، فهذا حقها، ولكن ستكون ”اإلسرائيلية“ مع الحكومة مجرد منظمة غير حكومية أخرى، وتقطع صالتها

 .” النتيجة الفورية لذلك هي سعينا إليجاد شركاء أكثر كفاءة لتعزيز برامجنا ومصالحنا في الشتات
، )يو جاي سي(وكان إدلشتاين يرد على الخطط التي وضعها اتحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية 

 التي توفر الجزء األكبر من التمويل للوكالة اليهودية، لتحرير المواقع الرئيسية وهو المنظمة األمريكية
 .وفصلها عن المنظمة الصهيونية العالمية ” اإلسرائيلية“في الوكالة من السيطرة السياسية 

 13/6/2009الخليج، 
  

   مستندات تثبت التمييز ضد االقلية العربيةألمريكاالطيبي قدم  .19
قدم النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغييـر الـى             : دراوس زهير ان  - الناصرة

وزارة الخارجية االمريكية مستندات واحصائيات تكشف االجحاف والظلم الالحق بالمواطنين العرب في            
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ع جميـع   اسرائيل مطالبا االدارة االمريكية باالعتراف بالعرب كأقلية قومية والتعامل معهم كما تتعامل م            
  .االقليات في العالم

  13/6/2009القدس العربي، 
 

  مخطط إسرائيلي لفصل القدس عن األحياء العربيةتكشف عن " هآرتس" .20
العبرية أن بلدية القدس التي يترأسها المتطرف نير        » هآرتس«كشفت صحيفة   :  عبد القادر فارس   - غزة

ن، وفصل البلدة القديمة في المدينـة عـن         بركات أعدت مخططا إجماليا للمدينة يستهدف توسيع االستيطا       
وأفادت أن وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي طلب من لجنة التنظـيم   .األحياء الفلسطينية العربية كليا

والبناء في منطقة القدس المحتلة تجميد البحث في الخريطة الهيكلية التي قـدمتها البلديـة، لمعارضـته                 
ية في مركزين أساسيين يبعدان عـن البلـدة القديمـة، ويـستوعبان             تخصيص مساحات لبناء أحياء عرب    

بيد أن أهالي القـدس المحتلـة    . بيت، ويطالب بتقليص مجمل مساحات البناء المخصصة للعرب13500
حذروا في حديثهم للصحيفة من خطورة المخطط، المغلف بمشروع البناء للعرب، إذ أن المقـصود مـن                 

 بين البلدة القديمة في المدينة التي تضم األماكن المقدسة، وبين األحيـاء             مجمل الخريطة هو الفصل الكلي    
  .العربية التاريخية

من جهته اعتبر المحامي سامي ارشيد أن المخطط يدور حول محورين، األول هو القطع التـام للبلـدة                  
ماح في البناء فـي     القديمة عن المجال الفلسطيني، والثاني تخفيف التركيز السكاني في مركز المدينة والس           

  .األطراف الجنوبية والشرقية من شرقي القدس
13/6/2009عكاظ   

  
  وانعدام في أي تقدم إقتصادي.. سكان غزة معزولون تماماَ عن العالم": تقرير" .21

التقرير السنوي الصادر عن مكتب أن  ، بترا عن وكالةرام اهللامن   13/6/2009 الرأي، األردن، ذكرت
ع عمال االراضي العربية المحتلة بالكئيب على المستوى االنساني واالقتصادي العمل الدولي وصف وض

وقال التقرير ان الوضع في غزة، بعد العدوان  .واالجتماعي، في ظل مفاوضات السالم المتعطلة
االسرائيلي عليها نهاية العام الماضي ينطوي على كل عناصر الكارثة االنسانية، مشيرا الى ان السكان 

ن تماما عن بقية العالم، ويعتمدون في عيشهم على المساعدة الدولية مع اغالق االف المصانع معزولو
واضاف ان السكان في الضفة الغربية استفادوا من التحسن الطفيف على الصعيد . وفقدان الناس وظائفهم

ف افشل اي بوادر االمني والنشاط االقتصادي اال ان االغالق والجدار الفاصل والنشاط االستيطاني المكث
  .تقدم اقتصادي

واشار التقرير الى ان تواجد اعداد متزايدة من المستوطنين االسرائيليين يلحق اضرارا مباشـرة بـسبل                
ال سـيما   ( عيش الفلسطينيين الذين يجدون انفسهم محرومين من الوصول الى االرض والموارد االخرى           

واظهـر التقريـر ايـضا انـه        . شخاص والبضائع كما يفرض قيودا صارمة على حركة تنقل اال       ) المياه
المتواضـع  يتعذرعلى االقتصاد وسوق العمل الفلسطينيين العمل والتقدم في ظل االحتالل، فمعدل النمـو              

 لم يترجم الى نمو في الـدخل بـسبب          2007 مقارنة مع    2008الذي سجله الناتج المحلي االجمالي عام       
  . بالمئة 29 بالمئة من 49التزايد السكاني وقد زادت حدة البطالة في غزة الى 

 المندوب الدائم للجامعة العربيـة لـدى        ، أن  وكاالت  عن جنيف من  13/6/2009 ،وكالة سما  وأضافت
االمم المتحدة السفير سعد الفرارجي، اكد أمس، في كلمة الجامعة امام الملتقى التـضامني مـع العمـال                  
الفلسطينيين على هامش اعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ان السبب الحقيقي الرتفاع نـسب               

ـ 86 و64الفقر بين   ـ   في المئة في االراضي الفلسطينية المحتلة هو االحتالل، واص الوعـاء  "فا ايـاه بـ
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وشدد على ان هذا التـدهور       ".الحاضن لكل اصناف الظلم والحصار والتجويع والعقاب الجماعي وغيره        
  .غير المسبوق يفرغ السالم المنشود من كل مضمون جدي ويعمق الشعور باالحباط لدى الفلسطينيين

ع العمال في االراضي الفلسطينية     فيما اكد رئيس الفريق الذي اعد تقرير منظمة العمل الدولية عن اوضا           
عما كانت عليه فـي     % 59 ارتفعت الى    2008المحتلة فريدريش بتلر ان نسبة اغالق المعابر في العام          

كما اكد ان االوضاع القائمة في األراضي المحتلة تعيـق           . حين وقعت اتفاقية حرية التحرك     2005العام  
  . اوضاع العمال الفلسطينيين واسرهمقيام حل الدولتين وتعيق كذلك تحقيق أي تحسن في

  
  مواجهات بين قوات االحتالل والفلسطينيين في بلعين ونعلين  .22

وقعت مواجهات أمس في قريتي بلعين ونعلين قـضاء رام اهللا بـين قـوات االحـتالل                 :  بترا –رام اهللا   
المحتجين على بناء   االسرائيلي ومئات المتظاهرين من الفلسطينيين ونشطاء اليسار اإلسرائيلي واألجنبي          

وفي غزة استهدفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية بنيرانها امـس مراكـب    .جدار الفصل العنصري هناك
  .الصيادين قبالة سواحل المدينة ووسط القطاع

  13/6/2009الدستور،                                                                        
 

  بناء جدار الفصل العنصري في مدينة اللدلعمل في  يستكمل ااالحتالل .23
الصادرة صباح اليوم، الجمعة، " معاريف"، كتبت صحيفة "أراضي مقابل السالم بطريقة اللد"تحت عنوان 

وبينما أشارت إلى أن . عن الجيران العرب" نير تسفي"أنه بعد حرب استمرت عشر سنوات ينفصل 
للحظة األخير ضد جدار الفصل الذي يفصل بينهم وبين يحاربون حتى ا" شنير"العرب سكان حي 

، فإن بلدية اللد تتعهد للسكان العرب بالمصادقة على تراخيص البناء مقابل "نير تسفي"الموشاف الفخم 
غوش "وبالنتيجة سيتم استكمال جدار الفصل في مركز ما أسمته الصحيفة . سحب االلتماس ضد الجدار

 ).مركز البالد" (دان
12/6/2009 ،48عرب  

  
 للمالبس الرياضية" أديداس"تطالب بقاطعة منتجات "  اإلسالمية المسيحيةالهيئة" .24

أدانت رئاسة الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ما أقدمت عليه شركة  :القدس المحتلة
مزعومة، ترمز إلى العالمية للمالبس واألدوات الرياضية، من انتاج لحذاء وضعت عليه صورة " أديداس"

ويرأس الهيئة  .نبي اهللا عيسى عليه السالم، مطالبة المسلمين والمسيحيين بمقاطعة منتجات هذه الشركة
كل من الدكتور يسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطيني، والمطران عطاهللا حنا، رئيس أساقفة 

