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  أوباما سيدعو لتفكيك المستوطنات واعتبار القدس عاصمة فلسطين: كارتر .1

مصالحة عبر جيمي كارتر، عن أمله في أن تنجح مباحثات القاهرة في تحقيق ال: يوسف الشايب -رام اهللا
الفلسطينية، وأن تنجح اإلدارة األميركية برئاسة أوباما في دفع عملية السالم في الشرق األوسط إلى 
األمام، مشيراً إلى أن أوباما الذي سبق ودعا إلى عدم التوسع في االستيطان، سيدعو إلى تفكيك 
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مه جائزة فلسطين الدولية وشدد كارتر، خالل تسل .المستوطنات مستقبالً واعتبار القدس عاصمة فلسطين
للتميز واإلبداع، في مقر جمعية الهالل األحمر، بمدينة البيرة، مساء أمس، على أهمية احترام ما جاء في 

، واالعتراف بها، رغم ما يتضمنه هذا االعتراف من آالم "إسرائيل"خطاب أوباما حول وقف العنف ضد 
كاشفاً النقاب عن أن مشاكل كانت بين  .1948العام قد تطال الفلسطينيين الذي طردوا من منازلهم في 

 "إسرائيل"بسبب رفض ، "إسرائيل" وثالثة من رؤساء الوزراء في  كان رئيساًاإلدارة األميركية حين
في كشف  كما .1967االعتراف بالقدس الشرقية جزءاً من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

 أبلغه بتفاصيل األخيرن أوبين الرئيس الراحل ياسر عرفات، حتى  أن صداقة حميمة ربطت بينه السياق،
:  وقال.المفاوضات السرية في أوسلو، في وقت لم تكن اإلدارة األميركية تعرف تفاصيل ما يحدث

صحيح أن اتفاقات أوسلو لم تضمن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من كل األراضي المحتلة في العام 
  .ألخطاء، لكنها خطوة كبيرة إلى األمام، وفيها العديد من ا1967

  14/6/2009الغد، االردن، 
  

 تصاعد حدة الخالفات بين عباس وفياض .2
أفصحت مصادر فلسطينية في عمان، أن حدة التوتر والخالف بين الرئيس : عبد الجبار أبو غربية-عمان

حدودا غير الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء سالم فياض، تصاعدت أخيرا، حتى بلغت 
مسبوقة، بعد أن شعر عباس بنوايا ورغبات فياض في وراثته، بالتعاون مع الجنرال األمريكي دايتون، 

 .وبدعم واضح من بعض العواصم الغربية
وأكد مصدر فتحاوي مطلع أن فياض الذي سبق أن أدار ظهره لحركة فتح، يتنكر آالن للرئيس عباس، 

 له الدول المانحة، التي كانت وراء تشكيل حكومة فياض األخيرة، مستقويا بالدعم األجنبي الذي توفره
 .بعد أن اشترطت تلك الدول تقديم المساعدات المالية للسلطة عبر حكومة يرأسها فياض تحديدا
  14/6/2009عكاظ، 

  
  استياء فلسطيني من تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب .3

كّرة احتجاجية من وزارة الخارجية الفلسطينية موجهة وصلت إلى الجامعة العربية في القاهرة أمس مذ
 24إلى األمين العام للجامعة عمر موسى في شأن إرجاء موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى 

اعترض على موعد  وأكد مصدر فلسطيني أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي .الشهر الجاري
 الشهر الجاري، وقال إن الموعد الجديد ال 24ئ الذي تأجل إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الطار

 كان مفاجئاً له ولم يتم 24 إلى 17 تأجيل الموعد من أنيناسبه الرتباطه بمواعيد مسبقة، مشيراً إلى 
  .التشاور معه مسبقاً

االستيطان  المصدر أن جدول أعمال االجتماع يهم الوزير الفلسطيني في المقام األول، إذ يتناول وأضاف
وعملية السالم وخطاب الرئيس باراك أوباما الذي تناول معظم القضايا الفلسطينية، وتلك الخالفية مع 

  ."إسرائيل"
 14/6/2009الحياة، 

   
  ضبط كمية كبيرة من الحشيش واعتقال تجار رّوجوا لها خالل الحرب: غزة .4

لية في الحكومة المقالة كمية كبيرة من  مكافحة المخدرات في الشرطة التابعة لوزارة الداخإدارةضبطت 
وقالت  . في مدينة غزة، واعتقلت عدداً من مروجيها وشرعت في التحقيق معهم"حشيشة الكيف"مخدر 

 53دهمت عدداً من األماكن المشبوهة، وبعد التفتيش تم العثور على "شرطة مكافحة المخدرات إنها 
 ." عدد من مروجيها، وتم تحويلهم على مكتب التحقيق، باإلضافة إلى اعتقال)حشيشة الكيف(فرشاً من 
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 إلسرائيل مكلفين من مشغليهم ترويج المخدرات في "عمالء وتقول مصادر أمنية أن من بين المعتقلين
  .المجتمع الغزي

14/6/2009الحياة،   
  

   بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل متمسكعباس  .5
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل كلمته في االحتفال بيوم القضاء : األنباءت  وكاال-رام اهللا 

، ألقاها نيابة عنه صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمسالفلسطيني برام اهللا 
ية القيادة إننا نتطلع إلى مواصله الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في مطلع الشهر المقبل برعا"

المصرية في القاهرة وبدعم من جامعة الدول العربية، وندعو جميع القوى والشخصيات التي ستشارك 
  .في جلسات الحوار إلى اإلسراع في التوصل إلى اتفاق على إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة

في قطاع غزة، أدى إلى تأثير وتابع إننا ندرك أن الدور المفقود للمجلس التشريعي، منذ وقوع االنقالب 
سلبي على مجمل الوضع الفلسطيني بما في ذلك على تشريع القوانين وعلى عمل القضاء، ولذلك نحن 

 كانون الثاني 25مصممون على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً لالستحقاق الدستوري قبل 
نية، وليكون لدينا مجلس تشريعي فاعل ، حتى يتم الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الوط2010

وقادر على إقرار قوانين عصرية ترسخ الديمقراطية وتحقق المساواة والعدالة في المجتمع الفلسطيني 
وتمكن السلطة القضائية من ممارسة مهامها بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية ومعالجة كل 

 .القضايا التي تطرح عليها
 14/6/2009الدستور، األردن، 

  
  مؤتمر دولي لوضع آليات لمحاكمة جرائم االحتالل بحق األسرى لنعد: قراقع .6

كشف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن وزارة األسرى تعد  :كتب حسن عبد الجواد
 القادم للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجون األوللعقد مؤتمر دولي في فلسطين في تشرين 

وذلك بهدف نقل ملف األسرى إلى المستوى الدولي، ووضع آليات لمحاكمة جرائم االحتالل االحتالل، 
لاللتزام بالمعايير القانونية الدولية واتفاقيات جنيف، مشيراً الى أن قضية األسرى، هي قضية سياسية، 

  ".وقضية مقاتلين من أجل الحرية والكرامة، وليست قضية مجرمي حرب
قبال نظمه نادي األسير في بيت لحم ولجنة أهالي األسرى بمناسبة تعيين قراقع جاء ذلك خالل حفل است

إن : "ودعا إلى إعادة النظر في اآلليات السياسية التفاوضية، وقال .وزيراً لشؤون األسرى والمحررين
 بعين االعتبار الموقف ذإسرائيل نجحت في أن تحتفظ في ملف األسرى لنفسها وفق شروطها دون األخ

  ".لسطينيالف
  14/6/2009األيام، فلسطين، 

  
 تدهور صحة األسير أحمد سعدات نتيجة إضرابه عن الطعام .7

 حذّر مركز حقوقي فلسطيني من تدهور صحة األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير : سمر خالد-رام اهللا 
. عن الطعام، معتبراً أن حياته معرضة للخطر في ظل إضرابه المفتوح  أحمد سعداتفلسطين النائب

تهل مركز األسرى للدراسات، في بيان صادر عنه، سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياوحم ،
  .خاصة بعد التدهور المستمر في حالته الصحية
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وطالب كل القوى من شخصيات ومؤسسات وفصائل وطنية وإسالمية فلسطينية وغير فلسطينية 
 عن الطعام في زنازين سجون االحتالل، احتجاجاً على سياسة بالتضامن مع سعدات في إضرابه المفتوح

 .العزل التي تنفذها إدارة سجن بئر السبع بحقه
  14/6/2009الرأي، االردن، 

  
  طالب بإنهاء االنقسامت في غزة تظاهرة للجبهة الشعبية .8

ين في غزة شارك آالف الفلسطينيين في تظاهرة جماهيرية دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسط: غزة
ودعا المتظاهرون حركتي فتح . للمطالبة بإنهاء االنقسام الذي يدخل اليوم عامه الثالث على التوالي

 .وحماس إلى التعالي على مصالحهما الحزبية ونبذ الفرقة واالنقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية
تراجع عن توافقات حوار القاهرة وحذر عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي مما أسماه ال

ال يمكن للمفاوض، وال "وشدد على أنه . عبر ذهاب الطرفين المنقسمين والمتصارعين إلى الحوار الثنائي
، منتقداً بشدة تصريحات "المقاوم أن ينجحا في تحقيق أي من أهداف شعبنا إذا استمر هذا االنقسام

حمد يوسف التي جاءت في الرسالة التي وجهها المستشار في وزارة الخارجية في حكومة حماس أ
حل عادل للصراع ال يتعارض مع القانون الدولي "ـللرئيس األمريكي باراك أوباما، ويبدي فيها التزاماً ب

إننا أمام حكومتين تتفاوضان " :وقال. "ومحكمة العدل الدولية والجمعية العمومية ومنظمات حقوق اإلنسان
 ."رئيس األمريكي سواء كان أوباما أو غيرهوتتراكضان من أجل رضا ال

إلى ذلك، اتهم عضو اللجنة المركزية في الجبهة كايد الغول أجهزة أمن الحكومة المقالة باالعتداء على 
بعض المشاركين في المسيرة، مشيراً إلى أن عناصر األمن أطلقوا النار على المسيرة ما أدى الى وقوع 

