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يتقدم الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، والعاملون في المركز 
ى األمتين العربية واإلسالمية، وإلى أسرة المغفور له بإذن اهللا تعالى، بوفاة الداعية بخالص العزاء إل

هـ 1430 جمادى اآلخرة 19والمفكر اإلسالمي الكبير الدكتور فتحي يكن، الذي وافته المنية يوم السبت 
م ذويه م، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يله2009يونيو /  حزيران13الموافق 

 .الصبر والسلوان، وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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  29  :كاريكاتير
***  

  
  الداعية فتحي يكن الدكتورمركز الزيتونة ينعي

  
  لسلطةان وفي سجاإلسالمية حركة الحد معتقلي أعودة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة  .1

وفاة أحد معتقلي حركة ، أن بونكفاح ز عن مراسلها رام اهللا من 16/6/2009الشرق األوسط،  ذكرت
فجرت الخالفات مجددا بين حركتي  حماس لدى األجهزة األمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية، أمس،

حماس وفتح، بعد اتهام األولى للثانية بالسعي لعرقلة الحوار الفلسطيني، من خالل تصعيد الهجمة على 
وقال مصدر أمني فلسطيني إن هيثم عمرو . يةسرائيلعناصرها في الضفة، تنفيذا لإلمالءات اإل

توفي خالل محاولته "في الخليل، من عناصر حماس، والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة ) عاما33(
 ."الهرب من خالل القفز من الطابق الثاني، وتم نقله إلى المستشفى إال أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه

على إنهاء ملف االعتقال  دويل حركة فتح بالتراجع عن االتفاقواتهم القيادي في حماس صالح البر
لقد اجتمعنا في الضفة والقطاع واتفقنا على إنهاء ملف االعتقال ": السياسي منذ اللحظة األولى، وقال

السياسي، لكن فتح تراجعت فورا، وأكد عزام األحمد أن هذا األمر منوط بالرئيس عباس، ثم جاء الرد 
 ." حماس في سجون السلطة بالضفة، وهو ما يثبت أنه ليس بمقدورهم إنهاء هذا الملفبقتل أحد عناصر

نؤكد أن جريمة إعدام الشهيد هيثم عمرو هي ":  نسخة عنه"الشرق األوسط"وقالت حماس في بيان تلقت 
لطة جزء من مساعي األجهزة األمنية لعرقلة الحوار الفلسطيني، وهي الهدية التي ساقتها أجهزة أمن الس

للقاءات المصالحة بين حماس وفتح في رام اهللا وغزة، وهي جزء من ممارسات يومية تتصاعد كلما 
  . "الحت في األفق بوادر للتقارب الفلسطيني الداخلي، ومحاوالت جدية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة

فورية من أبو مازن بمثابة رسالة سريعة و"واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس أن ما حدث كان 
. ")أول من أمس(وحركة فتح إلى الرعاية المصرية للحوار وللجنة الميدانية التي بدأت لقاءاتها أمس 

محاولة فاشلة للتغطية "ورفضت حماس رواية السلطة بأن عمرو توفي وهو يحاول الهرب، معتبرة ذلك 
ى غير فتح، ووصفتها كما هاجمت حماس فصائل فلسطينية أخر ."على هذه الجريمة البشعة

إلى "، داعية إياها "تصمت صمت األموات إزاء ما يجري في الضفة الغربية المحتلة" ألنها "المتخارسة"بـ
  ."الخروج من مربع االسترزاق والنفاق السياسي غير المشروع

فوزي برهوم  حماسالناطق باسم  أن، غزة  منفتحي صباحعن مراسلها  16/6/2009 الحياة، وأضافت
، متهماً الحركة بأنها "فتح لم تخرج حتى اآلن بأي موقف لوقف هذه المجزرة السياسية" إن "الحياة"لـال ق

زاء ما يحصل، وهذا يضع أبو مازن القائد األعلى لفتح في إعالمية إ تنظيمياً وفبركات غطاء"توفر 
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برة، بل خطة ممنهجة ليست أحداثاً عا"واعتبر أن ما يحصل في الضفة  ."موضع المسؤولية عما يجري
تستهدف الحوار الفلسطيني ووحدة الصف والمقاومة، ألنه كلما اقتربنا من اعطاء فرصة للحوار يتم 

  ."التصعيد في شكل غير مسبوق ضد حماس
القيادي في حركة حماس النائب     ، أن   حامد جاد  عن مراسلها    غزة من 16/6/2009الغد، األردن،    وقالت

نسخة عنه أن مقتل عمرو يعد جريمـة ودلـيال          " الغد"تصريح صحافي تلقت    إسماعيل األشقر اعتبر في     
واضحا على أن الحوار مع حركة فتح غير مجد، وهي بحاجة إلى موقف وطني واضح يلجم المتنفـذين                  

ودعا األشقر حركة فـتح إلـى تفـسير          .فيها، ويوقف جرائم ميليشياتها بحق المقاومة في الضفة الغربية        
وقبولها وقف حمالت التحريض والمالحقة ضد المقاومـة واإلفـراج عـن جميـع              جلوسها في الحوار    

المعتقلين السياسيين في سجون الضفة في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة جديدة بحق المجاهدين وتعذيبهم               
  .حتى الموت في سجون عباس وفياض اإلجرامية

ان الحوار مع القتلة مضيعة للوقت، داعية       "من جهتها ذهبت كتلة حماس البرلمانية الى القول في بيان لها            
المحاورين إلى تعليق هذه الجلسات التي ال تؤدي إال إلى مزيد من الجرائم، وتركيز الجهود على فـضح                  

  ".هؤالء العمالء ومالحقتهم قانونيا ووطنيا
مـسؤولين  من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بنشر نتائج التحقيق على المأل، ومالحقة ال             

وأفاد باحث المركز الفلسطيني الذي شاهد الجثة قبـل          .عن اقتراف ما وصفه بالجريمة وتقديمهم للعدالة      
دفنها أنه الحظ وجود عالمات ازرقاق على الظهر، وبقع ازرقاق غامقة وكبيرة على الفخذين من األمام                

إللية اليسرى، وبقع ازرقاق علـى  والخلف، وازرقاق غامق جداً على اإلليتين، وبقعة حمراء كبيرة على ا       
  .الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب

منية أمصادر  إلى أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 16/6/2009 ،القدس العربيوأشارت 
ة البسات وفان جهاز المخابرات فتح تحقيقا في حادثة الوفاة لمعرفة مإ  قالتفلسطينية بالضفة الغربية

ن وزير الداخلية أ األمنية األجهزة العميد عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم أكد في حين هيثم عمرو
 الطب الشرعي لبيان إلىبو علي يشرف شخصيا على التحقيق، حيث تم تحويل الجثة أالفلسطيني سعيد 

 موقوف أية الكاملة عن حياة  تتحمل المسؤولياألمنية األجهزة أنوشدد الضميري على . سبب الوفاة
  . تقرير الطب الشرعي على حد قوله فور وصولأمانة سبب الوفاة كما هو وبكل إعالنلديها، وسيتم 

  
  وفد من حكومة هنية يبحث اليوم بالقاهرة ملف المعتقلين السياسيين .2

ينية المقالة برئاسة يجتمع وفد من الحكومة الفلسط :كاالتوالوالهول   أشرف أبو- رام اهللا ، غزة،القاهرة
ولين المصريين بالقاهرة لمناقشة ملف سؤ مع عدد من الم]16/6الثالثاء  [الداخلية فتحي حماد اليوم وزير

وأكد مصدر مقرب من حركة  . من حركتي فتح وحماس بكل من الضفة الغربية وقطاع غزةالمعتقلين
 من غزة يحمل معه القاهرة أمس قادماًحماس أن الوفد الذي يقوده الوزير فتحي حماد والذي وصل إلي 

ولين المصريين تلك ؤ حيث من المقرر أن يعرض علي المس،لوائح بأسماء المعتقلين بالضفة وغزة
 الستئناف الحوار  سراح المعتقلين تمهيداًإطالقاللوائح تنفيذا لالتفاق الذي أبرم أمس األول بسرعة 

يونيو الحالي حسبما أعلن / حزيران 28 لمقرر يعقد فيالوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر والذي من ا
 يتم تنفيذ اتفاق أنوأوضح المصدر أن حركة حماس مصممة علي  .أمس أحمد قريع القيادي بحركة فتح

  .تبادل المعتقلين بالتزامن بين الضفة وغزة وبدون تأخير
  16/6/2009األهرام، 
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  ل القضايا من المفاوضاتنتنياهو أخرج ك: الفلسطينيون يرون السالم أبعد .3
 يسرائيلاإللم يفاجأ كثير من الفلسطينيين بما جاء في خطاب رئيس الوزراء :  محمد يونس-رام اهللا 

وبدأت منظمة التحرير .  تعقيدا بعد الخطاب منه قبلهأكثربنيامين نتنياهو، لكنهم وجدوا الواقع السياسي 
 بأن شيئاً لم يتغير في مواقف إلقناعهاة في محاولة  المختلفاألطرافوالسلطة بعد الخطاب اتصاالت مع 

 من قضايا الوضع أينتنياهو، وانه ال يمكنها التفاوض معه طالما واصل االستيطان ورفض إدراج 
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات  .النهائي الست على طاولة المفاوضات

 أن العربية وأبلغناهم واألطراف المتحدة واألمم والروس واألوروبييناتصلنا باألميركيين ": "الحياة"لـ
 نتنياهو اخرج جميع قضايا أنأبلغناهم جميعا ": وأضاف. " للتفاوض عليهنتنياهو لم يترك شيئاً

ن يبحث في موضوع القدس أهو ال يريد ": وتابع. "المفاوضات من التفاوض ولم يبق لنا ما نتفاوض عليه
 كما نصت 1967 يونيو عام /من، وال يريد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيرانوالالجئين واأل

  ."عليه خريطة الطريق، فعلى ماذا نتفاوض معه
: وأضاف.  الدولةإلى، مشيرا " بشيء لم يقله نتنياهواألبيضنستغرب كيف رحب البيت ": وقال عريقات

، وهذا يعني انه ال توجد 1967 الرابع من حزيران عام نتنياهو لم يقل إنه يقبل حل الدولتين وفق حدود"
وقال  ."يةسرائيلاإلن القدس ستبقى موحدة تحت السيطرة أعلن أ أندولة فلسطينية، خصوصا بعد 

ن تواصل موقفها المطالب للطرفين تطبيق التزاماتهما أكية هو يمردارة األما نريده من اإل": عريقات
  ."بموجب خريطة الطريق

  16/6/2009الحياة، 
  

   على عدم تعيينهم احتجاجاًمصرضباط فلسطينيون يقتحمون سفارة بلدهم في ": القدس العربي" .4
اقتحم عدد من الشبان الفلسطينيين الذين أنهوا مؤخرا الدراسة في كلية الشرطة  : أشرف الهور-غزة 

ل عمرو، بعد أن حطموا بالقاهرة السفارة الفلسطينية بحي الدقي، وحطموا مكتب السفير الفلسطيني نبي
 من قطاع 18 فإن الشبان وعددهم "القدس العربي"وبحسب معلومات وردت لـ .البوابة الرئيسية للسفارة

غزة، شرعوا بتنفيذ عملية االقتحام بسبب اتهاماتهم لعمرو بإهمال قضية تعيينهم في السلطة الفلسطينية 
وأعلن هؤالء الطلبة الخريجون من كلية  .س الدفعةأسوة بزمالئهم من الضفة الغربية الذين تخرجوا في نف

هو األقوى في " نسخة منه أن تحطيم مكتب السفير عمرو "القدس العربي"الشرطة في بيان لهم تلقت 
  ."ردود األفعال ضد تعيينه سفيرا لفلسطين

دأوا  من مصادر في القاهرة أن الطلبة توجهوا صباحا إلى مقر السفارة، وب"القدس العربي"وعلمت 
  .بالتنديد بعمرو، قبل أن ينفذوا عملية الدخول وتحطيم األثاث

يذكر أن السلطة الفلسطينية أوقفت عملية التعيين في الوظائف الحكومية لسكان قطاع غزة عقب سيطرة 
، لكن هؤالء الشبان الذين تخرجوا 2007 يونيو /حركة حماس على األوضاع في منتصف شهر حزيران

  . ابتعثوا للدراسة قبل سيطرة حماسإنهمكلية الشرطية في القاهرة يقولون برتبة مالزم من ال
واتهم الضباط الشبان عمرو بأنه ترك مقر السفارة منذ أكثر من شهر ونصف، وأنه لم يستجب لطلباتهم 

وذكروا أن السفير لم يبد في أي لقاء تم بينهم االهتمام بشكواهم،  .في نقل مشاكلهم للرئيس محمود عباس
  ."أو أي مشكلة تخص أبناء غزة الموجودين في القاهرة"

ويشتكي موظفون في السفارة هناك بأن عمرو الذي عين في المنصب منذ عام ونصف اكتفى باتخاذ 
، واتهموه بأنه بدأ يبحث خالل الفترة األخيرة عن مكان له في اللجنة المركزية "باب البرستيج"منصبه من 

  .واإلشراف على فضائية فتح
القدس "وصرح مسؤول فلسطيني في السفارة الفلسطينية في القاهرة ورفض الكشف عن اسمه لـ