  .سبسطية للروم األرثوذكس
12/6/2009قدس برس،   

  
  حكوميته منذ تسعة شهورم راج عن أسير أنهىاالحتالل يرفض االف .25

ان سلطات السجون االسرائيلية ترفض     ' حسام'اعلنت جمعية االسرى والمحررين      :اشرف الهور  - غزة
  .اطالق سراح اسير فلسطيني من غزة رغم انتهاء محكوميته منذ تسعة شهور مضت

ي سجن النقب الـصحراوي، كـشفوا       وقالت الجمعية التي تعنى بحقوق االسرى ان معتقلين فلسطينيين ف         
النقاب عن ان ادارة المعتقل ترفض االفراج عن االسير صبحي عبد اهللا ابو اللوز من سكان قطاع غزة،                  

 .بعد قضاء مدة محكوميته البالغة عامين ونصف العام، والتي انتهت منذ تسعة اشهر
13/6/2009القدس العربي،   
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  لجلب الكتب الدراسية لغزة تستعد لتسيير قافلة بحرية" غزة الحرة" .26
التي سيتم " الحق في القراءة"بالشراكة مع جامعة األقصى بغزة حملة " غزة الحرة"أطلقت حركة : غزة

من خاللها إيصال كتب دراسية ومستلزمات تعليمية أخرى للجامعات في قطاع غزة المحتل والمحاصر 
إن التبرع بكتب ": "غزة الحرة"ي حركة ت هويدا عراف المسؤولة فوقال". أسطول غزة الحرة"عبر 

دراسية جديدة ومستعملة إليصالها عن طريق أسطول غزة الحرة سيتيح لألفراد والمؤسسات حول العالم 
هو األول من نوعه من " الحق في القراءة"وأضافت أن رحلة قارب . دعم حق الفلسطينيين في التعليم

  .اع لكسر الحصار العقلي والتعليمي و الثقافي و الفكريمجموعة قوافل األمل المتوجهة صيفا إلى القط
12/6/2009قدس برس،   

  
  حصار اللإلفالت من للشباب في غزة الهجرة حلم باهظ ": عكاظ" .27

دفع اليأس واإلحباط وفقدان األمل فى المستقبل شباب غزة إلى طرق باب الهجرة             : ردينة فارس  - غزة  
روج من الحصار الجائر المفروض على مليون ونصف المليـون          لعلهم يجدون فيه ضالتهم المنشودة، للخ     

والحديث عن الهجرة في غـزة اآلن أصـبح الـشغل     .نسمة تحولوا إلى سجناء في أكبر سجن في العالم
الشاغل لشبابها بعدما ضاقت بهم السبل وحتى لعائالت بأكملها وأسر ال تجد مـأوى وال سـبيال للعـيش     

  .سي أو اقتصادي أو اجتماعي في الوقت الحاليبكرامة في ظل غياب أي أفق سيا
األوروبية بلغ ثالثة آالف دوالر ومـع       » فيزا شينجن «وعلى رغم الوضع االقتصادي المتردي، فإن ثمن        

ذلك يسعى آالف الشباب إلى االستدانة لتحقيق ما يعتبرونه حلما بالسفر والهجرة إلى أوروبـا، خاصـة                 
  .لفلسطينيين وتمنحهم اإلقامة الدائمة والجنسية بشكل سريعالدول االسكندنافية، التي تستقبل ا

 فى المائة أبدوا عدم رضا عن الوضع السياسي واألمنـي علـى   81وأفادت دراسة أجريت في غزة، أن  
 في المائة أعربوا عن سخطهم من الوضع في األراضي الفلسطينية،           40المستوى المحلي، وأن أكثر من      

 في المائة غير راضين عن التسهيالت التي تقدمها         47 ظروف العمل، و    في المائة غير راضين عن     40و
 .المؤسسات، التي عملوا فيها في فلسطين، لتطوير قدراتهم وكفاءتهم المهنية

13/6/2009عكاظ   
  

   يدين الصمت األوروبي  حرب غزةحولفيلم  .28
المتابعين والمهتمين بهذا   العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ومدى عنفه صدم الكثير من            :معاذ محمود 

النزاع في أرجاء العالم، ولم تكن تغطية اإلعالم الغربي على مستوى الحدث؛ بسبب االنحيـاز أحيانـا،                 
  . والجهل بتفاصيل القضية الفلسطينية أحيانا أخرى

 Gazastrophe..le jour" (اليـوم التـالي  .. كارثة غـزة "من هنا جاءت فكرة الفيلم الوثائقي الفرنسي 
d'après(                الذي يأمل مخرجاه من خالله أن يفضحا التجاوزات األوروبية أمام الرأي العـام الفرنـسي ،

  .والعالمي عموما
8/6/2009إسالم أون الين،   

  
 طماع الصهيونية  تدعو لبلورة مشروع وطني لمواجهة األ في األردنالحركة االسالمية .29

وان المسلمين الدكتور همام سـعيد الـى بلـورة          دعا المراقب العام لجماعة االخ    :  نيسم عنيزات  -عمان  
  .مشورع وطني شامل ليبقى االردن قويا منيعا في مواجهة االطماع واالخطار الصهيونية

 امين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي الدكتور اسحق الفرحان الى جعل خطـاب جاللـة                دعامن جهته   
القضية الفلسطينية اطارا لبرنامج سياسي وطنـي        حزيران الحالي فيما يتعلق ب     9الملك عبداهللا الثاني في     

تجاه القضية الفلسطينينة ، الفتا الى انهم سيحاسبون الحكومة على ذلك كما دعا مجلس النواب الى متابعة                 
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وطالب الفرحان الحكومة بالتنسيق مع كل الفصائل الفلسطينية والتعامـل مـع الجميـع لتحقيـق                 .االمر
  .ين فتح وحماسالمصالحة الوطنية الداخلية ب

كالما معسوال تنقصه األفعال وجاء لتخفيف حـدة        "واعتبر خطاب الرئيس االميركي بارك اوباما األخير        
وأشار الى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها مـن حيـث             ".الكراهية الشعبية اإلسالمية الميركا   

كانها العرب وزيادة عدد اليهـود فيهـا        توسيع المستوطنات وتهويد القدس جغرافياً وديمغرافيا وإجالء س       
  . بالمئة10لخفض نسبة السكان العرب فيها الى 

وقال ان الحزب سيقدم برنامجا سياسيا يتضمن دعوة الحكومة للمصالحة الوطنية ومشاركة جميع فئـات               
فتا إلى  الشعب بالقرار وإجراء تعديالت على القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون االنتخابات ، ال             

  . بالمئة من المجلس40أنه اذا ما تم تعديله فإن الحركة ستترشح بأقصى عدد من النواب قد يصل إلى
 .كما يتضمن البرنامج حسب الفرحان إعادة جمعية المركز اإلسالمي إلى ما كانت عليه قبل ثالث سنوات               

بار الثقافة المقدسـية متطلبـات   ويتضمن البرنامج السياسي للحركة إعادة تدريس القضية الفلسطينية واعت       
الثقافة العامة في التعليم الجامعي وإعادة العمل في التدريب العسكري للشباب االردني ، إضـافة لوقـف                 
التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وقطع العالقات معه واستدعاء السفير األردني فـي إسـرائيل                

وقـال الفرحـان ان البرنـامج        .ء معاهدة وادي عربة   وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان وصوال اللغا      
  .يتضمن العمل على توحيد الصف الفلسطيني ودعم المقاومة والتعاون العربي في رفع الحصار عن غزة

13/6/2009الدستور،   
  

  البدء بالمرحلة االولى لمشروع قناة البحرين العام المقبل  .30
ه المهندسة ميسون الزعبي أن وفدا يمثـل البنـك   أكدت أمين عام وزارة الميا: عمان ـ محمود كريشان 

الدولي التقى بوزير المياه والري المهندس رائد ابوالسعود وكبار المسؤولين بالوزارة وتم بحث مـشروع         
واضـافت الزعبـي فـي تـصريح خـاص           .انبوب البحرين الذي سيربط البحر االحمر بالبحر الميت       

على المرحلة االولى للمشروع نظرا لقناعتهم بأهميته وفوائـده         ان الوفد ابدى موافقة مبدئية      " الدستور"لـ
  .الكبيرة جدا كمشروع حيوي يسهم في خدمة المنطقة بجوانب مهمة