  .جريحين، واعتقال ستة آخرين
 14/6/2009لخليج، اإلمارات، ا

  
  لجنتا المصالحة بين فتح وحماس تجتمعان في رام اهللا وغزة اليوم: أبو النجا .9

أعلن أبراهيم ابو النجا، مفوض اإلعالم والتعبئة في اللجنة القيادية العليا :  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 
ين حركتي فتح وحماس ستبدأ أعمالها  وممثل فتح في لجنة المصالحة، أن لجنة المصالحة ب،لحركة فتح

  .في الثانية بعد ظهر اليوم، وفي وقت متزامن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية
تهدئة االوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، "عمل على ي سجتماعوقال أبو النجا في بيان إن اال

طاردات واغالق المؤسسات، وكل ما من شأنه أن وسيبحث االعتقاالت السياسية والحريات العامة والم
لى ازالة إن اللجنة ستسعى أوشدد على  ".خرى، ويخفف من حدة االحتقانيسهل مهام وعمل اللجان األ
  .عالن االتفاق النهائي في السابع من الشهر المقبلإلى إجميع المعوقات قبل التوصل 

  14/6/2009األيام، فلسطين، 
  

   باعتقال عدد من أنصارها في الضفة الغربيةحماس تتهم أمن السلطة .10
 من 8اتهمت أجهزة السلطة باعتقال  حماس أن حركة غزةمن  14/6/2009الخليج، اإلمارات، أوردت 

وقالت الحركة في بيان، إن  . بينهم محاضر جامعي ورئيس ناد رياضي، الجمعة،أنصارها في الضفة
ر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ورجل األعمال األجهزة اعتقلت البروفسور محمد النوري المحاض

ورئيس نادي التضامن الرياضي عمار المصري، فيما اعتقل التاجر أسامة الوادي بعد اقتحام منزله في 
وقالت إن االعتقاالت طالت ماجد حطاب في طولكرم، ومحمد سالمة من قرية عناتا قضاء  .المدينة

ي جنين، وأحمد عبد الكريم عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل، القدس، والشيخ عبد الرحيم الحاج ف
 .وعمار أمين أبو عرة بعد اقتحام منزله في قرية عقابا في جنين
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 إن أجهـزة أمـن الـسلطة         قوله حماس من رام اهللا، عن بيان ل      14/6/2009قدس برس،   ونقلت وكالة   
بينهم القيادي  "،   الماضية 24ـاعات ال  في أنحاء الضفة خالل الس     هاوأنصار  من أبناء الحركة   15اعتقلت  

البارز في حركة حماس في قلقيلية الشيخ رياض ولويل، ومدير المدرسة اإلسالمية فـي مدينـة نـابلس                  
األستاذ نور الدين الشريدة، والدكتور نزار العورتاني المحاضر في قسم الكيمياء بجامعة النجاح، وشقيق              

  ".لشهيد في سلفيت، وطالبان جامعيان
ر بيان حماس أنه تم نقل المعتقل لدى جهاز األمن الوقائي في مدينة نـابلس محمـد الطـاهر إلـى                     وذك

بعد تعرضه للتعذيب الشديد، وذلك على الرغم من حالته المتردية أصال نتيجة إصابته بمرض              "المستشفى  
 ".السرطان

  
  أحد قيادييها في غزة عتقالاب غزة شرطة فتح تتهم .11

اصر من شرطة وأجهزة أمن الحكومة المقالة باعتقال ماهر أبو هربيد عضو اتهمت حركة فتح عن: غزة
وقالت فتح في بيان إن مسلحي حماس اقتحموا، أول من أمس،  .قيادة إقليم فتح في محافظة شمال غزة

  .منزل أبو هربيد في بيت حانون، وصادروا أجهزة الحاسوب وبعض ممتلكاته الخاصة
 سنوات في سجون االحتالل 10و هربيد أن ماهر أبو هربيد الذي أمضى وذكر البيان على لسان ذوي أب

اإلسرائيلي ومازال مطلوبا للقوات اإلسرائيلية كان يفترض أن يخضع لعملية جراحية في إحدى عينيه 
اليوم في مستشفى سان جون بمدينة غزة، جراء معاناته من آالم في عينيه ناتجة عن االعتقال في سجون 

  .االحتالل
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن األجهزة األمنية في حكومة غزة المقالة ما زالت تواصل  جهته ذكرمن

حملة إرسال االستدعاءات لناشطي ومؤيدي حركة فتح شمال غزة، حيث أوقفت بعضهم لساعات فيما 
  .أخلت سبيل اآلخرين

في السياق ذاته نهاية األسبوع وأضاف مركز الميزان في تقرير أصدره، أمس، إن هذه األجهزة أوقفت 
الماضي ثالثة من نشطاء حركة فتح بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال غزة، بعد أن استدعتهم 

  .ببالغات حضور، ثم أفرجت عن اثنين منهم صباح اليوم التالي
  14/6/2009األيام، فلسطين، 

  
 قف التحريضقراطية تطالب بإغالق ملف االعتقال السياسي وووالديمالجبهة  .12

قراطية لتحرير فلسطين إلى تهيئة األجواء للحوار الوطني الشامل ودعت الجبهة الديم : فلسطين- رفح
على ضوء اقتراب موعد دعوة اللجان الخمس لالجتماع في القاهرة، والموعد المقترح من قبل المصريين 

 .لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية
 الديمقراطية، زياد جرغون، باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة

السياسيين في األراضي الفلسطينية، ووقف الحمالت اإلعالمية والتحريضية المتبادلة بين فتح وحماس 
 .لتهيئة األجواء للحوار الوطني الشامل

 إنهاء االنقسام نسخة عنه، أمس، على ضرورة اإلسراع في" فلسطين"وشدد جرغون في تصريح وصل 
الفلسطيني، واستعادة التضامن العربي لصياغة سياسة جديدة في البؤر المتوترة بالعالم وخاصة اتجاه 

  .قضية الشعب الفلسطيني
  14/6/2009فلسطين، 
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  اتصاالت بين واشنطن وحماس ينفي وجودالنونو .13
ومة الفلسطينية المقالة في غزة دحض الناطق الرسمي باسم الحك: أحمد عبد اهللا، أيمن سمير -القاهرة 

طاهر النونو المعلومات التى ترددت عن وجود اتصاالت رسمية بين حماس والواليات المتحدة في الوقت 
 عن استعداد الحركة إلجراء اتصاالت مع اإلدارة "عكاظ" بيد أنه عبر فى تصريحات لـ،الحالي

أن جميع االتصاالت الحالية بوأفاد  .دارة السابقةاألمريكية الجديدة التي اعتبر أن خطابها يختلف عن اإل
مع عناصر أمريكية غير رسمية مثل اللقاءات التي يجريها الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر مع 

  .قيادات حماس
  14/6/2009عكاظ، 

  
  حسم مكان عقد المؤتمر العام السادس للحركةترجئ مركزية فتح  .14

، أن محمد يونسو جيهان الحسيني ،رام اهللاولقاهرة مراسليها في ا نقالً عن 14/6/2009الحياة، أفادت 
برز التي استأثرت بالنقاش خالل قضية شكلت مكان عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح المشكلة األ

اجتماعات اللجنة المركزية للحركة في عمان، ولخص عضو اللجنة عبداهللا االفرنجي الموقف من عقد 
 او شهرين، لكن المهم الكل متفق على زمان عقد المؤتمر، حتى لو تأجل شهراً"ن إقول المؤتمر العام بال

  ."هو االتفاق على مكان انعقاده
مام اجتماع اللجنة أفسحت في المجال أمن جانبه، نفى مصدر قيادي في الحركة ما تردد عن عقد صفقات 

باس التخلي عن رئاسته لفتح وللقوات العامة، المركزية تمهيداً لعقد المؤتمر العام للحركة، كما نفى نية ع
أبو مازن لن يتخلى عن موقعه الريادي في الحركة، وما يتردد عن ذلك أكاذيب ليست لها عالقة ": وقال

  ."بالواقع
الرجلين اجتمعا في إطار "ن إقدومي، قال المصدر فاروق العباس ومحمود وعن المصالحة بين 

اجبهما أن يشاركا في االجتماعات، وليس بالضرورة أن تعقد بينهما اجتماعات اللجنة المركزية ألن و
  ."مصالحة كي يقبال الحضور

وعبر المصدر عن مخاوفه من حدوث انقسامات داخل الحركة نتيجة استمرار الخالفات، خصوصاً في 
ن هناك ما يتعلق بمكان عقد المؤتمر وزمانه، الفتاً إلى أن هذه القضية ما زالت إشكالية، خصوصاً أ

  .دعوات كثيرة الى عدم عقد المؤتمر في غياب األعضاء المشاركين في غزة
مرضه، وليس هناك أي سبب آخر كما "لى إوعزا غياب القيادي في فتح حكم بلعاوي عن االجتماعات 

  ."يحاول أن يروج البعض
ن إالقدومي  قول ،نادية سعد الدين من عمان، نقالً عن مراسلتها 14/6/2009الغد، األردن، وأضافت 

االجتماع المقرر عقده صباح اليوم األحد في عمان سيحسم مسألة تحديد مكان انعقاد المؤتمر بشكل "
  ". نهائي بحيث يصدر اتفاق نهائي بشأنه

إذا تم االتفاق على عقد المؤتمر داخل األراضي المحتلة فلن تكون " عضو اللجنة نبيل شعث أنه وأوضح
المقبل، حيث ستكون ) يوليو(ه وفق ما أعلنه الرئيس سابقاً في األول من تموز هناك مشكلة بشأن توقيت

ولكن إذا جرى االتفاق على عقده في الخارج فإن  ": وتابع ".الفترة المتبقية كافية لالستعداد والتحضير له
  ."ذلك يستدعي تأجيل عقد المؤتمر لما بعد ذلك الوقت

  
  دي نجادميس اإليراني أحمواقف إسرائيلية متضاربة من فوز الرئ .15

سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء  ما قاله – أ ب، رويترز، أ ف ب ،14/6/2009 الحياة، نشرت
 إيران جاهزة أننتائج االنتخابات اإليرانية تشكل صفعة على وجه أولئك الذين اعتقدوا " إناإلسرائيلي 

 إنضاف في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية وأ. "لحوار حقيقي مع العالم الحر وستوقف برنامجها النووي
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 ثمة دعماً واسعاً للسياسة الحالية، وستبقى من أن العالم مفادها إلىانتصار نجاد يبعث رسالة واضحة "
  . "على الواليات المتحدة والعالم الحر إعادة تقويم سياستهم حيال الطموحات النووية إليران. دون تغيير