، بان عمرو عرض قضية الشبان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قام بدوره بطلب "العربي
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ية على دخولهم للضفة الغربية، ولكن الطلب قوبل بالرفض باعتبارهم من سكان قطاع إسرائيلموافقة 
بناء الضفة يعتبرون على رأس عملهم، ومعينون في أن الضباط الخريجين من أضاف المسؤول أو. زةغ
بناء القطاع يشعرون بالغبن وهو أعلى من طلبة غزة، مما جعل أجهزة السلطة ويقومون بقبض رواتب أ

  .لى تفجر الوضع مؤخراإ أدىما 
  16/6/2009 ،القدس العربي

  
   بنجاح االنتخابات البرلمانية والرئاسية ويعزي بوفاة فتحي يكنهنية يهنئ زعماء لبنان ونجاد .5

جو من "هنأ رئيس الوزراء إسماعيل هنية اللبنانيين بنجاحهم في إجراء االنتخابات البرلمانية في  :غزة
، مهنئا في الوقت ذاته الرئيس اإليراني محمد "الحب واألخوة والوئام والتنافس الديمقراطي الشريف

وقال هنية في رسائل بعث بها لكل من الرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس  . لفوزه بالرئاسةأحمدي نجاد
يسعدني : "نبيه بري، واألمين العام لحزب اهللا، الشيخ حسن نصر اهللا وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري

لبرلمانية في جو أن أبعث إليكم بخالص التهنئة بنجاح لبنان دولة وشعبا ومقاومة في إجراء االنتخابات ا
من الحب واألخوة والوئام والتنافس الديمقراطي الشريف والتي عكست روحاً لبنانية هي محل فخر 

ويسعدني أن أبعث إليكم بخالص التهنئة : "وأضاف هنية في رسائله قائال ".لشعبنا العربي في كل مكان
كم على حمل األمانة وأن يحفظ بكم على تجديد ثقة الشعب اللبناني بكم، سائال المولى سبحانه أن يعين

لبنان موحدا قويا مستقرا ومزدهرا وفي مقدمة الشعوب المساندة لفلسطين وشعبها حتى إقامة الدولة 
  ".الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المباركة

من جهة أخرى بعث رئيس الوزراء رسالة تعزية إلى المستشار فيصل مولوي األمين العام للجماعة 
نتقدم إلى فضيلتكم وإلى كافة قيادات وكوادر : "سالمية، بوفاة العالم الداعية فتحي يكن، قال فيهااإل

الجماعة اإلسالمية وإلى كل العاملين في الحقل اإلسالمي وللشعب اللبناني الشقيق بأحر التعازي بوفاة 
، "جهود والجهاد والعلم والعطاءالعالم الرباني الدكتور فتحي يكن الذي وافته المنية بعد حياة مليئة بال

  . من أسرة الفقيد بأصدق المشاعر وأحر التعازيمتقدماً
كما وأرسل رئيس الوزراء رسالة إلى الرئيس اإليراني أحمدي نجاد، هنأه فيها والشعب اإليراني بإتمام 

ي أن أبعث يطيب ل: "وقال هنية في رسالته للرئيس اإليراني. االنتخابات اإليرانية التي جرت مؤخرا
إليكم وإلى الشعب اإليراني الشقيق بخالص التهنئة بتجديد الثقة بفخامتكم لوالية رئاسية ثانية حيث عبر 
الشعب اإليراني من خالل هذا العرس الشوري الديمقراطي عن أصالته وانحيازه لقيم اإلسالم والحق 

  ".والعدل، وعكس صورته الحضارية التي هي محل فخر واحترام
  16/6/2009فلسطين، صحيفة 

  
  فلسطينية بتهمة التعامل مع االحتاللعلى  عاماً 20لسجن تحكم بامحكمة عسكرية في جنين  .6

 الشاقة المؤبدة على باألشغال أمسحكمت محكمة عسكرية فلسطينية في جنين، :  محمد يونس-رام اهللا 
واعترفت الفتاة وهي في  ).رائيلإس(فتاة تدعى تغريد أبو طيبة دينت بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية 

 التي قالت إنها كلفتها يةسرائيلاإلالثانية والعشرين من العمر من مدينة نابلس، بارتباطها مع المخابرات 
  ."مراقبة بعض مجموعات المقاومة في نابلس واختراقها"

نت ضحية لظروف تعرضت للتغرير، وإنها كا" عون إن المرأة أبوالناصر  وقال مساعد النائب العام عبد
 ألن المعلومات التي زودتها للمخابرات اإلعدام إلىضاف ان الحكم جاء مخففاً ولم يصل أو. "خاصة

  ."لم تؤد إلى قتل أي من المقاومين أو جرحه" يةسرائيلاإل
  16/6/2009الحياة، 
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 معبر وعلى مصر فتحه بشكل مستمرالال جديد بشأن فتح : الناطق اإلعالمي باسم معبر رفح .7
ال جديد بشأن فتح معبر رفح حتى " أكد عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم معبر رفح، أنه :غزة
بالعمل الحثيث من أجل إعادة افتتاحه بشكل عاجل للتخفيف من معاناة "، مطالباً الجانب المصري "اآلن

مر ودائم بضرورة فتح معبر رفح بشكل مست"وطالب السلطات المصرية  ".شعبنا الفلسطيني المحاصر
وقال في  ".ي المتواصل على القطاعسرائيلللتخفيف من معاناة المواطنين والمصابين جراء اإلرهاب اإل

إننا في معبر رفح سنوافي جماهير شعبنا بكافة ): "15/6(البيان اليومي لحركة المعابر يوم االثنين 
  ".ت جديدة بهذا الخصوصالتفاصيل وسنعلن بشكل واضح عن فتح المعبر في حال وصولنا أي تعليما

وأفاد أن قوات االحتالل قررت فتح كال من معبري كرم أبو سالم والمنطار وناحل العوز جزئياً اليوم، 
وحمل زعرب  .منوهاً بأن االحتالل قرر فتح المعابر الثالثة جزئيا إلدخال بعض البضائع والوقود

ية بشكل سرائيل مشدداً على أن فتح المعابر اإلاالحتالل المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر،
  ".هو لخداع العالم والتنفيس اإلعالمي فقط في حين يعيش االحتالل كارثة إنسانية"جزئي 

  15/6/2009قدس برس، 
  

  "إسرائيل" في غزة تبدأ بإزالة ركام المقرات األمنية التي دمرتها األشغالوزارة  .8
 ركام بإزالةمس انها باشرت أ العامة في الحكومة المقالة الاألشغ وزارة  أعلنت: اشرف الهور-غزة 

وقال ياسر  . على القطاعاألخير "إسرائيل" في غزة التي دمرت خالل عدوان األمنيةمجموعة من المباني 
تاحة الفرصة إ" مبنى موزعين على مناطق القطاع، لـ14 إزالةالشنطي المسؤول في الوزارة انه تمت 

  ."كمل وجهأماكن المباني للقيام بعملها على أالستخدام جهزة الشرطة أمام أ
  16/6/2009 ،القدس العربي

  
   اللبنانيسنبقى ضيوفاً تحت سقف القانون: فصائل منظمة التحرير .9

 الوزيرة بهية أمامكررت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا والجنوب، موقفها : صيدا
 منطقة صيدا قاسم صبح، خالل الزيارة التي قام وفد من الحريري، على لسان أمين سر المنظمة في

بالمحافظة على األمن والهدوء في المخيمات وفي الجوار في الوقت نفسه، " مجدليون إلىفصائل المنظمة 
وأن الفلسطينيين ضيوف في هذا البلد، سيبقون عامل استقرار تحت سقف القانون اللبناني، آخذين بعين 

 فلسطين مع تمسكنا بحق العودة ورفض التوطين ورفض إاللنا كفلسطينيين االعتبار بأن ال وطن 
بالمناسبة تمنينا من أخوتنا اللبنانيين وخاصة النواب، أن يعطوا الفلسطيني في لبنان ": ضافوأ. "التهجير

نه حقوقه المدنية والسياسية كضيف مقيم رغم أنفه على األراضي اللبنانية، وأن يسهلوا حياة الفلسطيني أل
 . " ارض الوطنإلىجزء من الحياة االقتصادية اللبنانية في انتظار عودته 

 وعضو المجلس الوطني الفلسطيني يسدوكانت الحريري قد التقت القنصل في سفارة فلسطين محمود األ
فتحي أبو العردات، اللذان وضعاها في أجواء مؤتمر حركة فتح الذي انعقد مؤخرا في عمان، وما يتصل 

 .  بالحوار الداخلي الفلسطينيأيضاً
  16/6/2009السفير، 

  
  السابع من الشهر المقبل موعداً نهائياً لتوقيع اتفاق مصالحة: األحمد .10

لوطني  في المجلس التشريعي، عضو وفدها إلى الحوار افتحقال رئيس كتلة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
 الجاري تمهيداً 27 في حماس وفتحعقد بين حركتي  ان لقاء ثنائياً سي"الحياة"الفلسطيني عزام األحمد لـ

 "موعداً نهائياً لتوقيع اتفاق مصالحة"لالتفاق المفترض أن يوقع في السابع من الشهر المقبل الذي اعتبره 
 سيوافق على المقترحات المصرية فتحواكد أن وفد . "هذا االتفاق مقدس ويجب أن نلتزمه"مضيفا ان 
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نحن على استعداد للموافقة على استخدام القوة ضدنا في سبيل التوقيع على ": قالوعلى الصيغة النهائية، و
  . "اتفاق مصالحة ينهي االنقسام

 يرفض االقتراح المصري المتعلق باللجنة الفصائلية، أجاب فتحوعلى صعيد ما تردد عن أن وفد 
نة فصائلية يكون دورها التنسيق لكن ال يمكن أن نقبل بتشكيل لج... أؤكد ثقتنا بالجانب المصري": األحمد

قالوا نحن كيانان وحكومتان ونريد أن نتوحد بالتدريج، ونحن ال نرى ذلك ) حماس(هم ... بين حكومتين
وال نقبل بمسألة التدريج، فنحن كيان واحد ورؤيتنا للجنة الفصائلية أن تساعد السلطة الشرعية ممثلة في 

) حماس(لكنهم ... ام بمهامه وتعد لالنتخابات وإلعمار غزةرئيس المنظمة والسلطة محمود عباس بالقي
  ."يرفضون تلك الرؤية

نتمسك بضرورة ": وعلى صعيد التباين الشاسع بين موقفي الحركتين في الملف األمني، قال األحمد
يريدون ) حماس(تشكيل قوة مشتركة حقيقية قوامها مئة الف كادر أمني تنتشر في كل قطاع غزة، وهم 

، الفتا إلى أن ما "زية، ونحن نصر على موقفنا ونرفض مسألة التدريج في معالجة الملف األمنيقوة رم
قضية ":  من حرس الرئاسة على المعابر مسألة منفصلة، وقال300 عن قوة قوامها حماستطرحه 

ء  من دون إنهاحماسورأى أنه لن يتم تطويق المشاكل مع . "المعابر قضية مشتعلة تعالج بشكل منفصل
هو "االنقسام نهائيا وتوقيع اتفاق مصالحة، وقال ان ما تقوم به لجنة المصالحة في كل من غزة والضفة 

  ."تطويق المشاكل ومتابعتها ولكن ليس حسمها بشكل نهائي
  16/6/2009الحياة، 

  
   أحياء وال معنى له إذا خرجوا أمواتًا حماسهدف الحوار خروج مختطفي : أبو مرزوق .11

 موسى أبو مرزوق فـي تـصريحات خاصـة          حماسئب رئيس المكتب السياسي لحركة      قال نا : دمشق
هـو خـروج    " فـتح "إن هدف اللقاءات مـع حركـة        ): "6-15(اإلثنين  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ

 من  حماسالمختطفين أحياء، ولكن بعد ما وجدناه اليوم من قتٍل الشهيد هيثم عمرو، وخروج أبناء حركة                
  ". واتًا، لن يمر األمر بهذه السهولةسجون السلطة أم

ونوه بأن ممارسات ميليشيا عباس قائمة ضمن اتفاقيات مع الصهاينة، وسيكون لها انعكاساتها الخطيـرة               
على الحوار دون أدنى شك، مشيرا إلى أن أي تحرك باتجاه االتفاق في الساحة الفلسطينية سيكون مقدمته                 

وشدد أبو مرزوق على أنه ال معنى للحوار ما لـم           .  الضفة الغربية  إيجاد حل للوضع األمني األخير في     
تتوقف هذه الممارسات ولم يطلق سراح جميع المختطفين، ولن يكون هناك إعالن للمصالحة دون هـذه                

  ".  لن نبدأ الحوار دون أن نرى نتائج على األرض تجاه ما يجري في الضفة: "الخطوة، موضحا بقوله
  15/6/2009إلعالم المركز الفلسطيني ل

  
   تحديد مكان المؤتمرأواجتماعات مركزية فتح انتهت بدون بيان  .12

عادت الحوارات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح الى المربع االول بعد انسحاب رئيس اللجنـة               : عمان
 اعضاء اخرين في ساعة متأخرة جدا مـساء االحـد مـن             أربعةالتحضيرية للمؤتمر ابو ماهر غنيم مع       