أشار في تصريحات سابقة الى أن المرحلة األولى تتكلف         قد  وكان وزير المياه المهندس رائد أبوالسعود ،        
 ، وتبدأ العام المقبل ، بينما تبدأ 3و مليون م190 150ملياري دوالر وستضخ مياهاً تقدر بما يتراوح بين     

 2030 ، والمرحلـة الرابعـة       2025 حتى   2022 ، والثالثة تبدأ     2018 حتى   2016المرحلة الثانية من    
  2035،حتى 

وأوضح أن المياه المسترجعة بعد التحلية ال يتم تحويلها إلى البحر األحمر وفقا لما جاء بالدراسة ، حيث                  
  .على الشعاب المرجانيةال مخاوف 

13/6/2009الدستور،   
  

   حلول على حساب لبنانةكون هناك أييلن :  يلتقي الرئيس سليمانميتشل .31
المبعوث األميركي لعملية الـسالم فـي الـشرق         ، أن   بيروت من   13/6/2009الشرق األوسط،   ذكرت  

السالم في الـشرق األوسـط      األوسط جورج ميتشل أكد التزام اإلدارة األميركية الجديدة العمل من أجل            
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان المبعوث األميركي الذي        . »ال حل أبدا على حساب لبنان     «مؤكدا أن   

زار بيروت أمس لساعات معدودة قبل توجهه إلى دمشق، أن لبنان مستعد للمشاركة في أي مؤتمر دولي                 
 بشأن االنسحاب اإلسرائيلي مـن األراضـي        للسالم على أساس مرجعية مدريد والضمانات التي أعطيت       

 . اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط
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، »أن أي تسوية للمنطقة ال ترتكز على حل موضوع الالجئين الفلسطينيين ال تجدي نفعا             «ورأى سليمان   
مالي أن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء الش         «مشددا في هذا السياق على      

من بلدة الغجر هو المدخل الصحيح نحو تحقيق السالم على أساس مرجعية مدريد وعلى قاعدة المبـادرة                 
  .»العربية للسالم وفقا للمقاربات والمهل التي أقرتها القمة العربية األخيرة

حالل سالم  االلتزام القوي للرئيس األميركي بإ    « هذا، وأكد ميتشل بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة          
وهذا يضمن إقامة دولة فلسطينية كموطن للفلـسطينيين، فـي أقـرب وقـت              . شامل في الشرق األوسط   

لبنان سيلعب دورا أساسيا في المدى الطويل لبناء سالم شامل ودائم ومستقر في الشرق              «: وقال. »ممكن
حن نتطلـع قـدما     ون. نقول بوضوح إنه لن تكون هناك أي حلول على حساب لبنان          «: وتابع. »األوسط

 . للعمل مع لبنان لبناء هذا الحل
 النائب سعد الحريري أبلـغ      ، أن كارولين بعيني  عن مراسلتها من بيروت،      13/6/2009عكاظ  وأضافت  

ميتشل أن لبنان يرفض توطين الفلسطينيين على أرضه، وأن القضية الفلسطينية هـي األسـاس ومـن                 
  .  العربية والمبادرة العربية للسالمالضروري إيجاد حل عادل لها، وفقا للقرارات

  
        تتحضر إلعالن اتفاق فلسطيني  القاهرة .32

الجزيـرة نـت أن     ) أمـس (أبلغ مصدر فلسطيني واسع االطالع اليوم الجمعة        :  ضياء الكحلوت  - غزة
القاهرة ستبدأ دعوة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية ولجان المصالحة الخمس في حـوارات القـاهرة               

) فـتح (يارتها خالل األسبوعين القادمين لبلورة الموقف النهائي من االتفاق الـداخلي بـين حركتـي                لز
وقال المصدر إن القاهرة تسعى إلقناع طرفي الصراع الـداخلي حركتـي حمـاس وفـتح                 ).حماس(و

يا بضرورة التوصل لحل وسط للقضايا الخالفية إضافة الستبدال لجنة مشتركة لحل قضايا الناس والقضا             
وأضاف المـصدر أن القـاهرة    .الخالفية الطارئة بقضية حكومة التوافق، في حال صعوبة التوافق عليها       

مصممة على أن يكون يوم السابع من الشهر القادم هو يوم التوقيع الرسمي على االتفاق، وهي سـتدعو                  
 .صري حسني مبـارك   الجامعة العربية وعددا من الرؤساء لحضور حفل توقيع االتفاق بينهم الرئيس الم           

وقال المصدر إن القاهرة وعدت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أثناء زيارته قبل أيام                
لمصر بأن تضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض لوقـف               

لسطينية اآلن إلنهاء االنقسام    وبين أن هناك فرصة ف     .حملة المطاردة التي تتعرض لها حركته في الضفة       
خاصة مع وصول طرفي االنقسام إلى قناعة بأنه من الصعب الحصول على مكاسب سياسية فـي ظـل                  

  .الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني واستمرار االستيطان وتهويد القدس
12/6/2009الجزيرة نت،   

  
 غزة إعادة إعمارجال األعمال يبحث إسطنبول تستضيف أكبر ملتقى دولي لر .33

أكبر ملتقـى   ) 6/ 18-17(يعقد في مدينة إسطنبول التركية يومي األربعاء والخميس القادمين          : إسطنبول
دولي لرجال األعمال، يهدف إلى العمل لبدء إعادة إعمار قطاع غـزة الـذي دمـرت خـالل الحـرب             

 إعادة إعمار غزة، إلى أنه تـم        ومن جهته، أوضح المهندس وائل السقا، رئيس لجنة        .اإلسرائيلية األخيرة 
 مشروعاً إلعادة إعمار غزة تكلفتها ثالثمائـة مليـون دوالر، وسـيبحث رجـال األعمـال                 460إعداد  

  . المشاركون في المؤتمر عن تمويل هذه المشاريع وسبل إنجازها
12/6/2009قدس برس،   
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  سيحصار غزة ال يحقق األمن أو أي تقدم على الصعيد السيا: بان كي مون .34
أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن تفاؤله إزاء الوضع في الشرق األوسط، : نيويورك

وقال إنه يتطلع إلى اجتماع اللجنة الرباعية، المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط، الذي سيعقد نهاية 
السالم الحالية يمكن البناء عليه، إن هناك زخماً لعملية "وأضاف بان كي مون . الشهر الحالي في إيطاليا

أن حقوق "وأضاف ". وخصوصا مع خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي ألقاه في القاهرة مؤخراً
الشعبين، الفلسطيني واإلسرائيلي، في تقرير المصير وإقامة الدولة واألمن األساس ألي سياسة للتقدم 

 ".باتجاه السالم
 على القطاع يدمر حياة السكان، وال يحقق األمن أو أي تقدم على إن الحصار المفروض"وأضاف 

استمرار إغالق المعابر أمام دخول البضائع وحركة الناس سيزيد من "، مشيراً إلى أن "الصعيد السياسي
  ".المعاناة والتطرف

12/6/2009قدس برس،  
  

  الشرق األوسطأوروبا وأميركا تعمالن إلحراز تقدم سريع على صعيد الوضع في : سوالنا .35
أكد الممثّل االعلى للسياسة الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا، في مستهل زيارته 

تصميم أوروبا والواليات المتحدة إلحراز تقدم قبل نهاية العام الجاري على «للبنان التي تنتهي اليوم، 
ادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت صعيد الوضع في المنطقة، على قاعدة األخذ في االعتبار مب

للمرة االولى فإن الموقفين «وأوضح انه . » وأعادت قمة الدوحة األخيرة تأكيدها2002العربية في العام 
وأكد ان . »االوروبي واالميركي حيال قضايا المنطقة ولبنان متقاربان للمرة األولى إلى هذا الحد

بتنسيق كامل مع المبعوث «وأشار الى انه يعمل . » قريباً وليس ببعيدالقضية الفلسطينية ستشهد حالً«
ال استطيع ضمان النجاح خالل فترة وجيزة، ولكني اؤكد اننا . االميركي ميتشل وفقا لعالقة وثيقة جدا

  . »مصممون على مواصلة عملنا من اجل تحقيق السالم في المنطقة 
13/6/2009السفير،   

  
  تحدة ستبذل جهوداً للحصول على معلومات عن شاليطاألمم الم: روبرت سيري .36

إن األمم المتحدة ستكثف "قال المنسق الدولي الخاص لعملية السالم روبرت سيري : الناصرة، فلسطين
من جهودها للحصول على معلومات جديدة حول مصير الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد 

ر في العاصمة السورية عقب لقائه الرئيس السوري بشار األسد وأوضح كارت. ، على حد تعبيره"شاليط
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للصحفيين أنه ليست لديه أي معلومات جديدة تتعلق 

