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 34  :ةرصو
***  

  
   وال عودة لالجئيناألبديةعلى الفلسطينيين االعتراف بنا كدولة يهودية والقدس عاصمتنا : نتنياهو .1

ية سرائيلرئيس الحكومة اإل، أن اسعد تلحمينقالً عن مراسلها الناصرة  من 15/6/2009الحياة،  ذكرت
 تمسك بمواقفه المتشددة التي تهدد عملية السالم برمتها، وذلك في خطاب سياسي هو نتنياهوبنيامين 

االول له منذ تسلم منصبه قبل شهرين ونصف الشهر، اما الجديد الذي يمكن ان يشار اليه في الخطاب، 
 بشروط تعجيزية كثيرة  ستوافق على اقامة دولة فلسطينية، لكنه أرفق ذلكإسرائيلفهو اعالن نتنياهو ان 

يجب ان تكون منزوعة السالح بوجود ضمانات دولية وامنية، وان "تفقد هذه الدولة معناها، اذ قال انها 
في الوقت نفسه، تمسك نتنياهو بموقفه من توسيع ".  دولة يهوديةإسرائيليعترف الفلسطينيون ب

فة في شأن القدس التي اعلن انها ستبقى  المعروإسرائيلالمستوطنات القائمة، كما تضمن الخطاب الءات 
  . ، ورفضه عودة الالجئينسرائيلعاصمة موحدة إل

الخطر " شخصية يمينية بالتطرق الى 300وبدأ نتنياهو خطابه الذي القاه في جامعة بار ايالن امام 
والشرق  إسرائيلالخطر االكبر على " المتمثل بالتهديد النووي االيراني، وقال ان سرائيلإل" االكبر

  ".االوسط واالنسانية جمعاء هو في اللقاء بين االسالم المتطرف والسالح النووي
جيراننا الفلسطينيين والقادة الفلسطينيين الى استئناف "ورمى نتانياهو الكرة في الملعب الفلسطيني، اذ دعا 
حصلنا على هذه اذا : "وعن الدولة الفلسطينية، قال". فوري لمفاوضات السالم من دون شروط مسبقة

 دولة يهودية، فسنصل الى حل يقوم إسرائيلالضمانات في شأن نزع السالح، واذا اعترف الفلسطينيون ب
(...) لكٍل علَمه ولكل نشيده : "واضاف". إسرائيلعلى دولة فلسطينية منزوعة السالح الى جانب 

جواء الجوية او دخول االراضي التي ستعطى للفلسطينيين ستكون من دون جيش او سيطرة على اال
الشرط اساسي النهاء النزاع هو اعتراف : "وتابع". سالح او امكان نسج تحالفات مع ايران او حزب اهللا

ورفض عودة الالجئين ".  كدولة قومية للشعب اليهوديإسرائيلفلسطيني علني ملزم وصادق ب
  .الدولة العبرية" خارج حدود"الفلسطينيين، مضيفا ان مشكلتهم ينبغي ان تتم معالجتها 

وفي موضوع االستيطان، رفض نتانياهو االدعاءات بأن المستوطنات هي العثرة الرئيسية امام عملية 
". من يعتقد ان العداء المتواصل تجاهنا سببه االستيطان، فإنه يستبدل السبب بالنتيجة: "السالم، وقال

حقيق هذه الغاية، لكن يجب االفساح في ال ارغب ببناء مستوطنات جديدة او مصادرة اراض لت: "واضاف
، رافضا وقف اعمال البناء في المستوطنات "المجال امام سكان المستوطنات ان يعيشوا في شكل طبيعي

، "لن تكون هناك انسحابات اخرى احادية الجانب"واكد انه ". النمو الطبيعي"الموجودة وذلك تلبية لحاجة 
وقال انه يدعم رؤية الرئيس باراك اوباما ". وهجمات صاروخيةكل انسحاب انتهى بارهاب "معتبرا ان 

انا على . تعالوا نلتقي، تعالوا نصنع السالم: "للسالم االقليمي، ووجه دعوة الى قادة دول عربية قائال
  ".استعداد للقائكم في كل وقت ومكان

رئيس  ان ،وس زهير اندرانقالً عن مراسلها،الناصرة من  15/6/2009القدس العربي، وأضافت 
قال في كلمته امس إنه على قيادة السلطة الفلسطينية أن تهزم إسالميي ، ي نتنياهوسرائيلالوزراء اإل

على السلطة الفلسطينية أن ، وعليهم أن يختاروا ما بين طريق السالم وطريق حماس'وقال  .حماس
  .'إرهابيين يحاولون تدميرها لن تتفاوض مع إسرائيلو ، وأن تتغلب على حماس .تفرض القانون والنظام

  
  نسف كل مبادرات السالم ويمثل تحدياً لواشنطني  نتنياهوخطاب: الرئاسة الفلسطينية .2

نتنياهو  بنيامين يةسرائيلاإلن خطاب رئيس الحكومة أ السلطة الفلسطينية أعلنت:  اسعد تلحمي- الناصرة 
 ردينة أبواعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل ذ إ، "نسف كل مبادرات السالم" ]14/6الذي ألقاه أمس األحد [
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 ان تصريحات "فرانس برس"وقال لوكالة .  في المنطقة"نسف كل مبادرات السالم والحل" الخطاب أن
ضاف أو. " تأخذ مسؤولياتها تجاه هذه القضيةأن األميركية اإلدارةي حل، وعلى أ إلىلن تؤدي " نتنياهو

وتابع . "الميةسكية وللمواقف الفلسطينية والدولية والعربية واإليمراألدارة تحد واضح لإل" نتنياهو كالم إن
عدم اعتراف نتنياهو بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفرض حل لقضية الالجئين في "ان 

  ."لى سالم عادل وشامل وفق الشرعية الدوليةإالخارج، لن يؤدي 
  15/6/2009الحياة، 

  
  ية من متطلبات السالمسرائيلالحكومة اإل" ربته" يبين  نتنياهوخطاب: عريقات .3

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون .  د أنرام اهللامن  15/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 
لو انتظر نتنياهو ألف سنة فإنه "أنه " األيام"، أكد في تصريح لـ الفلسطينيةالمفاوضات في منظمة التحرير

هذا ليس شريكاً في عملية : "وقال". التي تحدث عنها في خطابهلن يجد فلسطينياً واحداً يقبل التوجهات 
يين إن سالمنا لن سرائيلسالم، ومن ناحيتنا فإننا نريد السالم ونسعى إلى السالم، ولكننا نقول لنتنياهو واإل

، وإقامة 1967 إلى خط الرابع من حزيران إسرائيلانسحاب : (يكون بأي ثمن؛ فسالمنا يقوم على أساس
الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية الالجئين الدولة 

ولن تكون هناك معادلة أخرى ) ، واإلفراج عن جميع المعتقلين194استناداً إلى القانون الدولي والقرار 
  ".للسالم غيرها

صائب  أن وكاالتالمضان و أحمد ر،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 15/6/2009المستقبل، وأضافت 
، وناشد "قلبها على ظهرها) أمس(عملية السالم كانت تسير كالسلحفاة، نتنياهو الليلة "عريقات قال إن 

في خطابه كال صفعة موجهة ) أمس( الرئيس أوباما، إن نتنياهو الليلة إلىأتوجه "عريقات واشنطن قائالً 
  ".إلى خطابك، ونسف كل ما قال خطابك

 على التقيد باتفاقات "إسرائيل" فلسطيني رفيع الرئيس أوباما إلى التدخل من أجل إجبار ودعا مفاوض
وأشار إلى أن . قتة المبرمة معها، والتي تتضمن تجميد األنشطة االستيطانية في الضفة الغربيةؤالسالم الم

  .البديل سيكون العنف
  صائب عريقات قال إن خطاب أنوكاالت نقالً عن مراسلها وال15/6/2009الجزيرة نت، وجاء في 

دولة فلسطينية "واعتبر أن نتنياهو يريد . ية من متطلبات السالمسرائيلالحكومة اإل" تهرب" يبين نتنياهو
، وشدد على رفض الفلسطينيين االعتراف "ية الكاملةسرائيلمكونة من كانتونات تحت السيطرة اإل

  .جئين وفق المواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة دولة يهودية وتمسكهم بحق عودة الال"إسرائيل"ـب
  

   شيء وهو شخص نصاب ومحتال وكذابأي وخالي من مفاجئخطاب نتنياهو غير : عبد ربه .4
 أمين سر منظمة التحرير  أنوكاالتال ونقالً عنرام اهللا من  15/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 

يةً، إسرائيلتكون دولة فلسطين محميةً "د عبر خطابه أن الفلسطينية ياسر عبد ربه اعتبر أن نتنياهو يري
لقد : "وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس ".وكأنه يريد من الفلسطينيين أن ينضموا إلى الحركة الصهيونية

إن : وأضاف ".تحدث نتنياهو عن دولة فلسطينية ثم أفرغها من محتواها؛ ألنه ال يوجد وقف استيطان
، معتبراً أنه "ولة يريد به من الفلسطينيين أن ينضموا إلى الحركة الصهيونيةحديثه عن يهودية الد"
يفرض مسبقاً حالً ليس فيه حقوق لالجئين، وال القدس عاصمة دولة فلسطين، وال أي مظهر سيادة "

  ". يةإسرائيلسماها دولة، لكنه بخطابه يريدها محمية : "وخلص إلى القول ".للدولة الفلسطينية
 أي اعتبر خطاب نتنياهو بالخالي من ه ياسر عبد رب أنبيت لحممن  14/6/2009لة معاً، وكاوأضافت 

مكانية للتقدم نحو تسوية متوازنة وال قيمة له إ أي ان خطابه يعطل معاًوكالة  لهوقال عبد رب .شيء
  . يرد عليه بحزم ونتنياهو نصاب ومحتال وكذاب ويخترع حيل لتعطيل قيام هذا السالمأنويجب 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1464:         العدد       15/6/2009اإلثنين  :التاريخ

  
  خطاب نتنياهو خطاب صهيوني وقح ممتلئ بتهديد الشعب الفلسطيني واالستعالء عليه: بحر .5

 أحمد بحر خطاب رئيس وزراء العدو بنيامين . اعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د:غزة
عنصري نتنياهو خطابا عنصريا قائما على نفي الشعب الفلسطيني وتناسي آالمه وعلى إقامة كيان 

عقب خطاب رئيس الوزراء ) 6- 14(وشدد بحر في تصريح له األحد  .غاصب على أرض فلسطين
نسخة منه، على أن خطاب نتنياهو يعد خطابا صهيونيا وقحا " المركز الفلسطيني لإلعالم"االحتالل، تلقى 

  .ء عليهاممتلًئا بكلمات بتهديد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية واالستعال
وأكد بحر أن خطاب المجرم نتنياهو كشف انخداع البعض بالسالم المزعوم ومشاريعه الفاشلة التي ال 

جاء هذا الخطاب ليؤكد أن : "يزال البعض يتمسك بها على أمل نيل رضا الصهاينة واألمريكان، مضيفًا
وعلى رأسها حقه في تحرير المقاومة هي السبيل الوحيد إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، 

أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس األبدية، وعودة ما يزيد عن سبعة ماليين فلسطيني إلى 
وناشد بحر الشعب الفلسطيني  ".ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد عصابات اإلرهاب الصهيونية

يا األمتين العربية واإلسالمية إلى التوحد في التوحد في وجه الصلف الصهيوني ومشاريعه التصفوية، داع
 .وجه الخطر الصهيوني والتهديدات الصادرة عن اإلرهابي نتنياهو

  14/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"نتنياهو اثبت في خطابه انه ال يوجد شريك للسالم في : البرغوثيمصطفى  .6
 نتنياهو اثبت في أن العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ناألمي النائب مصطفى البرغوثي أكد :بيت لحم

 وانه يريد تكريس نظام االبارتهايد ليس ضد الفلسطينيين "إسرائيل"يوجد شريك للسالم في  خطابه انه ال
 نتنياهو مارس التضليل إنوقال البرغوثي  .أيضا 48 المحتلة فحسب بل ضد فلسطينيي األراضيفي 

ضاف أو .ه يريد استبدال فكرة الدولة الفلسطينية بالجيتو ونظام البانتوستانتوالخداع والتزوير وان
وانه   نسف الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني،إلى نتنياهو بحديثه عن دولة يهودية يسعى أنالبرغوثي 

يتحدث عن مفاوضات غير مشروطة بينما يقرر نتائجها مسبقا عبر رفضه عودة الالجئين وتهويد القدس 
 نتنياهو يواصل اللعب أنكد البرغوثي أو . ورفضه تجميد االستيطان"إسرائيل"لـلتكون عاصمة 

وان ما يريده هو   ثالثة،أولوية ثانية والسالم أولوية واالقتصاد أولى أولوية إيران عندما وضع باألولويات
  . الدولة الفلسطينيةوإقامة االحتالل إنهاءالتطبيع مع العرب دون 

  14/6/2009، وكالة معاً
  

   من نواب كتلة حماس البرلمانية في الضفةكارتر يلتقي عدداً .7
عقد نواب من كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني :  رامي منصور-القدس المحتلة 

وذكر بيان لكتلة حماس البرلمانية .  جيمي كارتر في الضفة الغربيةاألسبق األمريكي مع الرئيس اجتماعاً
ن وفد النواب في االجتماع الذي جرى أمس ضم محمود الرمحي وعبد الرحمن زيدان وعمر عبد أ

ونقل البيان ترحيب النواب بكارتر واإلشادة بمواقفه خالل اللقاء الذي استمر لمدة ساعة والذي . الرازق
 نقاشا دار بين وأفاد النواب بأن". أوضحوا خالله رؤيتهم تجاه القضية الفلسطينية والحلول المطروحة"

الطرفين حول اإلمكانيات والفرص المطروحة لحل األزمة التي تعاني منها المنطقة في ظل اإلدارة 
  . األمريكية الجديدة

  15/6/2009الدستور، 
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  نواب من حماس أثناء زيارتهم لبيت لحمخمسةحتجز تأجهزة أمن السلطة  .8
ينة بيت جاال قضاء بيت لحم، أمس، خمسة من احتجزت عناصر األمن الوقائي، في مد :الضفة الغربية

محمود الرمحي، وفتحي القرعاوي، ومنى .د:  همالنوابو. نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية
وقال الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، في بيان أمس،  .مريم صالح، ومحمود مصلح.منصور، ود

رات العسكرية التابعة لجهاز األمن الوقائي قامت إن مجموعة من السيا: "نسخة عنه" فلسطين"تلقت 
.. .باعتراض موكب سيارات نواب الحركة اإلسالمية، أثناء انتقالهم من بلدة بيت ساحور إلى بيت جاال

وبطريقة بوليسية وهمجية، أحاط عناصر الوقائي سيارة النواب من كل الجهات، وترجل عدد منهم نحو 
حاول النواب التخفيف من تشنج " :وأضاف ".ليم بطاقات هوياتهمسيارات النواب، وطلبوا منهم تس

عناصر الوقائي العتقادهم أنهم أخطئوا العنوان، وأفصحوا لهم عن كونهم أعضاء في المجلس التشريعي، 
تصرف غير مقبول، إال أن عناصر الجهاز أصروا على الحصول على ) الوقائي( وأن ما يقومون به

جميع مرافقيهم، وقاموا باحتجازها لفترة من الوقت وطلبوا من سائقيهم إطفاء بطاقات النواب الشخصية و
وأوضح  ".محركات سياراتهم لكون إقامتهم واحتجازهم على قارعة الطريق ستطول بحسب كالمهم

المجتمعة في رام اهللا، والراعي المصري " بلجنة الحوار"النائب الرمحي، أن الوفد النيابي قام باالتصال 
  ".لوقف تمادي األمن الوقائي، الذي أخلى سبيل النواب الحقاً" حة الفلسطينية للمصال

ولية ما حدث مع ؤأحمد بحر، الرئيس عباس، مس.في هذا اإلطار حمل رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د
. ، حسب تعبير بيان وقع باسم بحر"عصابات تتبع إلى األجهزة األمنية"نواب الحركة اإلسالمية، من قبل 

إن استمرار هذه السياسة الحمقاء يهدد الحوار مجددا، ويدلل على فقدان النية الصادقة لدى سلطة : " وقال
  ".عباس في رام اهللا تجاه الحوار الفلسطيني الداخلي

نواب الضفة، في الوقت الإلى ذلك اعتبر نواب الحركة اإلسالمية، في بيان منفصل، الخطوة األمنية ضد 
استمرار لمنهج المالحقة والتضييق على نواب التغيير "يه اجتماع للمصالحة الوطنية بأنها الذي كان يعقد ف

 ".واإلصالح والتي كان آخرها اختطاف النائب الرمحي ومحاولة اغتيال النائب الشيخ حامد البيتاوي
اراً ضد رسالة واضحة بأن حركة فتح ال تريد حواراً، وأنها تستخدمه غطاء وست"ورأت فيما جرى بأنه 