ماع مسائي خصص لصياغة بيان يتضمن التوصيات التي اتفق عليها في االجتماعات اثناء حـضور               اجت
وغادر غنيم اجتماع الصياغة بعد مالسنة مع فاروق القدومي حيث اصـر االول              .الرئيس محمود عباس  

ر مذكرا بأن جميع اعضاء المركزية اتفقوا على ذلك بحـضو        ' عقد المؤتمر في الداخل   'على وضع عبارة    
عباس، وهو خيار رفضه القدومي مجددا، مشيرا الى ان االجتماعات قررت عقد المؤتمر في الداخل في                

  .حالة عدم التمكن من عقده في الخارج
 على صياغة عبارة واضحة ومباشرة تتحدث عن عقد المؤتمر الحركي في الـداخل وبـدون                أصرغنيم  

تماع الصياغة غاضبا برفقة آخرين فـي اللجنـة،         التباس، وبعد تجاذبات كالمية خرج غنيم من قاعة اج        



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1465:         العدد       16/6/2009الثالثاء  :التاريخ

وعليه انتهت اجتماعات عمان بدون اصـدار        .ففشل االجتماع ولم يتمكن الفرقاء من اصدار بيان ختامي        
  .بيان ختامي

  16/6/2009 ،القدس العربي
  

   حماس تنقلب على التيار السلفي في غزة:ية الكويت"الجريدة" .13
من مصادر فلسطينية موثوق بها أمـس، ان الحكومـة التابعـة            ' جريدةال'علمت  :  أماني سعيد  -رام اهللا   
 في غزة، وافقت على خطة أعدها وزير الداخلية الجديد المعروف تشدده فتحـي حمـاد،                حماسلحركة  

وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتهـا        . في القطاع ' الجماعات السلفية الجهادية  'لتقليص نفوذ   
خطر من جراء زيادة نفوذ الجماعات السلفية المتشددة في غزة، وبخاصة عقـب             حماس بدأت تشعر ب   'إن  

ي األسبوع المنصرم،   إسرائيلالعملية العسكرية التي نفذها إسالميون شرق مدينة غزة ضد موقع عسكري            
حماس هي  'وأوضحت المصادر أن    . يين عبر استخدام جياد مفخخة    إسرائيلوكانت تهدف الى خطف جنود      

 أنشأ هذه الجماعات وأن أعضاءها هم من المتشددين في الذراع العسكرية لحماس، وقـد               في األصل من  
وذكـرت  . 'انفصلوا عن الحركة عقب تسلمها السلطة في غزة وتقييدها المقاومة المسلحة فـي القطـاع              

، 'حماس فرضت تعتيما على العملية األمنية المنوي خاللها ضرب الخاليا السلفية في غـزة             'المصادر أن   
  .'القرار اتخذ والتنفيذ سيكون في القريب العاجل 'مؤكدةً أن 

  16/6/2009الجريدة، الكويت، 
  

  ضعف حضور حماس في المخيمات اللبنانية حال دون سيطرتها األمنية: أبو العينين .14
 قال أمين سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان أبو العينين ان المخيمات              : يوسف محمد ضمرة   -بيروت
، معتبرا أن ذلك أحد أهـم األسـباب         "ال حضور حقيقي او نفوذ فيها لحركة حماس       "نية في لبنان    الفلسطي

  .على هذه المخيمات كما حدث في غزة، على حد رأيه) أي حماس(وراء عدم سيطرتها "
لو كان لـدى القـوى      "من مكتبه بمخيم الرشيدية جنوب لبنان انه        " الغد"وقال ابو العينين، في حديث لـ       

لو تمكنوا  "، وقال   "البية حضور في مخيمات لبنان ألكملوا مشروعهم االنفصالي الذي بدأوه في غزة           االنق
 ".الستخدموا مخيمات لبنان كأوراق في الضغط على مختلف الصعد وخصوصا فـي قـضية الالجئـين               

  .واستبعد ان تتمكن حركة حماس من التمدد او السيطرة على مخيمات لبنان
بالقيام بتمويل حماس ومناصريها في لبنان عبر المال والـسالح،          "  دول عربية  بعض الجهات من  "واتهم  

واستدرك أبو العينين بـالقول      .لكنه لم يحدد هذه الدولة والجهات العربية      . اضافة لتدريب كوادر تابعة لها    
وسنحاول في لبنان أن ال تكون البندقيـة هـي الحـسم فـي        . مررنا كشعب فلسطيني بكثير من المآسي     "
  ".سيطرة على المخيماتال

استبشروا خيرا عنـدما اعترفـت      "وحول أوضاع الفلسطينيين في لبنان، قال ابو العينين ان الفلسطينيين           
لم تتبعـه   "، لكنه اعتبر ان االعتراف بالمنظمة       "السلطات اللبنانية بتمثيل منظمة التحرير قبل اربع سنوات       

  ".اعية للفلسطينيين في لبنان حتى هذه اللحظةنتائج عملية في تحسين الظروف اإلنسانية واالجتم
إحباطا للفلسطينيين في المخيمات، حيث تحظر      "وأشار إلى أن كل القوانين اللبنانية سارية المفعول تشكل          

وقـال ان   . مهنة على الفلسطينيين، ما يضيق فرص الحياة والعمـل فـي وجـوههم           76تلك التشريعات   
تحد "بشر مع وقف التنفيذ، كون القوانين       "بنانية ينطبق عليها وصف     أوضاع الفلسطينيين في المخيمات الل    

  ".من إمكانية مشاركتهم في الدورة االقتصادية والمعيشية
هروبا من قبل العديد من الخريجيين الجامعيين الفلـسطينيين مـن لبنـان الـى دول                "ولفت الى ان ثمة     

، مقدرا عدد الفلسطينيين فـي      % 7لبنان الى   وصلت نسبة الهجرة بين الفلسطينيين من       "وقال  ". أوروبية
  ". ألف فلسطيني300المخيمات بنحو 
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 ألف فلسطيني من العدد الكلي لهم في لبنان، موضـحا أن احـصاءات وكالـة                34وذكر انه  تم تجنيس      
 ألف فلسطيني في لبنان إال أن تلك األرقام هبطت نتيجة األوضـاع             480الغوث تقدر عدد الالجئين بنحو      

  . التي يعيشونها ما جعل العديد منهم يهاجرونالصعبة
وعن السياسيين اللبنانيين وقناعاتهم بضرورة تعديل تلك التشريعات التي يعاني منها الفلـسطينيون قـال               

يوجد تفهم لحجم المعاناة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية لألهل في المخيم، لكن التشنجات والخالفات             "
 في الفترة السابقة لم تمنح بصيص أمل لتعديل التشريعات بهدف الحد من استهداف              بين الفرقاء في لبنان   

  ".الفلسطينيين في لقمة عيشهم
ولفت الى أن االنخراط الكلي للفلسطينيين في لبنان له محاذيره بالخشية من تذويب الهويـة الفلـسطينية،                 

  .نيين في المخيمات والمجتمع الدولي مسؤولون عن معاناة الفلسطيإسرائيلمؤكدا بأن 
  16/6/2009الغد، األردن، 

  
 تعديالت جوهرية على صفقة شاليط .15

ي األسير جلعاد سرائيل تعديالت جوهرية على صفقة الجندي اإلإسرائيل أدخلت :أيمن جريس - القاهرة
شاليط، وقال مصدر فلسطيني قريب من حماس، أن الصفقة في عهد أولمرت كانت تقوم في األساس 

 بتحديد إسرائيل أسير فلسطيني مقابل شاليط، وكان هناك اتفاق تام على أن تقوم 1000ج عن على اإلفرا
 على عشرات األسماء في القائمة إسرائيل أسيرا فلسطينيا، بيد أنه توقفت بسبب اعتراض 550أسماء 

 .تكررة أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات الم450التي قدمتها حماس، والتي كانت تضم 
 من األسرى الفلسطينىين 1750 باإلفراج عن إسرائيلأما الجديد الذي قدمته حكومة نتنياهو هو أن تقوم 

، ويتضمن هذا العدد النساء واألطفال، وبعض القيادات لكن من غير قيادات الجهاد إسرائيلتحددهم 
  .وحماس

  16/6/2009عكاظ، 
  

  ء االنقسامدعو للوحدة وإنهاترفض خطاب نتنياهو وتفصائل  .16
تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بخطاب رئيس وزراء  :، وكاالت"الخليج "-غزة، رام اهللا 

االحتالل بنيامين نتنياهو الذي تنصل فيه من الحقوق الفلسطينية كافة، وسط دعوات للرد عليه باستعادة 
 لتحرير فلسطين خطاب نتنياهو بمثابة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي، واعتبرت الجبهة الشعبية

اشتراط نتنياهو "وقال ناطق باسم الجبهة في بيان أمس إن ". دعوة إلى الحرب وإهانة للمجتمع الدولي"
  ".االعتراف بالدولة اليهودية تجعل من السالم المعروض على الفلسطينيين والعرب سالم عبيد

طاب نتنياهو نسف لعملية السالم، مشددة على ان وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان خ
حكومته معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، وعنصرية تجاه الفلسطينيين العرب داخل فلسطين المحتلة عام 

  . من خالل مطالبتها باالعتراف الفلسطيني بيهودية دولة الكيان48
في أن خطاب نتنياهو يستدعي واعتبرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا في بيان صحا

  ".معالجة الخالفات في الصف العربي"كما دعت إلى . استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام
وقال المتحدث الرسمي للجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد في قطاع غزة إن خطاب نتنياهو يعكس 

  .وطالب بعدم العودة الى المفاوضات. نيةوالتنكر للحقوق الفلسطي" يسرائيلاإل"صورة التطرف 
  16/6/2009الخليج، 
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  تظاهرة تضامنية مع سعدات في غزة .17
تظاهر فلسطينيون وذوو أسرى في سجون االحتالل أمام مقر اللجنة الدولية للصليب :  رائد الفي-غزة 

طين النائب أحمد األحمر في مدينة غزة، أمس، تضامناً مع األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلس
وحمل نشطاء في الجبهة الشعبية االحتالل . سعدات، وآالف األسرى الذين يعانون ظروفاً معيشية قاسية

  .المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات جراء تدهور حالته الصحية" يسرائيلاإل"
 إلى التحرك ودعا عضو قيادة فرع غزة في الجبهة الشعبية محمد السقا المؤسسات الدولية والحقوقية

  .الفاعل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها الكيان بحق المناضلين في سجون االحتالل
وطالب جمال الضبة في كلمة لجنة االسرى للقوى الوطنية واالسالمية بتنظيم حملة تضامينة كبيرة مع 

هاكات بحق االسرى بهدف الضغط على حكومة االحتالل وما يسمى ادارة مصلحة السجون لوقف االنت
  .األسرى المناضلين في سجون االحتالل

  16/6/2009الخليج، 
 

  نتنياهو يدافع عن شروطه إلقامة دولة فلسطينية .18
ي بنيامين نتنياهو امس عن الشروط التي وضعها سرائيل دافع رئيس الوزراء اإل:  ا ف ب-واشنطن 

على اجوائها، وال بحق إبرام اتفاقيات إلقامة دولة فلسطينية والتي تتضمن أال تتمتع هذه الدولة بسيطرة 
االميركية » سي ان ان« ضمانات امنية صارمة، وقال في مقابلة مع شبكة سرائيلعسكرية، وأن توفر إل

  .يين لهم الحق في أن يتوقعوا ان تكون تلك الدولة منزوعة السالحسرائيلإن اإل
وطبعاً فإن . يهم ان يعترفوا بدولة يهوديةتماما كما يتوقعون منا ان نعترف بدولة فلسطينية، عل«: واوضح

 .»الدولة الفلسطينية يجب اال تهدد الدولة اليهودية، ومن هنا ضرورة ان تكون دولة منزوعة السالح
 الحق في ان تتوقع ان تكون مثل هذه سرائيلعلى الفلسطينيين ان يعترفوا بدولة يهودية، وإل«: واضاف

اعتقد ان هذه امور يمكن ان . الدولة الفلسطينية، منزوعة السالحالدولة التي ستعيش الى جانبها، اي 
  . »ترسي االساس لسالم مستقبلي

يون جنبا الى جنب كشعب حر بوفاق وليس سرائيلرؤيتي هي ان يعيش الفلسطينيون واإل«وقال إن 
ق الصواريخ ، مشيرا الى زيادة اطال»، فإن هذا ليس امرا نظرياإسرائيللكن بالنسبة الى امن ... بعداوة

لقد «: واضاف. »حماس« من القطاع الذي تسيطر عليه حركة إسرائيلمن قطاع غزة عقب انسحاب 
ال يمكننا ان نسمح بسقوط صواريخ على تل ابيب، .  صاروخ منذ خروجنا من غزة7000اطلق علينا 

  .»االمر الذي سيجعل الحياة مستحيلة
منزوعة السالح، وطبعا يجب ) الدولة الفلسطينية(تكون طبعاً على ان «يين يصرون سرائيلوتابع ان اإل

  .»وطبعا هذا احد متطلبات السالم. اال يتمكنوا من اطالق الصواريخ والقذائف على مدننا
وردا على سؤال عن رفضه وقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من 