  .بمصير الجندي شاليط
12/6/2009قدس برس،  

  
  في البنتاجون " إسرائيلي" عن جاسوس اإلفراج .37

ي المحكمة الفيدرالية بوالية فرجينيا حكماً تم بمقتضاه اإلفراج عن أصدر قاض:  حنان البدري- واشنطن 
 بالسجن لمدة اثني عشر عاماً 2005مسؤول البنتاجون الري فرانكلين الذي كان قد أدين وحكم عليه عام 

ونصف العام، وذلك بعد أقل من شهر من إسقاط المدعي العام االتهامات الموجهة إلى ستيفن روزن 
، لتورطهما في عملية ”اإلسرائيلي“كبرى منظمات اللوبي ” ايباك“ان المديرين السابقين في وكينيث وايزم

بوساطة دبلوماسي ” إسرائيل“التجسس وتهريب معلومات من البنتاجون عبر الري فرانكلين الى 
 .سابق لدى واشنطن ” إسرائيلي“

13/6/2009الخليج،   
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  ول المانحة لدعم األونروا للدفاع عن حق العودة تدعو الدالعليا اللجنة .38

دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، من مقرها :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
، )األونروا(في األردن الدول المانحة لمواصلة التزاماتها تجاه وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

المجتمع الدولي يتحمل «وقالت المذكرة إن . ذ مخطط تصفية الوكالةوعدم تسييس المساعدات، تمهيدا لتنفي
المسؤولية الكبرى في مساعدة الالجئين وتقديم العون المادي لهم، من خالل دعمه لألونروا من دون قيد 

  .فهم المعيشيةبتلبية مطالب العاملين في األونروا، بزيادة رواتبهم وتحسين ظرو«أو شرط وطالبت كذلك 
13/6/2009عكاظ   

  
  مهمة ميتشل في دائرة الشك  .39

  نقوال ناصر
جماعات الضغط اليهودية والصهيونية في الواليات المتحدة األميريكية ، وفي مقدمتها المنظمة الصهيونية             
األميركية واإليباك، تتصدر حملة تقودها حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي على إدارة الـرئيس بـاراك               

في تحديد موقفها من الرسالة التي بعثها الـرئيس الـسابق           " عدم الغموض "و  " فيةالشفا"أوباما تطالبها ب  
بوش إلى رئيس وزراء دولة االحتالل األسبق آرييل شارون في الرابع عشر من الـشهر               . جورج دبليو 

لها أم غير ملزمة، بعد أن رفض المتحـدثون         " ملزمة" وعما إذا كانت هذه الرسالة       2004الرابع من عام    
البيت األبيض ووزارة الخارجية اإلجابة بنعم أو ال قاطعتين، وخصوصاً بعد أن قطعـت وزيـرة                باسم  

فـي  " النمو الطبيعي "الخارجية هيالري كلينتون الشك باليقين حول جزئية فقط من تلك الرسالة خاصة ب            
 عنـدما   1967المستعمرات االستيطانية اليهودية غير الشرعية التي أقيمت في األرض المحتلة منذ عام             

لـم  "حول هذه الجزئيـة     "  شارون –تفاهم بوش   "في نهاية األسبوع الماضي إن      " إيه بي سي  "قالت لشبكة   
، مع أن كلينتون نفسها كانت      "يتحول أبداً إلى جزء من السجل الرسمي للمفاوضات كما أحيل إلى إدارتنا           

بجمهورييه وديموقراطييه وبمجلسيه   الذي أيده الكونغرس    " التفاهم"من أعضاء الكونغرس الذين أيدوا ذاك       
  ).  أصوات ضد تسعة أصوات407 أصوات والنواب بأغلبية 3 صوتاً ضد 93الشيوخ بأغلبية (

 التي لم تستثن    2003وقد استندت الوزيرة كلينتون في تصريحها لإليه بي سي إلى خريطة الطريق لسنة              
االستيطان، ولم تستند إلـى موقـف جديـد         " دتجمي"من إلزام الخريطة لدولة االحتالل ب     " النمو الطبيعي "

الـذي يطالـب الـصهاينة    " الغمـوض "، مما يفسر 2004لعام "  شارون –تفاهم بوش   "إلدارة أوباما من    
بتوضيحه لصالح دولة االحتالل، وليس لصالح المفاوض الفلـسطيني، ويـستوجب أن يكـون الجانـب                

قفها من ذاك التفاهم الذي وصفه الفلـسطينيون فـي          الفلسطيني هو األولى بمطالبة إدارة أوباما بتحديد مو       
، وقد أصبحت مثل هذه المطالبة الفلسطينة استحقاقاً يستمد أهميتـه الحاسـمة             ".وعد بلفور الثاني  "حينه ب 

مما رشح حتى اآلن عن المهمة الحقيقية لجولة المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل الجديـدة فـي                 
  . قوم بها منذ باشرت إدارة أوباما مهامها أوائل العام الحاليالمنطقة، وهي الثالثة التي ي

وما رشح اآلن عن مهمة ميتشل يناقض في الظاهر الموقف الرسمي المعلن إلدارة أوباما مـن قـضية                  
من "  شارون –تفاهم بوش   "المستعمرات االستيطانية، سواء كما أعلنت كلينتون هذا الموقف الذي استبعد           

الواليات المتحدة ال تقبـل     "أو كما أعلنه الرئيس أوباما نفسه عندما قال إن          " اوضاتالسجل الرسمي للمف  "
، وبما أن أي مبعوث رئاسي مثل ميتشل ال يمكن أن ينـاقض             "شرعية المستوطنات اإلسرائيلية المستمرة   

ن ميتـشل   الرئيس الذي انتدبه لمهمته إال إذا قرر االستقالة من مهمته، وبما أنه ال يوجد أي مؤشر إلى أ                 
ينوي االستقالة، فإن على المراقب أن يستنتج بأن ما يفعله ميتشل يحظى بموافقة رئيسه ووزيرة خارجيته                

  . وبالتالي فإنه على المراقب أن يعيد التدقيق في تصريحات كلينتون وأوباما نفسيهما
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" المشروع إلى دولة  لن تدير ظهرها للطموح     "إن تصريح ميتشل في رام اهللا األسبوع الماضي بان بالده           
لدى الفلسطينيين هو مثل تحلية للسم الذي تنطوي عليها مقترحاته التي تتكشف تدريجيا اآلن لتوضح مـا                 

إلطـالق دوامـة    " خططا تفصيلية "و  " مقترحات محددة جدا  "قالت وزيرة خارجيته كلينتون إنها ستكون       
ظر هنا أن ميتشل الذي أعطـى للجانـب         ويلفت الن . جديدة من المفاوضات الفلسطينية مع دولة االحتالل      

الفلسطيني أقل وقته خالل جوالته الثالث واثق من االستجابة الفلسطينية لمقترحاته، بضمانة ارتهان قرار              
المفاوض الفلسطيني للوساطة األميركية وضمانة وجود الجنرال األميركي كيث دايتون في الميدان لتأمين             

همة دايتون عامين آخرين وخصص له مكتبا في المقر الـذي يزمـع    هذه االستجابة، ولذلك طلب تمديد م     
افتتاحه لمهمته في القدس المحتلة، ولذلك أيضا استبق جولته الحالية باجتماع وراء األبواب المغلقة فـي                
لندن مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار منهم وزير المخابرات دان مريدور ورئـيس مجلـس األمـن                 

      .القومي عوزي آراد
في المستوطنات استناداً إلى خريطة الطريق وليس       " النمو الطبيعي "وإذا كانت كلينتون قد رفضت جزئية       

 شارون، فإن التدقيق في تصريح أوباما المقتبس أعاله يوضح بأنه           –إلى عدم التزام إدارتها بتفاهم بوش       
 المستوطنات القديمة التي اعتبرها     ، أي الجديدة والمتوسعة، وليس    "المستمرة"ال يقبل شرعية المستوطنات     

من الواقعي التوقع أن يتم إنجـاز أي اتفـاق          "واعتبر  " حقائق جديدة على األرض   " شارون   –تفاهم بوش   
على الوضع النهائي فقط على أساس أن تعكس تغييرات متفق عليها بشكل متبادل علـى أسـاس هـذه                   

كون نتيجة مفاوضات الوضع النهائي عـودة تامـة         من غير الواقعي توقع أن ت     "، وبالتالي اعتبر    "الحقائق
، أي لخطوط وقف إطالق النار التي كانت قائمة في الرابع مـن             "1949وكاملة إلى خطوط الهدنة لسنة      