حركة حماس، والمقاومة والشعب في الضفة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمر باختطاف النواب 
  ".واغتيال قادة القسام المطاردين ونساء الشهداء

  15/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  البيتاويالشيخ حامد يطلق سراح المتهم بمحاولة اغتيال " أمن الضفة "":صحيفة فلسطين" .9
المنتهية "ر مطلع في مدينة نابلس، أن األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمود عباس أفاد مصد: نابلس
 أطلقت مؤخرا سراح  نعمان عامر الذي أطلق النار على النائب الشيخ حامد البيتاوي محاوالً" واليته

م السلطة بررت اإلفراج عن عامر لعد" :وأضاف المصدر .أبريل الماضي /اغتياله منتصف شهر نيسان
ثبوت األدلة ضده وذلك بعد أن رفض عدد من شهود العيان الذين كانوا في المنطقة وقت وقوع الحادثة 

  .، وفق قوله"اإلدالء بشهادتهم وحلف اليمين أمام المحكمة بعد تهديدهم من قبل جهاز األمن الوقائي
منية هو تستر وتأييد إن إطالق سراح عامر من قبل األجهزة األ" :وقال الشيخ النائب حامد البيتاوي

وأشار البيتاوي إلى أن  ".ضمني لهذه الجريمة التي وقعت في وضح النهار وأمام عشرات المواطنين
 وليست ، فهي محكمة عسكرية،هيئة القضاء العسكري هي من تابعت سير جلسات القضية وهنا المشكلة
م باألساس رجال أمن، فكيف صاحبة اختصاص للنظر في قضايا مدنية جنائية، كما أن القضاة جميعه

  .يكون الحكم والخصم هما نفس الجهة ؟
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إنه في إحدى جلسات القضية تهجم القاضي علي، وهدد بسحب الحصانة عني كوني : "وأضاف البيتاوي
عضوا في المجلس التشريعي وذلك بعد أن ناقشته بسير القضية ورفضت الحديث إال بوجود محام موكل 

  ".من قبلي
  15/6/2009ن، صحيفة فلسطي

  
 أجهزة أمن السلطة توقف مستوطناً تسلل إلى طولكرم وتسلمه لالحتالل .10

 قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أوقفت في مدينة طولكرم مستوطناً :الناصرة
 عندما دخل) 13/6(السبت يوم وذكرت اإلذاعة أن ذلك حدث مساء  .يهودياً تسلل إلى داخل المدينة

، حيث قامت أجهزة أمن السلطة بإعادته إلى السلطات "عن طريق الخطأ"مستوطن يهودي مدينة طولكرم 
  .، دون أن يصاب بأذى، كما أفادت"اإلدارة المدنية"ية بالتنسيق مع سرائيلاإل

  14/6/2009 قدس برس،
  

  حماس وفتح تتفقان على رفض االعتقال السياسي ووقفه : اجتماع للجنة المصالحة .11
اتفقت حركتا فتح وحماس في ختام اجتماعات متزامنة في غـزة            :وكاالت -كمال عليان  - رام اهللا ،  ةغز

ورام اهللا للجان المصالحة المنبثقة عن اجتماعات الحوار الوطني في القـاهرة علـى رفـض االعتقـال                  
  .السياسي ووقفه

إن هـذه   :"  صحفي أمـس،     في مؤتمر " حماس"وقال أيمن طه المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية         
اللقاءات تأتي في إطار الحرص الفلسطيني على إنهاء حالة االنقسام خاصة بعد حوارات القـاهرة ومـن                 
اجل الوقوف على القضايا العالقة والعمل على تهيئة األجواء للوصول لما يحقق اآلمـال بإنهـاء حالـة                  

  ".االنقسام
اتفقتا على إنهـاء    "ة فتح إلى اجتماع غزة أن الحركتين        من جهته، ذكر إبراهيم أبو النجا رئيس وفد حرك        

  ".ملف االعتقاالت السياسية المرفوض من الجميع وتبادل قوائم المعتقلين في الضفة وغزة
أنه تم االتفاق على أن تبقى لجنة المصالحة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم حرصا من الجميع                " وأضاف  

  ".ل ما من شأنه تعكير األجواءعلى إنهاء االنقسام ووضع حد لك
عمر عبد الرازق ومحمد زيدان ووفد فتح عـزام االحمـد ومحمـود             .وقد مثّل وفد حماس في رام اهللا د       

إسـماعيل رضـوان،   .إسماعيل األشقر وجمال أبو هاشم، ود.العالول، وفي غزة مثّل حماس أيمن طه وم     
رف جمعة، دون وجـود طـرف ثالـث وعقـد           عبد اهللا أبو سمهدانة وأش    .وعن فتح إبراهيم أبو النجا ود     
  .االجتماع بفندق غزة الدولي

وفي رام اهللا، قال عزام األحمد الذي ترأس وفد حركة فتح إلى االجتماع الذي عقد في هذه المدينـة فـي        
اتفقنا على رفض االعتقال    :"مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عمر عبد الرازق رئيس وفد حركة حماس             

دأ ألنه مخالف للقانون الفلسطيني، واتفقنا على تبادل قوائم المعتقلين لبدء دراسـة             السياسي من حيث المب   
  ".حاالت االعتقال

،  لكن األحمـد حـرص علـى         "ستشهد خطوات على األرض لتنفيذ ما اتفق عليه       "وأكد أن األيام القادمة     
من حـق األجهـزة      "، مشددا على أن   "إن األجهزة األمنية في الضفة ليست تابعة لحركة فتح        : "التوضيح

  .، حسب قوله"األمنية أن تعتقل وفق القانون الفلسطيني
بدوره، أكد عمر عبد الرازق ما قاله األحمد بشأن االتفاق على وقف االعتقاالت السياسية، مشيرا إلى أن                 
وفد حماس مفوض باالتفاق وتنفيذ كل ما يتفق عليه مع فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أنـه                   

: وتـابع  ".تم اعتماد تقارير الهيئة الفلسطينية المستقلة لتعريف االعتقال السياسي باعتبارها هيئة مـستقلة   "
  ".سندرس الحلول المقترحة من مصر من أجل التوصل إلى حل وسط بين الطرفين"
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ـ      . وفي وقت سابق، قال د      إن اللقاء جاء اسـتجابة    " فلسطين"صالح البردويل القيادي في حركة حماس ل
الذي يمكن أن يفجر الحوار، وكل جوالت الحوار القادمة         " لطلب مصري بإنهاء ملف االعتقال السياسي       

  ".مرتبطة بهذا الملف
النتمائهم السياسي، مشيراً إلى أن المعتقلين      " فتح"ليس لديها أي نوايا العتقال أبناء       " حماس"وشدد على أن    

  ).إسرائيل(ن بتجديد بنك األهداف لـالموجودين لدى الحكومة الفلسطينية بغزة متهمو
وأكد القيادي في حركة فتح أن اللجنة ستعمل على تهدئة األوضاع في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،                   
وبحث االعتقاالت السياسية والحريات العامة والمطاردات وإغالق المؤسسات، وكل مـا مـن شـأنه أن                

  ".قانيسهل مهام وعمل اللجان األخرى، ويخفف من حدة االحت
ـ    على أن اللجنة تسعى إلى إزالة جميع المعوقات قبل التوصل إلـى إعـالن              " فلسطين"وشدد في حديث ل

  .االتفاق النهائي في السابع من الشهر المقبل
وأشار إلى أن  اللجنة ليس بديالً بأي حال عن األحوال عن اجتماعات الفصائل، لكنها سـتمهد األجـواء                   

  ".ة في السابع من تموز القادم إن شاء اهللاأمامها لتوقيع اتفاق المصالح
  15/6/2009صحيفة فلسطين،  

 
  أغسطس/  آب4مركزية فتح تقرر عقد المؤتمر العام السادس داخل الوطن في  .12

اللجنـة المركزيـة    ، أن     عمـان مراسلتها من   نادية سعد الدين     عن،  15/6/2009الغد، األردن،   ذكرت  
 بعمان عقد المؤتمر العام السادس للحركة داخل الـوطن فـي            لحركة فتح قررت في ختام اجتماعها أمس      

  .المقبل) أغسطس(الرابع من آب 
قررت عقد  "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي إن مركزية فتح                

ـ          ) أغسطس(المؤتمر داخل الوطن في الرابع من آب         وار المقبل، على أن يتحدد مكان انعقـاده بعـد الح
  .في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس بعمان جاء ذلك ".الوطني الفلسطيني

اللجنة المركزية ستجتمع مجدداً في العاشر من       "وأضاف، في تصريحات للصحافيين عقب االجتماع، إن        
داخـل  الشهر المقبل، أي بعد جلسة الحوار الوطني، وذلك لتحديد مكان ألم المؤتمر الحركـي الـسادس                 

  ".الوطن
، وذلك  "تحديد مكان انعقاد المؤتمر يتم بناء على تمكن كافة األعضاء من حضور المؤتمر            "وأشار إلى أن    

" أبـو مـاهر   "في إشارة إلى قيادي الحركة الموجودين في الخارج، وفي مقدمتهم القدومي ومحمد غنـيم               
  .ومحمد جهاد وأبو المعتصم

ائق التي انجزتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما تم االتفاق على          تم االتفاق على الوث   "وأوضح زكي بأنه    
تحديد نسبة العسكريين   "، معتبراً أن    " عضواً 1550بنحو  " التحضيرية"عدد أعضاء المؤتمر وفق ما أقرته       

  ".مرهون بعمل اللجنة التحضيرية
ي ظل مساعدة الدول العربيـة      المتابعات جارية الستكمال الترتيبات الالزمة النعقاد المؤتمر، ف       "وقال إن   

  ".خاصة مصر التي ستقوم بدور مهم في هذا المجال
وجود خالفات شخصية بين الرئيس عباس والقدومي، ولكن هناك تباينات في الرؤى خاصة فـي               "ونفى  

، مشدداً على   "ظل غياب اجتماعات اللجنة المركزية ألكثر من ثالث سنوات بما أدى إلى تباعد في الرؤى              
  ".دور القيادة الوطنية في التقريب وتحقيق الوحدة"أهمية 

اللجنة بحثت كافة القضايا المهمة وفي مقدمتها الوضع السياسي وآخر المـستجدات علـى              "وأوضح بأن   
  ".الساحة الفلسطينية والحوار الوطني إضافة إلى المؤتمر الحركي لفتح

على أهمية الوحدة الوطنية وحرصـها علـى   وأكدت اللجنة خالل إجتماعاتها على مدى ثالثة أيام متتالية         
  .إنجاح الحوار الوطني المقرر عقده في القاهرة
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كافة األطـراف   "، داعية   "ضرورة إنهاء االنقسام الحاصيل وتحقيق الوحدة الوطنية      "كما دعت اللجنة إلى     
نة خالل أيامها   ، الذي شكل أبرز المحاور التي تناولتها اجتماعات اللج        "المعنية بالعمل على إنجاح الحوار    

  .الثالث إلى جانب البحث في الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
وأقرت اللجنة المركزية الوثائق الخاصة بالمؤتمر والتي أنجزتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتتمثل فـي              

لى ملـف العـضوية وفقـاً للنظـام         البرنامج السياسي والنظام األساسي وبرنامج البناء الوطني اضافة إ        
األساسي في إطار تطبيقه على الواقع الحالي للحركة وعلى أساس القرار المتخذ بعدد أعضاء المـؤتمر                

  . عضوا1550ًبواقع 
اللجنة خرجت متوافقة علـى     "وبينما أشار القدومي في تصريحات للصحافيين بختام اجتماع أمس إلى أن            

الرئيس عباس ظل مـصراً حتـى       "، وذكرت مصادر مطلعة أن      " الختامي قراراتها التي ستورد في البيان    
النهاية لعقد المؤتمر في بيت لحم، وهو األمر الذي رفضته غالبية أعضاء اللجنة، فما كان منه في النهاية                  

  ".إال أن استجاب للتوافق النهائي
ي بتوجه نحو اختيار قطـاع      تحديد مكان انعقاد المؤتمر بعد الحوار الوطني يش       "ولفتت المصادر إلى أن     

غزة التي يسهل دخول األعضاء إليها من الخارج عبر مصر، بحيث لن يضطروا إلـى الـدخول عبـر                   
  ".سلطات االحتالل وهو األمر المرفوض من قبل قادة الحركة الموجودين في الخارج كالقدومي

تماع أول من أمس، ولكن     فيما خرج القيادي في فتح أحمد قريع مجدداً أمس، على غرار ما حصل في اج              
توافقات المركزية حيال المسائل المطروحة سيتم إعالنها       "قبل انتهاء االجتماع بساعتين مكتفياً بالقول إن        

  ".في البيان الختامي الجتماعاتها
انعقـاد االجتمـاع ألول     "بينما يسجل بعض أعضاء اللجنة أبرز االنجازات المتحصلة من اجتماعاتها في            

، وذلك إثر الخالفات التـي نـشبت        " دام أكثر من ثالث سنوات بحضور عباس والقدومي        مرة بعد غياب  
مؤخراً بين الطرفين والتي جاءت على إثر إعالن عباس عن عقد المؤتمر الحركي لفتح أوائـل تمـوز                  

  .المقبل داخل األراضي المحتلة، األمر الذي أثار معارضة واسعة بين صفوف الحركة) يوليو(
أحمد قريع   ، أن   "معا"وعن وكالة   عبد الرؤوف ارناؤوط،    ، عن   15/6/2009م، فلسطين،   األياوأضافت  

ركزية للحركة، أعلن في حـديث      موعضو اللجنة ال  ) فتح(، مفوض التعبئة والتنظيم في حركة       "أبو عالء "
فـي  ؤتمر العام الـسادس للحركـة       مأن اللجنة خالل اجتماعاتها في عمان توافقت على عقد ال         " األيام"لـ

  .قبل داخل الوطنمالرابع من شهر آب ال
تاريخ الرابع من آب    : "ركزية في العاصمة األردنية عمان    مبعد انتهاء اجتماعات اللجنة ال    " أبو عالء "وقال  

: وأضاف رداً على سـؤال    " في داخل الوطن  ) فتح(ؤتمر العام السادس لحركة     مأصبح موعداً ثابتاً لعقد ال    
 يدخلوا إلى الوطن    مم نظام الفيديو كونفرنس وسيتم إيجاد حل لإلخوة الذين ل         لن تكون هناك حاجة الستخدا    

  .في السابق
ركزية بكامل أعضائها، وكان لقاء مهماً تم فيه تناول         مهو لقاء للجنة ال   "وأشار قريع إلى أن اجتماع عمان       

 القـضايا   وضوع السياسي وأهمية أن تكون هنـاك رؤيـة حـول          مكل القضايا األساسية بما في ذلك ال      
  ". طروحة بالنسبة إلى موضوع الحل السياسي والقدس واالستيطانمال

ركزية أهمية الوصول إلى اتفاق وأنها تدعم ذلـك         متم تناول موضوع الحوار، وقد أكدت اللجنة ال       : وقال
بكل قوة، كما تم تناول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة تفعيلها وتفعيل دوائرهـا وأطرهـا    

اً تم بحث موضوع االنتخابات الرئاسية والتشريعية وموضوع السلطة الوطنيـة وتعزيـز دورهـا               وأيض
  )".فتح(ووضعها وأيضاً تعزيز دور حركة 

  .ؤتمرمتابعة عقد المركزية في حالة انعقاد دائم لمتقرر أن تبقى اللجنة ال: وتابع
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  حاجتماع مركزية فتبمحمد جهاد و  عباسالسن حاد بينت ":الدستور" .13
بعقد المؤتمر " رئيس حركة فتح"ادى تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  رياض منصور-  عمان

السادس للحركة داخل اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الى حدوث خالفات عاصفة داخل اللجنة 
  .المركزية خالل اجتماعها الذي انعقد حتى ساعة متأخرة من ليلة امس

رار عباس على اصدار اللجنة قرارا بعقد المؤتمر داخل االراضي الفلسطينية ونشبت الخالفات بعد اص
ما ادى الى تالسن حاد بينه وبين عضو اللجنة محمد جهاد، االمر الذي ادى الى تعليق االجتماع على ان 

  .يستأنف في العاشرة من صباح اليوم قبيل مغادرة عباس عمان
  14/6/2009الدستور، األردن، 

  
  تطرفةم يعكس أيديولوجيته العنصرية وال نتنياهوخطاب: حماس .14

ية بنيـامين   سـرائيل اعتبرت حركة حماس أن خطاب رئيس الحكومة اإل        :عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاالت   
نسف لكل حقـوق الـشعب      "وهو بمثابة   " تطرفةمأيديولوجيته العنصرية وال  "نتنياهو، مساء أمس، يعكس     

  ".الفلسطيني
خطاب نتنياهو يعكس أيديولوجيتـه     "إن  :  باسم الحركة لوكالة فرانس برس     تحدثموقال فوزي برهوم، ال   