ن الرئيس اوباما وأنا نحاول التوصل الى تفاهم مشترك في اعتقد ا«: ضغوط الرئيس باراك اوباما، قال
  .»هذه المسألة

  16/6/2009الحياة، 
  

   هامة جداً سيسمح بتقدم نحو التسوية السياسية خطوةخطاب نتنياهو: باراك .19
الخطاب بمثابة  "قال وزير األمن وزعيم حزب العمل ، إيهود باراك إن           :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
  ".داً ستسمح بتقدم مكثف خالل العامين المقبلين نحو تسوية سياسيةخطوة هامة ج
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إن الخطاب هام يعبر عن مسؤولية وجدية وشجاعة ، فهو حدد أن الحكومة الجديدة ذاهبة إلى                : "وأضاف
عملية سالم بأعين يقظة من دون أوهام وبعزم للذهاب بأياد متكاتفة مع الرئيس االميركي باراك أوبامـا                 

  ". القائدة في المنطقة نحو مفاوضات جديدة مع الفلسطينيينومع الدولة
األقوال التي قيلت بصوت عال وواضح تنطوي علـى         "ي شمعون بيرس امس إن      سرائيلوقال الرئيس اإل  

 في العالم وفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة للسالم اإلقليمي وسـالم            إسرائيلأهمية بالغة لتعزيز مكانة     
  ". والفلسطينيينائيلإسرثنائي الجانب بين 

  16/6/2009الدستور، 
  

   يعبر عن رأي األغلبية الصهيونية نتنياهو خطاب:يعلون .20
قال نائب رئيس الوزراء الليكودي موشي يعلون إلذاعة الجيش امس إن            : رامي منصور  -القدس المحتلة   

األغلبيـة  ي مقابل الـرفض الفلـسطيني ويعبـر عـن رأي            سرائيلالخطاب بلورة لإلجماع الوطني اإل    "
  . وأكد يعلون ان نتنياهو لم يأت بمواقف جديدة وكان قد طرحها في السابق ".الصهيونية

مـاذا قـال    .. النقاش حول حل الدوليتين مبتذل ، ألن الحديث يدور عن دالالت لفظيـة            "وأضاف يعلون   
  ".وا أنفسهمأنا على استعداد لتقويتهم ليحكم.. رئيس الوزراء قبل الخطاب؟ ال نريد السيطرة عليهم

إذا كان الكيان السياسي الفلسطيني منزوع السالح مع ضمانات دولية في هذا الشأن ، إلى جانب                "وأوضح  
 - كدولـة يهوديـة   إسـرائيل  ، وشرط االعتراف بوجود دولة     إسرائيلشرط عدم عودة الالجئين لحدود      

  ".فليسموا ذلك كما يريدون
دراسة الخطوات المقبلة   "ف الشريك في الحكومة إنه يعتزم       اليميني المتطر " البيت اليهودي "وأعلن حزب   

  ".على ضوء االنعكاسات الخطيرة لخطاب نتنياهو
نتنياهو فقد اليـوم    "، إن   " الوحدة الوطنية "وقال عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد ، من حزب           

يحاول نتنياهو أكل خنزيـر تـم       قيادة المعسكر القومي ، وبموافقته على دولة فلسطينية منزوعة السالح           
  ". ذبحه بصورة شرعية ، لكن ال توجد بهيمة كهذه

على الرغم مـن ان الخطـاب       "، عضو الكنيست حاييم أورون ، إن        " ميرتس"يساراً ، قال رئيس حزب      
تميز بتحرك مشجع ، كونه حذر طوال حياته العامة من قيام دولة فلسطينية ، فإنه يعتـرف فـي نهايـة                     

  ".انين التاريخ وبالحاجة إلى قيامهاالمطاف بقو
  16/6/2009الدستور، 

  
  مستعدة للتفاوض مع كل الدول العربية" إسرائيل: "ليبرمان .21

افيغدور ليبرمان، أمس، في لوكسمبورغ أن بالده مستعدة " يسرائيلاإل"زعم وزير الخارجية : )ب.ف.أ(
شروط التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين للتفاوض مع كل الدول العربية، بما فيها سوريا، وذلك رغم ال

وقال بعد مباحثات مع مسؤولين في االتحاد األوروبي، إنه بعد المواقف التي . نتنياهو لقيام دولة فلسطينية
نحن مستعدون لسماع الموقف الفلسطيني ومستعدون أيضا لمفاوضات مع كل الدول "صدرت عن نتنياهو 
   ".العربية في المنطقة

  16/6/2009الخليج، 
  

  بال مضمونمراوغة ما أعلنه نتنياهو ليس خطابا إنما : الطيبي .22
اعتبر النائب أحمد الطيبي رئيس الكتلة الموحدة للتغيير أن ما أعلنه نتنياهو :  عبد القادر فارس-غزة 

موضحا أنه خطاب عالقات عامة ال يبشر بجديد وتالعب لفظي، . ليس خطابا، إنما مراوغة بال مضمون
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منزوعة السالح، دون سيطرة على المجال الجوي أو المعابر » دولة فلسطينية«عمل مصطلح فهو يست
 .وبدون القدس المحتلة وعودة الالجئين، ليتهرب من االلتزامات التي طالبت بها اإلدارة األمريكية

  16/6/2009عكاظ، 
  

  ضى الجميعأقر حل الدولتين من دون تنازالت وأر:  بخطاب نتنياهوي واسعإسرائيلترحيب  .23
 في تعليقاتهم على خطاب رئيس إسرائيلأبرز كبار المحللين السياسيين في :  أسعد تلحمي-الناصرة 

، )نتنياهو (إسرائيلاألول إقرار زعيم معسكر اليمين في : الحكومة بنيامين نتانياهو ثالثة أمور رئيسة
سالح، والثاني ان الخطاب كان للمرة االولى، مبدأ حل الدولتين وقبوله دولة فلسطينية منزوعة ال

وأن مضمونه هو موضع إجماع األحزاب الصهيونية الرئيسة في الدولة العبرية، » صهيونياً بامتياز«
واألمر الثالث هو أنه مع الشروط التي وضعها نتنياهو على الفلسطينيين لن يتحقق أي تقدم على المسار 

التنازل عن مبادئهم الوطنية األساسية، كما كتب أحد التفاوضي ألن نتنياهو طالب الفلسطينيين عمليا ب
  .المعلقين

لديه » تحوالً أيديولوجيا«آلوف بن أن المواقف التي أدلى بها نتانياهو تعكس » هآرتس«وكتب المعلق في 
يين كما تؤكدها استطالعات الرأي، وفي مقدمها مطالبة سرائيلوباتت تتماشى ومواقف غالبية اإل

واستبعد أن .  دولة يهودية وبأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالحإسرائيلعتراف بالفلسطينيين باال
... ألن نتانياهو لم يتنازل عن أي شيء ملموس في خطابه«يتعرض ائتالف نتانياهو اليميني إلى الخطر 

  .»بل حدد سقفاً عالياً لن يتيح أي تسوية إنما سيديم الوضع القائم
جمع فيه كل ما يمكن «أن نتانياهو كتب خطاباً » يديعوت أحرونوت«رنياع في من جهته، كتب ناحوم ب

، وعليه فإن خطاباً مماثال تماماً، حرفياً، كان يمكن إسرائيلاعتباره محط إجماع الرأي العام اليهودي في 
ورأى أن فرص التوصل إلى اتفاق على إقامة دولة . »أن نسمعه أول من أمس من ليفني أو من باراك

  .»ضئيلة حتى معدومة«لسطينية ف
بدا كمن يتقيأ كلمتي «وكتبت معلقة الشؤون الحزبية في الصحيفة سيما كدمون أنه بالرغم من أن نتانياهو 
في «: وأضافت. »دولة فلسطينية وغلّفهما بشروط وتحفظات ال يبدو أنها ستتحقق يوماً، لكنه قالهما

يمكن أن «: لكنها تابعت. » وهكذا سقط المعقل األخير لليمينخطابه قبِل نتنياهو بمبدأ الدولتين للشعبين،
  . نقول إن الخطاب لم يكن مخيباً بل جريئاً، لكن نتنياهو لم يأت أمس بأمل لشرق أوسط جديد

لو كان نتنياهو مؤمنا «بن كسبيت مع كدمون، وكتب أنه » معاريف«واتفق المحلل السياسي في صحيفة 
  . »يستجيب الفلسطينيون لجزء من شروطه، لما طرحهاحقاً بوجود بصيص أمل في أن 

لسعد بسماع «يوسي فرطر أنه لو كان األمر متعلقاً بنتنياهو » هآرتس«وكتب معلق الشؤون الحزبية في 
داخل حزبه ومن الجناح اليميني المتشدد تتهمه بالذهاب بعيداً في تنازالته والخنوع » صرخات احتجاج

سيحصل على ثقة اوباما، لكنه لن يطالب بدفع ثمن : كان سيهنأ من عالمينوهكذا «للضغط األميركي، 
  .»حقيقي بحجة ائتالفه

  16/6/2009الحياة، 
  

  ليس هناك شعب يهودي: يإسرائيلمؤرخ  .24
ي شلومو ساند، أنه اليوجد ما يسمى بالشعب سرائيل أفصح المؤرخ اإل:  فرح سمير-القدس المحتلة 

ليقه على خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اليهودية ديانة اليهودي، حيث قال في معرض تع
 .وليست أمة

 تقود إلى مخاطر واضحة إسرائيل للفلسطينيين بضرورة االعتراف بيهودية إسرائيلوحذر من أن مطالبة 
 .فى المستقبل
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الوصف،  ليسوا من اليهود، كما أن استخدام كلمة يهودي يقلص من إسرائيلوقال إن نحو ربع سكان 
 .ي التي تشتمل على مفهوم أوسعإسرائيلعلى العكس من كلمة 

 تأسست على إسرائيل قامت على اغتصاب أراضي الغير، مؤكدا أن دولة إسرائيلوأقر شلومو بأن 
 إلى االعتراف بأن إسرائيلودعا . حساب اغتصاب شعب عربي في إشارة إلى الشعب الفلسطيني

 إسرائيلوشدد في الوقت نفسه على ضرورة تحمل . لى كارثة حقيقيةتأسيسها على أرض فلسطينية أدى إ
وأضاف هناك شعبا . المسؤولية التاريخية واألخالقية والسياسية عن اآلالم التي سببتها للشعب الفلسطيني

 .يةإسرائيليا في ظل حقيقة ال تقبل الشك وهي وجود دولة إسرائيل
  16/6/2009عكاظ، 

 
  يين موافقة على مضمون خطاب نتنياهولسرائيغالبية اإل: استطالع .25

كميل فوكس من كلية اإلحصاء في جامعة .، بإشراف د"هآرتس ديالوغ"بين استطالع للرأي أجراه معهد 
في أعقاب % 16ية، بنيامين نتنياهو قد ارتفعت بنسبة سرائيلتل أبيب، أن شعبية رئيس الحكومة اإل

 .الخطاب السياسي الذي ألقاه أمس األول، األحد
يين الساحقة ال تعتقد أنه ستقوم دولة فلسطينية منزوعة السالح في سرائيلكما بين االستطالع أن غالبية اإل

كما أكدت ". عملية السالم"السنوات القادمة، وال تعتقد أيضا أن خطاب نتنياهو سيساعد في الدفع بـ
 . السياسية في العالمإسرائيلالغالبية أن الخطاب سوف يحسن من مكانة 

فقط عن رضاهم عن أداء نتنياهو بعد يوم واحد من مناقشة الميزانية، فقد % 28وجاء أنه بعد أن عبر 
عن % 20غير راضين، وامتناع % 36مباشرة بعد خطابه األخير، مقابل % 44ارتفعت النسبة إلى 

 .اإلجابة
كما قال ". ال" بـأجابوا% 47من المستطلعين إنهم شاهدوا الخطاب، مقابل % 53وردا على سؤال، قال 

عن % 9أجابوا بالنفي، وامتنع % 20ممن شاهدوا الخطاب إنهم موافقون على ما جاء فيه، مقابل % 71
 .اإلجابة

وردا على سؤال حول رأي المستطلعين بشأن سبب تصريح نتنياهو بموافقته على دولة فلسطينية منزوعة 
إن ذلك يأتي اعتقادا منه أنه % 33 حين قال إن ذلك استجابة للضغوط األمريكية، في% 55السالح، قال 

امتنعوا % 7إن ذلك داللة على تغيير أيديولوجي حقيقي، مقابل % 5، بينما قال إسرائيليخدم مصالح 
  ".ال أعرف"عن اإلجابة أو أجابوا بـ

من المستطلعين إنهم ال يعتقدون أنه ستقوم دولة فلسطينية منزوعة السالح في السنوات % 70وقال 
 .إنهم ال يعرفون% 10فقط، وقال % 20ادمة، بينما أجاب باإليجاب الق

 16/6/2009، 48عرب
  

   فلسطينيين 1410 على غزة األخيرةقتل خالل الحرب االحتالل : تقرير .26
اصدر مركز الميزان في مدينة غزة امس تقريرا شامال بين خالله عقب اجرائـه               : اشرف الهور  - غزة