 قبل العدوان التوسعي اإلسرائيلي الذي قاد إلى احتالل أراضي أربـع دول             1967يونيو عام   / حزيران  
  . عربية

إن ميتـشل اقترحـه     ) بي بي سي  ( مثال ما قالت هيئة اإلذاعة البريطانية        وفي هذا السياق فقط يمكن فهم     
يـسمح  " تبادل لألراضـي  "على الرئاسة الفلسطينية عندما التقى محمود عباس في رام اهللا مؤخراً حول             

لدولة االحتالل باالحتفاظ بمستعمراتها الكبيرة في الضفة الغربية بتبادلها مع بلدات عربية فلسطينية فـي               
ووزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يستعد اآلن لزيارة        . 1948قة الجليل المحتلة عام     منط

واشنطن العاصمة، هو صاحب االمتياز األصلي في فكرة تبادل األراضي التي يتبناها كمـدخل للتبـادل                
تمهيداً لتشريد  " ئيليإسرا"الديموغرافي الذي يستهدف الترحيل الجماعي لمليون ونصف المليون فلسطيني          

" دولة فلـسطينية  "موجة جديدة من الالجئين الفلسطينيين، بدل عودة الالجئين القدامى، لكن هذه المرة إلى              
سبق آلرييل شارون، في معرض موافقته على هذه الدولة ألول مرة، أن وصفها بأنها ستكون أكبر مخيم                 

  . لالجئين الفلسطينيين في العالم، بعد قطاع غزة
الرغم من خطورة ما اقترحه ميتشل، فإن ميتشل وحكومة دولة االحتالل لم ينفياه، أو يؤكداه، ولم تنفه                 وب

كذلك الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات فيها وسلطة الحكم الذاتي في بيـان               
ذية للمنظمة ياسر عبد ربه     رسمي، واكتفت بنفي عام مبهم لم يتجاوز السطرين من أمين سر اللجنة التنفي            

ونفي مبتسر أكثر غموضا من مستشار الرئاسة نمر حماد، مع أن خطورة االقتراح، وبغض النظر عـن                 
صحة أو عدم صحة الخبر الذي نقلته البي بي سي عنه، كانت وما زالت تقتضي اجتماعات طارئة ليس                  

، وعلى أرفـع    "المعارضة"و  " لحاكمةا"لمؤسسات التفاوض الفلسطيني فقط بل لكل المؤسسات الوطنية ،          
المستويات، ألن تبادل األراضي والسكان قد تحول بوجود ليبرمان وحكومته إلى سياسة رسمية إسرائيلية              
تتحول تدريجياً كما يبدو مما نسب إلى ميتشل قوله إلى سياسة رسمية أميركية أيـضا وإلـى مرجعيـة                   

  ". فورية"وميتشلالستئناف مفاوضات السالم التي يريدها أوباما 
التـي يـساوم رئـيس      " يهودية دولة إسرائيل  "والقتراح ميتشل هذا أهمية حاسمة ألنه له عالقة وثيقة ب         

وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو حاليا من أجل مبادلة االعتراف األميركي والعربي والفلسطيني بها              
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ساسها، وعلى األرجح أن هذا سيكون جوهر       على أ " حل لدولتين "بموافقته على استئناف المفاوضات على      
يوم األحد الذي من المقرر أن يرد فيه على خطاب أوباما األخير فـي القـاهرة                " خطابه السياسي الهام  "

وقد نجح نتنياهو في انتزاع موافقة إدارة أوباما على يهودية دولتـه            . بمقترحات حكومته للسالم اإلقليمي   
هوديتها، فالمبعوث الرئاسي األميركي قد أكد في اجتماعه مع رئـيس           بانتزاع موافقة ميتشل نفسه على ي     

قيام دولة فلسطينية تعيش جنبـاً      "دولة االحتالل شمعون بيريس يوم الثالثاء الماضي على التزام بالده ب          
  ".     إلى جنب في سالم وأمان مع دولة إسرائيل اليهودية
ينبغي أن يتحول إلى أهم القواسـم       " اليهودية"ة الدولة   إن رفض الرئاسة الفلسطينية المتكرر والمعلن لفكر      

المشتركة إلنهاء االنقسام الفلسطيني الراهن، وإلى شرط مسبق الستئناف أي مفاوضات للسالم، غيـر أن         
تهالك المفاوض الفلسطيني على استئناف هكذا مفاوضات، وترحيبه المفرط في تفاؤله بتحرك إدارة أوباما              

 بسرعة، وسجله في التراجع عن شروط كان قد أعلنها مسبقة السـتئناف عمليـة               إلحياء مفاوضات كهذه  
، هي وغيرها عوامل تلقي ظـالال       2007أواخر عام   " تفاهمات أنابوليس "التفاوض وبخاصة قبل مؤتمر     

  . قاتمة من الشك حول قدرة الرئاسة ومفاوضيها على أن تقرن قولها بالفعل
  13/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  سباب لم يخدعنا خطاب أوباما الناعملهذه األ .40

    ياسر الزعاترة
إذا كان التفريق بين لغته ولغة سلفه بوش هو الذي سيحدد كيفية التعاطي مع سياسـات أوبامـا ، فتلـك                     
مصيبة من دون شك ، ألن األصل في السياسة هو التعاطي مع األفعال وليس األقوال ، مـع العلـم أن                     

مع الصين وروسيا وأوروبا    ( معنا وحدنا ، بل فعل ذلك مع سائر دول العالم            أوباما لم يغير طريقة الكالم    
، فهل تغيرت سياسة أمريكا برمتها ، وسنكون إزاء دولة عظمى مـن دون روح               ) ودول أمريكا الالتينية  

إمبريالية وأحالم إمبراطورية ، أم أن وراء األكمة ما وراءها؟، هذا هو السؤال األهم الذي ينبغي علـى                  
عقالء مواجهته ، ال سيما قوى المقاومة والممانعة في األمة ، وقد تابعنا أناسا أسرتهم كلمات أوباما عن                  ال

اإلسالم والمسلمين ، من دون أن يسألوا أنفسهم هل نتج التغير عن سطوته الشخصية علـى مؤسـسات                  
ضرورة لمصالح الواليات   الحكم في بالده ، أم تم ذلك بتوافق بين سائر المؤسسات التي ترى في التغيير                

المتحدة؟ إن قراءة تغير اإلستراتيجية فقط من خالل تغير شخصية الرئيس هو قصور في النظر ، وفـي                  
اعتقادي أنه لو فاز جون ماكين بالرئاسة لما كان بوسعه تكرار إستراتيجية بوش ، بدليل أن نقل الجنرال                  

  . أبقى أوباما وزير الدفاع الجمهوري في منصبهبتريوس إلى أفغانستان قد تم قبل االنتخابات ، بينما
ما يفعله أوباما اليوم هو نتاج التوافق على طريقة إخراج الواليات المتحدة من الحفر التي أوقعهـا فيهـا                   

من األزمة المالية الخانقة إلى العراق وأفغانستان وباكستان ، من دون الكف عـن التعـاطي مـع       : بوش
عراق وفلسطين ولبنان على نحو يخدم أجندة الدولة العبرية ، وبالطبع ألنهـا  ملفات الشرق األوسط مثل ال    

  .الوحيدة التي يحظى دعمها بما يشبه اإلجماع داخل الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي
ال خالف على أن وضع أمريكا بعد واليتي بوش صار صعبا ، وحتى تستعيد نفوذها وقوتهـا وتفردهـا                   

مقاربة تقوم على التعامل مع القوى الكبرى بمنطق الشراكة ،          . ال بد من مقاربة جديدة    بالمشهد الدولي ،    
وإن بروحية األخ األكبر ، فضال عن التعامل بود مع الدول العربية واإلسالمية كي تساعدها في وقـف                  

عافيته والخالصة أن من يطالب الناس بمساعدته كي يستعيد         . نزيف البشر والمال في العراق وأفغانستان     
  .ال يمكن أن يتعامل معهم بمنطق السادة والعبيد ، وإن بقي في وعيهم الكبير الذي تُخشى غضبته

هل من مصلحتنا نحن العرب والمسلمين أن تخرج أمريكا معافاة مـن            : هنا ينشأ سؤال بالغ األهمية يقول     
نا كنا األكثر تضررا من ذلـك       أزماتها الحالية ، وتستعيد تفردها بالوضع الدولي؟ الجواب ال ، والسبب أن           
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التفرد ، ومن مصلحتنا أن يتواصل التراجع وصوال إلى تعددية قطبية تسمح لنا بحرية التحرك لتحقيـق                 
  .مشروعنا كأمة ، ال مجرد شراذم ال تلوي على شيء