إذا كان هناك أي أمل بحصول تغيير في إيران، ": ارجية اإلسرائيلي فقالأما داني ايالون نائب وزير الخ
. " عليها التهديد اإليرانيأصبحفإن اختيار نجاد مجدداً يعكس اآلن أكثر من أي وقت مضى، القوة التي 

إيران من امتالك سالح نووي ووقف اإلرهاب ) منع(مع تلك النتائج، على المجتمع الدولي ": وأضاف
تطور مقلق "كما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله ان فوز نجاد . " فوراًاإليراني

لكن  ." مزيد من المواجهة مع العالم الغربيإلىجداً، ألنه أكثر المرشحين تشدداً ولن يقود فوزه سوى 
ــخصــي، الناطق باسم الحكومة مارك ريغيف اعتبر ان شالوم وايالون عبرا عن رأيهما الش

  .وليــس عن موقـف الحكومة اإلسرائيلية
، رون بن "يديعوت أحرونوت"المعلق العسكري في  ما كتبه 14/6/2009الشرق األوسط، ونقلت 

يشاي، أمس، أن المسؤولين اإلسرائيليين تنفسوا الصعداء من سقوط المرشح الليبرالي، مير حسين 
نية في سنوات الثمانينات، وهو الذي بدأ عمليا مشروع فهذا الرجل كان رئيسا للحكومة اإليرا. موسوي

فقد التقى شخصيا مع عالم الذرة الباكستاني، الجنرال عبد القادر خان، واشترى . التسلح النووي اإليراني
ويضيف بن يشاي أن خطورة موسوي تكمن  .وهو لم ينف أنه سيواصل المشروع النووي. منه خبراته
في أهدافه عن أحمدي نجاد وكان سيواصل مشاريعه، ولكن األمر الوحيد فهو ال يختلف . في اعتداله

الذي كان سيحصل في زمنه هو أنه كان سيجد لغة مشتركة مع الغرب، وقد يضلل الغرب، في مسيرة 
 .ويستغل خاللها الوقت لينفذ ما يريد في موضوع التسلح النووي. تفاوض طويلة تنتهي إلى فشل
فحديثه عن إنكار . ما يؤكد بن يشاي، كنز للسياسة اإلسرائيلية في الغربوأما أحمدي نجاد، فهو، ك

المحرقة وتصريحاته بضرورة القضاء على إسرائيل وتهديداته الصاروخية بعيدة المدى وتطرفه اليميني 
المتعصب ودعمه لحزب اهللا من جهة ولحركة حماس من جهة أخرى، كل هذه أثارت قلق الغرب 

ويوضح المعلق بن يشاي أن . تاحت له أن يفهم ويتفهم مواقف إسرائيل أكثر وأكثروجعلته يتجند ضده وأ
القادة السياسيين اإلسرائيليين باتوا أكثر تفاؤال اليوم إزاء انتخاب نجاد، حيث إن الغرب سيدرك سريعا أن 

 .الرجل يشكل خطرا على العالم الغربي كله
  

 ل الدولتينمصادر إسرائيلية تستبعد إعالن نتنياهو قبول ح .16
استبعدت مصادر إسرائيلية أن يعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلى : عبد القادر فارس ـ غزة، أحمد عبد اهللا

 .بنيامين نتنياهو فى خطابه المرتقب اليوم وقف االستيطان أو القبول بحل الدولتين
كم، طلب من وأفادت أن الوزير إيلي يشاي رئيس حركة شاس المتطرفة والشريك في االئتالف الحا

رئيس الوزراء ضرورة االمتناع عن خوض مواجهة مع واشنطن، واإلصرار في الوقت نفسه على 
بعض المبادئ ومنها مواصلة البناء في المستوطنات لتلبية احتياجات النمو السكاني، وتطبيق مبدأ التبادلية 

والتحريض واالعتراف بدولة في االتصاالت مع الجانب الفلسطيني القاضي بوقف االعتداءات اإلرهابية 
 .إسرائيل اليهودية

والتقى نتنياهو أمس أعضاء حزب البيت اليهودي المتطرف الذى يرفض حل الدولتين أو وقف 
كما واصل اتصاالته مع الشخصيات واألحزاب اإلسرائيلية للتشاور معهم، وإطالعهم على . االستيطان

فى تل أبيب وأجرى نهاية األسبوع مشاورات مع مضمون الخطاب الذي سيلقيه في جامعة بار إيالن 
 .رئيس الدولة شمعون بيريز

وأثار الرئيس اإلسرائيلي خالل اجتماع مع مبعوث أوروبي إمكانية إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، 
 .وهو خيار رفضه الفلسطينيون كجزء من خريطة الطريق التي تدعمها واشنطن
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ن ال يصل األمر بنتنياهو إلى دعم قيام دولة فلسطينية، متوقعا أن رجح مسؤول غربي رفيع المستوى أ
ولتجنب المواجهة يمكن أن يقبل ضمنا . يتعهد بدال من ذلك بالعمل نحو هدف مبهم لحكم ذاتي فلسطيني

حل الدولتين من خالل التأكيد على قبول حكومته لخريطة الطريق في إطار تعهدها باحترام االتفاقيات 
  . الحكومات السابقةالتي وقعتها

  14/6/2009عكاظ، 
  

  بواشنطن"إسرائيل" في عالقة "ثقافة الكذب"رئيس حزب إسرائيلي يتحدث عن  .17
اعترف زعيم أحد األحزاب السياسية اليمينية الممثلة في الكنيست بأن رؤساء الوزراء اإلسرائيليين 

 "المصدر"استضافته في برنامج فخالل . تعودوا على الكذب بشأن االستيطان بقصد تضليل األميركيين
الذي بثته القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي يوم الثالثاء الماضي، قال النائب يعقوب كاتس زعيم 

 اليميني، وأحد زعماء المستوطنين في الضفة الغربية، إنه تعاون مع رؤساء "االتحاد الوطني"حزب 
  .الحكومات اإلسرائيلية في تضليل األميركيين

وضرب كاتس مثال أن رئيس الوزراء األسبق أرييل شارون عندما كان وزيرا للبنى التحتية في حكومة 
 15: إسحاق شامير، اتصل به وسأله عن عدد الوحدات السكنية التي بنيت في المستوطنات، فرد عليه

واتفقا على . اميروقال إن شارون رد عليه بلهجة اعتذارية قائالً إنه ليس هو الذي يستفسر، بل ش. ألفاً
 8وأضاف كاتس أن شارون اتصل طالباً منه الحديث عن .  ألفا12ًإبالغ رئيس الوزراء بأن العدد فقط 

وقبل نهاية اليوم أصبح الحديث عن ألفي وحدة سكنية فقط، وأكد كاتس أن شامير . آالف مسكن فقط
وعقب بن كاسبيت كبير المعلقين . فقطبدوره أبلغ األميركيين أنه لم يتم بناء أكثر من ألف وحدة سكنية 

 على تصريحات كاتس بالقول إن ثقافة الكذب المستشرية في الدوائر الحكومة "معاريف"في صحيفة 
يذكر أن  .اإلسرائيلية هي المسؤولة عن حالة انعدام الثقة لدى اإلدارة األميركية الحالية إزاء إسرائيل

ميتشل أبلغ عدداً من قادة الجالية اليهودية األميركية بأن  كشفت النقاب قبل أسبوعين عن أن "معاريف"
الحكومات اإلسرائيلية كانت تزود اإلدارة األميركية بتقارير كاذبة حول األنشطة االستيطانية، وهو األمر 
الذي جعل السفارة األميركية تقدم على إصدار بيان رسمي يؤكد عدم صدور مثل هذه التصريحات عن 

 .ميتشل
14/6/2009وسط، الشرق األ  

  
 وليبرمان يدعو إلى توسيع دائرة العالقات الخارجية "إسرائيل" شكوى ضد 950 .18

 هي الرأي "إسرائيل"قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان إن المشكلة األولى التي تواجهها 
 ."رائيلإس" شكوى قضائية ضد 950العام العالمي، وأشار إلى أنه أمام محاكم العالم هناك 

وكان ليبرمان قد قدم تقريرا دوريا أمام اللجنة البرلمانية اإلسرائيلية للشؤون األمنية والخارجية، 
استعرض فيها جوانب متعددة من السياسة الخارجية، ولكن بدا واضحا إعادة جدولة التحديات التي 

 العالمي ونظرته إلى  وفق منظورها، حين بدأ ليبرمان يتحدث عن الرأي العام"إسرائيل"تواجهها 
 ."إسرائيل"

ودعا ليبرمان مجددا إلى توسيع دائرة العالقات الخارجية اإلسرائيلية في العالم، وعدم االعتماد فقط على 
كما قال، وأضاف، إنه يجب تطوير " رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة إلسرائيل"العالقة مع الواليات المتحدة، 

سيا تأثيرها مزدوج فهي عضو في مجلس األمن الدولي، ولكن الصين العالقات مع روسيا، وقال إن رو
 .تتبع دائما موقف روسيا في القضايا الدولية
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 مع الدول األفريقية، وقال إن إيران توسع عالقاتها في "إسرائيل"كما دعا ليبرمان إلى توسيع عالقات 
تفرج وال توسع هي أيضا عالقاتها  في موقف الم"إسرائيل"القارة األفريقية وليس من المعقول أن تقف 

 .هناك
  14/6/2009الدستور، األردن، 

  
  حل الدولتين يعني عدم التوصل إلى حل للصراع علىاإلصرار : بني بيغن .19

اعتبر بيني بيغن الوزير في الحكومة اإلسرائيلية أن اإلصرار على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب 
  .  اإلسرائيلي المتواصل منذ عقود-الصراع الفلسطيني الدولة العبرية، ال يسهم في حل 

إن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية لن تكون مسالمة أو "وقال في مؤتمر عقد في مدينة تل أبيب 
  ".قادرة على البقاء
إنه إذا كان حل الدولتين هو الحل الوحيد، فإن المعنى من ذلك هو أنه ال يوجد أي حل "وأضاف يقول 

إن الخطة التي يسعى الفلسطينيون إلى تطبيقها هي توطين : "، وتابع"لنزاع اإلسرائيلي الفلسطينيل
 ". الالجئين في إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية كبرى بدالً من إسرائيل

 14/6/2009الدستور، األردن، 
  

  المستقبلية إلسرائيل ستكون أكثر تعقيداً العسكريةالعمليات : باراك .20
توقّع وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك أن تكون العمليات العسكرية المستقبلية للجيش من جهته 