، )الرصـاص المـصبوب    (إسرائيلعملية مسح ميداني، حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة خالل حرب            
  .الماضي) يناير( كانون الثاني 18التي انتهت في 

دد الشهداء الذين سقطوا خالل العدوان او       نسخة منه ان ع   ' القدس العربي 'وبينت ارقام التقرير الذي تلقت      
 ممن هم دون الثامنة عشرة مـن العمـر،          355، من بينهم    1410متأثرين بجراح اصيبوا بها خالله بلغ       

كذلك بين التقرير ان عدد المنـازل الـسكنية التـي     . من نشطاء المقاومة240 نساء، الى جانب 110و
 والمنشآت  209، والمنشآت الصناعية    581نشآت العامة   ، والم 11135 خالل الحرب بلغ     إسرائيلدمرتها  

، فيما اشار التقرير الى ان مساحة االراضي الزراعية التـي تعرضـت             650 والمركبات   724التجارية  
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  .للدمار بلغت اكثر من ستة آالف دونم
نيـة  واظهر التقرير في خالصته ان تحقيقات مركز الميزان، وكذلك التحقيقات التي اجرتها مؤسسات وط             

على وقوع عدد كبير من االنتهاكات الجسيمة والمنظمة للقـانون          ' ادلة دامغة 'ودولية اخرى، تؤكد وجود     
، بموجـب ميثـاق     "جرائم الحرب، والجرائم ضد االنسانية    "الدولي االنساني، التي ينطبق عليها توصيف       
  . محكمة الجزاء الدولية واتفاقية جنيف الرابعة

16/6/2009 ،القدس العربي  
 

  تدعو لقوانين تحفظ حقوق الفلسطينيين "شاهد"مؤسسة  .27
لحقوق اإلنسان في بيان أعضاء المجلس النيابي المنتخبين إلى إصدار القوانين » شاهد«دعت مؤسسة 

التي تحفظ للفلسطينيين كرامتهم اإلنسانية وتمنت على األعضاء أن ينظروا الى الفلسطينيين نظرة إنسانية 
في بيانها الى ضرورة تعديل قانون التملك الذي صدر عام » شاهد«ولفتت  . نسانيةتحفظ لهم كرامتهم اإل

، والذي يحرم الفلسطينيين من التملك والذي كانت له آثار إقتصادية 296 والذي يحمل الرقم 2001
كما أكدت على ضرورة أن يسمح للفلسطيني العمل في المهن الحرة ال سيما مهنة . وإجتماعية سيئة

على » شاهد«وشددت . لهندسة مثل أخيه اللبناني، من خالل قوانين تصدر عن مجلس النوابالطب وا
وجوب تمتع الفلسطينيين بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ال يؤدي الى التوطين بل يعزز حق العودة 

ل الحاصل في ويجعل الفلسطينيين في لبنان عنصراً فعاالً في الحياة االقتصادية واالجتماعية ويمنع التآك
 . البنية االجتماعية الذي بدأت تظهر مالمحه في المخيمات الفلسطينية

 61المجتمع الدولي المسؤولية الكبرى عن معاناة الالجئين الفلسطينيين على مدار » شاهد«وإذ حملت 
 عاما، فإنها دعت لبنان الى التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم ورفض أي

مشروع يمس هذا الحق، مؤكدة أن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة أيضا، لكن ما يبحثون عنه فعال 
 . هو مقومات الصمود، التي يمكن للبنان أن يساهم في توفيرها

بيانها بضرورة أن يتم فتح صفحة جديدة في التعامل مع الفلسطينيين قائمة على قاعدة » شاهد«وختمت 
 . ناحترام حقوق اإلنسا

16/6/2009السفير،   
  

   من قرية عرعرةفلسطينياقتل بدم بارد ئيليا اإسرية تبرئ إسرائيلمحكمة  .28
رفضت عائلة الشهيد نديم ملحم من قرية عرعرة في المثلث، أمس قرار المحكمة             :  حسن مواسي  -حيفا  

مؤكـدة أن   المركزية في حيفا، والقاضي بتبرئة قاتل ابنها الشرطي روبي جال من تهمة قتـل ملحـم،                 
المرحوم قتل بدم بارد وذهب ضحية لقضية وطنية وموقف مـشرف، برفـضه للتعـاون مـع أجهـزة                   

  .يةسرائيلالمخابرات اإل
16/6/2009المستقبل،   

  
   للفلسطينيين"إسرائيل"صحيفة الجارديان تسلط الضوء على تشريد  .29

الرئيس األمريكـى بـاراك     ية إلى منطقة رأس األحمر الذى كان فيه         سرائيل وصلت الجرافات اإل   : غزة
وخالل دقـائق هـدمت     . أوباما فى القاهرة على بعد مئات قليلة من األميال، يلقى كلمته للعالم اإلسالمى            

 مـن   18 من حظائر الحيوانات و    30 كوخا من منازل المزارعين الفلسطينيين وعائالتهم و       15الجرافات  
  .ى قبل أسبوعسرائيلها الجيش اإلاألفران التقليدية، وتم تنفيذ أوامر اإلخالء التى أصدر

 امرأة تم تشريدهم وطردهم من األراضى       34 طفال و  66 فلسطينيا من بينهم     128وقالت األمم المتحدة إن     
وال تـزال هنـاك أوامـر       . الزراعية فى عمق الضفة الغربية المحتلة، وعلى بعد أميال قليلة من األردن           
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ين يعيشون جميعهم بالقرب من المستوطنات الزراعيـة        إخالء خاصة بعشرات المزارعين فى المنطقة الذ      
  .ية التى تم بناؤها على طول وادى األردنسرائيلاإل

وال تلقى عمليات الهدم كثيرا من االهتمام الدولى، فهى تحدث فى كثير من األحيان وهؤالء المـزارعين                 
 واعده ثالثـة مـن وكالـة        غير أن تقرير صدر اليوم    . فقراء ويمثلون أسفل السلم االجتماعى الفلسطينى     

البريطانية سلط الضوء على زيادة معدل الهدم وتأثيره الكبير فى          " أنقذوا األطفال "اإلغاثة من بينها وكالة     
  .ترك الكثير من العائالت الفلسطينية مشردة

ل ويقول تقرير الوكالة البريطانية الذى تضمن مقابالت مع العائالت المتضررة، إنه يتم هدم ثالثة منـاز               
 ألـف   300ويـضيف بـأن هنـاك       . لبعض القرى " جاهزة"فى المتوسط يومياً، ويتم إصدار أوامر هدم        

  .فلسطينى معرضون للتشرد
وقد أمضت بعض العائالت الفلسطينية أكثر من عامين فى البحث عن منازل بديلة واضطر ربـع هـذه                  

 لوقف عمليات الهدم، كمـا ناشـد        لإسرائيالعائالت إلى تقسيم نفسها إليجاد مكان للعيش، ودعا التقرير          
  .السلطة الفلسطينية إلى الوقوف ضد الهدم وتقديم المساعدة لهؤالء المشردين

16/6/2009 ،وكالة سما  
  

  اعتصام أمام معبر رفح للسماح لحملة اإلقامات السعودية بالسفر .30
سعودية اليوم شارك العشرات من الفلسطينيين الممنوعين من السفر من أصحاب االقامات في ال:غزة

اعتصاما أمام معبر رفح للمطالبة بفتح المعبر لسفرهم قبل خسارة أماكن عملهم في ) 15/6(االثنين 
وناشد عادل زعرب الناطق اإلعالمي باسم معبر رفح في كلمته خالل االعتصام السلطات . السعودية

في قطاع غزة لتسهيل سفرهم السعودية بضرورة اإلسراع في تمديد فترات االقامات المنتهية للعالقين 
  .عبر معبر رفح الحدودي

16/6/2009قدس برس،   
  

   يؤكد أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في األراضي المقدسة بطريرك القدس .31
 علـى أن الكنيـسة      ثيوفيلوس الثالـث    واألراضي المقدسة واألردن   شدد بطريرك القدس  : القدس المحتلة 

ياً في توحيد انشطة الكنائس المختلفة لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة فيه           األرثوذكسية ال تدخر جهداً تعاون    
بشكل أكثر فاعلية ، مؤكداً على أهمية الحفاظ ورعاية الوجود المسيحي في األراضي المقدسة في اإلطار                

للرئيس األمريكي األسـبق    ه  جاء ذلك خالل استقبال   . الذي يحفظ النسيج المجتمعي ويكون داعماً لنهضته      
  يمي كارتر أمس األول في البلدة القديمة بالقدس ج

16/6/200الدستور،   
  

     حرب غزة تخللها أبشع تدمير للبيئة الفلسطينية منذ عقود:خبير فلسطيني .32
كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن أن البيئة الفلسطينية ُأخضعت خالل الحرب األخيرة على غزة : غزة

لويث يطولها منذ عقود، شمل جميع عناصر البيئة ومقوماتها، إلى ما وصفه بأبشع تدمير وتخريب وت
  ".أهم ثروة بيئة فلسطينية"وبالدرجة األولى منها اإلنسان الذي هو 

وأكد القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة في غزة، المهندس عوني نعيم، في تصريحات أدلى بها في 
ي قصف سرائيل؛ أن الجيش اإل)لى التوازيينشر نصه الكامل ع" (قدس برس"سياق حوار مع وكالة 

قطاع غزة، وهو رقعة جغرافية محدودة وصغيرة، بشتى أنواع القذائف والذخائر واألسلحة المحرمة 
وأشار المهندس نعيم إلى أنه وبسبب ظروف الحرب وتعمد االحتالل قصف مقر سلطة جودة  .وغيرها

ث وقياسه، وكذلك بسبب الحصار المشدد، فإنّهم في هذه البيئة بكافة أجهزتها المتخصصة في مراقبة التلو
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الهيئة الفلسطينية العامة لم يتمكنوا من قياس مستويات تلوث الهواء الناجمة عن ممارسات القوات 
  .ية أثناء الحربسرائيلاإل

وأكد نعيم أن الحرب تسببت في التلويث المباشر لمياه الخزان الجوفي بقطاع غزة، نتيجة لقصف 
ت المعالجة ومضخات وشبكات المياه العادمة، ما تسبب في انسكاب المياه العادمة غير المعالجة محطا

وضخها في البيئة المفتوحة بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن ذلك لوث التربة ومن ثم سيمتد تأثيره إلى 
ائر التي ألقتها القوات إن مئات األطنان من القنابل والذخ"وقال نعيم  . تلويث المياه الجوفية الحقاً

  ".ية على قطاع غزة، سوف تكون لها أيضاً تأثيرات ملوثة لمياه الخزان الجوفيسرائيلاإل
أن الخطر األكبر على البيئة الفلسطينية يكمن في "وحذّر القائم بأعمال رئيس سلطة البيئة بغزة من 

ية، والتحدي األكبر الذي تواجهه سلطة التدهور الخطير واالستنزاف السريع الحادث لكافة المصادر البيئ
جودة البيئة؛ هو العمل على وقف هذا التدهور الخطير واالستنزاف السريع، ومن ثم عكس هذا االتجاه 

  ".من التدهور إلى تحسين وتطوير وتنمية هذه المصادر
16/6/2009قدس برس،   

  
 جوهرياألفكار التي طرحها نتنياهو في خطابه تحتاج إلى تطوير : األردن .33

 لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل  األردنيةشدد وزير الدولة
على ضرورة إطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم في المنطقة، مشيرا ) 15/6(الشريف، اليوم االثنين 

تزام الرئيس االميركي باراك إلى اهمية الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة االميركية في هذا الصدد وال
وأشار الشريف في تصريحات صحفية، إلى أن  .اوباما بحل الدولتين كمنطلق لتحقيق السالم الشامل

ال "بأنها " بار إيالن"ي بنيامين نتنياهو في خطابه في جامعة سرائيلاألفكار التي طرحها رئيس الوزراء اإل
س لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتحتاج ترقى إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي من أس

  ". إلى تطوير جوهري
 لجميع اإلجراءات األحادية، بما في ذلك الوقف التام ألعمال االستيطان، إسرائيلوطالب الشريف بوقف 

ورفع الحواجز و إنهاء الحصار ووقف الممارسات التي تستهدف تغيير الهوية التاريخية للقدس المحتلة 
  .هجير أهلها العرب المسلمين والمسيحيينوت

15/6/2009قدس برس،   
  

 حول عملية السالم بموقف نتنياهو  لبنانيتنديد رسمي وسياسي .34
ي بنيامين نتنياهو الرافض سرائيلصدرت امس، مواقف رسمية وسياسية تندد بكالم رئيس الوزراء اإل

أن موقف نتنياهو «لعماد ميشال سليمان للسالم ولحقوق الشعب الفلسطيني، فاعتبر رئيس الجمهورية ا
اتّسم بالتصلّب سواء على مستوى التعاطي مع موضوع السالم، او على مستوى حل مسألة الالجئين 
الفلسطينيين، ويتطلب من القادة العرب المزيد من الوحدة والحفاظ على روح وارادة المقاومة وتمتين 

 . »الموقف لمواجهته
كالم خطير، شطب القضية الفلسطينية فاصبحت بال ارض وال : بيه بريوقال رئيس مجلس النواب ن