مـا  ما يزيد في أهمية هذه الرؤية هو أن أوباما لم ولن يقدم لنا كشعوب ما يدفع إلى التعاون معـه ، بين                     
سيمنح األنظمة حرية التعامل مع معارضتها الشعبية التي تتسع باطراد بالطريقة التي تريحهـا ، ولـذلك               

  .ينبغي أن يكون رد قوى المقاومة والممانعة على تلك السياسات مختلفا عن األنظمة
 القـضية  في فلسطين ينبغي التعامل مع حل الدولتين الذي يروج له أوباما على حقيقته كمؤامرة لتـصفية         

في العراق ليس من العقل ركون قوى المقاومة إلى         ). دولة كانتونات ناقصة السيادة بدون عودة الالجئين      (
وعود االنسحاب الكامل ، ألن ذلك قد يتغير في أي لحظة ، في حين نرى سفارة تبنى هي األكبـر فـي                      

تالل ال يمكن أن تكـون مقبولـة    العالم ، وهي ليست بال داللة ، فضال عن أن المعادلة التي صاغها االح             
باسـتمرار المقاومـة فـي    : في أفغانستان وباكستان ، ال مناص من مواجهة استهداف البلدين معا     . بحال

وتبقى إيران التي ينبغي أن يرفض العقالء مبدأ جعل         . األولى ومواجهة وجود الثانية كقوة نووية متماسكة      
يان الصهيوني ، وتقديمها على مواجهـة خطـر المـشروع    مواجهتها نقطة اتفاق بين الدول العربية والك    

  .الصهيوني األمريكي
هذا هو الرد الذي ينبغي التوافق عليه بين القوى الحية في األمة ، ال أن تفقد بوصلتها بـسبب عبـارات                     

  .ناعمة قيلت الستدراجنا وليس مقدمة إلعادة ما سلب ما من حقوقنا وكرامتنا
سالمية أن تحذر من تكرار تجربة الحرب الباردة حين وقفت مـع بعـض              بقي القول إن على القوى اإل     

األنظمة إلى جانب الواليات المتحدة ضد االتحاد السوفياتي ، فكانت النتيجة أن صارت هي العـدو بعـد                  
  .نهاية تلك الحرب

  13/6/2009الدستور، 
  

   الفلسطينية على مرمى حجر؟الدولةهل  .41
  نبيل محمود السهلي

لسياسي الراهن والذي يمثّل االنقسام العربي وكذلك االنقسام الفلـسطيني أهـم رمـوزه              في ظل المشهد ا   
تسارعت في اآلونة األخيرة تصريحات عدد كبير من اإلدارة األميركية الحالية وعلى رأسـهم الـرئيس                
باراك اوباما، وفي مجملها يتركز حول ضرورة وقف النشاط االستيطاني اإلسـرائيلي فـي األراضـي                

طينية واالنطالق في عملية تسوية تفضي إلى دولة فلسطينية، وفي مقابل ذلـك رفـضت حكومـة                 الفلس
نتانياهو مبدأ وقف النشاط االستيطاني، واستمرت في فرض األمـر الواقـع االسـتيطاني مـن خـالل                  
االستمرار في بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في عمق الضفة الفلسطينية، وكذلك لـم تتوقـف                

ات هدم المنازل في األحياء العربية القديمة من مدينة القدس بغية تهويد المدينة بعد السيطرة علـى                 عملي
ومع هذه المعطيـات علـى      . االرض والقيام بعملية احالل لمهاجرين يهود عوضاً عن العرب المقدسيين         

قبل الطموح  االرض التي تضرب بعرض الحائط التوجهات االميركية كافة برزت أسئلة كثيرة حول مست            
الفلسطيني في إنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع قابلة للحياة بمقوماتها االقتصادية والديموغرافيـة              

وقد رافقت االجراءات االسرائيلية علـى االرض تـصورات         . كهدف هام من أهداف الشعب الفلسطيني     
الحكم الذاتي الفلسطيني ليمتد على     إسرائيلية تتركز حول إنشاء سلطة فلسطينية محدودة بحيث يتم توسيع           

 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتكون تلك األراضي معزولة جغرافيا بالمـستوطنات القائمـة                42
 كيلومترا، ويبتلع أكثر من خمسين في المئة من مـساحة الـضفة             720والجدار العازل الذي سيمتد لنحو      

 في المئـة    90 سيادة السلطة الفلسطينية ألنها تضم نحو        وقد تكون مراكز المدن الفلسطينية تحت     . الغربية
وبذلك تحقق إسرائيل أهدافا ديموغرافية تسيطر مـن        . من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية      

خاللها على أكبر مساحة من األرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان العرب، وستسعى إسـرائيل                
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ه السيادة المختلفة ومفاتيح الدولة الفلسطينية من اقتصاد وعالقات خارجيـة           إلى إبقاء سيطرتها على أوج    
 في المئة من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية المتاحة والمقـدرة           81ومعابر، ناهيك عن سيطرتها على      

فبعد أن أعلن عن الدولة الفلسطينية مـن قبـل منظمـة التحريـر              .  مليون متر مكعب سنوياً    750بنحو  
، استمرت المنظمة في خطابهـا      1988) نوفمبر(سطينية من خالل وثيقة االستقالل في تشرين الثاني         الفل

 في المئة من مـساحة  22الهادف إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة والقطاع أي على نحو          
 على توقيعها نحو    ولم تفض اتفاقات أوسلو التي مر     .  كيلومترات مربعة  27009فلسطين التاريخية البالغة    

ستة عشر عاماً إلى تحقيق الهدف الفلسطيني المنشود، إذ تمت إعادة انتشار للجـيش اإلسـرائيلي فـي                  
بحيث األولى تكون تحـت     . »ج«و  » ب«و  » أ«األراضي الفلسطينية المحتلة، فقسمت إلى ثالث مناطق        

كون تحت سيادة مشتركة أمنية إسـرائيلية       السيادة األمنية واإلدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية ت       
وإدارية فلسطينية والثالثة التي تضم الريف الفلسطيني وتضم المساحة الكبرى من الضفة تكـون تحـت                

 في المئة مـن     19على نحو   » أ«ورغم امتداد السيادة الفلسطينية على منطقة       . السيادة اإلسرائيلية الكاملة  
، فإن الجيش اإلسرائيلي    2000) سبتمبر(نتفاضة األقصى في أيلول     مساحة الضفة والقطاع حتى انطالقة ا     

 عاود احتالل جميع المناطق فـي الـضفة         2000ومع انطالقة انتفاضة االقصى في نهاية أيلول من عام          
وبقي خطاب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إزاء إقامة الدولة الفلسطينية في اتجاهه العام،             . والقطاع

تدادها إلى جميع أراضي الضفة والقطاع، وجعل عاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة             يدعو إلى ام  
مقابل ذلك حاول الطرف اإلسرائيلي عبر مراحـل المفاوضـات المختلفـة وصـوال إلـى             . 1967عام  

، فرض شروطه على الطرف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية علـى           2000مفاوضات كمب ديفد عام     
ووصلت أعلى نسبة من األراضي التي يمكن أن تقام عليها          . راضي المحتلة مقطّع األوصال   جزء من األ  

 في المئة من مساحة الضفة إبان حكومة إيهـود بـاراك،            98تلك الدولة وفق التصورات اإلسرائيلية إلى       
 5800لكن من دون مساحة القدس الشرقية التي تصل إلى نحو ربع مساحة الضفة الفلـسطينية البالغـة                  

كيلومتر مربع، هذا فضال عن إبقاء القسم األكبر من المستوطنات اإلسرائيلية التي تلف المـدن والقـرى                 
والمخيمات الفلسطينية تحت السيادة اإلسرائيلية المطلقة، واستمرت السياسات اإلسـرائيلية مـن نـشاط              

 باحات المسجد األقصى    استيطاني وتضييق اقتصادي على الفلسطينيين، ما أسس النطالقة االنتفاضة من         
/ 28بعد تدنيسها من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي الميت سريريا أرييل شارون يوم الخميس الموافـق                

لقد رفعت االنتفاضة شعارات عديدة أهمها شعار الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية            . 2000/ 9
تحـت مـا    » أ«الل مناطق السيادة الفلسطينية     وعاصمتها القدس الشريف، وعاود الجيش اإلسرائيلي احت      