  . في قطاع غزة" الرصاص المصبوب"اإلسرائيلي أكثر تعقيداً من عملية 
ولكنه يجب " :، مستدركاً بالقول "إن على المستوى السياسي أن يمنع نشوب المواجهات العسكرية:"وقال 

 ". ن مستعداً ألسوا االحتماالتعلى الجيش أن يكو
 14/6/2009الدستور، األردن، 

  
   نالفلسطينيون لم يقبلوا بمبدأ الدولتي: يعلون .21

 قال نائب رئيس الوزراء ووزير التهديدات االستراتيجية موشيه يعلون في تصريح نشرته صحيفة
ال يوجد في القدس بل في رام " دولتين للشعبين" العائق الحقيقي في وجه تحقيق فكرة إن"  اليومإسرائيل"

 كنت سأوافق غير أن الفلسطينيين لم يقبلوا بمبدأ الدولتين، أيضا وأناكنا نوافق على الحل " : وأضاف.اهللا
 أماحين يدور الحديث عن دولتين لشعبين، حسب موقفهم، دولة واحدة ينبغي أن تكون الدولة الفلسطينية، 

 دولة أيضا محددة، كي يتمكنوا في المستقبل من جعلها هي هوية الدولة الثانية فيجب أن تكون غير
 اإلسرائيلي خالل عامين يمكن أن -ورأى يعلون أن خطة أمريكية لحل الصراع الفلسطيني  ".فلسطينية

 .في الضفة الغربية" حماستان"تؤدي إلى إقامة 
 14/6/2009الدستور، األردن، 

 
   "ئيلإسرا" من مصطلح يهودية يحذر" إسرائيلي"مؤرخ  .22

 للفلسطينيين بضرورة االعتراف بيهودية "إسرائيل "أكد المؤرخ اإلسرائيلي الشهير شلومو ساند أن مطالب
 األلمانية، "فرانكفورتر روندشاو"وقال ساند في حديث لصحيفة .  سيقود إلى مخاطر واضحة"إسرائيل"

 يقلص من الوصف "يهودي"لمة  ليسوا من اليهود، كما أن استخدام ك"إسرائيل"أمس، إن نحو ربع سكان 
وأشار المؤرخ إلى عدم وجود ما يسمى .  التي تشتمل على مفهوم أوسع"إسرائيلي"على العكس من كلمة 

 في ظل "إسرائيليا" وأضاف أن هناك شعبا "أمة" وليست "ديانة"، نظرا ألن اليهودية "بالشعب اليهودي"
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 سيكون "إسرائيل“أكد في الوقت نفسه أن إنكار وجود ، و"إسرائيلية"حقيقة ال تقبل الشك وهي وجود دولة 
 ."اإلسرائيلي"بمنزلة التجهيز لجريمة إبادة جديدة في حق الشعب 

 14/6/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  تسيء إلى المسلمين بعد المسيحييناإلسرائيليةالقناة العاشرة  .23
غضبا بين صفوف المسلمين أثار اإلعالمي اإلسرائيلي، ليئور شالين، :  كفاح زبون-رام اهللا

الفلسطينيين، بعد أن سمح ألحد ضيوف برنامجه الليلي في القناة العاشرة اإلسرائيلية بالتهكم على 
 .المسلمين ومعتقداتهم

وطالب رجال دين ونواب كنيست وقضاة وناشطين بمحاكمة القناة وشالين، إثر تعمدهما اإلساءة إلى 
 . شهور الديانة المسيحية وشكك في معتقداتها3قد هاجم قبل األديان، خصوصا أن شالين نفسه كان 

واستضاف شالين قبل أيام فنانا كوميديا إسرائيليا، سخر من المصلين المسلمين، عبر تشبيههم بعضوه 
ولم يتوقف ضيف شالين عند هذا، بل . الذكري، وهو ما قوبل بضحك شديد وتصفيق حاد في االستوديو

  .اصيرأخذ يشبه المسلمين بالصر
وأصدر المكتب البرلماني للنائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي مسعود غنايم بيانا انتقد فيه بشدة 
الصحافي شالين، وطالب عضو الكنيست عن الحركة اإلسالمية، المستشار القضائي للحكومة 

القانوني واألخالقي اإلسرائيلية، ووزير العدل اإلسرائيلي، واإلعالميين اإلسرائيليين، بالقيام بواجبهم 
  .ووقف التعدي على المعتقدات والرموز الدينية ألي دين بحجة الفن أو الكوميديا والفكاهة

أدمن كما يبدو السباحة في المياه اإلعالمية الملوثة واآلسنة بالهبوط األخالقي "واتهم غنايم، شالين، بأنه 
األيام بقاذورات جديدة فيها طعن في المسلمين وها هو يطلع علينا هذه . والبذاءة واإلساءة إلى األديان

في دولة تدعي أنها تؤمن بحرية ": وقال. "والصالة والمصلين، وفيها تشبيهات مشينة ال تليق بإنسان
وعلى الرغم من . العبادة واألديان كان يجب أن تقوم الدنيا وال تقعد إزاء هذا االستهتار بالدين والمعتقدات

المقدم فإنه لم تتخذ ضده أي إجراءات، ولو كان التعرض لرموز الديانة اليهودية تكرار الشكوى بحق هذا 
 ."لكان رد الفعل مختلفا

  14/6/2009الشرق األوسط، 
  

    شوارع القدس وسط ممارسات استفزازية لمشاعر سكانها يجوبونيهود متطرفون  .24
ين شوارع القدس، وقاموا جاب العشرات من الراقصين والراقصات اليهود المتطرف: القدس المحتلة

بحركات ال أخالقية واستفزازية لمشاعر المقدسين، منتهكين بذلك حرمات األماكن المقدسة خالل 
  .الذي دعت إليه بلدية االحتالل" 2009ضوء نور أورشليم القدس "االحتفال بما يسمى 

  14/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 سرائيليإبنائها بقتل جندي أمن  12هام أهالي مدينة شفاعمرو يحتجون على ات .25
 امس في تظاهرة ضد قرار اتهامي اصدرته 48فلسطينيي  من 250 شارك نحو : ا ف ب-شفاعمرو 

 ، من سكان مدينة شفاعمرو، بتهمة المشاركة في قتل جندي اسرائيلي12محكمة اسرائيلية في حيفا بحق 
 تهعارض، على خلفية م2005 في العام  المدينةسكان من وقتل اربعة ق النار في حافلةاطالأقدم على 

شارك في التظاهرة اعضاء عرب في الكنيست وقادة قد و .نسحاب الجيش االسرائيلي من قطاع غزةال
 في ونيقيم  الف نسمة40 فيما تجدر االشارة إلى أن .دينيون ومحليون ومسؤولون في اليسار االسرائيلي

 رامز جرايسي رئيس من جهته طالبو .منهم مسلمون والبقية مسيحيون ودروز% 50 نحو ،شفاعمرو
بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية والبلديات باسم كل المجالس المحلية 
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بابطال لوائح االتهام وتشكيل لجنة تحقيق حول تقاعس الشرطة والجيش اللذين كانا يعرفان مسبقا بنيات 
وشدد على ان المتهمين ابطال يستحقون اوسمة النهم جازفوا بحياتهم وتصدوا لمن يحمل . لجنديا

اما محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا . الرشاش لمنعه من اقتراف مزيد من الجرائم في الباص
ت تسود كد ان ما حدث في شفاعمرو ينسجم مع السياسة العنصرية التي بدأ، فقد أللجماهير العربية

 .مراكز اتخاذ القرار في الحكومة االسرائيلية اليمينية
  14/6/2009الرأي، االردن، 

  
   بالسجن بتهمة التخابر مع حزب اهللاحكماًفلسطينيان ينهيان  .26

 أم ن منار جبارين م48ـسيرين من فلسطينيي الاألأطلقت مصلحة السجون اإلسرائيلية  :القدس المحتلة
ن قرية أبو سنان شمال الجليل عقب انتهاء محكوميتهما بعد اعتقال دام ثالث سليم عبدالرازق موالفحم 
 بعد إدانتهما بالتخابر مع حزب اهللا وتزويده بمعلومات وذلك. عبدالرازقلتسع سنوات و  لجبارينسنوات
  .حساسة

  14/6/2009الخليج، اإلمارات، 
  

   الفلسطينيين عدد من األسرىتوقيفأحكام بالسجن وتمديد  .27
أفاد محامي نادي األسير، امس، بأن محكمة التمديد في بيتاح تكفا وعسقالن، والجلمـة،              : وفا -هللا  رام ا 

مددت فترة اعتقال مجموعة من األسرى للتحقيق معهم، وأصدرت أحكاما، وأجلت جلسات أسـرى فـي                
  .سالم وعوفر

  14/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  غزةفة وقطاعي الضاالحتالل يهدم ألف منزل سنوياً ف: تقرير .28
كشف تقرير أصدرته مؤسسة إنقاذ الطفل التابعة للمركز الفلسطيني لإلرشاد : سمر خالد-القدس المحتلة 

 بهدم آالف المباني التي يملكها 1967 أن سلطات االحتالل قامت منذ العام ،ومؤسسة التعاون
 تفاقم عدد المنازل التي 2000 ألف منزل، موضحاً أنه منذ العام 24الفلسطينيون التي تقدر بحوالي 

ويظهر التقرير، أن هناك آثار بعيدة المدى على . هدمت ليصبح المعدل السنوي للهدم حوالي ألف بيت
 شهد زيادة هائلة في هدم 2009وأكد أن العام . الصحة الجسدية والنفسية ألفراد األسر التي تفقد منازلها
ن عاماً، حيث هدم نحو أربعة آالف منزل نتيجة المنازل الفلسطينية فاقت أي عام مضى منذ أربعي

% 52وبين أن . العمليات العسكرية التي قام بها جيش االحتالل ضد قطاع غزة وحده في مطلع هذا العام
فقط من العائالت كان % 13خالل عمليات هدم جماعي لحي بأكمله، وأن كانت من المنازل التي هدمت 

من األسر التي هدم مسكنها % 97 األساسية قبل الهدم، مضيفاً أن لديها الوقت الكافي لجمع حاجياتها
تدهوراً في صحتهم يعانون وأظهر أن األطفال الذين تعرضوا لتجربة الهدم . تعاني من انهيار نفسي