ينطوي على خطورة كبيرة، خاصة انه «واعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان كالم نتنياهو . شعب
 أنها مستهدفة ومعتدى عليها، وأنها تريد السالم، فيما مضمون خطابه يناقض إسرائيلعمد إلى تصوير 

   .السالم، أو نحو الحل العادل والشاملكل التوجهات نحو 
أطل علينا نتنياهو بخطاب حربي نسف وعطل : النائب وليد جنبالط» اللقاء الديموقراطي«وقال رئيس 

عملياً كل فرص التسوية، ال بل إنه دفنها ولم يبق سوى إعالن مواعيد تقبل التعازي، ربما في البيت 
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 سيفتح المنطقة على مخاطر كبرى قد تذهب في اتجاهات االبيض أو أي مكان آخر يحدد الحقا، وهذا
  . تفجيرية قد ال تعرف حدودها أو نتائجها

إن المبادئ التي أطلقها نتانياهو تشكل ردا واضحا : وقال وزير األشغال العامة والنقل غازي العريضي
 مع تأكيد نتانياهو على ما أعلنته اإلدارة األميركية من رغبة في حل يقوم على أساس الدولتين، خصوصا

هذا يعني أيضا أكثر من أي وقت مضى اندفاع مشروع : وتابع تكريس المستوطنات ويهودية الدولة
توطين الفلسطينيين حيث هم في الخارج، وبالتأكيد ال يمكن أن يشكل هذا األمر حال بل يبقي الصراع 

كل الوسائل المشروعة وال سيما متفجرا، ألن من حق الفلسطيني أن ال يتخلى عن أرضه ويدافع عنها ب
  .المقاومة

16/6/2009السفير،    
  

 "إسرائيل" كبيرين بتهمة التجسس لمصلحة  لبنانييناالدعاء على ضابطين .35
انضم أمس ضابطان كبيران في الجيش اللبناني إلى قائمة الشبكات، التي يالحقها القضاء : بيروت

 مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فقد ادعى. إسرائيلالعسكري بتهمة التجسس لمصلحة 
ي، سرائيلالتعامل مع العدو اإل«صقر صقر، على العقيد الركن في الجيش منصور دياب، بجرائم 

وإعطائه معلومات عن أماكن أمنية وعسكرية وشخصيات وقيادات سياسية وحزبية، وتزويده بإحداثيات 
. »ية من دون ترخيص، ومخالفة التعليمات العسكريةورسائل مشفرة وحيازة أسلحة حربية وقنابل يدو

ية والقتل عمدا سرائيلالتعامل مع االستخبارات اإل«كذلك ادعى على المقدم الركن شهيد تومية، بجرائم 
، ما أدى إلى قتل 2006من خالل تزويد العدو معلومات عن مواقع عسكرية خالل حرب تموز 

 .»مسبقعسكريين، ودخول بالد العدو من دون إذن 
 16/6/2009الشرق األوسط، 

  
  ووضع المنطقة أمام مخاطر التوطين والتهجير "االعتدال العربي"نتنياهو أحبط رهان : نصر اهللا .36

ي بنيامين نتنياهو سرائيلرأى االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا ان خطاب رئيس الوزراء اإل
سمى باالعتدال العربي الذي كان يراهن على نجاح أحبط رهانات كل العرب وكل الحكومات وكل ما ي«

وحتى ، التسوية في المنطقة، وعلى نجاح ادارة اوباما بإنجاز تسوية خالل السنوات القليلة المقبلة
المعتدلين العرب انفسهم في مواقع السلطة الرسمية اعلنوا وعلّقوا على خطاب نتنياهو بأنه نسف كل 

 . »االبوابمبادئ عملية التسوية واغلق كل 
اضاف نصراهللا في كلمة وجهها، امس، عبر الشاشة خالل احتفال بذكرى والدة السيدة الزهراء بدعوة 

ماذا يتوقع المعتدلون العرب وكل العرب، خصوصاً ماذا يتوقع : »مودة للثقافة االسرية«من مركز 
المسرحية ، ان اللعبة الفنية، الفلسطينيون من نتنياهو ومن حكومة نتنياهو ـ ليبرمان؟ وما زادهم إحباطاً

التي تجريها ادارة اوباما لتقطيع الوقت مع الشعوب العربية انكشفت بسرعة عندما علّقت ادارة اوباما 
واذا قرأنا خطاب نتنياهو فإنه ال توجد فيه ال . على خطاب نتنياهو بانه مهم وخطوة متقدمة وايجابي

نتنياهو بالحقيقة اعاد التذكير بما قاله شارون من جهة . خطوة متقدمة وال شيء مهم وال شيء ايجابي
نتنياهو جاء ليجدد . عندما علّق شارون على مبادرة السالم العربية بأنها ال تساوي الحبر الذي كتبت به

وهو . ويقول للعرب بان مبادرة السالم العربية ال تساوي الحبر الذي كتبت به وهذه هي رؤيتنا للسالم
من خالل العمل والدعوة ، 48 مخاطر التوطين ومخاطر تهجير فلسطينيي ،م مخاطريضع المنطقة اما

 .  دولة يهوديةإسرائيللالعتراف ب
16/6/2009السفير،   
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   لن تجد من يتجاوب معها"إسرائيل"الدعوة لالعتراف بيهودية : مبارك .37
لي بنيامين نتنياهو رفض الرئيس حسني مبارك طلب رئيس الوزراء اإلسرائي:  محمد الشاذلي-القاهرة 

ستزيد من تعقيد األمور وتجهض فرص "، معتبراً أن هذه الدعوة "يهودية دولة إسرائيل"اعترافاً عربياً بـ
  . "السالم ولن تجد من يتجاوب معها في مصر أو غيرها

شمال (وقال مبارك في لقاء أمس مع وحدات القوات الخاصة في مدينة أنشاص في محافظة الشرقية 
ضرورة العودة إلى مفاوضات الوضع النهائي من حيث توقفت من دون "إنه أكد لنتنياهو ) قاهرةشرقي ال
، مشيراً إلى أنه اتفق مع " يمر عبر القدسواإلسالميحل أزمات العالمين العربي "وشدد على أن . "إبطاء

جل سالم عادل مواصلة العمل من أ"الرئيس باراك أوباما خالل مشاوراتهما األخيرة في القاهرة على 
  ."ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة

الشرق األوسط سيظل ساحة لالضطراب وزعزعة االستقرار في غياب تسوية سلمية "وحذر من أن 
وأضاف . "عادلة للقضية الفلسطينية، وستظل هذه القضية مفتاح الحل لباقي أزمات المنطقة وصراعاتها

 فية سانحة للسالم أتمنى أال تضيع كما ضاعت من قبل فرص عدة، فالوضع المنطقة أمام فرص"أن 
الشرق األوسط بات ينذر بالخطر وال يزال بعيداً عن األمن واالستقرار، وال تزال منطقتنا تموج 

  ."باألزمات والصراعات وبؤر التوتر وتلقي بتداعياتها على أمن مصر القومي بأبعاده المختلفة ودوائره
بإنهاء الخالفات كي تتحدث بصوت واحد دفاعاً عن شعبها وقضيتها، هذا "صائل الفلسطينية وطالب الف

أمر حتمي في تحركنا من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته، كما أن الوضع العربي الراهن يحتم هو 
ة اآلخر إنهاء االنقسام وصوالً إلى مصالحة حقيقية تنحاز لهويتنا العربية وتتصدى لمحاوالت الهيمن

  ."وبسط النفوذ وتوحد مواقفنا وتدافع عن مصالحنا المشتركة
  16/6/2009الحياة، 

  
  مصر كانت تأمل في سماع رؤية إسرائيلية تقوم على االلتزام بحل الدولتين: حسام زكي .38

مصر كانت "أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن  : محمد الشاذلي-القاهرة 
اع رؤية إسرائيلية مختلفة تقوم على االلتزام الواضح بحل الدولتين وباستئناف العمل لتحقيق تأمل في سم

التسوية السياسية على أساس ما وصلت إليه المفاوضات مع الحكومة السابقة، إضافة إلى التجميد الكامل 
لضفة الغربية للنشاط االستيطاني وتخفيف اإلجراءات القاسية المفروضة على الشعب الفلسطيني في ا

وقطاع غزة، واتخاذ خطوات تعيد بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعمل تفاوضي جاد يلتزم تحقيق السالم 
  . "في إطار زمني محدد متفق عليه، حتى ال يتحول األمر إلى جلسات للحديث من دون هدف أو طائل

 ،"ي سالم وأمن إلى جانب دولة إسرائيلالعالم عندما يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش ف"ورأى أن 
الطروحات الهادفة إلى تحقيق ما يشبه الحكم الذاتي للفلسطينيين هي قديمة وعفا عليها "وأشار إلى أن 

الرؤية اإلسرائيلية تحمل في طياتها تهديداً لمستقبل العرب المقيمين في إسرائيل "، مضيفا أن "الزمن
  ." قلق لمصرووضعهم في تلك الدولة، وتشكل مصدر

  16/6/2009الحياة، 
  

  بالمراوغ والمخربنتنياهو  خطاب  يصفعمرو موسى .39
وصف األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خطاب رئيس وزراء :  أحمد عبد اهللا- القاهرة

، أن ما أعلنه بنيامين نتنياهو يمثل استمرارا لنهج "عكاظ" تصريحات لـفيوأفاد . إسرائيل بالمراوغ
وجدد التأكيد على أن المسؤولية تقع بالدرجة األولى على عاتق اللجنة الرباعية  .يب وااللتفافالتخر

 .الدولية، وخاصة الواليات المتحدة لوضع حد لهذا العبث والتصدي لتلك السياسات
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السالم بهذه الطريقة، أو أنه بإمكانها فرض   واهمة، إن ظنت أنها ستحقق األمن أو"إسرائيل"وقال إن 
 .لتسوية التي تريدها كأمر واقع على العرب وخاصة الفلسطينيينا

  16/6/2009عكاظ، 
  

  "إسرائيل" تنتقد خطاب نتنياهو كان إلرضاء المتطرفين في جامعة الدول العربية .40
انتقدت جامعة الدول العربية بشدة خطاب نتنياهو، وقال األمين العام المساعد للجامعة محمد  :وكاالت

فقد نجح في ذلك أما إذا كان موجهاً " إسرائيل"خطاب إذا كان إلرضاء المتطرفين في هذا ال"صبيح إن 
  ".للدول العربية وللشعب الفلسطيني فقد ابتعد كثيرا عن متطلبات السالم

  16/6/2009الخليج، 
  

  الموقف اإلسرائيلي بمثابة تأكيد واضح على غياب اإلرادة الحقيقة في صنع السالم: دمشق .41
تعتبر هذا الموقف اإلسرائيلي بمثابة تأكيد واضح على " دمشق أنصدر رسمي سوري  مأعلن :دمشق
 اإلسرائيلية الحقيقية في صنع السالم في المنطقة وهذا يستدعي من األشقاء الفلسطينيين اإلرادةغياب 

جهة ما لموا... العودة إلى التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك على الساحة الفلسطينية
  ." المدمرةاإلسرائيليةتتعرض له القضية الفلسطينية جراء هذه السياسة 

  16/6/2009الحياة، 
  

  خطاب نتنياهو يتناقض مع أسس السالم: العطية .42
" اإلسرائيلية"الرحمن العطية أمس أن التوجهات  أكد األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد: وكاالت

اء بنيامين نتنياهو بشأن التسوية تتناقض مع األسس والمبادئ التي يقوم التي تضمنها خطاب رئيس الوزر
  .عليها السالم العادل والشامل

إن خطاب نتنياهو يمثل في حقيقته محاولة لتعطيل الحل الذي يقوم "وقال العطية في تصريح صحافي 
اصلة احتالل على أساس الدولتين، كما يشكل رفضا صريحا لوقف االستيطان، بل وإصرارا على مو

وشدد على أن النهج ". األراضي العربية، بما في ذلك القدس الشريف، وإنكارا لحق الالجئين في العودة
ال يخدم قضايا السالم واألمن واالستقرار في " اإلسرائيلي"العنصري البغيض الذي اختطه رئيس الوزراء 

 مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المنطقة داعيا األسرة الدولية وخاصة الدول دائمة العضوية في
   .القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

  16/6/2009الخليج، 
  

   يونيو الحالي/ حزيران أيام نهاية3مصر تقرر فتح معبر رفح  .43
إنه تقرر " الخليج"ـقال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري ل :عيطة  محمد أبو-القاهرة 

 من 27شغيل معبر رفح أمام حركة السفر بين مصر وقطاع غزة لثالثة أيام متواصلة بدءا من يوم ت
الشهر الجاري أمام فئات حاملي اإلقامات والطلبة الدارسين في الخارج والمرضى والجرحى الذين 

لجانب يحملون تحويالت طبية، إضافة إلى بعض من الحاالت اإلنسانية والعالقين الفلسطينيين على ا
  .المصري من الحدود من أبناء غزة القادمين من الخارج

  16/6/2009الخليج، 
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   مليون دوالر14 ـالهالل القطري ينفذ مشروعات في غزة ب .44
محمد بن غانم العلي المعاضيد نائب رئيس مجلس اإلدارة واألمين . قال د:  محمد صالح أحمد-الدوحة 