، وجرت عمليات اغتيال إسـرائيلية      2002) مارس(يسمى عملية السور الواقي التي بدأت في نهاية آذار          
منظمة لقيادات وكوادر فلسطينية ميدانية، كان الهدف منها إخضاع الفلـسطينيين للـشروط اإلسـرائيلية               

 انعكاسات وتداعيات الظروف السياسية على الوضع الفلسطيني،        ورغم. وإنهاء االنتفاضة في ذات الوقت    
 رغم تشكيل نتانياهو لحكومة قد تكون األكثر        -تركز الخطاب السياسي المعلن للسلطة الفلسطينية مجدداً        

 حول ضرورة أن تفضي أي مفاوضات مستقبلية إلى إقامة دولـة فلـسطينية              -يمينية في تاريخ إسرائيل     
ويمكن القول بأن المقدمات األساسية إلنشاء الدولـة الفلـسطينية بمقومـات            . شريفوعاصمتها القدس ال  

اقتصادية ومادية وبشرية ستبقى محكومة ومرهونة بالموقف األميركي ومدى جديته، إذ يتطلـب األمـر               
الضغط الفعلي على إسرائيل من جهة واالقتناع بوجود مصلحة أميركية حقيقية في المنطقة العربية مـن                

لكن الثابت أيضاً أن ثمة عوامل مساعدة تدفع باالتجاه الصحيح وفي المقدمة منهـا وحـدة                . ة أخرى جه
الصف الفلسطيني والوصول الى خطاب فلسطيني جامع مدعوم بموقف عربـي بعيـداً عـن مـسميات                 

ـ                ة االعتدال والممانعة، وقد يعزز الخطوات لجهة دولة فلسطينية االستفادة من مواقـف الـدول األوروبي
الداعمة للحق الفلسطيني، لكن ال بد من ان تكون الخطوة االولى في إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، فهل                 
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يغتنم الفلسطينيون فرصة الرؤى والتصريحات األميركية الجديدة أم ستبقى بعض القوى الفلسطينية أسيرة             
  .أجندة فوق وطنية؟

  13/6/2009 الحياة،
  

  العام العالمي  من الرأي اإلسرائيليالقلق  .42
  برهوم جرايسي  

المشكلة األولى التي   «اعترف وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان، قبل أيام قليلة، بأن            
، حسب تعبيره، غير أن هذا اإلدراك لهذه الحقيقة لم يرافقـه            »تواجهها إسرائيل هي الرأي العالم العالمي     

ألجواء التي يلمسها حكام إسرائيل في العالم، وراح يتذرع بـأن هـذا             االعتراف باألسباب الحقيقية لهذه ا    
، كما يقول، وهذا مـا دعـا إلـى          »دول الغرب والعالم الحر   «ناجم عن قصر يد الدعاية اإلسرائيلية في        

  . تصحيحه، وليس غيره
التجوال بين  فليبرمان يكثر في الشهرين األخيرين، ومنذ أن تولى منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو، من               

دول العالم، وذلك لهدفين، األول واألساسي من طرفه هو إقناع الرأي العام في إسرائيل بأنه بالفعل وزير                 
خارجية وقادر على التحرك في العالم من دون تقييدات، إذ توقعت جهات إسرائيلية في البداية أن يلقـى                  

تماما كما جرى مع شخـصيات أوروبيـة        تعيين ليبرمان معارضة في الغرب، ونوعاً من المقاطعة له،          
وغير أوروبية مستوى العنصرية لديها أقل بكثير من تلك التي لدى ليبرمان الذي يتبنى ويطور مواقـف                 

  . عدائية متشددة ضد العرب وتجاه كل ما من شأنه أن يدفع المنطقة نحو انفراج وحل
 كحقيقة واقعة بأنه هو وزير الخارجيـة        والهدف الثاني، هو أن يفرض ليبرمان نفسه على الحلبة الدولية         

اإلسرائيلي وعلى العالم أن يتعامل معه، وهذا بحد ذاته فضيحة لألسرة الدولية التي تغض الطرف عـن                 
مواقف هذا العنصري الشرس، فاستقبال ليبرمان ليس إضفاء شرعية على وجوده السياسي فحسب، بـل               

صاعد باستمرار في إسرائيل، وبات يسيطر على سدة        إضفاء شرعية على العقلية والمنطق العنصري المت      
  . الحكم فيها

على أي حال فمجرد أن يتوصل ليبرمان بالذات إلى هذا االستنتاج فهذا مؤشر إيجابي، واإليجابيـة هنـا                  
ليست في ليبرمان بل في الظروف الدولية التي جعلت هذا العنصري يتوصل إلى هذا االستنتاج ويجاهر                

  . به
أ ليبرمان مزاولة مهامه كان خطابه حول أولويات السياسة الخارجية اإلسرائيلية مغايرا بعض             فقبل أن يبد  

، فـي   »الخطر النووي اإليراني  «الشيء، فقد انطلق ليبرمان إلى العالم ليحكي لهم أساسا عما يسمى بـ             
يبرمان وحكومته  سعي بائس إلى دفع القضية الفلسطينية إلى أسفل سلم األولويات، إذ إنه ليس في جعبة ل               

  . سوى الرفض ألسس الحل األولية في هذا الملف
ولكن كما يبدو فإن ليبرمان شعر باألجواء العامة في الرأي العام العالمي، التي ال نستطيع أن نجزم، في                  
هذه المرحلة، بأنها بالفعل بهذا القدر من اإلدراك للسياسة اإلسرائيلية وبهذا المـستوى التـضامني مـع                 

  . الفلسطينية، كونها القضية األولى في الصراع اإلسرائيلي العربيالقضية 
فقد شهدت سنوات سابقة زخما في التضامن الدولي، وباألساس الشعبي، مع الشعب الفلـسطيني، وهـذا                

  . األمر شهد سلسلة من التراجعات، لسنا في معرض معالجة أسبابها هنا
الذي القاه على مـستوى     » حسن االستقبال « يدرك أن    ورغم ذلك فإن ليبرمان وقسم األبحاث في وزارته       

الشخصيات األوروبية المسؤولة ال يعكس حقيقة الشارع األوروبي، الذي عاد ليتمعن مـن جديـد فـي                 
السياسة اإلسرائيلية اإلجرامية تجاه الشعب الفلسطيني، والحروب اإلجرامية التي شـنتها إسـرائيل فـي               

ولمواجهة هذا الوضع فإن ليبرمان يعلن أنه سيسعى        . سطيني واللبناني السنوات األخيرة على الشعبين الفل    
لتجنيد موارد كبيرة من أجل تنشيط الدعاية اإلسرائيلية في بقاع األرض، ورسالة هذه الدعايـة نعرفهـا                 
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، ليرافق هـذه    »بيت اليهود في العالم الذين هم ضحية على مر آالف السنين          «جيدا، وهي إظهار إسرائيل     
لتي ال تتوقف، خطاب تجريم العالم كله والشعوب األوروبية علـى وجـه الخـصوص بجـرائم     الحملة ا 

  . النازية، وكل هذا من أجل تبرير الجرائم اإلسرائيلية ضد اإلنسانية
ما دورنا كفلسطينيين وكعرب؟ والتقصير باعتقادي يبدو واضحا فـي األداء           : والسؤال الذي يطرح نفسه   
تكن هناك حملة منظمة تدعو العالم لمقاطعة أفيغدور ليبرمان وعدم اسـتقباله            الفلسطيني والعربي، إذ لم     

، بل علـى    »أفضل«في العالم، وهذا ليس ألن العنصرية اآلن بدأت، أو أن الحكومة التي سبقت حكومته               
العكس، فإن العنصرية ترافق إسرائيل منذ يومها األول، والحكومة السابقة ال تقل إجرامـاً، وحتـى أن                 

ومة الحالية لم تبدأ بما بدأت به سابقتها من حروب وسفك دمـاء، وإنمـا ألن إسـرائيل الرسـمية                    الحك
، ومواجهة ليبرمان في العالم كان مـن        »المحبوب«والشعبية توجت ليبرمان رمز العنصرية اإلسرائيلية       

 حين إلى آخـر     الممكن أن تشكل ضوءاً أحمر أمام العنصرية اإلسرائيلية المتنامية باستمرار وتسجل من           
  . ذروة جديدة

كذلك فإن الحملة الفلسطينية والعربية لمحاصرة سياسة الرفض اإلسرائيلية ليست بالمستوى المطلـوب،             
وهناك حالة من االطمئنان الزائد للخطاب األميركي الرسمي الجديد، الذي ما من شك أنه أسهم في قلـب                  