النفسية، ومعاناة من أعراض الصدمة واالنعزال واالكتئاب والتوتر، كما أن غالبية العائالت التي هدمت 
ورأى التقرير أن أكثر السكان الذين يواجهون خطر هدم منازلهم . ت للتشريد عدة مراتمنازلها تعرض

والتعرض للتشريد هم سكان القدس الشرقية والمجتمعات الريفية في الضفة الغربية والبدو والالجئين في 
اذية المخيمات، والتجمعات السكنية القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، والمناطق المح

  .لقطاع غزة
  14/6/2009الرأي، االردن، 
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   ومتضامنين في الخليل مزارعينمستوطنون يهاجمون  .29
هاجم مستوطنون بحماية جنود االحتالل أمس، مزارعين ومتضامنين أجانب في بلدة بيت أمر  :الخليل

يحاولون وأفادت مصادر محلية أن المزارعين كانوا  .شمال الخليل واعتدوا عليهم بالضرب المبرح
الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في وادي أبو الريش، والمحاذية لمستوطنة بيت عين المقامة في 

  .لبلدةلالمنطقة الشمالية الغربية 
  14/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  غارتين على جنوب قطاع غزة ويوقع جرحىينفذالطيران اإلسرائيلي  .30

يوم األحد عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف أصيب في ساعة مبكرة من فجر ال: الناصرة
الطيران الحربي اإلسرائيلي لمنطقة األنفاق في رفح على الشريط الحدودي بين مصر وجنوب قطاع 

  .غزة
  14/6/2009 قدس برس

  
  مقتل فلسطيني بصعقة كهرباء داخل نفق .31

أسفل الشّريط الحدودي الفاصل بين تل شاب فلسطيني يعمل مهرباً في أحد األنفاق في حي السالم قُ: غزة
 ،بسبب اصابته بصعقة كهربائية، أراضي قطاع غزة ومصر جنوب مدينة رفح أقصى جنوب القطاع

  . مصادر محلية فلسطينيةهقالتبحسب ما 
  14/6/2009الحياة، 

  
 غزة الواردة إلى قطاع الغازقلص كميات االحتالل ي .32

كات البترول والغاز أن قوات االحتالل قلصت أعلنت جمعية أصحاب شر:  محمد السرساوي-غزة 
 أوضحو. كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة خالل األسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ شهور

 طناً يوميا منذ 90 إلى 80ن سلطات االحتالل تضخ من ، أالناطق اإلعالمي باسم الجمعية محمد العبادلة
 . طناً يوميا وهي الحاجة اليومية لسكان القطاع350 تسمح بدخول أنه في  السابق كانت، في حين أسبوع

مما يسبب ، في تقليص الكميات المدخلة من الغاز  ستحدث أزمة خالل عشرة أيامالفتاً إلى أن االستمرار 
  .في زيادة معاناة الناس

  14/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ى مزيد من التدّينبعد سنتين من سيطرة حماس على غزة سكان القطاع ال: تحقيق .33
 بدأت امس حركة حماس مخيماتها الصيفية لحفظ القرآن بمشاركة واسعة في قطاع غزة، مما               :و ص ف  

بعد صـالة الفجـر،     و. يشير الى توجه اكبر نحو التدين بعد سنتين من سيطرة الحركة على هذا القطاع             
 مسجداً ومدرسة   260على   سنة   20 و 12توزع اكثر من عشرين الف شخص تراوح اعمار غالبيتهم بين           

ومؤسسة في انحاء القطاع للمشاركة في حلقات لتعلم القرآن والعلوم الدينية من دون استبعاد التطرق الى                
دار "والتي تديرها   " تاج الوقار " انور نصار مدير المخيمات التي اطلق عليها اسم          ولفت .الوضع السياسي 

 الفاً مـنهم    13يتولى  حيث  . يذ الثانويات وطالب الجامعات    من تالم  ة المشاركين غالبيأن  ،  "القرآن الكريم 
، وجمعية الـشابات المـسلمات    ) التابعة للحكومة المقالة  (جمعية دار القران وسبعة االف وزارة االوقاف        

 تبلغ هذه السنة ثالثة ماليين ونصف مليون دوالر تقدمها مؤسسات خيريـة             مبيناً أن كلفة هذه المخيمات    
 مشرف ومشرفة تنظيم هذه المخيمات في مقابل مكافأة شـهرية قيمتهـا             1200يتولى   و .عربية واسالمية 

بدا نصار مرتاحا الى االقبال الشديد هذه السنة على المخيمات التي تستمر            قد   و .) دوالرا 250(الف شيقل   
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يق كلما اشتد الحصار والتـضي     "اًفيضم،  "حققنا زيادة بأربعة اضعاف عن العام الماضي      " وقال   ، يوما 60
   ".على قطاع غزة اندفع الشباب واولياء االمور للتوجه نحو التدين وعلوم القرآن

 في المئة من المشاركين في هذه المخيمات من غير المنتمـين الـى حمـاس او                 60يعتبر نحو   إلى ذلك   
 على تنظـيم     يحرصون نيالمشرف ومما يشار إليه أن      . للحركة وفقا لنصار   اً مكسب و ما يعد  مناصريها، وه 

وتتابع جمعيـة   . لتمكينهم من االطالع على طبيعة الفئات المشاركة      " حماس"زيارات لمسؤولين في سلطة     
وال . دار القرآن المتفوقين في هذه المخيمات لمتابعة دراستهم الجامعية خصوصا في الهندسـة والطـب              

 ثقافيـة   يقتصر نشاط الحركة الصيفي على مخيمات القرآن، فقد بدأت حماس ايـضا مخيمـات صـيفية               
  . الف تلميذ تتجاوز اعمارهم عشرة اعوام100وترفيهية متخصصة يشارك فيها 

  14/6/2009النهار، لبنان، 
  

   لإلبحار طلباً للرزق الغزيينتراجع االعتداءات اإلسرائيلية يدفع عشرات الصيادين: تقرير .34
 الصيد فـي البحـر،   في مشهد لم يره الغزيون منذ أشهر طويلة، انتشرت مراكب وقوارب :محمد الجمل 

وعلى الرغم مما تحمله عملية الصيد في البحر من مشقة وسـهر إال أن عالمـات                 .خالل ساعات الليل  
الرضى بدت واضحة على وجوه معظم الصيادين ساعة خروجهم من البحر، ومراكبهم الصغيرة مثقلـة               

أشهر من المنع والتـضييق  عبر صيادون عن سعادتهم لتمكنهم من اإلبحار بعد         قد  و .بحملها من األسماك  
من قبل قوات االحتالل، مشيرين إلى أن تراجع االعتداءات اإلسرائيلية ضدهم والعتمة الحالية المتمثلـة               

  .في صغر حجم القمر شجعتهم على العودة لممارسة حرفتهم التي توقفوا عن ممارستها منذ مدة
  14/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  لى حل القضية الفلسطينية في أسرع وقتإ يدعو المجتمع الدولي المجالي .35

 برلمانيا الهادي المجالي خالل استقباله وفداً ردني عبدكد رئيس مجلس النواب األأ: ب.ف. أ-عمان 
 االستمرار بالحديث عن ذ لم يعد مقبوالًإ ،ضرورة حل القضية الفلسطينية بأسرع ما يمكن"  أمسوروبياًأ

  ."الكالم فقطضرورة حل القضية الفلسطينية لمجرد 
ال بحل إساس لعودة االستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق مبادرة السالم العربية هي األ"ن أورأى 

سرائيلي  اإل-نهاء الصراع العربي إباعتبارها تعمل على  (...)  وعادالً شامالًالقضية الفلسطينية حالً
  ."منسرائيل باألإوتعمل على ضمان حق  ،راضي المحتلة وتضمن عودة جميع األ،وفق مبدأ حل الدولتين

  14/6/2009الحياة، 
  

  الداعية فتحي يكن في ذّمة اهللا .36
سالمي في لبنان رئيسها الداعية فتحي يكن الذي توفاه اهللا عصر أمس عن عمر نعت جبهة العمل اإل

  .، بعدما كان في حالة موت سريري عاما76ًيناهز الـ
أنه سيصلى " الجماعة"عالمي لـ وذكر بيان المكتب اإل،داعية يكنال" الجماعة اإلسالمية"من جهتها، نعت 

  .على جثمان الراحل عصر اليوم في طرابلس ويوارى في الثرى في مدافن العائلة في مقبرة باب الرمل
لألمة اإلسالمية أحد أبرز مفكريها ودعاة وحدتها الداعية اإلسالمي "بيانا نعى فيه " حزب اهللا"كما أصدر 
  ".توفاه اهللا بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والمقاومةيكن الذي 

بأسمى آيات العزاء والمواساة من جبهة العمل اإلسالمي وقيادة حركة اإلخوان المسلمين "وتقدم الحزب 
أن الوفاء للقائد الكبير يكون عبر المزيد من التمسك  "، معتبراً"على امتداد العالم وأسرة الفقيد الكبير

  ".مي األصيل خدمة لقضايا المقاومة والوحدة والنهوضبنهجه اإلسال
  14/6/2009المستقبل، لبنان، 
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  قريباً وتوقيع االتفاق بحضور عربيالفلسطينية للحوار  الفصائلالقاهرة ستدعو قادة  .37

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، أن القاهرة سـتبدأ دعـوة األمنـاء            :  وكاالت -  أحمد رمضان  -رام اهللا   
صائل الفلسطينية ولجان المصالحة الخمس في حوارات القاهرة لزيارتها خـالل األسـبوعين             العامين للف 

واشارت الـى ان القـاهرة    .المقبلين لبلورة الموقف النهائي من االتفاق الداخلي بين حركتي فتح وحماس    
عو مصممة على أن يكون يوم السابع من الشهر القادم هو يوم التوقيع الرسمي علـى االتفـاق، وسـتد                  

 أشارتو .توقيع بينهم الرئيس المصري حسني مبارك     الالجامعة العربية وعددا من الرؤساء لحضور حفل        
ن القاهرة وعدت خالد مشعل أثناء زيارته قبل أيام لمصر بأن تمـارس ضـغوطا علـى                 أ  إلى المصادر

ئب القـسام   السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ورئيس الحكومة سالم فياض لوقف اعتقاالت عناصر كتا           
  . الغربيةفي الضفة

  14/6/2009المستقبل، لبنان، 
  

  موسى يطرح على دول أوروبا الرؤية العربية الخاصة بالسالم .38
الذي " اجتماع لوكسمبورغ "يطرح عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، في          ": وفا "- القاهرة