 على غزة أشد من العدوان، وكشف النقاب عن مشروعات بـ العام للهالل األحمر القطري إن الحصار
واعتبر في مؤتمر صحفي موسع  . دوالرا أميركيا للجمعية في القطاع منذ بدء الحصار14.594.976

أمس بعد زيارته غزة األسبوع الماضي أن مشكلة الصرف الصحي أكبر المخاطر التي تواجه أهل 
وقال  . مليون دوالر سنويا80ف الحكومة الفلسطينية نحو القطاع، وأكد أن العالج في الخارج يكل

 دولة، ونبه إلى أن 15المعاضيد إن الهالل األحمر القطري يعمل على تقديم المساعدات اإلنسانية في 
 عاما وحتى 30فلسطين هي الدولة الوحيدة التي لم يتوقف فيها عمل الجمعية منذ انطالقتها قبل أكثر من 

  .اآلن
  16/6/2009 العرب، قطر،

  
  خطاب نتنياهو خطوة إلى األمام: االتحاد األوروبي .45

عقّب :  نور الدين الفريضي، اسكندر الديك–رام اهللا، الناصرة، دمشق، عمان، نيويورك، لوكسمبورغ 
 نتنياهو الذي ألقاه األحد الممثل األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا على خطاب

وهناك . اعتراف حكومة يقودها ليكود رسمياً بحل الدولتين خطوة في االتجاه الصحيح" إن ، قائال14/6ً
  ".أشياء وردت في الخطاب تأتي حسب رأيي في مرحلة الحقة من المفاوضات

لكنهم ذهبوا إلى ". خطوة إلى األمام"كما اعتبر وزراء خارجية االتحاد األوروبي أمس خطاب نتنياهو 
تمثل جزءا من " تحفظوا عن الشروط المسبقة التي حددها والتي اعتبروا أنها ابعد من ذلك عندما

ودعوا في بيان منفصل قبل استقبالهم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى ". المفاوضات
ووقف النشاطات االستيطانية في األراضي المحتلة، " االلتزام في شكل ال لبس فيه بحل الدولتين"ضرورة 

  .بما في ذلك القدس الشرقية
وأكد في بيان أصدره في . بحل النزاع في المنطقة" إسرائيل"ورهن االتحاد رفع مستوى العالقات مع 

وجوب النظر إلى رفع مستوى "نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء ليل أمس في لوكسمبورغ 
 -خصوصاً حل النزاع الفلسطيني العالقات ضمن األهداف والمصالح المشتركة الكثيرة ومنها 

اإلسرائيلي من خالل تنفيذ حل الدولتين وتشجيع السالم وازدهار منطقة الشرق األوسط والبحث عن 
  ".حلول مشتركة للتحديات التي تتهدد هذه األهداف

لع بإعادة فتح المعابر فوراً من دون شروط مسبقة أمام تدفق المساعدات اإلنسانية والس"وطالب االتحاد 
وقف أشكال العنف كافة في "ودعا إلى ". وإعادة اإلعمار وتنشيط االقتصاد. واألشخاص من غزة وإليها

كما أعرب ". ، ووضع آلية فعالة لوقف تهريب األسلحة"إسرائيل"غزة، بما في ذلك إطالق القذائف ضد 
ردم الهوة "راً أن ، معتب"من حول الرئيس محمود عباس«عن تشجيعه جهود المصالحة بين الفلسطينيين 

  ".بين الفلسطينيين يضمن حظوظ استعادة وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية
16/6/2009الحياة،   

  
  التوصل إلى السالم يقتضي عدم فرض شروط مسبقة على التفاوض: كوشنير .46

وصف وزير الخارجية الفرنسي برنار :  نور الدين الفريضي، اسكندر الديك–لوكسمبورغ، برلين 
لكن وقف االستيطان ... لم يذكر شيئاً عن المستوطنات: "وقال". غير كاف"شنير موقف نتنياهو بأنه كو

فرنسا "وأضاف أن ". دولة فلسطينية"نتنياهو لـ" األفق الذي رسمه"لكن كوشنير أشاد بـ". ضروري
المضي إلى أبعد التوصل إلى السالم يفرض "، إال أنه قال إن "مقتنعة بأن ذلك لمصلحة إسرائيل وأمنها

من الضروري اآلن أن يحدد "واعتبر أن ". من ذلك، من دون فرض شروط مسبقة على التفاوض
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الطرفان حدود هذه الدولة الفلسطينية ويعالجا كل المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، خصوصاً وضع 
مانات تنفيذ حل الدولتين، للمساهمة في توفير ض"وأكد استعداد أوروبا ". القدس والحدود ومسألة الالجئين

وجوب استعادة الثقة بين األطراف وضرورة تغيير الواقع "وشدد على ". إذا طلب الجانبان ذلك
  ".الملموس

16/6/2009الحياة،   
  

  والحكومة األلمانية تعّده إيجابياً... موسكو تستقبل تصريحات نتنياهو بتحفظ .47
لقي إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : االت نور الدين الفريضي، اسكندر الديك، والوك-عواصم 

نتنياهو قبوله بدولة فلسطينية منزوعة السالح، ترحيباً دولياً حذرا؛ فقد استقبلت موسكو تصريحات 
ونقلت ". ال تفتح الطريق أمام تسوية"وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنها . نتنياهو بتحفظ

هذه التصريحات تبين من دون شك أن الحكومة اإلسرائيلية "صدر أن عن الم" ريا نوفوستي"وكالة 
وأضاف أن نتنياهو ".  الفلسطيني-مستعدة للحوار، لكنها ال تفتح الطريق أمام تسوية للنزاع اإلسرائيلي 

  ".فرض شرطاً مسبقاً غير مقبول بالنسبة إلى الفلسطينيين"
أكد به موافقته على حل "، معتبرة أن نتنياهو "إيجابي"وفي برلين، وصفت الحكومة األلمانية الخطاب بأنه 

أحداً لم يكن ينتظر أن تجد مسائل القدس والالجئين وغيرها المختلف عليها منذ "وأكدت أن ". الدولتين
إنها مسائل تبقى للتفاوض على طاولة المفاوضات التي فتح نتنياهو ... عشرات السنين حالً في خطاب

  ".بابها اآلن
  .تراليا بخطاب نتنياهو، ودعت إلى محادثات جديدة للسالم في الشرق األوسطورحبت اس

16/6/2009الحياة،   
  

  نتنياهو قام بما ظن أن عليه القيام به ليتجنب العزل التام للمبادرة األميركية: بيل كلينتون .48
يل كلينتون إن قال الرئيس األميركي السابق ب:  رام اهللا، الناصرة، دمشق، عمان، نيويورك، لوكسمبورغ

، مضيفاً في مؤتمر "افتتاحية"مواقف نتنياهو من الدولة الفلسطينية يجب أن تؤخذ لجهة كونها تحركات 
على رغم أن فحواها والشروط منها " ال تفْرطوا في ردود الفعل عليها: "صحافي في األمم المتحدة

نياهو، فقد قام بما ظن أن عليه القيام به بناء على خبرتي مع نت: "وتابع". مرفوضة تماماً لدى الفلسطينيين"
وأنا اعتقد بان الرئيس باراك أوباما . ليبقي الكرة متحركة وليتجنب العزل التام للمبادرة األمريكية

ما كان من شأنه . ووزيرة خارجيته والسيناتور جورج ميتشل يتخذون المواقف الجيدة في تحريك األمور
  ".فال يوجد خيار معقول بديل عن ذلك. لنتنياهو ال يقبل بحل الدولتينأن يكون رداً كارثياً هو رد فعل 

16/6/2009الحياة،   
  

  نتنياهو وضع عقبات أمام التسوية لم يطرحها رؤساء حكومات قبله: كارتر .49
قال الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر خالل لقائه برئيس الكنيست رؤوفين ريفلين في : الوكاالت

س، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خالل الخطاب الذي ألقاه األحد القدس المحتلة أم
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن كارتر قوله خالل . والفلسطينيين" إسرائيل"عقبات أمام التسوية بين 

سالم لم في رأيي أن نتنياهو طرح خالل خطابه عقبات كثيرة أمام ال"مؤتمر صحافي مشترك مع ريفلين، 
  ".يطرحها رؤساء حكومات قبله

على " إسرائيل"نتنياهو يصر على توسيع المستوطنات ويطالب الفلسطينيين بأن يعترفوا بـ"وأضاف أن 
إذا تم "ورأى أنه ". ليسوا يهوداً" إسرائيل"من سكان % 25أنها دولة يهودية وذلك على الرغم من أن 
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لفلسطينيين فإنه على األغلب سيكون مشابهاً التفاق مبادرة جنيف وا" إسرائيل"التوصل إلى اتفاق دائم بين 
  ".التي تعني أن نصف المستوطنين سيبقون مكانهم

16/6/2009الخليج،   
  

  بلير يطالب حماس بتغيير سياساتها لرفع الحصار عن غزة .50
شرق من غزة أن المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية للسالم في ال 16/6/2009 الحياة، نشرت

خطوة مهمة إلى "األوسط توني بلير قد وصف خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه 
  .في قطاع غزة" بتغيير الوضع اإلنساني المتدهور"، واعداً الفلسطينيين "أمام

لى عدت إ: "وقال بلير الذي زار قطاع غزة أمس للمرة الثانية منذ توليه منصبه الحالي قبل نحو عامين
غزة اليوم للتحري ميدانيا واالستماع من الفلسطينيين مباشرة عن الوضع الصعب الذي يعيشونه هنا في 

في " يتفهم غضب الناس"، مؤكداً أنه "تغيير السياسات"وأشار إلى أن سبب مجيئه إلى غزة هو ". غزة
  .القطاع

الهتمام بالوضع اإلنساني المتدهور من المهم جداً أن نستمر با": "األونروا"وقال بلير ظهر أمس في مقر 
في غزة، وعلى سبيل المثال يجب أن نتأكد من إعادة إعمار األبنية السكنية والبنى التحتية للناس، وفي 

المعاناة في قطاع غزة كبيرة، "ورأى أن ". الوقت نفسه إحياء القطاع الخاص وتنمية االقتصاد في غزة
، واعداً "لمستقبلية للدولة الفلسطينية مع استمرار المفاوضاتويجب أن تتواصل عملية البنى التحتية ا

لدى "وقال إن ". تغيير األوضاع في قطاع غزة نحو حياة أفضل للفلسطينيين"الغزيين بأنه سيعمل على 
األطفال في قطاع غزة طاقة هائلة ومواهب يجب أن تستغل بصورة إيجابية وبناءة، لكن على الجانب 

ب أال يعيش أطفال سديروت في خوف ورعب، ويجب العمل على بناء مستقبل اآلخر من الحدود يج
رغم احترام : "وأضاف. ، في إشارة إلى الصواريخ محلية الصنع التي تنطلق من القطاع"أفضل للجانبين

األمنية، ومصير الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، إال أنه " إسرائيل"احتياجات 
، من دون اإلشارة إلى معاناة األسرى أو "ترك األوضاع في غزة على هذا النحو من المعاناةيجب أال تُ

نحن مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، واللجنة الرباعية : "وقال. الدمار الذي خلفته الحرب اإلسرائيلية
" إسرائيل"جانب الدولية تؤيد ذلك على أساس حقيقي يتضمن القبول بدولة فلسطينية قابلة للحياة إلى 

ليكن السكان : "ووجه حديثه إلى الفلسطينيين قائالً". اآلمنة، لذلك نقوم بعملية التغيير في الضفة وغزة
  ".خريطة الطريق"، بموجب "على يقين من أن هناك آفاقا لمستقبل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم

أن طوني  ي غزة، ماهر ابراهيم والوكاالتنقال عن مراسلها ف 16/6/2009البيان، اإلمارات، وجاء في 
  . بلير طالب حركة حماس بتغيير سياساتها لكي يرفع الحصار عن قطاع غزة

  
  خطاب نتنياهو حمل إشارات غير مشجعة : مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط .51

اسكندر نقال عن مراسليها في لوكسمبورغ، وبرلين، نور الدين الفريضي، و 16/6/2009الحياة، نشرت 
الديك، أن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري قد انتقد 

إحداث تقدم في األوضاع في قطاع "وطالب بـ". حمل إشارات غير مشجعة"خطاب نتنياهو، معتبراً أنه 
ل في القاهرة عقب لقائه وقا". غزة، خصوصاً أن األمم المتحدة تشعر بالقلق من تردي األوضاع هناك

هناك فرصة "وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان، إن 
والمطلوب التزامات واضحة من الفلسطينيين واإلسرائيليين من أجل إنجاح . تاريخية للسالم حالياً

إنهاء االحتالل وقبول حل " سرائيلإ"هذا يعني من وجهة نظر األمم المتحدة أن على ... المفاوضات
  ".الدولتين وااللتزام بالتفاوض على كل القضايا األساسية
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نحتاج أيضا إلى "إننا : أن سيري قال) يو بي آي( نقال عن وكالة 16/6/2009القدس العربي، وأضافت 
وأكد ". ضاعإحداث تقدم في األوضاع بقطاع غزة، خاصة وأن األمم المتحدة تشعر بالقلق من تردي األو