  ".تطرفة، وهو نسف لكل حقوق الشعب الفلسطينيمالعنصرية وال
تطـرف  متأكيداً على برنامج حكومته العنصري وال     "ي تضمن   سرائيلواعتبر أن خطاب رئيس الوزراء اإل     

  ". االحتالل وتجريده من حقوقه وثوابتهوالهادف إلى جعل الشعب الفلسطيني مجرد أداة لحماية
 15/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  احتيال على التاريخ خطاب نتنياهو :فتح .15

أن خطاب رئيس اعتبر المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير خطاب نتنياهو ب  : معا- بيت لحم
ي على سرائيليه االحتالل اإل احتيال كلي على التاريخ ومجرياته، الذي بادر في نتنياهوسرائيلالحكومة اإل

الدوام بمهاجمة العرب واغتصاب أرضهم، وهو محاولة لسرقة المستقبل، مؤكدا أن الخطاب تعبير راسخ 
  .ي، بلغة عصرية أحياناسرائيلعن عقلية اليمين اإل

واعتبر الزعارير، أن خطاب نتنياهو ال يؤهله لكي يكون شريكا في عملية وخطابه اعتراف بتطرف 
  ".االحتالل حكومة 

  14/6/2009وكالة معاً، 
  

   الجاري بالقاهرة 28جولة حوار جديدة بين وفدي فتح وحماس في : قريع .16
إلى الحوار الوطني الفلسطيني أن جلسة بين       ) فتح(أعلن أحمد قريع، رئيس وفد حركة       ": األيام "-القدس  

موسـى  . ب السياسي للحركة د   كتمبرئاسة نائب رئيس ال   ) حماس(برئاسته ووفد من    ) فتح(وفد من حركة    
وقال قريع فـي تـصريح لــ         .أبو مرزوق ستعقد في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري          

صريون يتدخلون بكـل ثقلهـم؛ فـي        مكما هو معروف فإن هناك ثالث قضايا متبقية واإلخوة ال         ": األيام"
، )حمـاس (و) فتح(من وفدي حركتي    صريين إلى كل    ممحاولة تقريب وجهتي النظر، إذ إنه في حديث ال        

اضي، في القاهرة أبدوا حرصهم على توضيح رأيهم بالنسبة إلى الحركة األميركية وأهميتها             ماألسبوع ال 
وضرورة هذه الفرصة وعدم إضاعتها وأول شروط عدم إضاعة الفرصة هي إنهاء االنقسام الفلـسطيني               

  .وبالتالي أكاد أكون متفائالً إلى حد ما
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 من الشهر الجاري في القاهرة وستتبعه دعوة كل الفصائل، وفي الخـامس             28عقد لقاء في    سي: وأضاف
قبل ستتم دعوة األمناء العامين للفصائل، على أن يتم توقيع اتفاق إنهاء االنقسام يوم الـسابع            ممن الشهر ال  
  ".من تموز

 15/6/2009األيام، فلسطين،  
  

  أيام تسعةسعدات ينهي إضراباً عن الطعام استمر  .17
" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مسؤولون فلسطينيون امس ان االمين العام لـ أعلن : ا ف ب-رام اهللا 

، اوقف اضرابا عن الطعام استمر تسعة ايام احتج خاللها على ابقائه إسرائيلاحمد سعدات المعتقل لدى 
ة خالدة جرار في مؤتمر وقالت عضو المكتب السياسي للجبه .في سجن انفرادي، لكن من دون جدوى

سعدات اوقف اضرابا عن الطعام استمر "صحافي في رام اهللا ان محامي سعدات ابلغها صباح امس ان 
  ".تسعة ايام في زنزانته االنفرادية في سجن عسقالن

اراد من هذا االضراب التركيز على "واكد وزير شؤون االسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان سعدات 
 13، مشيرا الى وجود "نفرادي التي يعيشها األسرى الفلسطينيون في سجون االحتاللقضية العزل اال

  .معتقال فلسطينيا في العزل االنفرادي
  15/6/2009الحياة، 

  
  حماس والجهاد تتقدمان بالتعازي إلى الشعب اللبناني بوفاة الداعية فتحي يكن  .18

 األمة العربيـة واإلسـالمية بـشكل عـام          والجهاد اإلسالمي بالتعازي إلى   " حماس"تقدمت حركتا    :غزة
والشعب اللبناني بشكل خاص، بوفاة المفكر الكبير والداعية اإلسالمي الدكتور فتحي يكن، الـذي وافتـه                

  .  عاما76المنية عصر أول من أمس، عن عمر ناهز الـ
إلى " حماس"المية  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره؛ تتقدم حركة المقاومة اإلس        : "وقالت حماس في بيان لها    

الشعب اللبناني والحركة اإلسالمية واألمة العربية واإلسالمية بأصدق مشاعر التعزية األخوية وخـالص             
المواساة القلبية؛ بوفاة الداعية اإلسالمي الدكتور يكن، داعية المولى عز وجل أن يتغمَّـد الفقيـد بواسـع        

ته على قلب أهله وذويه، ويلهمهـم جميـل الـصبر           رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينزل سكينته وطمأنين      
  ".  والسلوان

بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، تلقينا نبـأ وفـاة المفكـر            : "من جانبها، قالت حركة الجهاد في بيان لها       
اإلسالمي الكبير وأمين عام جبهة العمل اإلسالمي، الدكتور فتحي يكن رحمه اهللا، بعد عمر حافل بالعطاء                

لقد ترك فقيدنا الكبير بصماته الواضحة على أجيال من أبناء          : "وأضافت ".لجهاد في سبيل اهللا   والدعوة وا 
الحركة اإلسالمية وأبناء األمة على امتداد العالم اإلسالمي، من خالل ما عرف عنه من فكر ثاقب ووعي                 

  ".والمصيرية عميق والتزام مصيري بقضايا األمة الحساسة
  15/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تصعيد ضد الحوارنواب الحركة بالضفةاحتجاز : حماس .19

عباس نواب الحركة اإلسالمية    أجهزة أمن   استنكر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس احتجاز          :غزة
في المجلس التشريعي في محافظة بيت لحم، واعتبر هذا التصرف تصعيدا جديـدا يـستهدف الجهـود                 

  . تتزامن مع انعقاد اللجنة في كلٍّ من غزة والضفة الغربية المحتلةالمصرية واللجنة الميدانية التي
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وأكد برهوم أن ما جرى في الضفة ومع النواب محاولة متعمَّدة إلفشال الجهود التي تُبـذل مـن أجـل                    
" حمـاس "وقال إن هذا السلوك يأتي استكماالً للمشروع االستئصالي الذي يحاول استهداف حركة              .الحوار

  .لغربية المحتلةفي الضفة ا
 14/6/2009إخوان أون ال ين، 

  
  حماس تحمل السلطة مسؤولية وفاة أحد معتقليها في سجون السلطة بالخليل  .20

أكدت مصادر أمنية فلسطينية اليوم االثنين ان أحد الموقوفين لدي جهاز المخابرات العامة             :  غزة ،رام اهللا 
  .ح اليومفي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة توفي صبا

من عناصر حمـاس،  "  عاما 33" وقالت المصادر إن الموقوف ويدعى هيثم عبد اهللا عبد الرحمن عمرو      
والذي تم اعتقاله الخميس الماضي  قد حاول الهرب من خالل القفز من الطابق الثاني وتـم نقلـه إلـى                     

س االجهزة االمنية الفلسطينية    من جانبها اتهمت حركة حما     .المستشفى إال أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه      
  .بقتل عمرو اثناء التعذيب وقالت انه أحد ابناء الحركة

إنه توفي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض لـه         "نسخه عنه قالت حماس     " سما"وفي بيان عاجل وصل     
  ".في سجن المخابرات في الخليل

 الفلسطينية انه تم تشكيل طاقم تحقيق       بدوره أوضح العميد عدنان الضميري الناطق باسم االجهزة األمنية        
في مالبسات حادث وفاة الموقوف، طالبا التروي في االعالن عن أسباب الوفاة بانتظار تقريـر الطـب                 
  .الشرعي الذي عرضت عليه الجثة للكشف عن أسباب الوفاة، واعدا باإلعالن عن النتائج حال صدورها

 في دورا الخليل، وهو عضو الهيئة اإلدارية في الجمعية          يذكر أن هيثم عمرو من قرية بيت الروش الفوقا        
الخيرية اإلسالمية، ويعمل ممرضا، وكان قد اعتقل على يد جهاز المخابرات من منزله في قريـة بيـت                  

  .الروش الفوقا
  15/6/2009 ،وكالة سما

  
 "وقف االرتهان لسراب التسوية"الجهاد تطالب الدول العربية بإلغاء مبادرتها و .21

 الدول العربية إلى إلغاء المبادرة العربية للسالم ووقف االرتهان لما أسمته الجهادعت حركة د :غزة
ي بنيامين سرائيلوقالت الحركة في بيان لها تعقيبا على خطاب رئيس الوزراء اإل ".سراب التسوية"

ن بحال التسليم إن نتنياهو يمارس تضليال شامال في حديثه وال يمك): "14/6(نتنياهو مساء اليوم األحد 
إن التضليل الذي يمارسه نتنياهو يحتم على " "وأضافت ".بوجود االحتالل فوق شبر من تراب فلسطين

وطالبت حركة الجهاد  ".النظام الرسمي العربي إعالنا بإلغاء مبادرته ووقف االرتهان لسراب التسوية
  .يسرائيل التطرف والعدوان اإلاإلسالمي اصطفاف فلسطيني وعربي وإسالمي لحماية الثوابت ومواجهة

 14/6/2009قدس برس، 
  

   يأتي ضمن جهود وعدت بها مصر صوافطةلقاء سفير مصر بالضفة مع القيادي : حماس .22
أن هذا لقاء هـشام     " حماس"اعتبر الدكتور يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة           : غزة

فـي الـضفة    " حماس"لسطينية بالقيادي في حركة     شربتلي أحد مساعدي السفير المصري لدى السلطة الف       
 جاء ضمن جهود وعدت بها مصر لتطويق أحداث الضفة، ال سيما بعـد اللقـاء                ،الغربية فازع صوافطة  

  .األخير بين الحركة والوزير عمر سليمان
أن لقاء مشعل مع سليمان كان قد تركز في معظمه على ما            " قدس برس "وأضح موسى في حديثه لوكالة      

أن " في الضفة خاصة بعد أحداث قلقيلية وطولكرم والخليل، والتي باتت تؤشر، حسب قوله، إلـى                 يجري
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الحوار ال يمكن له أن ينجح أو يصل لنتائج مأمولة فيما يتعلق بالمصالحة في ظل هذه األجواء وفي ظل                   
  ".تعامل السلطة مع حركة حماس بشكل بوليسي

 14/6/2009قدس برس، 
  

  من أنصار الحركة في الضفة15 اعتقلت القيادي رياض ولويل وأجهزة السلطة: حماس .23
، ]من قبل أجهزة السلطة في الضفة [قالت حركة حماس في بيان ترصد فيه حملة االعتقاالت: رام اهللا
واصلت األجهزة األمنية حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار حركة : "نسخة منه" قدس برس"وصل 

 منهم يوم أمس في محافظات الضفة الغربية، بينهم القيادي البارز 15لت حماس في الضفة الغربية؛ فاعتق
في حركة حماس في قلقيلية الشيخ رياض ولويل، ومدير المدرسة اإلسالمية في مدينة نابلس األستاذ نور 
الدين الشريدة، والدكتور نزار العورتاني المحاضر في قسم الكيمياء بجامعة النجاح، وشقيق لشهيد في 

  ".ت، وطالبان جامعيانسلفي
اعتقلت في محافظة قلقيلية القيادي في حركة حماس والمعتقل "وأوضحت الحركة أن أجهزة أمن السلطة 

السابق لدى االحتالل ولدى أجهزة عباس الشيخ رياض ولويل أثناء عودته من أداء العمرة، وقامت 
  ".بتحويله إلى مركز تحقيق بيتونيا

 14/6/2009قدس برس، 
  

  يةإسرائيلوتفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية .. اد مقاوم متأثراً بجروحهاستشه .24
" يةسـرائيل اإل"استشهد مقاوم فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها خالل المحرقة            : رائد الفي  -غزة  

في قطاع غزة، فيما عثر متطوعون على جثة شاب قرب الحدود الشمالية للقطاع مع فلـسطين المحتلـة                  
على الـشريط   " يةإسرائيل" فلسطينيين في غارات     4 دون معرفة تفاصيل وفاته، في حين أصيب         48عام  

إن " حماس"وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة           .الحدودي بين القطاع ومصر   
روح أصيب  المقاوم ياسر شبير من سكان مخيم جباليا، استشهد في أحد المستشفيات المصرية، متأثرا بج             

  .بها خالل المحرقة
وقال . شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع     " يةإسرائيل"وفجرت المقاومة عبوة ناسفة في سيارة عسكرية        

سكان في المنطقة الشرقية من المدينة إن مقاومين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور سيارة عسكرية تابعـة                 
 مصادر قوات االحتالل بوقوع إصابات أو أضرار،        لقوات االحتالل قرب بوابة السريج، من دون أن تقر        

وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات االحتالل قرب السياج الفاصل تركزت في محيط موقع               
  .العسكري شرق مخيم البريج" كيسوفيم"

  15/6/2009الخليج، 
  

  "دولة فلسطينية" لذكر ي لخطاب نتنياهو سرائيل اإلمعارضة اليمين .25
ية بنيامين نتنياهو مساء أمس األحد معارضة       سرائيلواجه رئيس الحكومة اإل   : برهوم جرايسي  -الناصرة  

، علـى الـرغم   "دولة فلسطينية"ية لذكره في خطابه مصطلح سرائيلشديدة من أوساط اليمين في الحلبة اإل      
  لحياة، من التقييدات الجمة التي طرحها على دولة كهذه، لتكون كيانا ممسوخا، غير قادر على ا

الذي يتزعمـه   " الليكود"ية إن تحركات بدأت أمس األحد في صفوف حزب          إسرائيلوقالت مصادر حزبية    
نتنياهو، من أجل عقد اجتماع استثنائي للمجلس العام للحزب واتخاذ موقف يـرفض حيثيـات خطـاب                 

  .نتنياهو وقبوله بدولة فلسطينية من حيث المبدأ
الدولة الفلـسطينية مـن     "ب الليكود سنعمل على شطب مصطلح       وقال عضو الكنيست داني دنون من حز      

، وقد بـرز مـن بـين        "إن دولة فلسطينية وسالم أمران متناقضان     "خطاب نتنياهو، فيما قال يريف لفين       
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أيوب القرا، الذي حضر القاء الخطاب ولم يكف عن         " العربي"المعارضين من حزب الليكود نائب الوزير       
كـالم نتنيـاهو   "حين خرج وسمع اصوات المعارضة في حزبه راح يقول إن          التصفيق له طيلة الوقت، و    

  ".سيكون ثمنه دمويا
المعارض، وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني اعتبرت خطـاب نتنيـاهو           " كديما"إال أن رئيسة حزب     

ـ      "، حسب تعبيرها، وتابعت قائلة،      "خطوة في االتجاه الصحيح   "على أنه    اهو إال أنه بسبب تـصرفات نتني
  ".وبسبب الشكل الذي طرح فيه مواقفه، فإن امتحان نتنياهو سيكون بالتطبيق وليس بالكالم

  15/6/2009الغد، األردن، 
  

  يجب أن نرحب بهذه الخطوة الصغيرة المهمة:  خطاب نتنياهوتعلق على" اإلندبندنت" .26
ي بنيـامين   سـرائيل  اإل حول الخطاب الذي أعلن فيه رئيس الوزراء      " اإلندبندنت"افتتاحية صحيفة    جاءت

يجب أن نرحب بهـذه الخطـوة      "وتحت عنوان   . نتنياهو موقف حكومته من عملية السالم مع الفلسطينيين       
  ". إسرائيلالصغيرة المهمة من جانب 

تقول االفتتاحية إن نتنياهو كان يتعين عليه االختيار بين إغضاب واشنطن أو إغـضاب حلفائـه فـي                  و
  ". قد اختار في النهاية الطريق الوسط"االئتالف اليميني الهش، وإنه الحكومة ومواجهة خطر تداعي 

وتركز االفتتاحية على موضوع إقرار نتنياهو للمرة األولى بحق الفلسطينيين في إقامة دولـتهم، ولكـن                
مقابل عدم تقديم أي تنازالت أخرى تتعلق بوقف توسيع المستوطنات وهو ما قال في خطابه إنه سـيكون                  

  ".  إنسانيأمرا غير"
وتمضي االفتتاحية فتقول إن اعتراف نتنياهو بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية يعتبر تقدما حتى               