 . األوروبية الرؤية العربية الخاصة بالسالم     يضم يوم غد مجموعة وزراء خارجية الدول العربية والدول        
في إطار البحث عن سبل إحياء عملية السالم في الشرق األوسط، حيث يمكن لالتحاد األوروبي أن                وذلك  

يلعب دوراً مهماً وخلق جو لتحريك جهود عملية السالم، وعلى رأسها وقف االستيطان واالعتراف بـأن                
  ."إسرائيل"لـ فلسطينية وعاصمتها القدس واألخرى الحل هو من خالل قيام دولتين واحدة

  14/6/2009األيام، فلسطين، 
  

   مأساوي غزةالوضع في قطاع: الشيخة حصة آل ثاني .39
وصفت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقررة الخاصة لألمم المتحدة لـشؤون                :محمد البابا 

وجود معاناة كبيرة يعيشها الفلـسطينيون خاصـة    الوضع في قطاع غزة بالمأساوي، مشيرة إلى   ،اإلعاقة
وكان الوفد القطـري برئاسـة       .قطاعالذوي االحتياجات الخاصة عقب العدوان اإلسرائيلي األخير على         

  .الشيخة حصة غادر، أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد زيارة استمرت أربعة أيام
  14/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  ر سورية أساسي في السالم الشامل ونتطلع الستمرار الحواردو:  في دمشقميتشل .40

كي لعملية السالم في الشرق االوسط جورج ميتشل بعد يقال المبعوث االمر:  ابراهيم حميدي-دمشق 
 الرئيس باراك "التزم" في تحقيق السالم الشامل الذي "اساسي"لقائه الرئيس بشار االسد ان دور سورية 

وفيما وصل ميتشل الى دمشق قادما من بيروت، انضم فيلتمان الى الوفد من  . وقتبأسرع"اوباما تحقيقه 
لوحظ ان مسؤول الشرق االوسط في مجلس االمن القومي دانيال شابيرو لم يشارك في حين . واشنطن

وقال المسؤول االميركي ان . في المحادثات، وان فيلتمان بقي في دمشق، على ان يغادرها اليوم
 االسرائيلي، وحزب اهللا، وايران، -ناولت العراق، ودور حماس، والسالم السوري المحادثات ت

،  في لقاء مع الصحافيينمن جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية االميركية .والعالقات الثنائية
ول، ال تريد فرض الحل"وقال ردا على سؤال ان بالده  ."شاملة وبناءة"ن محادثات االسد وميتشل كانت إ

وسئل عن اعادة الجوالن . "بل على العكس تريد سماع رأي سورية ومصالحها واهتماماتها وآرائها
، الفتا الى ان االسد كان "تفهم حاجات سورية وما تريده من عملية السالم"السوري، فأجاب ان واشنطن 

لموقف من لبالنسبة و .واضحا في هذا المجال، وان موقف سورية واضح ومنسجم على مر السنوات
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هدفنا هو . اننا نراقب موقف الحركة. هناك تصريحات مهمة ومثيرة من قيادة حماس " اجاب،حماس
ونأمل في ان تعدل حماس موقفها لتكون جزءا من الحل والمضي . ايجاد حل على اساس مبدأ الدولتين

  ".قدما للوصول الى حل الدولتين
  14/6/2009الحياة، 

  
  إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بجرائم الحرب في غزةوفد برلماني أوروبي يدعو  .41

طالب وفد برلماني أوروبي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق فيما : نادية سعدالدين - عمان
ووصف رئيس الوفد ميلوسالف فلتشيك الوضع  . أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير غزةقطاع رتكب فيا

، وذلك "شكل يفوق ما قرأنا عنه أو شاهدناه عبر وسائل اإلعالم المختلفةالفظيع والمرعب ب"في غزة بـ
 نائباً زار غزة مؤخراً مع 41خالل اجتماعه أمس في عمان برفقة أضخم وفد أوروبي برلماني يضم 

 دولة ويضم بين صفوفه 15استمع الوفد، الذي يمثل قد و. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
أوروبية، إلى شرح من سليم الزعنون عن الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات رؤساء برلمانات 

حرص الجانب الفلسطيني "أكد  حيث .المتعلقة بالحوار الوطني، المقرر استئنافه قريباً في القاهرة
س والعربي على إحالل السالم واالستقرار في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القد

  وقد طالب الزعنون".وفق قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير وإسرائيل
بجهد برلماني موسع من أجل االفراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبد العزيز الدويك وزمالئه "

عه باعتبار أن أعضاء المعتقلين في سجون االحتالل بما يعطل قيام المجلس بواجبه ويؤثر على اجتما
المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، كنتاج لالتفاقات المبرمة بين المنظمة في 

بعدم الخلط بين األوضاع "طالب  كما ".عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وبين الجانب اإلسرائيلي
أنتم تمثلون دوالً ديمقراطية "برلماني بقوله وخاطب الزعنون الوفد ال ".اإلنسانية والسياسية بالنسبة لغزة

 وأسفرت عن فوز حركة حماس 2006) يناير(أشرفت على االنتخابات التي جرت في كانون الثاني 
 2010وتشكيلها الحكومة، والتي قبلنا بنتائجها، مثلما سنقبل بنتائج االستحقاق االنتخابي مطلع العام 

، وذلك في رده على تساؤل أحد "بة للرئيس أو للمجلس التشريعيإلجراء انتخابات في الضفة وغزة بالنس
أعضاء الوفد بمسألة اإلعتراف بحماس في الوقت الذي يعترف فيه المجتمع الدولي بمنظمة التحرير 

  .بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني
  14/6/2009الغد، االردن، 

  
  سوالنا يبحث مع مبارك عملية السالم .42

 الذي ، المنسق األعلى في االتحاد األوروبي للشؤون األمنية والخارجية خافيير سوالنااليومطلع ي: القاهرة
 الرئيس المصري على نتائج ، ساعة24وصل إلى القاهرة مساء أمس في زيارة لمصر تستغرق 

مية  اإلسرائيلي، وأه-اتصاالته مع قادة الدول التي زارها بالنسبة إلى المستجدات في الملف الفلسطيني 
، مع تجميد الكتل االستيطانية باعتبارها 1967التوصل إلى حل يعتمد على الدولتين والعودة إلى خطوط 

كما يجري محادثات صباح اليوم مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تتناول . عقبة أمام تحقيق السالم
خالل إقامة سالم عادل  اإلسرائيلي من -الجهود المصرية والعربية لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني 

  .وشامل
  14/6/2009الحياة، 
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  االحتالل بوقف هدم منازل الفلسطينيين وتدميرها تطالبهيومان رايتس ووتش  .43
عن هدم " التوقف فورا" بـاالحتالل االسرائيليطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية : واشنطن

وقالت في بيانٍ  .وبتقديم التعويض الفوري إلى أصحابهامنازل المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، 
 4 عائلة من الرعاة وممتلكاتها شمال وادي األردن في 18 إن سلطات االحتالل قامت بتدمير منازل ،لها

منطقة عسكرية " شخصا؛ بزعم وجودهم في 130يونيو الجاري، متسببةً في تشريد حوالي / حزيران
ائالت التي تم تدمير منازلها وممتلكاتها تعيش في هذه القرى منذ ن بعض العأ" موضحة ".مغلقة

  ."خمسينيات القرن العشرين أو قبل ذلك
  14/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "عيداً"  بوالية رئاسية جديدةخامنئي يعتبر فوز نجاد .44

لجمهورية أغلق مرشد ا:  سمير السعداوي ومحمد صالح صدقيان، جويس كرم–طهران، واشنطن 
اإلسالمية في إيران علي خامنئي الباب أمس، أمام أي اعتراض على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد 

األعداء يريدون "ن إلى أاً ، الفت"عيداً حقيقياً" إعادة انتخاب نجاد اًعتبرمبوالية ثانية مدتها أربع سنوات، 
بسالسة من خالل استفزازات تنم عن ) االنتخابات(أن يفسدوا على الشعب فرحته بمرور هذا الحدث 

 اإلصالحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي االحتكام الى  نجادقرر خصما وذلك في حين ."سوء نية
أصدر البيت  إلى ذلك، ."غير شرعية وغير مقبولة"القضاء، بعدما اعتبر كروبي أن نتائج االقتراع 
راقب ت ، مبيناً أن االدارة االمريكيةالنتخابات اإليرانيةاألبيض بياناً مقتضباً يشيد بالجانب اإليجابي في ا

الرئيس السوري بشار األسد  في حين هنأ .الوضع عن كثب، وضمن ذلك التقارير حول ارتكاب مخالفات
أمل األمين العام بينما  بين البلدين، "ثقته بتوثيق العالقات والتعاون المشترك"نظيره اإليراني مبدياً 

تحسناً في العالقات بين إيران والعالم " عمرو موسى بأن تشهد الوالية الجديدة لنجاد للجامعة العربية
 في المئة من األصوات، متقدماً على موسوي الذي حصل 62.63 بنسبة وقد كان نجاد قد فاز. "العربي
أشار الى نسبة الذي  ،أعلن وزير الداخلية اإليراني صادق محصولي بحسب ما  في المئة33.75على 

  . في المئة85 بلغت "قياسية"مشاركة 
  14/6/2009الحياة، 

  
  خطة الخداع اإلسرائيلية الجديدة: خطاب نتنياهو .45

 بالل الحسن
وبعد عشرة أيام من خطاب أوباما في القاهرة، يلقي بنيامين نتنياهو خطاب االنصياع اإلسرائيلي .. اليوم

أسبوعين، أعلن فيهما أنه يعارض أوباما، وأنه التقليدي للسياسة األميركية، وذلك بعد ما ال يزيد عن 
لقد بدأ التحضير لهذا التراجع بعد ساعات من . يرفض شعار الدولتين، ويرفض وقف توسيع المستوطنات

، "إسرائيل"وقد بادر إلى التحضير إليه وإقناع أوباما به، شمعون بيريس رئيس دولة . انتهاء خطاب أوباما
ب العمل اليساري، لكي يعمل كعراب لنتنياهو سليل حزب الليكود الذي حول نفسه، وهو سليل حز

تماما كما سعى ليتصدر الواجهة في أثناء إلقاء خطب الرؤساء في األمم المتحدة، ليقول للصحافة . اليميني
بعد . واإلعالم كل ما ال تقوله خطب نتنياهو وتصريحاته، مصرا على أنها ال تتعارض مع مواقف أوباما