على أرض الواقع، ولهذا فال مكان لالطمئنـان، بـل          أجواء عالمية، ولكنه لم يدخل بعد امتحان التطبيق         
يجب انتهاز فرصة األجواء العالمية الجديدة لالندفاع نحو الرأي العام العالمي وتجنيده من جديد، ليكـون                

  . فاعالً في عملية الضغط على حكوماته لتضغط بدورها على إسرائيل
سنوات الثمانينيات بفضل انتفاضة الحجـر      وهذا ليس من الخيال، بل هذا ما كان في النصف الثاني من             

الفلسطينية، التي استنفرت العالم كله، ولم ينفع إسرائيل كل الدعم األميركي، وشعرت بنفـسها معزولـة،           
مما اضطر اإلدارة األميركية برئاسة جورج بوش األب الضغط هي أيضاً على حكومة إسحاق شـامير                

  . الرفضية، حتى سقوطها
 عن تخوفه من أجواء الرأي العام العالمي، فهو يتخوف أيضا مـن عـودة أجـواء                 وحين يتكلم ليبرمان  

سنوات الثمانينيات ومطلع سنوات التسعينيات، ولهذا فإنه سيسارع لمواجهة هذا األمر، وطالما هناك حالة              
  .تقاعس فلسطيني عربي، فإن ليبرمان قد ينجح في مهمته

العالمي مجددا لصالح الشعب الفلـسطيني وقـضيته، وضـد          إن أكبر عقبة أمام مهمة تجنيد الرأي العام         
السياسة اإلسرائيلية، هي حالة االنقسام الدموية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، فنـصف شـعب يخـون                
نصفه اآلخر، ومجموعات تسفك دماء مجموعات أخرى، وكل مجموعة، من فصيل أو حركة، مـشاركة               

مسؤولية ما يجري دون استثناء، ألن من يدفع ثمن هـذا هـو             في هذا المشهد الدموي والمأساوي تتحمل       
الشعب الفلسطيني نفسه، ومن دون وقف هذه الجريمة المستمرة بوتائر مختلفة، فإن إسرائيل ستنجح فـي                

  . فرض أجندتها من جديد على الساحة الدولية
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    "معاريف"
قواعد التدريبات التي اشتريت من قـادة       . لى وقبل اقامة التنظيم الرسمي مارسوا التدريبات      في االيام االو  

الذراع العسكرية في حماس، اجتذبت اليها عشرات الشبان الغزاويين خصوصا اولئك الـذين يعتبـرون               
ـ      . حماس تنظيما براغماتيا تنازل عن الجهاد من اجل مناعم الحكم          دربون في داخل هذه القواعد اخذوا يت

  . على اطالق النار والتطويق وااللتفاف وتدربوا حتى على استخدام الجياد
 2008الذي أعلن عن اقامته في شهر تشرين الثاني         " تنظيم جند انصار اهللا   . "هذا حدث قبل اكثر من عام     

. تمركز في بداية طريقه في رفح وخان يونس ولكن سرعان ما وسع نشاطاته الى باقي ارجـاء القطـاع   
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. سكرات تدريب اخرى اقيمت في االساس في وسط القطاع واعدت المزيد فالمزيـد مـن المقـاتلين                مع
منظومة التأهيل تضمنت التأهيل الجسدي واطالق النار والقنص واستخدام المواد الناسـفة والمعلومـات              

  .االمنية ودورات واسعة في االسعاف االولي
 جنـدي   500ا مع فلسفة القاعدة، يمتلكون اليوم اكثر مـن          التقدير هو أن لجند انصار اهللا المتماهي تمام       

لـديهم يمنيـون   . "وخالفا للتنظيمات االخرى استوعبوا في صفوفهم اشخاصا غيـر فلـسطينيين ايـضا       
على رأس التنظيم فلسطيني مـن اصـل        . ، يقول ضابط فلسطيني كبير    "ومصريون وباكستانيون وافغان  
  .سوري ولقبه ابو عبداهللا السوري

 االثنين صباحا بعد اشهر من التدريبات والتحضيرات خرج مخربـو التنظـيم فـي محـاولتهم                 في يوم 
بينمـا  " خلية انتحـاريين  " اعتبروا   - يمنيون ومصريون    21، من بينهم    21شارك فيها   . الهجومية االولى 

ي كشف امر الخلية على مسافة قريبة مـن الجـدار الحـدود           . اعتبر التسعة المتبقون قوة اسناد وتغطية     
  . الفاصل، ولكن قوات االمن االسرائيلية التي عملت بالمكان نجحت في منع عملية التسلل لحسن الحظ

. شهود عيان قالوا إن الخلية انطلقت في طريقها قرابة الساعة السادسة صباحا، لم تثـر ارتيـاب احـد                  
خلية من دون ان يعرفـوا      االطفال الذين كانوا بالمكان تشبثوا باطراف احدى الشاحنات التي استخدمتها ال          

بقية المخربين امتطوا االحصنة ولذلك اعتقـد الـسكان انهـم صـيادون او          . بانها محملة بالمواد الناسفة   
  .مزارعون

تمارين امتطاء الجياد هي جزء جوهري في خطة جنـد انـصار اهللا             . قرار استخدام الجياد لم يكن عفويا     
 40اليوم االول في التدريبات وبعد ذلـك يهرولـون طـوال    تدريبات االمتطاء االولى تبدأ من    . التأهيلية
: في المقابل يطور التالميذ قدرتهم على الـركض     . اللبنة الهامة االخرى هي التدريب على السباحة      . دقيقة

  .يركضون لمسافات طويلة ويمشون مسافات طويلة واحيانا باقدام حافية فوق رمال غزة الساخنة
عندما تكون  . م بعملية تشكل ذروة جديدة في التطرف الحاصل في قطاع غزة          محاولة جند انصار اهللا القيا    

في خـضم هـذه     . حماس على الجدار تشعر االطراف االكثر تطرفا منها ان عليهم ايجاد مدرسة جديدة            
هذه الفوارق تعبر ايضا عـن   . االجواء تظهر تنظيمات صغيرة راديكالية غير معنية بالحكم وانما بالجهاد         

التيار الحمساوي المحسوب على االخوان المـسلمين مقابـل التيـار الـسلفي             :  دينية صدامية  ايديولوجيا
  .المتطرف الذي يتحرك بايحاء من القاعدة

المزيـد مـن الـشبان      . هذه الظاهرة ليست جديدة تماما، ولكنها تكثفت عندما تبنت حماس اتفاق التهدئة           
هم بدأوا يرتدون الزي الباكـستاني      .  الخط السلفي  يغادرون صفوف حماس وايديولوجيتها الدينية ويتبنون     

بعض المغادرين لصفوف حماس شكلوا تنظيمات ارهابية بروحيـة         . الفضفاض على غرار أتباع طالبان    
  .الجهاد العالمي

هذا قد يكون سبب اقامة تنظيم جنـد        . حماس حاولت في البداية ايجاد طريقة لالنخراط في هذه الظاهرة         
ابو عبداهللا السوري الذي يترأس هذا التنظيم تسلـسل         .  من حماس ودعم مباشر منها     انصار اهللا بمباركة  

احد قادة جند انصار اهللا الكبار المسمى ابو ابراهيم كـان يعمـل فـي               . الى غزة عبر نفق تابع لحماس     
هـو  . الماضي مع خالد مشعل وكان مسؤوال كبيرا في ذراع حماس العسكرية الى ان انضم الى القاعدة               

  . دخل الى غزة بدعم من كتائب عز الدين القسامايضا
في االونة االخيرة عندما ادركت حماس انها ال تسيطر على التنظيم السلفي اعلمت ابو عبداهللا ان عليـه                  

قال له مـسؤولون كبـار فـي        " مثلما ادخلناك الى هنا يتوجب عليك ان تغادر االن        . "مغادرة قطاع غزة  
أتباعه يدعون انه   . الق نحو العملية انتقل ابو عبداهللا الى العمل السري        قبل فترة قصيرة من االنط    . حماس

  .مطلوب االن من قبل اجهزة االمن الداخلية التابعة لحماس
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انهم ال ينوون التوقف عن اعمالهم ضـد        " جند انصار اهللا  "رغم التوتر وربما بسببه تحديدا يوضحون في        
كتب مدير موقـع االنترنـت التـابع        " جمات كثيرة قادمة  الهجوم السابق هو هجوم اول بين ه      . "اسرائيل

  ".للتنظيم، وبعون اهللا سنقطع رؤوس الكفرة من ابناء صهيون
  13/6/2009 ،وكالة سما
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