  . على الصعيد النظري بعد أن كان يصر على أن حل معاناتهم ال يكون سوى بتحقيق ظروفهم المعيشية
ـ            ل هـذه الدولـة أولهـا اعتـراف         غير أن االفتتاحية تستدرك فتقول إن نتنياهو وضع شروطا لقيام مث

  .  كوطن للشعب اليهودي، والكف عن المطالبة بالقدس الشرقيةإسرائيلالفلسطينيين ب
وترى أن من الصعب تخيل موافقة أكثر الفلسطينيين اعتداال على التنازل عن القدس الشرقية أو عن حق                 

ة غير معروفة، وإن كان يفترض أن       إلى دولة التزال حدودها المفترض    "الالجئين الفلسطينيين في العودة     
  ".  القديمة1967تكون ضمن حدود 

بابا قد فتح رغم كل شيء، وإنه يتعين على واشنطن اآلن أن تضمن أن              "االفتتاحية مع ذلك ترى أن هناك       
  ".  تفاصيل العرض الذي تقدمه إلى الفلسطينيين وموعد تنفيذهإسرائيلتوضح 

 ال يكون الخطاب الذي توقعناه منه إال أن قبولـه الواضـح بدولـة               خطاب نتنياهو قد  "وتختتم بالقول إن    
  ". وفي الظروف الحالكة في الشرق األوسط فإن هذا يعد شيئا. فلسطينية يوفر شيئا يمكن البناء عليه

  15/6/2009بي بي سي 
  

  يين يؤيدون إقامة دولة فلسطينيةسرائيلمن اليهود اإل% 59 :استطالع .27
حزيران، أي بعد خطـاب أوبامـا،       / يونيو 8-7في الفترة ما بين     " إسرائيل" في   أفاد استطالع : )وكاالت(

% 68"كما اظهر االسـتطالع ان      %". 63إلى  % 59لحل الدولتين من    " يينسرائيلاإل"ازدادت نسبة تأييد    
الجديدة ستنجح في الوصول إلى تسوية دائمة مـع    " يةسرائيلاإل"ال يعتقدون أن الحكومة     " يينسرائيلاإل"من  

  ".يعتقدون أنها ستنجح في ذلك% 25الفلسطينيين مقابل 
من  % 42أبدى " تل أبيب"وفي استطالع آخر أجراه معهد دراسات األمن القومي في جامعة 

لكن ال "إنهم يؤيدون توسيع المستوطنات  % 41معارضتهم لتوسيع المستوطنات، فيما قال " يينسرائيلاإل"
" يينسرائيلاإل"من  % 18وقال ".  لى صدام مع الواليات المتحدةينبغي توسيعها إذا كان سيؤدي ذلك إ
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انهم يوافقون على إجراء محادثات مباشرة مع حماس، وفي موازاة ذلك فإن ثلث هؤالء يؤيدون إسقاط 
  .حكم حماس حتى من خالل احتالل كل قطاع غزة

  15/6/2009الغد، األردن،   
  

  "ماسح"جلعاد يبحث في القاهرة تثبيت التهدئة مع  .28
عاموس جلعاد أمس، بزيارة الى القاهرة " يةسرائيلاإل"قام المستشار السياسي لوزارة الحرب : )وكاالت(

استغرقت عدة ساعات، أجرى خاللها محادثات حول العالقات الثنائية والوضع في غزة وموضوع تثبيت 
". يإسرائيل" مسؤول وذلك بحسب" األسير جلعاد شاليت" يسرائيلاإل"التهدئة واطالق سراح الجندي 

المفروض على قطاع غزة " احتمال تخفيف الحصار"واضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان 
   ".مدرج كذلك على جدول أعمال المباحثات"

  15/6/2009الخليج، 
  

  بالمدارس العربية" قيم الصهيونية"مشروع قانون يفرض تدريس رفض  .29
ية لشؤون التشريع أمس اقتراح قانون      سرائيللجنة الوزارية اإل  رفضت ال :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

ية تخـصيص ثـالث     سرائيل وعموم المدارس الرسمية اإل    48يقضي بإلزام المدارس العربية في أراضي       
  ".إسرائيل ودولة إسرائيلالصهيونية وتاريخ أرض "حصص أسبوعية على األقل لتعليم 

وعلى الرغم من   . المتطرف بزعامة وزير الخارجية ليبرمان    "  بيتنا إسرائيل"وقدم مشروع القانون حزب     
رفض الحكومة تبني مشروع القانون ، إال أن بمقدور الحزب طرحه أمـام الهيئـة العامـة للكنيـست                   

  .للتصويت عليه كمشروع قانون خاص
، هناك مؤسسات تعليمية رسمية ال تعمل بروح أهداف جهاز التعلـيم            "وعلل الحزب مشروع القانون بأن      

".  وتاريخهـا ، كدولـة يهوديـة وصـهيوينة         إسرائيلوتمتنع عن تزويد طالبها بالمعرفة حول قيم دولة         
 وقيمهـا   إسرائيلبموجب قانون التعليم يجب تعليم المبادئ التي جاءت في وثيقة إقامة دولة             "وأضاف إنه   

 ، وتـاريخ الـشعب      ائيلإسر ، وتوراة    إسرائيل ودولة   إسرائيلوتعليم تاريخ   . كدولة يهودية وديمقراطية  
  ".إسرائيل وأعراف وتقاليد إسرائيلاليهودي ، وتراث 

  15/6/2009الدستور، 
  

  خطاب نتنياهو خطاب مواجهة وليس خطاب سالم: زحالقة .30
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في معرض تعليقه على خطاب رئيس الوزراء . أكد د
. خير لم يأت بجديد، بل تراجع خطوة إلى الوراء مقارنة مع من سبقوهي بنيامين نتنياهو، أن األسرائيلاإل

ودعا العرب والفلسطينيين إلى . واعتبر أن خطاب نتنياهو هو خطاب مواجهة وليس خطاب سالم
  .محاصرة حكومة نتنياهو وعدم التعويل على األوهام

ه أن المهم هو الجوهر وفي لقد أكد نتنياهو في خطاب: " 48زحالقة في حديث مع موقع عرب. وقال د
ما جاء به أقل مما عرضه باراك في كامب ديفيد ، . الجوهر هو لم يأت بجديد عن مواقفه السابقة

  . وأولمرت في مفاوضات أنابوليس وأقل مما جاء في خارطة الطريق
كلمة  "فلسطينية، واصفا إياها بأنها" دولة"بعد كل هذه الشروط نطق نتنياهو بكلمة : "وأضاف زحالقة

)TERMINOLOGY"(فهي ليست دولة" دولة"فحتى لو سمى ما يعرضه . ، وهو على حق. 
 15/6/2009، 48عرب
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  "أوباما يكره اليهود: "يون يرفعون شعارسرائيلالمتطرفون اإل .31
الذي يتزعمه اليميني المتطرف " الجبهة اليهودية الوطنية"في حزب " يونإسرائيل"قام متطرفون : )ا.ب.د(

ارزل بتعليق ملصقات تصور الرئيس األمريكي باراك أوباما يرتدي الكوفية الفلسطينية ومكتوب باروخ م
  ".أوباما يكره اليهود.. أوباما معاد للسامية"عليها عبارة 
اإلخباري على االنترنت أمس أن الملصقات علقت على طول الطريق الرئيسي " واي نت"وذكر موقع 

، حيث ألقى رئيس وزراء "بار إيالن" وحول جامعة -أبيب والقدس  الطريق الرئيسي بين تل - األول 
   .بنيامين نتنياهو خطابه أمس" إسرائيل"

  15/6/2009الخليج، 
  

  "وتمخض الجبل فولد نتنياه":  رئيس الحكومة في تعقيبه على خطاببركة .32
ي تعقيبـه علـى     ساواة، ف م قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم وال          :القدس

، ونتنياهو  "إن الجبل تمخّض فولد نتنياهو    : "ية بنيامين نتنياهو، مساء أمس    سرائيلخطاب رئيس الحكومة اإل   
بقي على حاله كما كان قبل الخطاب، يبحث عن ديباجات وصياغات؛ في محاولة بائسة لتجميل مواقفـه                 

  .تعنتة الرفضية آلفاق الحلمال
في خطابه على أسس مواقفه ومواقف كل مركبات حكومتـه اليمينيـة            إن نتنياهو حافظ    : "وأضاف بركة 

تشددة، التي تشكل عائقاً أمام إجراء مفاوضات سياسية جدية تقود إلى الحل القائم على أسـس إقامـة                  مال
ستوطنات، واالعتـراف   محتلة، وإزالة ال  م بما فيها القدس ال    1967الدولة الفلسطينية على حدود حزيران      

  .ئين الفلسطينيينبحق عودة الالج
 وعبـارة   مإن حديث نتنياهو عن دولة فلسطينية منزوعة السالح ممسوخة منقطعة عن العـال            : وقال بركة 

عن مجموعة كانتونات جغرافية محاصرة، هو وقاحة جديدة، إذ إنه يعرف مسبقاً أنه لن يجـد فلـسطينياً                  
  .واحداً على استعداد للسماع عن دولة كهذه

إن نتنياهو أدار ظهره مـن جديـد للعمليـة التفاوضـية واختـار التمـسك بـسالمة        : وتابع بركة قائالً  
  .نطقةمستوطنات، بدالً من السعي إلى السالم اإلقليمي، وسالم كافة شعوب المال

  15/6/2009األيام، فلسطين، 
 

  خدعنا األمريكيين بشأن المستوطنات: يعقوب كاتس .33
. ، أن تل أبيب ضللت األمريكيين بشأن المستوطناتيةإسرائيل أقرت مصادر :عبد القادر فارس -  غزة

ي يعقوب كاتس زعيم حزب االتحاد الوطني اليميني المتطرف، سرائيلوأفصح النائب في الكنيست اإل
ية في تضليل سرائيلوأحد زعماء المستوطنين في الضفة الغربية، إنه تعاون مع رؤساء الحكومات اإل

راء األسبق ارييل شارون عندما كان وزيرا للبنى التحتية في مشيرا إلى أن رئيس الوز. األمريكيين
حكومة إسحاق شامير، اتصل به وسأله عن عدد الوحدات السكنية التي بنيت في المستوطنات، فرد عليه 

 . ألفا15بأنها 
وأوضح أن شارون أبلغه بلهجة اعتذارية بأن إسحاق شامير هو الذي يستفسر وليس هو، واتفقا على 

 8وأضاف كاتس أن شارون اتصل طالبا منه الحديث عن .  ألفا فقط12يس الوزراء بأن العدد إبالغ رئ
وقبل نهاية اليوم أصبح الحديث عن ألفي وحدة سكنية فقط، مشيرا إلى أن شامير . آالف مسكن فقط

  .بدوره أبلغ الجانب األمريكي أنه لم يتم بناء أكثر من ألف وحدة سكنية
  15/6/2009عكاظ، 
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   جنديا وضابطا إسرائيليا يرفضون المشاركة في حروب من أجل المستوطنات1686 .34
ي، على عريضة موجهة إلى نائب سرائيل جنديا وضابطا في جيش االحتياط اإل1686وقّع  :تل أبيب

رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك، يبلغونه فيها أنهم ال يجدون في الدفاع عن المستوطنات 
مة وطنية ويؤكدون رفضهم الخدمة العسكرية في الجيش ما دام هو جيش احتالل والمستوطنين مه

 .لألراضي الفلسطينية
ي سرائيلسنوات االحتالل اإل"ية، أن سرائيلاإل" يوجد حد"وجاء في العريضة التي بادرت إليها منظمة 

ي بات جيش سرائيلوالجيش اإل. الطويلة لم تلجم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية واالستقالل
والحكومة تدير حربا من أجل مستوطنات . احتالل، وهذا ليس غرضنا من إقامة الجيش والخدمة فيه

فنحن، وبدافع . قائمة على أراضي الفلسطينيين في الخليل والقدس ورام اهللا وغيرها، وهذه ليست حربنا
ني، ولن نشارك في العمليات مسؤوليتنا الوطنية، نرفض أن نسهم في قمع واضطهاد الشعب الفلسطي

  ".الهادفة إلى حانة االستيطان والمستوطنين
  15/6/2009الشرق األوسط، 

 
  تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إيران وبرنامجها النووي بعد فوز نجاد": إسرائيل" .35

ووي بعد ضد ايران وبرنامجها الن" من دون تردد" المجتمع الدولي، الى التحرك إسرائيلدعت : وكاالت
فوز الرئيس محمود احمدي نجاد في االنتخابات الرئاسية، مشيرة الى انها تريد أن ترى انقالبا سريعا في 

عامال "ية رأت في انتصار نجاد سرائيل، رغم ان الصحف اإل"من دون سفك دماء"إيران وتغيير الحكم 
 . في تشديد الدعاية السلبية ضد طهران" مساعدا

في ضوء فوز نظام نجاد، على المجتمع "ي افيغدور ليبرمان في بيان سرائيلاإلوقال وزير الخارجية 
الدولي ان يتحرك من دون تردد ضد البرنامج النووي اليران وضد المساعدة التي يقدمها هذا البلد الى 

واضاف رغم ذلك انه ال تعنيه كنية ". منظمات إرهابية ضالعة في محاوالت لزعزعة استقرار المنطقة
المشكلة التي تمثلها طهران امام المجتمع الدولي، ال تنبثق عن أشخاص بل عن "ئز في االنتخابات الن الفا

  ". سياسات
 15/6/2009السفير، 

 
  % 80لى إوالفقر % 97لى إغزة ارتفعت في القطاع الخاص بالبطالة ": مؤتمر العمل الدولي" .36

 في مؤتمر العمل الدولي الـدكتور غـازي         ترأس وزير العمل رئيس المجموعة العربية المشاركة      : عمان
شبيكات امس االول الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي عقد في مبنى االمم المتحـدة           

  .في جنيف بسويسرا على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد هناك 
 بعرض الحائط اتفاقيـة      ارتكبت مخالفات دولية فاضحة وضربت     إسرائيلوالقى الوزير كلمة أكد فيها أن       

 المعنية بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة ، والبرتوكول اإلضافي األول           1949جنيف الرابعة لعام    
 الملحق باتفاقيات جنيف األربعة، حيث كانت حصيلة الدمار في هذا العدوان بحق المـدنيين               1977لعام  

 خالل اسبوعين من عدوانها علـى      إسرائيل دمرت   العزل وبيوتهم وممتلكاتهم وانشطة حياتهم مرعبة، فقد      
مؤسسة ) 21(مؤسسة ومنشأة عامة و   ) 25(مسجدا و ) 37(مدرسة و ) 11( منازل و  1404غزة دمارا كليا    

  . مقرا امنيا وشرطيا ) 55(ومنشاة خاصة وأهلية و
لحياة العامـة   لم يكن قطاع غزة بحاجة لمثل هذا العدوان الهمجي لتتحول فيه مستويات المعيشة وا             ": وقال

 الف عامل غـزي مـن       70الى الحالة التي وصل اليها فقبل العدوان كان الحصار الجائر يحرم اكثر من            
 للعمل بصورة يومية ، أما اآلن فحصيلة العدوان على الحيـاة            إسرائيلالدخول الى الخط االخضر داخل      

بية الذي زار القطـاع بعـد وقـف         العامة تكاد ال تصدق فاالرقام االولية التي رصدها وفد الجامعة العر          
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 الف عاطل عن العمل ، مشيرا الـى ان نـسبة            126العدوان تظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى       
 بالمئة وهي ارقام تـشير      80 بالمئة ونسبة الفقر وصلت الى     97البطالة بغزة ارتفعت بالقطاع الخاص الى     

ة خطيرة اذا لم توضع الخطط لتـشغيل هـذه          بوضوح الى ان استمرار هذه االوضاع سيرتب آثارا سلبي        
  . ألف شخص حسب تقرير بعثة الجامعة600االعداد التي تعيل نحو

15/6/2009الدستور،   
  

  في القدس  فلسطينيين في هجوم لمستوطنين 8إصابة  .37
 هاجم عشرات المستوطنين مساء أمس حياً سكنياً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة وأصابوا ثمانية :وام
ووقع الهجوم عقب مهاجمة مستوطنين ألطفال من عائلة قارعين يسكنون بالبلدة  .يين بجروح مختلفةمقدس

وتطور الهجوم بوصول عشرات المستوطنين الذين انهالوا بالضرب على أفراد عائلة القراعين وساندهم 
  . متخصصة في حماية األحياء االستيطانية" يةإسرائيل"أفراد شركة حراسة 

15/6/2009الخليج،   
  

   شهيدا في مقابر سرية 273حتجز جثامين ي االحتالل .38
عن سالم خلة المنسق العام للحملة الوطنيـة السـترداد          " وفا"نقلت وكالة االنباء الفلسطينية     :  بترا –غزة  

ية قولـه ، ان هنـاك       سرائيلجثامين الشهداء والمفقودين الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى الحكومة اإل        
 وما بعد ذلك مـوزعين علـى        1982جثمان لشهداء فلسطينيين ولبنانيين سقطوا في حرب         500حوالي  