اما مباشرة، بادر شمعون بيريس إلى االتصال مع نتنياهو، داعيا إياه إلى عدم تفويت الفرصة خطاب أوب
التاريخية التي بلورها الخطاب، وإلى عدم تفويت الفرصة التاريخية للعودة إلى التفاوض مع الفلسطينيين، 

وقف البناء في ولم ينس بيريس أن يلمح في طيات نصائحه أنه ال بد من . حسب مسار خريطة الطريق
  .المستوطنات
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بعد بيريس جاء دور وزير الدفاع إيهود باراك، وهو أيضا ضد وقف توسيع االستيطان، وهو أيضا سليل 
حزب العمل اليساري، والذي قبل أن يكون وزيرا برئاسة زعيم حزب الليكود اليميني، وإلى جواره 

 دعوة نتنياهو لقبول خطة الدولتين، وإلى لقد بادر إيهود باراك إلى. وزير خارجية يتباهى بعنصريته
ولم ينس إيهود باراك من تقديم دفاع سياسي عن . إعالن ذلك بوضوح في خطابه الذي سيلقيه اليوم

 االتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة ومنها "احترام"إن حكومة نتنياهو التزمت : دعوته هذه، فقال
إذا فشل هذا : وأضاف. ع على أساس إقامة دولتين لشعبين التي تنص على حل النزا"خارطة الطريق"

الحل ستكون هناك دولة واحدة هي إسرائيل، وعندها إذا كان للفلسطينيين حق التصويت فلن يكون هناك 
دولة يهودية، ولكن دولة بقوميتين، وإذا لم يكن لديهم حق التصويت فسيقوم النظام على أساس التمييز 

  ).العنصري(
عوتين من رئيس الدولة ووزير الدفاع، تيقن نتنياهو من ضرورة قبول النصيحة، فإذا تمسك بهاتين الد

بموقفه سيكون حاكما ضعيفا، وقد يسقط من الحكم ويخلفه خصومه الناصحون له اآلن، وفي مقدمتهم 
وزير دفاعه من حزب العمل، الذي سبق له أن زار البيت األبيض، واجتمع مع الرئيس أوباما، وال 

أما إذا تراجع عن موقفه، فيمكنه أن يقبل شعار الدولتين، ثم . دري أحد حول ماذا تم االتفاق بينهماي
يتعاون مع قادة إسرائيل اآلخرين، من أجل رسم مواصفات للدولة الفلسطينية تنتزع منها الروح 

، ثم يذهب إلى والمضمون والمعنى، وتجعل منها شيئا شبيها تماما بما يريده نتنياهو من خالل الرفض
  .المفاوضات، إرضاء ألوباما، ومن أجل اقتراح دولة فلسطينية لها تلك المواصفات

خطة مفصلة لمفهوم "وحين يقبل نتنياهو هذه النصيحة، فإنه سيلقي خطابا يتضمن ـ حسب قوله ـ 
 أما الذين ."خطة سالم إسرائيلية في المنطقة"، بينما وصفها في مناسبة أخرى بأنها "السالم اإلقليمي

بنيامين نتنياهو الذي ال يؤمن أصال بضرورة التفاوض مع : سيصوغون هذا الخطاب فهم ثالثة
الفلسطينيين، وشمعون بيريس الذي نال شهرته من خالل الكذب السياسي ومن خالل االستعداد لتبرير ما 

 وإيهود باراك رجل ال يبرر، كما فعل دفاعا عن جرائم إسرائيل في غزة أمام رئيس وزراء تركيا،
االغتياالت والحروب ورجل التفاوض الفاشل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد عام 

االستيالء : ، حين سعى إلى خداع عرفات وجره نحو قبول مشروع مغشوش للسالم، يقوم على2000
ثة قواعد عسكرية في من الضفة الغربية، والسيطرة على القدس والمسجد األقصى، وبقاء ثال% 45على 

هؤالء الثالثة سيتعاونون من جديد . الضفة الغربية، والحصول على تسليم فلسطيني برفض حق العودة
، وسيعلنون على أساسها أنهم "الخطة المفصلة للسالم اإلقليمي"، أو لرسم "خطة السالم اإلسرائيلي"لرسم 

، ثم يبدأون "مع وقف فوري لتوسيع االستيطان.. دولتان"يقبلون خطة الرئيس أوباما للتفاوض على أساس 
بشرح خطتهم للسالم اإلسرائيلي، وهي خطة قديمة ــ جديدة، يحدد فيها اإلسرائيليون ما يريدونه من 
أرض ومستوطنات وحدود ومياه وتاريخ وآثار، ثم يتركون للفلسطينيين أن يطلقوا اسم دولة على كل ما 

  .رة بالجدران، ومن آبار مياه جافةيتبقى من أراض جرداء، ومن مدن محاص
وبدءا من اليوم، سنكون نحن الفلسطينيين، وسنكون نحن العرب، أمام سؤال التحدي الذي تطرحه هذه 

وجهة مع أنفسنا، ووجهة مع الرئيس : والتحدي هنا له وجهتان. الخطة اإلسرائيلية القديمة ــ الجديدة
  .باراك أوباما

د ما نريده من التسوية السياسية مع إسرائيل، بكلمات واضحة ال لبس فيها، مع أنفسنا هناك مسؤولية تحدي
  :تقول وتؤكد وتشرح ما سبق لمبادرة السالم العربية أن رسمته

 .1967انسحاب إسرائيلي كامل من األراضي العربية التي تم احتاللها عام : أوال
.  فوق أرض محتلة، خالفا للقانون الدوليإزالة كاملة للمستوطنات اإلسرائيلية التي تم إنشاؤها: ثانيا

 .ويشمل ذلك بالطبع مدينة القدس ومحيطها
  .إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة: ثالثا
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 .رفض فكرة تبادل األراضي في أثناء التفاوض: رابعا
تالل، طلب تعويض فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، عن كل التخريب الذي أحدثه االح: خامسا

على صعيد الناس، واألرض، والممتلكات، و يمكن أن تكون المستوطنات التي بنيت في الضفة الغربية، 
 .جزءا من عملية التعويض

 الصادر عن 194صياغة مشروع حل يضمن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة تطبيقا للقرار : سادسا
 .العربية، والذي طالبت به مبادرة السالم 1948مجلس األمن عام 

خاليا من هذا ( التسليم بحق العودة، يكون االتفاق الذي يتم التوصل إليه "إسرائيل"إذا رفضت : سابعا
، وليس اتفاق سالم بين إسرائيل 1967اتفاق هدنة، واتفاقا إلزالة آثار العدوان الذي تم عام ) البند

  .والفلسطينيين
، وأن تُعلَن، وأن تُبلَغ إلى إسرائيل، وإلى الرئيس هذه البنود، وكل ما هو مثيل لها، ال بد أن تُكتب

  .األميركي، وإلى كل معني باألمر
. أما مع الرئيس أوباما، فإننا ننتظر شكل المفاوضات التي سيدعو إليها بعد أن يعلن نتنياهو خطته للسالم

لمناسب لطاولة ليذهب الطرفان ويتفاوضا بعد أن أعددت أنا من ناحيتي المناخ ا": فإذا قال أوباما
، فإنه يكون بذلك قد أعلن فشل المفاوضات منذ لحظتها األولى، ألن هذه القاعدة تعني إجراء "المفاوضات

وهي طريقة . المفاوضات استنادا إلى منطق القوة، القوة التي يعبر عنها جيش االحتالل اإلسرائيلي
م أميركي وفشلت، والتفاوض مفاوضات جرت طوال سنوات وفشلت، جرت بموافقة إسرائيلية وبدع

الوحيد الذي يمكن أن ينجح هو التفاوض الذي يتضمن مرجعية يحتكم إليها الطرفان الذي يقوم على 
 حتى اليوم، 1991قاعدة القانون الدولي والشرعية الدولية، وهو أمر ترفضه إسرائيل منذ مؤتمر مدريد 

أوباما أن يقوم بفعل تاريخي، إذا أراد أن يقوم وإذا أراد . وهو أيضا موقف تباركه الرئاسة األميركية
بتغيير حقيقي كما أعلن بنفسه، فإن الطريق إلى ذلك هو اإلعالن عن أن القانون الدولي، والشرعية 

  .الدولية، هما قاعدتا التفاوض بين العرب واإلسرائيليين
لسطينية، وبها يكتمل إن هذه الوجهة هي األمر الناقص في خطاب أوباما في ما يتعلق بالقضية الف

 .الخطاب ويصبح جديرا بالترحيب الكامل
 14/6/2009الشرق األوسط، 

  
 الحواجزدولة متعددة  .46

 عكيفا الدار
 اليتسور الذين أوري مثل أشخاص يتغلغل عميقا داخل التيار المركزي للمستوطنين ، األمريكيالضغط 

 براك أن، يدركون "يهودا والسامرة"، من رأوا من هناك من مقر الحكومة ما ال يرونه من هنا خاصتهم
 أي إلى وان الفلسطينيين ال ينوون الذهاب "إسرائيل"واوباما قد غير قواعد اللعبة بين الواليات المتحدة 

 عاما على 42 مع مرور األوان، انه قد آن األمرمكان رغم انتصار اليمين في االنتخابات، معنى 
 األمور مؤشر لذلك من خالل إيجاد من الممكن ،وبين دولة يهوديةاالحتالل االختيار بين ارض يهودية 

 غداة خطاب القاهرة، فجلس األولىالتي قالها اليتسور رئيس ديوان بنيامين نتنياهو في فترته الرئاسية 
في حلقة نقاش نظمتها الهيئة في فندق معاليه " طاقم اتفاق اوسلو"اليتسور قبالة غادي بلتيانسكي مدير عام 

  .شاحمي
رفض حل الدولتين " ماكور ريشون"اليتسور احد قادة غوش ايمونيم سابقا واليوم نائب محرر صحيفة 

 ستكون دفيئة لالرهاب، مع ذلك الوضع القائم الذي 67 الدولة الفلسطينية في حدود حزيران إنقائال 
  .لقوميةيعني كما قال دولة ابارتهايد، ليس مقبوال عليه، ما الذي تبقى؟ دولة ثنائية ا
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 مكان أي يقيم في أن وان من حق اليهودي "إسرائيل" أهم من دولة "إسرائيل"اليتسور صرح بأن أرض 
 بزوجته والدولة إسرائيلمن أجل تجسيد ذلك شبه ارض . في بالده وهذا أهم في نظره من قضية السيادة