  .اربع مقابر
 شهيدا في مقابر سرية محاطة بالحجارة دون شواهد ومثبت فـوق            273 ما يقارب من     إسرائيلوتحتجز  

يـشمل  كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة األمنية المـسؤولة                  
  .المعلومات والبيانات الخاصة لكل شهيد

15/6/2009الدستور،   
  

  ثالثة سفن جديدة لكسر حصار غزة: الخضري .39
أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخـضري، عـن وجـود اسـتعدادات                 :غزة

ـ              م نهايـة الـشهر     إلرسال ثالث سفن أوروبية تضامنية إلى قطاع غزة خالل الشهرين القـادمين، أواله
وأشار الخضري، إلى أن استئناف الرحالت البحرية من قبل حركة غزة الحـرة عبـر مينـاء                  .الجاري

الرنكا سيبدأ برحلة سفينتين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تحمل متضامنين دوليين وكميات              
ل في شهر يوليو القادم،     نسخة عنه، أن سفناً أخرى ستص     " فلسطين"وأوضح في بيان وصل     . من األسمنت 

  .وفي ذكرى وصول أول سفينة تضامنية إلى غزة في الثالث والعشرين من أغسطس
15/6/2009صحيفة فلسطين،   

  
  يين ال يتوقعون تسوية دائمة قريباًسرائيلغالبية الفلسطينيين واإل: استطالع .40

لبية الفلسطينيين ي نشرت نتائجه أمس أن غاإسرائيل -  أظهر استطالع فلسطيني :وكاالت -  غزة
خالل السنوات الخمسة " إسرائيل"يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب " يينسرائيلاإل"و

  .المقبلة ضئيلة جدا، إن لم تكن معدومة
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الذين شملهم هذا االستطالع الذي أجراه " يينسرائيلاإل"من % 62من الفلسطينيين و% 67فقد اعتبر 
في الجامعة " يسرائيلاإل"للبحوث والسياسات المسيحية في رام اهللا ومعهد ترومان المركز الفلسطيني 

  ".من غير الممكن في هذه األيام التوصل إلى تسوية دائمة"العبرية أنه 
وجاء في االستطالع، الذي اجري عقب خطاب الرئيس األمريكي باراك اوباما في القاهرة في الرابع من 

يعتقدون أن فرص قيام دولة " يينسرائيلاإل"من % 61 الفلسطينيين ومن% 69"الشهر الجاري، أن 
لكن ". خالل السنوات الخمس المقبلة غير موجودة أو ضئيلة" إسرائيل"فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة 

  .كما أوضح االستطالع" تؤيد حل الدولتين%) 61(والفلسطينيين %) 59" (يينسرائيلاإل"أغلبية من "
15/6/2009الخليج،   

  
  ية تصدر قراراً بحبس صحفيين يعمالن لقناة العالم إسرائيلمحكمة  .41

ية في مدينة القدس المحتلة بسجن صحفيين يعمـالن         سرائيلحكمت المحكمة المركزية اإل    :القدس المحتلة 
وأفاد مدير مكتب قناة العالم في الضفة الغربية فارس صرفندي أن المحكمـة              .لصالح قناة العالم اإليرانية   

كمت اليوم بالسجن الفعلي لمدة شهرين، والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ علـى الـصحفي خـضر                  ح
شاهين والمنتج محمد سرحان، لكن هيئة الدفاع عنهما قدمت استئنافاً على القرار لدى محكمـة العـدل،                 

  .حيث سيبقيان تحت اإلقامة الجبرية لحين البت في االستئناف
15/6/2009صحيفة فلسطين،   

  
   شخصا1375جمعية اجتماعية تؤمن دخال ماليا لـ : ر الباردنه .42

جمعية النجدة «هو عنوان المشروع الذي اطلقته » المال مقابل العمل«:  يوسف أحمد- بيروت 
في مخيم نهر البارد للالجئين الفلسطينيين شمال لبنان، بالتعاون مع االتحاد األوروبي » االجتماعية

المشروع  أن منسقة جمعية النجدة في طرابلس نوال الحسن وقالت .ةومنظمات وهيئات انسانية دولي
  .يهدف إلى التخفيف من معاناة الشباب من أبناء مخيم البارد وتوفير فرص عمل لهم

وتلفت الحسن الى أن الجمعية عقدت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الشباب واألهالي وفعاليات 
لتعرف الى مشكالتهم واحتياجاتهم والمشاريع الممكن تنفيذها واإلفادة المخيم قبل البدء بالمشروع بهدف ا

استطعنا من خالل المشروع أن نؤمن دخالً مالياً مقبوالً وإن غير منتظم من «: وتضيف الحسن .منها
 شخصاً موزعين بين الذكور واإلناث من ابناء المخيم في مشاريع وورش 1375لـ» كفاف يومنا«نوع 

  . "شغيلهم كل في مهنته واختصاصهعمل مختلفة، وت
15/6/2009الحياة،   

 
  االحتاللبإجراء فحص طبي شامل لألسرى في سجون يطالب " مركز حقوقي" .43

ية بـاجراء   سـرائيل طالب مركز فلسطيني مهتم بقضايا االسرى في الـسجون اإل         : اشرف الهور  - غزة
هـذه  'واكد المركـز ان     .ونفحوصات طبية شاملة لالسرى، في اعقاب تفشي امراض خطيرة في السج          

المطالبة جاءت بسبب اكتشاف امراض خطيرة في صفوف األسرى، لو تمت متابعتها من البدايـة لمـا                 
 لم تقم منذ انشائها للسجون بـاجراء اي مـن هـذه             إسرائيلوذكر ان    .'كانت نتيجتها استشهاد عدد منهم    

  .الفحوص الطبية لالسرى الفلسطينيين
15/6/2009القدس العربي،   
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   فتحي يكنالداعية تنعى "رابطة علماء فلسطين" .44
نسخة عنه، أمـس، فقيـد األمتـين العربيـة          " فلسطين"في بيان وصل     نعت رابطة علماء فلسطين    :غزة

واإلسالمية، الشيخ الداعية الدكتور المفكر فتحي يكن الذي قضى نحبه أول من أمس في لبنان، بعد عمر                 
  . تربيةحافل بالدعوة إلى اهللا تعالى وال

15/6/2009صحيفة فلسطين،   
  

  األراضيوزارة الزراعة في غزة تنهي مشروع تسوية  .45
 مشروع تسوية أنهت أنها أمسعلنت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة  أ: اشرف الهور- غزة 

وبحسب  ).الرصاص المصبوب( في القطاع خالل حرب "إسرائيل" الزراعية التي دمرتها األراضي
 3000 كان منحة من الحكومة المقالة، تم خالله تسوية نحو األراضيتنفيذ مشروع تسوية الوزارة فان 

 إزالةوقالت انه خالل المشروع تمت  . مزارعا650ًدونم في مناطق القطاع المختلفة، تعود ملكيتها لـ
 هذا وقال منير سرداح المسؤول عن. إليهاالركام عن عشرات اآلبار المدمرة وتأهيل الطرق المؤدية 

 قذائف طائرات أحدثتها حفرة كبيرة 40 من أكثرالمشروع انه تم تنفيذه على مراحل، تم خاللها ردم 
وذكرت الوزارة انه تم توزيع مبلغ مليون دوالر على المزارعين . ، في منطقة الشمال ورفحF16الـ

 ."أوليةمرحلة "المتضررين من الحرب كـ
  15/6/2009القدس العربي، 

  
  يسرائيل اإل- الفلسطيني الب بمقترح إلنهاء الصراعأبو الغيط يط .46

ي، سرائيل اإل- طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمقترح ينهي الصراع الفلسطيني : القاهرة
على أن يتناول عناصر المشكلة كافة، ووصف أبو الغيط، عقب استقبال الرئيس حسني مبارك لخافيير 

مفيدة وبناءة للغاية "سات الخارجية لالتحاد األوروبي، المشاورات بأنها سوالنا، المنسق األعلى للسيا
وتطرقت إلى جهود السالم وزيارة الرئيس باراك أوباما للقاهرة وخطابه للعالم اإلسالمي، وكذلك خطاب 

ط، ي بنيامين نتانياهو، وتحليل عام لالنتخابات اللبنانية والوضع في الشرق األوسسرائيلرئيس الوزراء اإل
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مع سوالنا، إن ". وأيضاً انتخابات إيران والملف النووي اإليراني

نهاية الطريق وليس خريطة "الموقف األوروبي يلتقي بشكل كبير مع الرؤية المصرية، مؤكداً الحاجة إلى 
مشكلة ويبدأ الطرفان المطلوب هو مقترح يتم التزامه ويتناول كل عناصر ال: "وأضاف. طريق فقط؟

اللجنة الرباعية الدولية أو ) من خالل(ي والفلسطيني في التفاوض في شأنه برعاية دولية، إما سرائيلاإل
وكل ما يتعلق بالمتابعة ألنه من غير المتصور أن نترك الجانبين )... دولي(الرباعية الموسعة أو مؤتمر 

  ". عاماً مضت20 أو 10رعاية، وإال سنعود إلى ي يتفاوضان من دون هذه السرائيلالفلسطيني واإل
  15/6/2009الحياة، 

  
  يون أوغاد ودولتهم سرطانيةسرائيلاإل: قيادي مصري .47

خالل " إسرائيل"شن عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم في مصر هجوماً شديداً على : رويترز
  ".دولة سرطانية"ها بأنها مناقشة في لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب التي يرأسها ووصف

 دولة إسرائيل"وقال مصطفى الفقي الذي عمل لسنوات مديرا لمكتب الرئيس حسني مبارك للمعلومات 
  ".سرطانية استيطانية توسعية عدوانية

بأي شيء وال يهمهم الرأي العام سواء العربي أو ) يبالون(أوغاد وال يتأثرون "يين سرائيلوأضاف إن اإل
  ". ما زالت لها أطماع في سيناءإسرائيل"ا الى أن ، الفت"العالمي
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ي عن مشاركة مصر في حصار الفلسطينيين في إسرائيلوكانت اللجنة تناقش ما قال عضو إنه ادعاء 
  . قطاع غزة

  15/6/2009الخليج، 
  

  ية إلى العربيةإسرائيلالقاهرة تنفي ترجمة كتب  .48
لوزارة الثقافة في مصر، الدكتور جابر عصفور ما نفى رئيس المركز القومي للترجمة، التابع : القاهرة

أوردته وكالة األنباء الفرنسية من أن المركز يعتزم التعاقد مع إحدى دور النشر األوروبية لترجمة 
  .يين عاموس عوز وديفيد جروسمان، إلى العربيةسرائيلمؤلفات للكاتبين اإل

  15/6/2009الراي، الكويت، 
  

  للقدس عاصمة الثقافة العربيةطابع بريد عربي موحد داعم  .49
أعلنت الجامعة العربية عن قرب إصدار طابع بريد : هارون  من محمد عمرو ومصطفى أبو-القاهرة 

عربي موحد داعم للقدس، مشيدة في الوقت نفسه بقيام دولة قطر بإصدار طابع بريد خاص بغزة بعنوان 
  .عب فلسطين، تعبيراً عن التضامن القطري مع أبناء ش"قطر تبكي غزة"

  15/6/2009الراي، الكويت، 
  

  سفير ليبيا في روما ينفي وجود وساطة إيطالية بين طرابلس وتل أبيب .50
نفى السفير الليبي في روما حافظ قدور أن تكون إيطاليا قد طلبت من ليبيا :  خالد محمود-القاهرة 

زيارة الزعيم الليبي معمر القذافي ، واصفاً أن "إسرائيل"السماح لها للقيام بوساطة لتطبيع العالقات مع 
وأضاف قدور في اتصال هاتفي مع الشرق . لروما كسرت ما وصفه بالجليد في عالقاتها مع طرابلس

لم يطرح ال قبل ) الوساطة اإليطالية بين طرابلس وتل أبيب(بالنسبة لليبيا هذا الموضوع : "األوسط
ون نحو أفريقيا واقترحنا حل الصراع العربي نحن متجه. الزيارة وال أثناءها ونحن لسنا مستعدين

وقالت وكالة األنباء الليبية إن وفد اليهود الليبيين في ". هذا هو موقفنا.. ي في الكتاب األبيضسرائيلاإل
وأوضح السفير الليبي، أن الوفد الذي اجتمع مع  .إيطاليا قد عبر عن سعادته بزيارة القذافي إلى روما

التقينا : "وقال. 1967حزيران / إليطاليين الذين طرودا من ليبيا إبان حرب يونيوالقذافي يمثل اليهود ا
ببعض اليهود سمع األخ العقيد منهم وعلق وقال ليس لدينا معهم أي مشكلة والثورة الليبية ليست مسؤولة 

 ، في إشارة إلى مقترح القذافي القاضي"عن ما حدث لهم وما ورد في الكتاب األبيض ينطبق عليهم
 ".إسراطين"يين تحمل اسم سرائيلبإنشاء دولة واحدة للفلسطينيين واإل

  15/6/2009الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"أوباما ونتنياهو في مسار مواجهة ومستوطنات القدس ستبقى تحت سيطرة : كارتر .51
ـ     ،ب، في القدس المحتلة   . ف. نقال عن وكالة أ     15/6/2009 الحياة،   أفادت سابق  أن الرئيس األميركي ال

تتجه مباشرة الى مواجهة    " إسرائيل"في تصريح  نشر، امس، ان       »هآرتس«جيمي كارتر صرح لصحيفة     
. مع حليفها الرئيسي الواليات المتحدة، في شأن قضية االستيطان في الضفة الغربية ما لم تضع لها حـداً                 

ع الواليات المتحدة في    م» تصادم مباشر «تتجه نحو   "  إسرائيل"ورداً على سؤال للصحيفة عما اذا كانت        
واضاف ان المستوطنات في الضفة     . »نعم«: هذا الموضوع ما لم تستجب للمطالب االميركية، قال كارتر        

غير شرعية  «الغربية هي العقبة الرئيسية على طريق عملية السالم في الشرق االوسط، مشددا على انها               
، في اشارة الى الحل القائم على دولتين        »ستوطناتالدولتين ال يقارن بالم   «وتابع ان مبدأ    . »وعقبة للسالم 

  .ي بنيامين نتانياهوسرائيلية وفلسطينية الذي يرفضه رئيس الوزراء اإلإسرائيل
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على قطاع غزة الخاضع لـسيطرة      "  إسرائيل"كما دعا كارتر نتانياهو الى تخفيف الحصار الذي تفرضه          
املة السيئة للناس في غزة الذين يموتون حقـا         اخطر شيء بالنسبة الي هو المع     «حركة حماس، وقال ان     

انهم يعاملون على انهم همج، وتخفيـف       «: واضاف. »من الجوع وليس لديهم اي امل في الوقت الراهن        
  .يسرائيلاإل» معاناتهم ببعض االجراءات سيكون على ما اعتقد أهم ما يمكن ان يفعله رئيس الوزراء

سلها في القدس المحتلة، رامي منصور، قول كارتر انـه           نقال عن مرا    15/6/2009 الدستور،   ونشرت
". قناعة تامة بأن الرئيس أوباما لن يتراجع عن موقفه من حل الدولتين لشعبين وتجميد اإلسـتيطان               "على  

إلتزام أوباما للسالم والعدالة نـابع  "إن "  إسرائيل"ـأمس خالل زيارته ل   " هآرتس"وصرح كارتر لصحيفة    
ا والتأييد القوي له في الواليات المتحدة ، فيهود اميركا ال يحبون رؤيـة رئـيس                من كونه مسيحيا مؤمن   

وعن ". يينسرائيل في خالف مع الرئيس االميركي ، وهكذا الحال لدى عدد كبير من اإل             "إسرائيل"وزراء  
ة والعرب ، قال كارتر إنه لو كان بمقدروه لحـول مبـادر           "  إسرائيل"تصوره لتسوية دائمة وشاملة بين      

وقال كارتر إنه ال مناص من تقسيم المدينة بحيث         . السالم العربية إلى العمود الفقري لتسوية سالم شامل       
 فلـسطينية   -ية  إسـرائيل تكون األماكن المقدسة مفتوحة أمام كافة أتباع الديانات المختلفة فيما تقوم هيئة             

  . مشتركة إلدارة المدينة
ية الواقعة جنوب القدس تحت سـيطرة       سرائيلالمستوطنات اإل " ائماتبقى د "من جهة ثانية ، توقع كارتر ان        

وخالل زيارة نادرة الى مستوطنة نيفيه دانيال اليهودية في الضفة الغربية المحتلة في غـوش               ". إسرائيل"
يوما عن هذه المنطقة االستيطانية او ان تنقل الـى          "  إسرائيل"ال اتصور ان تتخلى     "عتسيون قال كارتر    

 1967جزء من المستوطنات القريبة مـن حـدود         "واضاف كارتر ان هذا القطاع      ". لفلسطينيةاالراضي ا 
  ".التي ستبقى هنا الى االبد

 نقال عن مراسلها في رام اهللا، والضفة الغربية، نيفيـه دانيـال              15/6/2009القدس العربي،   وأضافت  
وطني الضفة الغربيـة شـاوول      أن كارتر رد على احد المسؤولين عن مست       : أ.ب.ب، و د  . ف. ووكالة أ 

 والشعب الفلسطيني    إسرائيلآمل ان نرى في المستقبل اتفاقا بين         "غولدشتاين رئيس مجلس غوش عتسيو    
  ."الرساء السالم

  
  "إسرائيل"ـتحقيق السالم يبدد الهواجس األمنية ل: سوالنا .52

 الـرئيس خالل لقائـه    ياسات الخارجية لالتحاد األوروبي      المنسق األعلي للس   ،أكد خافيير سوالنا   :القاهرة
نرى أن األجواء الحالية إنما تحمل ريحاً نأمل في أن تكون طيبـة ومواتيـة               «:  حسني مبارك  المصري

، وأشار خصوصا إلى زيارة الرئيس األميركي للقاهرة وما         »تساعد على الوصول لتحقيق السالم المنشود     
ة، فضالً عما يبدو من تعاون بناء في هـذا الخـصوص بـين االتحـاد                تضمنه خطابه خالل هذه الزيار    

لنا عالقات قديمة   «:  سوالنا  وأضاف .اآلن» صلب«األوروبي والواليات المتحدة، وهو تعاون وصفه بأنه        
 وفي مجاالت مختلفة سياسية واقتصادية وغيرها، وهي عالقات ستستمر ويـستمر            إسرائيلومعروفة مع   

، لكن األمر بالنسبة الى استمرار هـذا الحـوار يتوقـف علـى شـكل المـسلك                  الحوار السياسي معها  
 مع موضوع   إسرائيلهذا األمر ال بد أن يتعلق أيضاً بمدى تجاوب          «: وعلق أبو الغيط قائالً   . »يسرائيلاإل

  .»وقف االستيطان
مر المهـم هـو     األ... سررت كثيراً من سماعي لهذه الكلمة التي انطلقت من القاهرة         «:  سوالنا كذلك قال 

 بأن أمنها سيكون مضموناً بشكل أكبر مع السالم، وهو ما اعتقـد أن الـرئيس                إسرائيلالعمل على إقناع    
ي بنيامين نتانياهو فـي     سرائيلأوباما أوضحه بجالء في خطابه، وأيضاً خالل لقائه مع رئيس الوزراء اإل           

  .»واشنطن
15/6/2009الحياة،   
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   "خطوة إلى األمام"ب نتنياهو طاخ: المتحدث باسم البيت األبيض .53
اعتبرت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما الخطاب الذي ألقاه مساء أمس رئـيس الـوزراء               : وكاالت

وقال المتحدث باسم البيت األبيض روبـرت غيـبس إن          ". خطوة إلى األمام  "ي بنيامين نتنياهو    سرائيلاإل
".  اليهوديـة وفلـسطين المـستقلة      " إسرائيل"دولة   "أوباما يرحب بالخطاب ويؤكد التزامه بحل الدولتين      

 وتنفيذ التطلعات   " إسرائيل"نعتقد أن هذا الحل يمكن أن يضمن، وينبغي أن يضمن، أمن            "وأضاف غيبس   
  ".الشرعية الفلسطينية بإقامة دولة قابلة للحياة

15/6/2009الجزيرة نت،   
  

  ميسمم السال" يسرائيلاالستيطان اإل: "رئيس بلدية باريس .54
في الـضفة   " يسرائيلاإل"ندد رئيس بلدية باريس االشتراكي برتران دوالنوي أمس باالستيطان          : ب.ف.أ

وقال دوالنوي خـالل مـؤتمر      . السالم" يسمم"الغربية المحتلة وخصوصاً في القدس الشرقية، معتبراً انه         
أ يضر بمصالح الشعبين    انه خط .. االستيطان يشكل سما في عملية السالم     "صحافي في القدس الشرقية إن      

، ورفض نزع الملكية عن منازل فلسطينيين في القدس الشرقية، معتبراً ان هذا             ""يسرائيلاإل"الفلسطيني و 
فـي  " إسـرائيل "للشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته وضمته        " يهدف الى الغاء الطابع العربي    "األمر  
الـى جانـب    " مستقلة وقابلة للحيـاة   "لة فلسطينية   وجدد دوالنوي تأييده إقامة دو    . 1967حزيران  / يونيو

  .، تكون عاصمتها القدس الشرقية"إسرائيل"
15/6/2009الخليج،   

  
   ماليين دوالر لتدريب أمن السلطة209 الكونجرس يخصص :"جيروزاليم بوست" .55

ـ  : سامر إسماعيل   الصهيونية أن الكونجرس األمريكي وافق الجمعة     ) جيروزاليم بوست (كشفت صحيفة ال
على مد خدمة الجنرال األمريكي كيث دايتون المسئول عن تدريب أجهزة أمن السلطة الفلـسطينية فـي                 

 ماليين دوالر كدعم مالي     209الضفة الغربية المحتلة لمدة عامين كاملين، مع الموافقة على إرسال مبلغ            
 محمود عبـاس، والـذين      طلبه دايتون لتدريب عناصر أمن السلطة التابعة لرئيس السلطة المنتهية واليته          

  .يجري تدريبهم حاليا على األراضي األردنية
13/6/2009إخوان أون ال ين،   

  
  ننسق مع اإلخوان في مصر ون الداخلية لمصر والؤنتدخل في الش ال: خالد مشعل .56

 للقاهرة التي استغرقت ما يقرب من األخيرةفي أثناء زيارته :  اشرف أبو الهول- العزب الطيب الطاهر
 - حماس-  اإلسالميةحركة المقاومة بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل' األهرام'  التقي،ربعين ساعةاال

الذي أجاب علي كثير من التساؤالت حول الحوار الوطني الفلسطيني الذي دخل مرحلة حرجة بعد 
 باراك ألمريكيا الرئيس إلدارة والموقف المغاير ، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربيةاألخيرةالتطورات 

 إجاباتوهنا حصيلة . اوباما تجاه القضية الفلسطينية علي وجه العموم وتجاه حماس علي نحو خاص
  :مشعل

  
هل تم التوصل الي نتائح محددة خالل اللقاء الذي اجراه وفد حركة حماس برئاستك مع الوزير * 

, ي االسير شاليطسرائيللف الجندي اإلوم, عمرسليمان يوم الثالثاء الماضي فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية
  وما تضمنه خطاب اوباما؟

وتركز اللقاء علي ملف المصالحة الوطنية والمتغيرات في , لم يتم البحث مطلقا في ملف الجندي شاليط{ 
المشهد االقليمي والدولي السيما مع قدوم ادارة اوباما واللغة التي تتبناها هذه االدارة بيد ان االمر في 
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اما فيما يتصل .  الي فحص واختبار لرصد تغيير حقيقي في السياسات االمريكية تجاه المنطقةحاجة
في الضفة الغربية ' البشعة' بالمصالحة الوطنية فقد تحدثنا عن العقبة التي تتمثل في الممارسات االمنية

 علي تجاوز وقد ابدي الوزير سليمان اهتمامه وحرصه. والتي تستهدف المقاومة عامة وحماس خاصة
  .هذا الوضع اليجاد تغيير حقيقي ونأمل ان يحقق اختراقا جوهريا

  
وهناك ثمة عقبات تفجرت مع جوالت الحوار الوطني التي , لكن هذه العقبة التي تشير اليها مستحدثة* 

  بدأت في القاهرة منذ فبراير الماضي ؟
نوفمبر الماضي قبيل العدوان هي ليست عقبة مستحدثة فبسببها تعطل الحوار الوطني في شهر { 
وهي في تقديرنا العقبة االكبر اما فيما يتعلق بالعقبات االخري فقد تم خالل االشهر , ي علي غزةسرائيلاإل

  .المنصرمة تذليل الكثير منها
  

ثمة من يري ان دعوتك إلي القاهرة في هذا التوقيت جاءت بعد حسم الكثير من النقاط فهل نفهم مما * 
  خالفات ما زالت قائمة؟سبق ان ال

لكننا , وقد تجاوبنا مع أطروحاتهم, االخوة في مصر كانوا يرغبون في التفاهم علي مجمل االمور{ 
وبصراحة ليست ثمة ازمة . سلطنا الضوء علي االوضاع االمنية في الضفة الغربية ووجدنا تفهما كبيرا

 الرئيس محمود عباس وحكومة سليمان مع مصر أو حتي مع فتح وانما هي مع السلطة الوطنية برئاسة
  .فياض وممارساتها االمنية في الضفة

  
الي اي مدي يمكن الحديث عن امكانية التوصل الي اتفاق بشأن المصالحة الوطنية في الموعد الذي * 

  حددته مصر في السابع من شهر يوليو المقبل اذا تم احتواء المشكلة االمنية في الضفة؟
زال هذه العقبة فلن يتبقي شئ يحول دون القدوم إلي القاهرة إلنجاز بقية الملفات التي بالتأكيد عندما ت{ 

  .مازالت عالقة وبالتالي نصبح جاهزين للتوقيع
  

  لماذا التبادر حماس باطالق سراح المعتقلين لديها من فتح؟* 
د كان يأتي من السلطة ولكن الر, لقد قمنا بإتخاذ خطوات عديدة في هذا الشأن خالل العامين السابقين{ 

وقد أبلغت في هذا . في الضفة الغربية متمثال في المزيد من التصعيد األمني تجاه قيادات وكوادر حماس
السياق الوزير عمر سليمان إستعدادنا للقاء الرئيس ابو مازن بالقاهرة لبحث هذا األمر وانهائه اذا ما 

  .أبدت السلطة استعدادا مماثال
  

ك الصحفي بجامعة الدول العربية ان حماس لن تقف عقبة أمام أي حل فهل بوسع ذكرت في مؤتمر* 
  حماس قبول حل الدولتين؟

مايعنيني هو الحديث عن الدولة الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش نصفه تحت { 
 الذي مازال يمثل واليعنيني الطرف اآلخر, االحتالل بينما يواجه نصفه اآلخر معاناة المنافي والشتات

كما أن الحديث عن حل الدولتين ينطوي علي خطورة تشكل مدخال للحديث , بالنسبة لنا العدو المغتصب
  .إسرائيلعن يهودية دولة 

  
  هل تم بحث الملفات المتعلقة بفك الحصار عن غزة وفتح المعابر وإعادة اإلعمار؟* 
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تنا مع الوزير سليمان الن هذه ملفات ذات طابع بالطبع كانت هذه الملفات محورا اساسيا في مناقشا{ 
وقد ابلغنا االشقاء في مصر بأهمية , انساني بالدرجة االولي وتتعلق بالحاجات االساسية للشعب الفسطيني

  .اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن وقد وعدونا خيرا
  

 حماس التتورع عن ذكرت أنه التوجد ازمة بين مصر وحماس وفي الوقت نفسه هناك اجنحة داخل* 
  ماهي نظرتك لهذه المسألة ؟, توجيه انتقادات حادة للسياسة المصرية

كما أن ذلك اليعني بالضرورة , عندما قلت انه ليس هناك ازمة بين مصر وحماس كنت محددا ودقيقا{ 
والحوار وهناك أمور قابلة للمعالجة واالحتواء عبر االتصال المباشر , ان هناك تطابقا في وجهات النظر

أما . إسرائيلوليس عبر خلق ازمات او صراع ووفقا لمنظورنا في حماس فان صراعنا الوحيد هو مع 
فيما يتعلق باألصوات التي تظهر بين الحين واآلخر والتي توجه االنتقادات لبعض المواقف المصرية 

  .فذلك ناتج عن الشعور بالمعاناة القاسية
   االخوان المسلمين في مصر ؟حماس متهمة بانها تنسق مع جماعة* 
  
بغض النظر عما تسوقه بعض وسائل االعالم فان احدا من المسئولين المصريين لم يوجه اتهاما { 

وكثيرا مااكدت ان موضوع االخوان المسلمين في مصر , لحماس بهذا الشأن النه غير صحيح باالساس
  .شأن داخلي العالقة لحماس به بالمرة

  
ن داخل حركة حماس اتهم مصر وكانها تتأمر علي الشعب الفلسطيني بقطاع لكن البعض بخاصة م* 

ية علي خلفية اغالق معبر رفح بينما كان موقف القاهرة يرمي الي الحيلولة سرائيلغزة خالل الحرب اإل
  ية الكاملة علي غزة؟سرائيلدون هجرة الفلسطينين من القطاع حتي ال تتهيأ االسباب للهيمنة اإل

لفت النظر هنا الي مسألة الهجرة بالنسبة لشعبنا في غزة ليست واردة علي االطالق وحين تم اود ان ا{ 
لقد , فتح معبر رفح في اثناء الحرب االخيرة عاد العالقون علي الجانب المصري من الحدود الي القطاع

باقيا في طوي الفلسطيني صفحة الهجرة وهو مستعد للعيش تحت الدمار ومواجهة اسوأ الظروف مادام 
  .وطنه

وبصرف النظر عما صورته وسائل االعالم فان حماس ال تتحدث بهذه اللغة ال عن مصر وال عن اي 
لكن , طرف عربي اخر وهنا يتعين محاسبة حماس علي ما يقوله خطابها الرسمي ال مايقوله االعالم

  .م بالتقصير العربيبالشك كانت هناك حالةغضب لدي الشعب الفلسطيني وكان هناك شعور فلسطيني عا
  

بالرغم من ذلك فان هناك من اشار الي وجود قطيعة بين القاهرة وحركة حماس في أعقاب الحرب * 
  ية االخيرة علي غزة فهل تشكل زيارتك االخيرة لمصر نهاية لهذه القطيعة ؟سرائيلاإل
ن الجانبين والشك ان الشك ان زيارات وفود الحركة في الفترة الماضية اسهمت في تنقية االجواء بي{ 

زيارتي االخيرة وما عكسته من اهتمام سياسي واعالمي مصري سيكون لها تأثيرها االيجابي علي مسار 
  .العالقات في المرحلة القادمة باتجاه اعادة الدفء والتفاهم الكامل

  
من قوي كيف قرأت نتائج االنتخابات االخيرة في لبنان والتي اسفرت عن تراجع حزب اهللا وغيره * 

  المعارضة وهل تخشي حماس من نتائج مماثلة تطالها في االنتخابات التشريعية القادمة ؟
لدينا قناعة في حركة حماس باهمية االحتكام الي صناديق االقتراع وقواعد اللعبة االنتخابية ونقبل { 

ونحن ال نخشي من هذه بنتائجها ونحتكم الي رأي الشارع الفلسطيني عبر نتائج صناديق االقتراع النزيهة 
النتائج سواء اكانت لنا او علينا وعلينا ان ننظر الي كل حالة وفقا للظروف والمعطيات المحيطة بها 
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فالحالة الفلسطينية تختلف تماما عن الحالة اللبنانية المرتبطة بتعقيداتها الداخلية وتقسيماتها الطائفية 
  .الملتبسة

  15/6/2009األهرام، 
  

  ماس في الضفة الغربيةحرب استئصال ح .57
  ياسر الزعاترة 

 وبالطبع عبر القول إن حركة فـتح        ، مجرد العنوان  ،فلنتوقف ابتداء عند رد بعضهم المتوقع على العنوان       
 أكانـت   ، وهو قول ال تؤيده الوقـائع علـى األرض         ،تتعرض لحرب من طرف حكومة حماس في غزة       
 ،)مخاوف األمن وإثارة االضطرابات   (الهواجس األمنية   متعلقة باالعتقاالت المحدودة التي تتم على قاعدة        

 األمر الذي له صـلة بمخـاوف التعـاون مـع            ،أم كانت متعلقة بما جرى إبان الحرب على قطاع غزة         
 مع أننا ال نبرر هنا أية أخطاء ونطالب حكومة غزة أن            ،يين وليس باستهداف مباشر لحركة فتح     سرائيلاإل

  .أي مساس بالحريات وحقوق اإلنسانتكون أكثر انتباها وحذرا حيال 
 ففي ذلك ما    ، وال يعتقل أي من عناصرها     ،عندما تمتلك كتائب األقصى التابعة لفتح في قطاع غزة سالحا         

  . وأن المسألة ال تعدو أن تكون تضييقا ال أكثر،يؤكد أن الحرب على الحركة ليست قائمة
ا كانت بعض المحطات الفضائية ال تعكس        وإذ ،ما يحدث في الضفة ضد حركة حماس أمر مختلف تماما         

 فإن شمس الحقيقة ال     ، أو ألنهم يعانون عقد الخوف من قوم إذا هددوا نفذوا          ،الحقيقة بسبب ميول مراسليها   
  .يغطيها غربال التعتيم مهما كانت أدواته