  .  قال في لهجة تقريرية" وليس من المساعدةالمرأة تزوجت من انأ"بالمساعدة التي تعمل في البيت، 
 الكاملة حتى بثمن فقدان "إسرائيل"اليتسور ليس الوحيد من بين قدامى المستوطنين الذي يفضل ارض 

 اآلونة اليهودية في الدولة، حنان بورات وقادة آخرون للمستوطنين تنبؤوا بأمر مماثل في األغلبية
  . بعد الصهيونية صورة ما بعد عصرية لماإال فما هذه أردتموان . األخيرة
 فكيف سنفسر رفض وإال التكاثر والنمو الطبيعي هو ظاهرة خاصة بالمستوطنين اليهود ، أنويبدو 

 في مناطق أ و أغلبيتهم توسيع منطقة عيش الفلسطينيين الذين يتزاحمون في اإلسرائيليسلطات االحتالل 
 الضفة؟ وان لم يكن ذلك أراضي  في المائة من60ب وال يسمح لهم بالبناء في مناطق ج التي تشكل 

  .كافيا فتوسيع المستوطنات والبؤر االستيطانية جاء على حساب حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل
 أيلول المتحدة الذي يدور حول الفترة الواقعة بين األمم في اإلنسانيةيفيد تقرير جديد لمنسق الشؤون 

 في بلورة منظومة قيود الحركة والوصول في األهممل المستوطنات هي العا" بان 2009 آذار و 2008
  ". الضفة

 درجة التطابق العالية بين مواقع عراقيل وحواجز الحركة المرورية بما فيها الجدار إلىالتقرير يشير 
شق الطرق البديلة يتطلب وضع اليد على . وبين مواقع المستوطنات والطرق التي يستخدمها المستوطنون

 األمم في اإلنسانيةطواقم منسق الشؤون . لمساحة المعدة للتطور والنمو الفلسطيني وتقليص ااألرض
  . منها تشتمل على الجنود93 عقبة مادية ، 634المتحدة الميدانية وثقت ووضعت خرائط لـ 

 العاملون أفادوخالفا الدعاء وزير الدافاع ايهود باراك بأن الجيش قد اخلى عدة بؤر استيطانية مؤخرا ، 
 وان النشاط األخيرة األشهر هذه المنظمة بأن بعض البؤر االستيطانية غير القانونية قد وسعت في في

  .الساعي لتوسيع المستوطنات في الجانب الغربي من الجدار الفاصل قد ازدادت وتسارعت
 إلى وصول المزارعين الفلسطينيين إمكانية تقليص إلى أدىكما ان تصعيد عنف المستوطنين قد 

  . المجاورة لبضعة مستوطناتيهمأراض
 المناطق الواقعة في غور إلى ازداد تقييد وصول المزارعين والرعاة الفلسطينيين األخيرة األشهروفي 
 محميات أو وفي السفوح الشرقية لضواحي بيت لحم والخليل التي اعتبرت مناطق عسكرية األردن
 .طبيعية

 14/6/2009الدستور، األردن، 
  

  !الوضع الفلسطيني مثاالً.. لصيت ألبي زيدالفعل لذياب وا .47
  فيصل القاسم. د

ويكاد المثل العربي   . ال شك أن العنوان أعاله محبط للغاية، لكنه مع كل أسف، حقيقة واقعة ال ريب فيها               
  .ينطبق حرفياً على الوضع الفلسطيني" الفعل لذياب والصيت ألبو زيد: "الشهير

على مدى ثالثة وعشرين يوماً حرباً ضروساً ضد واحدة من أعتى           لقد خاضت حركة المقاومة اإلسالمية      
القوى العسكرية في العالم، وأبلت بالء حسناً رغم قدراتها العسكرية المتواضعة، ناهيك عن أن رجالهـا                
وأهلها في قطاع غزة تعرضوا لمحرقة نازية بكل المقاييس، فسقط ألوف من الشهداء والجرحى، ناهيـك                

وا البنية التحتية للقطاع من مدارس ومستشفيات وطرق ومراكز حيويـة ومحطـات             أن أهالي غزة خسر   
وال ننسى ألوف المنازل التـي      . طاقة وغيرها الكثير تحت تأثير القصف اإلسرائيلي الهمجي والعشوائي        

. دمرتها إسرائيل فوق رؤوس أصحابها، بحيث أصبح الوضع في غزة كارثة إنسانية رهيبة بكل المقاييس              
لكنها بكل صراحة، تعرضـت     .  فقد خرجت المقاومة من معركتها التاريخية مع إسرائيل صامدة         مع ذلك 

  .لهزيمة نكراء أمام خصمها الفلسطيني، المتمثل بسلطة رام اهللا
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لقد ظن الشارع العربي أن السلطة الفلسطينية قد انتهت إلى غير رجعة بسبب مواقفهـا أثنـاء العـدوان                   
علوم أن قوات األمن في الضفة الغربية منعت الفلسطينيين حتى من مجرد            الصهيوني على غزة، فمن الم    

وقـد تعـرض    . تنظيم مظاهرات للتضامن مع أشقائهم في قطاع غزة، ناهيك عن مـساندتهم عـسكرياً             
المحتجون على العدوان اإلسرائيلي في الضفة إما إلى القمـع أو الـسجن؛ بـل ذهـب أحـد عتاولـة                     

  .د من ذلك عندما انتقد إسرائيل لوقفها الهجوم على قطاع غزةإلى أبع" التاريخيين"السلطة
لقد ساد انطباع عام في العالم العربي بأن السلطة الفلسطينية ستكون خجولة جداً من أفعالها فيما بعد، ولن                  
تكون قادرة بعد العدوان حتى على مجرد الظهور أمام الناس بسبب مواقفها المخجلة أثناء الحملة علـى                 

ن هيهات، فما أن انجلى غبار الحرب حتى ظهر رئيس الوزراء الفلسطيني ليطالب بكل تـبجح                لك. غزة
  .بتمرير أموال إعادة إعمار غزة عبر السلطة

أما رئيس السلطة، فظهر على الشاشات وكأن شيئاً لم يحدث، وراح يتبختر يمنة ويسرة، ليـشد الرحـال       
 بالغة، وال أدري مكافأة على ماذا، ثم استقبله البرلمـان           إلى أوروبا، حيث تلقفته العواصم الغربية بحفاوة      

األوروبي استقبال الفاتحين، فألقى خطاباً نارياً تناقلته كل وسائل اإلعالم، ثم راح اإلعالم الغربي يلمعـه                
. أيما تلميع، ويشيد بحكمته البالغة، ويعيد الهيبة إليه بطريقة دعائية، وكأنه المنتصر في الحرب األخيـرة               

  .ا لبث أن زار تركيا، ليستقبل أيضاً كأحد أهم زعماء الشرقوم
وعندما عقدت قمة الكويت األخيرة، ظهر عباس كبطل زمانه وهو يتصدر الصفوف األولى بجانب كبار               

وكان قبلها طبعاً قد ظهر إلى جانب الرئيس الفرنسي وغيره مـن كبـار الشخـصيات                . الزعماء العرب 
  .خالعالمية في مؤتمر شرم الشي

وقد ظننا، وكل الظن إثم هنا، بأن حركة المقاومة ستتولى عملية إعادة إعمار القطاع، خاصة وأنها ذادت                 
لكن خافيير سوالنا المنسق األعلى للـسياسة       . عن حماه، وتكبدت كماً هائالً من الخسائر المادية والبشرية        

ي التي ستشرف على إعمار غـزة       الخارجية لالتحاد األوروبي أعلنها على رؤوس األشهاد أن السلطة ه         
وقـد شـاهدنا رئـيس الـوزراء        . شاء من شاء وأبى من أبى، بالرغم من سجلها الفظيع في نظافة اليد            

الفلسطيني التابع لرام اهللا يتصدر الصفوف األولى في مؤتمر شرم الشيخ العالمي إلعادة إعمار غزة إلى                
لـم  . رئيس الوزراء اإليطالي والرئيس المصري    جانب وزيرة الخارجية األمريكية، والرئيس الفرنسي و      

ـُدع حماس طبعاً، فحضر خصمها ليظهر للعالم أن المقاومة تهدم وهو يعمر            وليس أمـام حمـاس أن      . ت
تفعل شيئاً سوى أن تمنع تمرير اإلعمار عبر السلطة، مما سيجعلها تبدو في أعين العالم أنها تزيـد فـي                    

  .حهامعاناة سكان القطاع، وهو ليس في صال
لقد نجحت أمريكا وإسرائيل وعرب االعتدال في تعويم السلطة الفلسطينية دولياً مـرة أخـرى بعـد أن                  

وعاد رئيسها ينتقل مـن     . سقطت سقوطاً مريعاً في أعين الشارعين الفلسطيني والعربي، وحتى اإلسالمي         
 للـشعب الفلـسطيني     وعاد بعد كل مواقفه ممثالً    . عاصمة عربية إلى أخرى ليمشي فوق السجاد األحمر       

أما المقاومة وأهلها فقـد     . الذي كان يتفرج قبل أسابيع فقط على إبادته في قطاع غزة ببرودة عز نظيرها             
غدوا كاألطرش في الزفة ال يشاركون في كل ما يحدث من تحركات عربية ودولية في زمن مـا بعـد                    

  .العدوان على غزة
 لما عملوا على إعادة تأهيل سلطة شاركت بـشكل          لو كان هناك مجتمع دولي وعرب يحترمون أنفسهم،       

لقد انتظر الكثيـرون أن تلقـى تلـك    . مباشر وغير مباشر في العدوان على شعبها على مرأى من العالم     
السلطة ورموزها العقاب الذي تستحقه سياسياً وقضائياً بعد العدوان على غزة، فإذا بها تعود إلى الواجهة                

  .من العارمظفرة ومكللة بالغار بدالً 
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هـاهم  .. كم كنا مخطئين عندما ظننا أن المستقبل للمقاومة الفلسطينية، وأن اللعنة ستكون لخصومها            .. آه
ديناصورات السلطة يصولون ويجولون، ويتبخترون، ويتصدرون الشاشات والمؤتمرات، بينمـا حـسب            

  .المقاومين أن يلعقوا جراحهم
 14/6/2009الشرق، قطر، 
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