 العـام    والتي وجد بعضها قبل تأسيس الحركة نهاية       ،بعد االنتهاء من عشرات المؤسسات التابعة لحماس      
 ، بـدءا بالرجـال  ،)تصفية المتمردين هي عنوان المرحلة األخيـرة  ( انتقل األمر إلى التنكيل بالبشر       ،87

 حيث تابعنا خالل األسابيع األخيرة موجة اعتقاالت واستدعاءات غيـر مـسبوقة لعـدد               ،وانتهاء بالنساء 
ما يالحق يوميا رموز المجتمـع       بين ، وأكثرهن من أمهات المجاهدين والشهداء وأخواتهم وزوجاتهم       ،منهن

 ومنهم أعداد كبيرة من األسرى المحررين الذي أمضى بعضهم سنوات طويلة في             ،الفلسطيني في الضفة  
  . فيما اعتقل بعضهم بعد ساعات أو أيام من خروجه من السجن الصهيوني،سجون االحتالل

ذج صارخ للقمع الـذي ال تحكمـه         نمو ، أحد شيوخ نابلس المعروفين    ،عائلة الشيخ المجاهد ماهر الخراز    
 بينمـا يقبـع طـاهر       ، فالشيخ السبعيني وابناؤه سعد وعروة يقبعون في سجون االحتالل         ،خطوط حمراء 

  . وزوج شقيقتهم كمال الرطروط، نعم والدتهم،وأسيد وزيد في سجون السلطة مع والدتهم
 بعضها لذات الشخص    ،ف حالة  أل 15خالل عامين بلغت حاالت االختطاف واالعتقال واالستدعاء حوالي         

 والنتيجة أننا إزاء حرب استئصال حقيقية لحركة مجاهدة         ،)يفرج عنه ثم يعاد اعتقاله بعد وقت ال يطول        (
  . ال في حجمها وال في تجاوزها لكل األعراف في المجتمع الفلسطيني،لم يسبق لها مثيل

 معطوفا على قدر من     ،ريطة الطريق وفي سياق حجب حقيقة ما يجري كجزء من تنفيذ البند األول من خ            
 يقال إن الهدف هو الحيلولة دون تكرار ما         ، بل والضغط واالبتزاز خالل حوار المصالحة      ،الثأر السياسي 

 ، ألن الضفة تحت االحـتالل الـصهيوني الكامـل         ، وهو قول ال صلة له بالحقيقة      ،جرى في قطاع غزة   
 مع حشد تأييد مـا تيـسر مـن    ، إلسكات الناس   وما يقال هو محاولة    ،وليست نصف محررة مثل القطاع    

  . تلك التي لم يعد بيدها من السلطة إال القليل بعد أن أصبح ملف المال واألمن بيد آخرين،حركة فتح
 وهو فلسطيني يعمل شرطيا فـي خدمـة مـن           ،التي يقودها الجنرال دايتون   " الفلسطيني الجديد "إنها لعبة   

 خالفا لعناصر   ، لم يسبق له النضال ولم ينتسب ألي فصيل        ،يسمونهكما  " شرطي مهني . "يدفعون له راتبه  
 والذين كان كثير منهم من ذوي اإلرث النضالي الذين ما لبث أن شاركوا فـي                ،األجهزة األمنية السابقين  

  . فكان من بينهم عدد كبير من الشهداء واألسرى،انتفاضة األقصى
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 وذلك حتى يفقد اإلحساس وخـط       ،ن يطاردهم االحتالل  وصل حد قتل المجاهدين الذي    " الفلسطيني الجديد "
 وقد حاول المحتلـون ذلـك       ، لكن حرب االستئصال هذه لن تؤدي إلى النتيجة التي يريدها القوم           ،الرجعة
 وعموما فإن الحركات الكبيرة المتجذرة في وعي شعبها فكريا واجتماعيا وسياسيا ليـست قابلـة                ،ففشلوا

 فكيف حين تكون من ذلك اللون الذي قـدم اآلالف مـن خيـرة الـشهداء                 ،لالقتالع ما دام دورها قائما    
باهللا عليكم لو سألنا أي طفل فلسطيني عمن يحفظ من أسماء األبطال الشهداء؟ كم نـسبة مـن                  . واألسرى

  .سيكونون منهم من أبناء وقادة هذه الحركة المباركة؟،
 بحسم الصراع داخل فتح لـصالح الـداعين          بل ،بقي القول إنها معضلة للقضية برمتها ال تحل بالحوار        

  . وليس حزب سلطة تحت االحتالل،لبقائها حركة تحرر
  15/6/2009الدستور، 

  
  صفعات نتنياهو .58

  عبد الباري عطوان
قدم بنيامين نتنياهو هدية قيمة الى العرب، والفلسطينيين منهم على وجه الخصوص، عندما اعاد التأكيـد                

 ايديولوجيته العنصرية المتطرفة، ومنظوره للسالم والتعايش، وأولويـات         في خطابه الذي القاه أمس على     
  .حكومته في المرحلة المقبلة

نتنياهو وضع السالم في المرتبة الثالثة بعد التهديد االيراني، واألزمة االقتصادية، وطالب الدول العربيـة        
 لخلـق آالف الوظـائف      إسرائيل بالتطبيع الفوري، واستثمار اموالهم في مشاريع سياحية واقتصادية في        

  .يين وبعض العربسرائيللإل
فالسالم الذي يريده نتنياهو يجب ان يأتي بعد انهاء الملف النووي االيراني، وتحسين ظروف الفلسطينيين               

  .ي القائم حالياًسرائيلالمعيشية في اطار االحتالل اإل
 واحداً عن خريطة الطريق، وشدد علـى ان         لم يتطرق مطلقاً الى مبادرة السالم العربية، ولم ينطق حرفاً         

، وقـضية   إسرائيلجميع قضايا الوضع النهائي ليست موضع بحث، فالقدس المحتلة عاصمة ابدية لدولة             
الالجئين يجب ان تحل خارج حدود هذه الدولة، اما المستوطنات فهي بقرة مقدسـة ال يجـب ان تمـس                    

  .يجب ان تتوسع وتزدهرباعتبارها حقاً مشروعاً للشعب اليهودي، ولهذا 
 دولة يهودية اوالً، ثم بعـد       إسرائيلرسالة نتنياهو الى الفلسطينيين واضحة، تقول ان عليهم ان يعترفوا ب          

في اطار هذه الدولة اليهودية، وال مانع مـن اطـالق           ' باندوستانات'ذلك يمكن ان يسمح لهم بالعيش في        
لسيادة ومعدومة الحدود، ودون ان تكون لها اي سـيطرة          منزوعة ا ' الباندوستانات'تسمية الدولة على هذه     

  .ولو شكلية على االرض واألمن واألجواء والبحر والحدود بطبيعة الحال
 دولة يهودية الذي يصر عليه نتنياهو، وورد في خطابه اكثر من عشر مرات علـى                إسرائيلاالعتراف ب 

الجليل والمثلث والنقب والقدس، واعتبار     األقل، يعني طرد مليون ومئتي الف عربي، مسلم ومسيحي، من           
في هذه الدولة، ويجب ان يوطنوا في الدول العربية مثلما جرى توطين اليهود العرب في               ' الجئين'هؤالء  
  .إسرائيل

مثلما جرهم ايهود اولمـرت     ' المصيدة'نتنياهو يريد جر العرب والمفاوضين الفلسطينيين بالذات الى هذه          
  .، التي هي مقدمة اساسية لتبادل الكتل السكانية'تبادل االراضي'قل خطورة وهي الى مصيدة اخرى ال ت

، وليس الرد االمريكي على مثل هذا الخطاب، وما ورد فيه مـن مبـادئ               'الرد العربي 'السؤال هو حول    
ايديولوجية عنصرية، جرى طرحها بطريقة متعالية متعجرفة، تنضح غروراً واحتقاراً لكـل االطـراف              

  . استثناءدون اي
ونقصد بالرد العربي، هو ذلك المتعلق بمبادرة السالم العربية، التي لم يتطرق اليها نتنياهو مطلقاً، ومـا                 
اذا كانت ستظل على الطاولة ام سيتم سحبها، بعد ان قالت القمة العربية االقتصادية االخيرة في الكويـت                  
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يكن الوقت مالئماً اآلن لسحبها فمتـى إذن هـو          بأنها لن تظل موضوعة على الطاولة الى االبد، فإذا لم           
  الوقت المالئم؟

ولعل رد السلطة الفلسطينية في رام اهللا هو الرد االهم والذي يجب ان يكون متقدماً على كل مـا عـداه،                     
فهذه السلطة يجب ان تأخذ موقفاً قوياً، يشجع الدول العربية على االقتداء بها، ويعبئ الشعب الفلـسطيني                 

  .جديدة عمادها المقاومة بأشكالها كافةلمرحلة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، واستبدلها بسالم اقتصادي تحت مظلة االحـتالل، وفـي            ' خرافة'نتنياهو انهى   

ظل عمليات استيطانية متواصلة ستلتهم ما تبقى من االرض، فما هي فائدة بقـاء الـسلطة، واسـتمرار                  
، وشن غارات لتصفية المقاتلين من عناصر تنظيمـات المقاومـة        تنسيقها االمني مع االحتالل ضد شعبها     

  االخرى؟
نتنياهو حدد مهلة زمنية حتى نهاية هذا العام للمساعي التفاوضية النهاء عمليات تخـصيب اليورانيـوم                
االيرانية سليماً، فلماذا ال يعلن الرئيس محمود عباس بأنه سيحّل السلطة الفلـسطينية مـع نهايـة العـام                   

، وهي انتهاء مدة رئاسته الممدة، اذا لم يتوقف االستيطان وتلتزم حكومة نتنياهو بحـل الـدولتين                 الحالي
  وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منها في خريطة الطريق؟

وحتى تنتهي هذه المهلة ال بد من اعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، من خـالل وحـدة وطنيـة                    
  .حاليان باتا يقفان على أرضية مشتركة عمادها الفشلفالمشروعان الفلسطينيان ال. حقيقية

' الـسالم 'رهانات السلطة في رام اهللا على العملية السلمية، والمبادرة العربية، ثبتت سذاجتها عملياً، وبات           
  .رديفاً للتسول، تسول الرواتب، وتسول العطف الدولي، وتسول تفهم االدارات االمريكية

مقاومة ايضاً بدأت تتآكل تدريجياً، فقد باتت التهدئة مرتبطة بلقمة الخبز،           على ال ' حماس'ورهانات حركة   
وبقاء االوضاع الحالية المزرية على حالها، أو الحيلولة دون ازديادها سوءاً، فال أحد يتحدث عن اعـادة                 
 اإلعمار، وال مأساة المشردين المحاصرين، طالما ان هناك رغيف خبز يصل الى الجوعى، فهذا هو قمة               

  .المنى
هذا الوضع الفلسطيني المخجل هو الذي يشجع نتنياهو على التغول في شروطه التعجيزية التي رأيناهـا                
تتوارد في خطابه، ولهذا البد من السعي بسرعة للخروج منه، ووضع مشروع وطني جديد على أرضية                

يس فقط طرفا المعادلـة     المقاومة، تنخرط فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل والمهجر، ول           
  .الفلسطينية الحالية

بعد خطاب نتنياهو ال بد من مصالحة وطنية حقيقية، فمن المفترض ان تكون كل الخالفات قد ذابت فعالً                  
ال قوالً، وان نرى تحركاً فعلياً العادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية وطنيـة، مثلمـا                 

  .اماً السابقة الوسلو ومقامرتها الكارثيةكانت عليه طوال األربعين ع
الى دمشق لاللتقاء بفصائل المقاومـة      ' فتح'لماذا ال يذهب الرئيس عباس على رأس وفد كبير من حركة            

والجهاد االسالمي على وجه الخصوص، ويتحـاور مـع قياداتهـا حـول             ' حماس'الفلسطينية، وحركتي   
  البرنامج الفلسطيني الجديد؟

سطينيين الكف عن لوم اآلخرين، والتخلي عن منهج الشكوى واالستجداء، فقد مّل العالم             المطلوب من الفل  
هذه االساليب، وال بد ان يبدأوا هم بأنفسهم، والعودة الى تراثهم في المقاومـة، كـل حـسب قدراتـه،                    
وامكانياته، وظروفه، اما البحث عن االعذار للتقاعس فلن يؤدي اال الـى المزيـد مـن المـستوطنات                  

  .واالهانات وانفضاض التعاطفين العربي والعالمي
التي ادمنا تكرارها على مدى السنوات الماضية، والقـول ان          ' المجوجة'نخطئ كثيراً عندما نكرر العبارة      

الكرة اآلن في ملعبنا كفلسطينيين اوالً، وكعرب ثانيـاً،         .. الكرة اآلن في ملعب الرئيس اوباما وادارته، ال       
  .ك انما يغالط نفسه ويخدعها قبل ان يخدع اآلخرينومن يقول بغير ذل
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شكراً لنتنياهو الذي وضع النقاط على الحروب في خطابـه االخيـر، وهـو              : ختاماً، نقول وبأسف شديد   
الخطاب الذي من المفروض ان يحدث مفعول الصدمة، ويوقظ النائمين الغارقين في احالم اليقظة حـول                

  .ضية قدماً في مشروعها االستيطانينعيم السالم مع حكومات عنصرية ما
  15/6/2009القدس العربي، 

  
  منتهى الوحشية .59

 بثينة شعبان.د
كلما أوصل األلم قلبك حافة القهر، وظننت أن كل نقطة من دمائك مشبعة بقهر ال يمكن أن يضاف عليه                   

طنون يمكن  أي ظلم آخر، برهنت لك األحداث أن الهمجية يمكن أن تكون أشرس، وأن ما يرتكبه المستو               
لقد عايشنا المآسي اإلنـسانية     . أن يكون أكثر وحشية، بل تظهر حياله وحوش الغابة الكاسرة حمالً وديعاً           

الفظيعة للحرب على العراق، وسمعنا عما تسرب من مهانة وتعذيب ال يطاقان فـي غوانتانـامو وأبـو                  
عنقودية أرسلها بـوش هديـة      لنكتشف أن الدمى قنابل      2006غريب، كما سهرنا الليالي في حرب تموز        

وحشية وزعها أولمرت على جنوب لبنان، ثم عايشنا محرقـة أطفـال ونـساء غـزة عنـدما اسـتخدم         
يون القنابل الفوسفورية ضد المدنيين العزل، وعندما وضع جنودهم أطفال غزة فـوق دبابـاتهم               سرائيلاإل

ن الطفل الذي يخرج من منزلـه لجلـب   يون يتصيدوسرائيلليكونوا دروعاً بشرية، وعندما كان الجنود اإل     
الماء، ورأينا أن الطفل يستصرخ أباه وأمه كي يخرجا كي ال يقتله جنود االحتالل فقـط ليـرى والـده                    

لقد عايشنا كـّل    . ووالدته يقتالن أمام عينيه وحين يصرخ ثانية، لسبب مختلف هذه المرة، يقتل هو اآلخر             
صل أعلى منسوب له في دمائنا وأن أرواحنـا وصـلت حافـة             هذا واعتقدنا في لحظة قهر أن األلم قد و        

الشعور بالخزي والعار من العجز الدولي واإلنساني أمام ممارسات وحشية تنتهك كل القوانين واألخالق              
خلنا أن العنف اليهودي قد وصل ذروته ضد العرب وأن توحشهم قد بلغ             . واألعراف اإلنسانية المعروفة  

 وجه ذلك الطفل الفلسطيني وقد أجبره الصهاينة على أن يمسك بيديه فأساً وليهد              حده ومداه إلى أن رأيت    
يان مدججان بالسالح قربه يهددانه بالموت      إسرائيلمسكنه وغرفته وملجأه وبيته بيديه بينما يرابض جنديان         

 تخفـق   إن لم يحسن التنفيذ وعلى وجهيهما كّل مالمح العنصرية التي لم تر في ذلك الطفل وأهله بـشراً                 
قلوبهم بالحلم واألمل وتكاد تتوقف لهول المصاب على المستويات اإلنسانية واألخالقيـة واالجتماعيـة،              

اتخذت قـراراً   " يةسرائيلالمحكمة اإل "وسمعت خبراً لم أسمعه في حياتي ولم يكن ليخطر لي ببال وهو أن              
الم في القدس على هدم منـازلهم       يجبر العائالت الفلسطينية التي تقطن ما بين رأس شحادة وضاحية الس          

بأيديهم وتحمل كل عائلة كلفة الهدم بمبلغ خمسة عشر ألف دوالر وعليهم إخالء منازلهم وتنفيذ الهدم في                 
أي محكمة هذه حتى عصابات األس أس الهتلرية لـم تكـن بهـذه              . مدة ستة أشهر تنفيذاً لقرار المحكمة     

 الممنهجة القتالع العرب من أرضهم، خاصـة هـذه          يلإسرائوتأتي هذه الحملة ضمن سياسة      . الوحشية
 أن تفعل أكثر لتبرهن أنها أبشع نظـام عنـصري عرفـه             إسرائيلماذا يريد العالم من     . األيام في القدس  

 أن تفعل أكثـر مـع الـشعب الفلـسطيني           إسرائيلالتاريخ اإلنساني، بل وماذا تريد األنظمة العربية من         
  . تنازالت على مائدة المبادرة العربيةاألعزل قبل تقديم المزيد من ال

إن ما يعانيه عرب فلسطين من همجية اإلبادة منذ ستين عاماً من وحشية تصغر أمامه ما عانوه الـسكان                   
  . األصليون في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا

علـى هـدم   " لديمقراطيةواحة ا"كنت أراقب وجه ذلك الطفل الفلسطيني الذي أرغمته ما يسميه الغربيون            
منزله بيديه، وكان يتابعني بعينيه، يرمق الناس تارة، والجنود تارة والحجارة المقدسة لمنزله الذي بنـاه                

تذكرت وجه الطفل محمد الدرة وهو يختبئ ووالده وراء صخرة ويلف جسده الغض             . والداه بعرق جبينهم  
ل صوب، لقد جعلوا قلبه الفتي هدفاً لرصاصهم        يين يستهدفه من ك   سرائيلخلف والده ورصاص الجنود اإل    

المتوحش كي ال ينبض بحب فلسطين وال ينجب أطفاالً يهتفون لفلـسطين أو يعلّمـون أبنـاءهم جـذور                   
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عيون ذلك الطفل أعادت إلـى ضـميري        . مأساتهم والصمود إلى أن يعودوا جميعاً إلى أرضهم المقدسة        
 السفر معنا إلى بيتنا في المدينة بعد أن عجزا عـن إعالـة              منظر أعين والدي ووالدتي كلما طلبنا إليهما      

وهذه الدار لمن نتركها، لقد جمعت حجارتها على مدى أيام وأشهر وسنين وكان كل              : نفسيهما فتقول أمي  
في بنائها يستغرق ألف لبنة والتي جبلت ترابها ومياهها وتبنها بيـدي هـاتين، وأحيانـاً ولكثـرة                  " دور"

نفجر باكية حزناً على احتمال اضطرارها لترك تلك الدار التي شعرت دائما أنها تمثل              استذكارها التعب ت  
وحين سألت والدي كم يساوي هذا البيت، في محاولة مني          . قطعة من قلبها وروحها ال بل وتعلقها بالحياة       

ال يقـدر   : جـابني أ. نعم: بيتنا هذا الذي نسكنه؟ قلت له     : إلقناعه ببيعه واالنتقال معي إلى المدينة، سألني      
هكذا يتعلق اإلنسان بمنزله والذي تمثل كل حجرة من حجاره ذكرى عزيزة وكّل زاوية من زواياه                . بثمن

  . قصة أسرية تشكل ذلك الرباط المقدس من المحبة والحنان
وكما صرح مرة أحد المسؤولين األمريكيين من المحافظين الجدد بأن هدفهم من الحرب على العراق هو                

ية سرائيلالكبرياء العراقية فإن الهدف من هذه الممارسات الوحشية في النمط الجديد من الوحشية اإل             كسر  
التي ال تكف عن ابتكار المزيد من أساليب الحقد والعنصرية، هو كـسر ذلـك الربـاط المقـدس بـين                     

ون حافـة وحـشيتهم     يرفع. الفلسطيني ومنزله فال يحمل مفتاحه ليورثه ألوالده وال يترك مكاناً يحن إليه           
  . ضد الفلسطينيين كي يصيبوهم باإلحباط ويدفعوهم إلى الهجرة والقبول بخيار التوطين

ـ        مستخدمين أرق العبارات لدعوة    " إسرائيلانتقاد  "أمام كل هذه الوحشية يكتفي األوروبيون واألمريكيون ب
 إسرائيليطان بينما يصدر حكام      للتوقف عن االست   إسرائيل" يدعون" إليقاف سياسة هدم المنازل و     إسرائيل

 أمراً وحشياً مماثالً بهدم منازل العرب فـي القـدس           88الحاليون المعروفون بأنهم األشد تطرفاً وتشدداً       
وذلك عقب زيارة مبعوث السالم األمريكي جورج ميتشل الذي حرص على نفي أي تصريح لـه ضـد                  

إن واشنطن لن تدير ظهرهـا      "سطينيين بالقول   ية قبل وصوله إلى القدس، وعوض للفل      سرائيلالحكومة اإل 
، فلماذا إذن تدير ظهرها ألكبر معاناة إنسانية وأفظـع خـرق للقـانون              "لمساعي الفلسطينيين باالستقالل  

الدولي اإلنساني في القرن الواحد والعشرين؟ من سيجرؤ من قادة العالم على تسمية األشـياء بأسـمائها                 
 المأساة واإلجرام ثم يذهبون لمشاهدة أفالم عن هذه المعاناة التي تحـدث             اليوم، ال أن ينتظروا عقوداً من     

  !! اليوم والتي يجب أن يندى لها جبين البشرية
لقد ركزت كّل الصحف البريطانية على زيارة الرئيس أوباما إلى بويشنوالد ليكرس تقاليد تخليد ذكـرى                

ك، ووصفت زيارته هناك بأنها عاطفية وأنـه        المحرقة النازية حيث وضع وردة بيضاء وعانق ناجياً هنا        
والسؤال هو أوليس من مسؤولية قادة العالم اليوم إيقاف أبشع محرقة تجرى فعليـاً منـذ                . كرم الضحايا 

  . ستين عاماً أمام أعينهم ضد الفلسطينيين؟
مق معانـاة   إن عمق معاناة الفلسطينيين وتعدد وسائل وأساليب قمعهم وتعذيبهم واضطهادهم ترقى إلى أع            

في تاريخ البشرية خاصة أنها تحدث ووسائل االتصال اليوم ال تعفي أحداً من االطالع على واقـع مـا                   
يجرى، إال إذا كان ما يجرى للفلسطينيين ال يالمس مشاعر البشر، وال يعتبر من مآسي البـشر بـسبب                   

قتل األفارقة والمـسلمين وتبـرر   المشاعر العنصرية الدفينة في الثقافة الغربية والتي بررت في الماضي   
اليوم قتل وتعذيب األبرياء في فلسطين بعد ترويج القصص عن تخلّف أو تعصب أو اختالف بين هؤالء                 

يين الذين يدعون التحضر والديمقراطية ويصدرون أحكاماً لم تـصل وحـشية         سرائيلالبشر وبين القتلة اإل   
  ! ن يهدم أفراد العائلة منزلهم بأيديهمأ: طغاة مثل هتلر أو بول بوث حتى على تخيلها

ية مستمرة لقيام الدولة اليهودية على أنقاض حـضارة احتـضنت مهـد المـسيح،               سرائيلإن الوحشية اإل  
األسئلة اليوم تسأل مـا إذا كـان العـراق          . وصخرة المعراج، ودين التسامح والمحبة والعيش المشترك      

اماً وحبيباً للعراقيين كما ستكون فلسطين وكّل منـزل فيهـا           ومازال مهماً ولماذا؟ سيكون العراق دائماً ه      
وكّل ذرة تراب غالية جداً وحبيبة للفلسطينيين، حتى وهم يقاومون القمع، الناجين من المحرقة النازيـة،                
وسوف يطلع فجر في فلسطين تصبح هذه الوحشية العنصرية قصصاً تروى للسائحين كما تروي جزيرة               
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 نيلسون مانديال ورفاقه، وسأرسم وجه ذلك الطفل مع فأسه جمـيالً ومبتـسماً              روبن إيالند قصة صمود   
ومشرقاً وسعيداً في كّل حي من أحياء القدس وفلسطين، ولي يقين بانتصار العدالة بأنه لن يبقى حينئذ من                  
 هذه الوحشية البشعة سوى ذكرها السيئ والعار الذي تجلبه لمن خطط لها وعمل على تنفيذها كما جلبـت               

  .النازية عار المحرقة على ضمير الغربيين الذين سكتوا عن جرائمهم ضد الشعوب
  15/6/2009الشرق، قطر، 

  
  48 وفلسطيني "إسرائيل"المواجهة الحتمية بين  .60

  صالح النعامي
ي مؤخرا بالقراءة األولى مشروع قانونٍ يجرم كلَّ شخصٍ يرفُض إعالن الـوالء             سرائيلأجاز الكنيست اإل  

ية، وهو ما يمثُِّل خطوةً أخرى على طريق نَزعِ الـشرعية عـن             سرائيلللكيان الصهيوني من المواطنة اإل    
  .، حيث إن هؤالء الفلسطينيين هم الذين يرفضون مثل هذا اإلعالن48فلسطينيي 

 الثالثـة،   بعض المجالس البلدية والمحلية اليهودية لم تنتظر إقرار مشروعِ هذا القانون العنصري بالقراءة            
 شراء شُقَق سكنية، أو اإلقامةَ في هذه المدن، دون          48فقامتْ بإصدار مراسيم تَحظُر فيها على فلسطينيي        
ويأتي التشريع األخير في ظل طَفْرة من التشريعات        . أن تقوم الحكومة الصهيونية بالرَّد على هذا اإلجراء       

، "الصندوق القـومي    " التي لم يكن آخرها قرار ما يعرف بـ         ، و 48العنصرية الْموجَّهة ضد فلسطينيي     
  . أراضي تحت أي مسوغ48 بعدم بيعِ فلسطينيي إسرائيلالذي يشْرِف على إدارة األراضي في 

دول العدو  " وسبق للكنيست أن أقرَّ مشروع قانون يجرم كلَّ شَخْصٍ يزور دولةً من الدول التي تُعتَبر من                 
، والذين  48وقد فُسر القانون على أنه يأتي لقَطْعِ الطريق على الساسة والنُّوَّاب الذين يمثِّلُون فلسطينيي             ،  "

  .كثَّفُوا من زيارتهم لكلٍّ من سوريا ولبنان مَؤخَّرا
مَّته ي بِر سرائيلإن أخطر ما في األمر في هذه التشريعات العنصرية أنها تأتي في ظلِّ اندفاع المجتمع اإل               

نحو أتون تطرف وشوفينية مقيتة، والتي دلَّلَتْ على نفسها بشكٍل واضحٍ من خـالل نتـائج االنتخابـات                  
  .ية األخيرةسرائيلاإل

ولعلَّ أخطر قانونٍ عنصرِي من الْمتَوقَّع أن تُقْدم النخب السياسية الصهيونية على تشريعه في المـستقبل                
  . عمل الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالحهو المتعلِّقُ بمستقبل

ية حـول جـدوى     سرائيلومن المؤكد أن هناك جدلًا يدور داخَل المؤسسة الحاكمة، وفي أوساط النُّخَبِ اإل            
       ـرتَبعِ الشرعية القانونية عن عمل الحركة اإلسالمية عبر تمريرِ مشروعِ قـانونٍ فـي الكنيـست، تُعنَز

  .ة اإلسالمية غير قانونيةبِموجِبِه الحرك
والذي يعيق سنَّ هذا القانون حتى اآلن هو حقيقةُ وجود خالف عميق داخَل المستوى السياسي والمؤسسة                

  .األمنية والنُّخَب الْمثَقَّفة حول جدوى هذه الفكرة
توجَّب اتخاذها من   فبعض الساسة وكبار الجنراالت والباحثين والصحافيين يرون أن الخطوة األولى التي ي           

أجل مواجهة الحركة اإلسالمية بنَجاعة تتمثَُّل في إخراجها عن إطار القانون، ومنْعها من المشاركة فـي                
  .االنتخابات المحلية

أحد المتحمسين إلخراج الحركة اإلسالمية عن إطار القانون هو الجنرال المتقاعد إيهود ياتوم، الذي شَغََل               
    الشاباك  " رئيس قسم العمليات في جهاز المخابرات الداخلية        في السابق منصب "    أن تُطَاِلب جِنالذي يستَه

 بإخْراجِ الحركات اإلسالمية في البلدان العربية بِحجَّة أنها تُقَدم الدَّعم للمقاومة الفلـسطينية، فـي                إسرائيل
المية التي تُقَدم الدَّعم لحركة حماس التي       الوقت الذي تغض فيه تل أبيب الطَّرفَ عن وجود الحركة اإلس          

  . وحشيةً، مشَددا على الخطر الهائل الذي يكْمن في عمل الحركة اإلسالميةإسرائيلتُعتَبر أكثر أعداء 
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إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون هـو       "إن  : في حين يقول وزير األمن الداخلي السابق، عوزي لنداو        
  ال يتج ءزب     "زَُّأ من الحرب ضد اإلرهاب    ج ردجا أنه كان ياستغالُل األجواء التي سـادتْ      إسرائيل، معتبر 

  .في أعقاب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، من أجل إخراجِ الحركة اإلسالمية عن نطاق القانون
القانون تـأتي فـي     ومن األهمية بمكان اإلشارة هنا إلى أن المطالبة بإخراج الحركة اإلسالمية عن إطار              

 بشكل عام في    48إطار تعاظُمِ التوجهات الشعبية اليهودية المطالبة بِنَزعِ الشرعية عن مشاركة فلسطينيي            
  .االنتخابات التشريعية

. 48من اليهود يطالبون بنزع حق االنتخاب عن فلـسطينيي          % 40فحسب استطالع للرأي العام تبين أن       
راج الحركة اإلسالمية عن إطار القانون، يقول رئيس قسم األبحاث في           ومن أجل تسويغ تحمسه لفكرة إخ     
تعـاظُم شـأن الحركـة      " إن  : ية سابقًا، الجنرال عاموس غلبـوع     سرائيلشعبة االستخبارات العسكرية اإل   

ـ           48اإلسالمية يعبر عن رغبة فلسطيني       ن  في مواجهة الدولة ومَؤسَّساتها، وال يعبر بحال من األحول ع
إرادة في االندماج في المجتمع ومؤسسات الدولة، ويجب على الدولة ومؤسساتها المختلفة مواجهةُ التحدي              

، علـى  "الذي تُمثِّلُه هذه الحركة بكل الوسائل المتاحة لديها، فمن حقِّ النُّظُم الديمقراطية الدفاع عن نفسها              
  .حد زعمه

راج الحركة اإلسالمية عن إطار القانون سيعود كَسهمٍ مرتَـد إلـى            لكن في المقابل هناك من يرى أن إخ       
  . ذاتهاإسرائيلعنق 

ية باللغة العبرية النِّقَاب    سرائيلويشارك في هذا له الرأي أوساط عسكرية وسياسية، فقد كَشَفَت اإلذاعةُ اإل           
 2004ئيل شارون في مارس     ي األسبق أر  سرائيلعن أنه خالل مداوالت سرية أجراها رئيس الوزراء اإل        

حول مسألة إخراج الحركة اإلسالمية عن إطار القانون، اعترض قادةُ شعبة االسـتخبارات العـسكرية،               
على هذه الفكرة، على اعتبار أنَّ مثل هذا اإلجراء سـيدفَع الحركـةَ اإلسـالمية               " الشاباك  " وبعض قادة   

مؤسسات الدولة متابعتُها، إلى جانب أن مثل هـذه الخطـوة           للعمل السري بشكٍل يجعل من الصَّعبِ على        
، وقد يدفع الحركةَ لالنتقال للعمل العنيف ضد أهداف         48ستَُؤدي إلى تعاظُمِ شعبيتها في أوساط فلسطينيي        

  .الدولة
مية، وذلك  وهناك من يقترح بدلًا من ذلك التَّخَلُّص من التجمعات السكانية التي تضم مَؤيدي الحركة اإلسال              

المتطرفُ، الذي يقـوده وزيـر      "  بيتنا   إسرائيل" عبر طرح فكرة تبادِل األراضي التي ينَادي بها حزب          
  .ي أفيغدور ليبرمانسرائيلالخارجية اإل

وحسب هذا االقتراح الذي ورد في البرنامج السياسي واالنتخابي للحزبِ عشيَّةَ االنتخابات األخيرة، تقوم              
نازل عن السيادة على منطقة الْمثَلَّث التي تتواجد فيها معظم التجمعات السكانية التـي تَـضم                 بالت إسرائيل

              ،دي الحركة اإلسالمية، وتحاول السيطرةَ على هذه المناطق للدولة الفلسطينية العتيـدةَؤيبشكل أساسي م
وال ينْكـر  . سرائيلي الضفة الغربية إلفي حين يوافق الكيان الفلسطيني على ضم التجمعات االستيطانية ف       

ـ     من منطقة المثلث، يأتي ألن منطقة المثلث تَضم أكبـر تجمـعٍ             إسرائيل" تخليص"ليبرمان أن تحمسه ل
  .لمناصري الحركة اإلسالمية

قصارى القول؛ أن هناك أساسا لالفتراض أن المواجهة بين الكيان الصهيوني والحركة اإلسـالمية فـي                
  . باتت محتمة48لسطينيي صفوف ف

  13/6/2009اإلسالم اليوم، 
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