سيري أن األمم المتحدة وضعت مقترحات عملية يتم مناقشتها حالياً مع السلطات اإلسرائيلية، آمال في أن 
يتلقى قريباً رداً إيجابياً من الجانب اإلسرائيلي على تلك المقترحات ألنه سوف يساهم في تدشين عملية 

 .إعادة البناء في غزة
  

  ة أمريكية بالدرجة األولى وال حل للصراع إال بقيامهاالدولة الفلسطينية مصلح: فيلتمان .52
خالل : قال القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية األمريكية الشرق األدنى جيفري فيلتمان: عيسى جمعة

انه مع اختالف الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني بشأن شكل : لقاء مع الصحافة المحلية أمس في البحرين
وقال أن اإلدارة . حدودها، يظل قيام دولة فلسطينية مصلحة أمريكية بالدرجة األولىالدولة الفلسطينية و

األمريكية متمسكة بتأسيس البيئة المناسبة لتحريك الطرفين باتجاه السالم وحل الدولتين، وأكد انه ال حل 
 . لألزمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إال بقيام الدولة الفلسطينية

16/6/2009ن، األيام، البحري  
  

  بعثة تحقيق األمم المتحدة تعود إلى غزة نهاية الشهر .53
أعلن رئيس مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة مارتن اهويغهيان : ، رويترز.)ب. ف. أ (–جنيف 

اهومويبهي أمس أن البعثة التي كلفها المجلس التحقيق في الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة ستعود إلى 
في التوجه إلى " لم يفقد أعضاء البعثة األمل: "وقال الديبلوماسي النيجيري. ية الشهر الجاريالقطاع نها

رغم أن ذلك لم يكن ممكناً ألنهم لم يحصلوا على رد إيجابي من "والضفة الغربية "  إسرائيل"جنوب 
القاضي الجنوب وأوضح أن البعثة التي يقودها ". الحكومة اإلسرائيلية على طلباتهم المتكررة للتعاون

تنظيم جلسات استماع علنية حول بعض "أفريقي ريتشارد غولدستون تعتزم خالل زيارتها المقبلة 
، على أن ترفع تقريرها النهائي خالل الدورة الثانية عشر لمجلس حقوق "المواضيع المفوضة للبحث فيها

  .سبتمبر المقبل/ اإلنسان في أيلول
على "  إسرائيل"حقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي من جهتها، حضت المفوضة السامية ل

بإنهاء حصارها االقتصادي على غزة، قائلة إنها تدفع سكان " إسرائيل"وطالبت . التعاون مع بعثة التحقيق
  .القطاع إلى فقر مدقع

16/6/2009الحياة،   
  

  فما رّد شريكه التفاوضي؟.. وهذا هو طرح نتنياه .54
  ياسر الزعاترة

هـو  : وقعنا حتى قبل االنتخابات اإلسرائيلية، لم يقلب نتنياهو الطاولة تماما في وجه عملية التسوية             كما ت 
الذي يدرك تعقيدات الوضع األمريكي والدولي في هذه المرحلة، وها هو في خطاب جامعة بـار إيـالن                  

الوقت الـذي تـنفس     يعيد النظر في برنامجه المعلن ويخرج بتوليفة تحافظ على ائتالف الحاكم، في ذات              
االحتقان بينه وبين إدارة أوباما، وبتعبير أدق بينه وبين المجموعة الصهيونية المحيطة بالرئيس، وهو ما               

  .حصل بالفعل، بدليل ترحيب أوباما نفسه بالخطاب
في خطابه الجديد وافق نتنياهو على مبدأ الدولة الفلسطينية مباشرة، وليس عبر خريطة الطريق كما كان                

في جامعة  " الناعم"قعا، مع العلم أن هذه األخيرة هي الوثيقة الوحيدة التي أشار إليها أوباما في خطابه                متو
  .القاهرة، بينما تجاهل جميع القرارات الدولية ذات الصلة بعملية السالم
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مـدى  هكذا أمن نتنياهو لنفسه خروجا دبلوماسيا من األزمة المحتملة مع الواليات المتحدة، أقلـه فـي ال                
القريب، السيما أن في واشنطن من يؤمنون بضرورة التدرج في دفعه نحو االعتدال، وهو ما سـيجري                 
تسويقه على الوضع الفلسطيني والعربي من دون شك، فضال عن القول إنه وافق على وقـف مـصادرة                  

  .األراضي لتوسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة
هو في مرحلة الحقة على التعامل مع خريطة الطريق نظرا لعدم تناقضها            ال يستبعد بالطبع أن يوافق نتنيا     

مع جوهر طروحاته، هي التي تركز في مرحلتها األولى على محاربة اإلرهاب والتحريض، إضافة إلى               
اإلجراءات أحادية الجانب من الطرفين، مع العلم أن الطرف الفلسطيني هو من يلتزم بتنفيذ مـا عليـه،                  

  .م اإلسرائيليون يوما بأي تعهدات، بل كانوا يستغلون أجواء المفاوضات لتعزيز االستيطانبينما لم يلتز
في المرحلة الثانية من خريطة الطريق هناك الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتي هي عمليا دولة الجـدار                 

في تثبيت المسار   القائمة، مع تخفيف الحواجز وإطالق ما تيسر من المعتقلين الذين يساعد اإلفراج عنهم              
الجديد، وهذه المرحلة قد تستمر لسنوات يمكن أن تتواصل خاللها مفاوضات الوضع النهائي، اللهم إال إذا                
وجد المعنيون أن الطرف الفلسطيني يقبل في مفاوضات سرية بصفقة نهائية يسيل لهـا لعـاب اللـوبي                  

  .لمرحلة الثالثة، أي الدولة النهائيةالصهيوني، وربما لعاب نتنياهو نفسه، عندها يمكن القفز إلى ا
اعتراف فلسطيني بإسرائيل   : هكذا وافق نتنياهو على الدولة الفلسطينية، ولكن بشروط مذلة كانت كالتالي          

 إلى الدولة الفلسطينية في إطار تبادل لألراضـي         48يترجم ذلك بنقل فلسطينيي     (دولة للشعب اليهودي،    
، اإلصرار على القـدس موحـدة       48 إلى األراضي المحتلة عام      ، رفض حاسم لعودة الالجئين    )والسكان

تحت السيادة اليهودية مع حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين واليهود والمسيحيين، ترتيبـات أمنيـة               
، بقاء الكتل االستيطانية في مكانها، وتـرك موضـوع          )منزوعة السالح ومنتهكة السيادة   (خاصة للدولة   

  .األراضي للمفاوضات
في مواجهة ذلك، ما الذي يتوقع من الجانب الفلسطيني، ومن ورائه محور االعتدال العربي الـذي أخـذ                  
يبشر بمنطق المرونة خالل الشهور الماضية، وبالطبع في استقبال أوباما ومكافأة له على تجاهل قـضية                

  .اإلصالح والديمقراطية، فضال عن تعهده بمواجهة إيران؟
ي أن قيادة السلطة، وبصرف النظر طرح نتنياهو وممارساته، لن تتوقـف عـن     فلسطينيا ليس ثمة شك ف    

الركون إلى برنامج دايتون وتعزيز واقع السلطة ـ الدولة القائم حاليا في الضفة الغربية، من دون توقف  
الجهود الستعادة القطاع المحتل من قبل األعداء الحمساويين، األمر الذي سيجري ترويجه عبـر تأكيـد                

لتزام الجدي بمسيرة السالم ومن ثم السعي الحثيث إلحراج نتنياهو وكسب التعاطف الغربي، من دون               اال
 ولم تنتـه  1974السؤال عما جناه الفلسطينيون طوال عقود من لعبة اإلحراج المذكورة، والتي بدأت عام          

  .فصوال إلى اآلن،،
 السالم كخيار إستراتيجي، وال يـستبعد أن        أما عربيا، فال يتوقع أن يكفّ عرب االعتدال عن التأكيد على          

نتنياهو على السالم من خالل عمليات تطبيـع        " تشجيع"يتورطوا تحت ضغط اإلدارة األمريكية في لعبة        
  .مجانية كتلك التي بدأت عشية أوسلو

في مواجهة ذلك ال بد من حراك إيجابي لقوى المقاومة يرفض هذه اللعبة، ولن يحدث ذلك في ظل حوار                   
ه االلتزام بخريطة الطريق، والحفاظ بأي ثمن على سلطة أوسلو، إذ ال بد من انقالب شامل في مسار                  سقف

القضية، األمر الذي لن يحدث من دون توافق تلك القوى مع قطاع ال بأس به من عناصر فتح المـؤمنين           
ق موجة مقاومة   توافق على إدارة مشتركة لحياة الناس تحت االحتالل، مع إطال         : بوجودها كحركة تحرر  

  .لدحر االحتالل من دون قيد أو شرط
  16/6/2009الدستور، 
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  !!وإلى األبد..  يا فلسطينوداعاً .55
  محمد صالح المسفر. د

رحت أتأمل في حال أمتنا العربية، فوجدته حاال ال يفرح نفسي وال يسر صديقا، وضعت أمامي صـور                  
دت أن إنجازات معظمهم كلهـا تـصب فـي          الحكام العرب ورحت أستعرض إنجازاتهم تجاه األمة، وج       

صالح إسرائيل العاتية، واحد في جنوب الوطن يرى وطنه الصغير يتمزق وهو ممعنـا فـي التـصدي                  
لمطالب شعبه في الوحدة الوطنية القوية معززة بالعدالة والقضاء المستقل ومحاربة الفساد والقضاء على              

عدو وهمي ال وطـن لـه، وثالـث         " القاعدة"القوم  المفسدين، وآخر مشغول بحربه على ما تعارف عليه         
يتمطى بصلبه أمام أحبال الميكروفونات اإلذاعية والعدسات التليفزيونية يحدث القوم عن إنجازات نظامه             
وتصديه لالستعمار واإلمبريالية العالمية وشعبه يئن من الخوف من قسوة زوار الفجر وظلمات السجون،              

لغ من العمر عتيا، وكل مجده سبعة آالف سـنة حـضارة لكـن أمجـاده                ورابع يقبع في زاوية الوطن ب     
الشخصية قرابة الثالثين عاما من الفساد والرذيلة وبيع الوطن وحضارة بالده مـن أجـل حفنـة مـن                   

وخامس راح للدوالر يستجدي اإلعانة وأمعن رجاله في        . الدوالرات ال تسد رمق رجال الفساد من حوله       
لة وتبعية، وخامس قابع في العاصمة يعد أنفاس شعبه ونبضات قلبه ليل نهـار              تقسيم الموطنين بين أصا   

  . ، وكلهم يعملون لصالح إسرائيل سرا وعالنية...،...متربصا بهم، وسادس، وسابع و
من بين الصور يـا وطنـي وجـدت صـور           !! آه يا وطني العربي الكبير ماذا يفعل بك هؤالء القادة ؟          

 فيما بينهم من يكون صاحب النصيب األكبر في المتاجرة بالوطن، محمود            المتاجرين بفلسطين يتنازعون  
عباس يقول أنا التاجر األكبر األولى بالرعاية ويلتف حوله الزبانية ورهط بيع الوطن بالتجزئة كي ينالوا                
نصيبهم، ولتحقيق ذلك ال بد من إخراج كل من يعارض مشاريع البيع وهنا أسـمي كـل مـن يـرفض                     

ية أوسلو وما نتج بعدها من تداعيات هم المستهدفون بالتصفية، ويقـود عمليـة المتـاجرة                مشاريع اتفاق 
  . سمسار على قارعة طريق شرم الشيخ كهل جاوز الثمانين من عمره لم يعد صالحا لسوق النخاسة

 )2 (   
إسـرائيل  اليوم يا وطني الكبير جاء الخبر اليقين من فلسطين المحتلة على لسان نتانياهو رئـيس وزراء                 

فال عودة للقدس إلى ما كانت عليه قبل الخـامس مـن يونيـو              " قاعة المزاد "ليعلن بأعلى صوته إغالق     
، وال وقف لعملية بناء المستوطنات وتوسيعها، وال عودة وال حتى ذكر الالجئين، االعتـراف               1967عام

لتأويل بيهودية الدولة كما    بيهودية الدولة الصهيونية في توثيق أممي مطلب صهيوني، وإعالن غير قابل ل           
أعلنت حركة محمود عباس االعتراف بالحق التاريخي إلسرائيل في الوجود في الشرق األوسط، وعلـى               

وبعد هذا وغيره أكثر ال مانع من قيام دولة فلسطينية لها اسم            . العرب التطبيع الكامل مع الدولة اليهودية     
 مع الدولة اليهودية على كلماته، وال يجوز لهذه الدولـة           لكن بال جغرافيا وال حدود، لها علم ونشيد يتفق        

نتانيـاهو طالـب الحكومـة      . أن تعقد اتفاقات أو معاهدات مع أي طرف دولي أو حتى عربـي            " المسخ"
  . العباسية الفياضية المتحدة في رام اهللا بسحق حركة حماس والجهاد اإلسالمي بالقوة ليستتب السالم

 )3 (   
 وحتـى اليـوم، وأن      1993 على حركة فتح العباسية االعتراف بهزيمتها من أوسلو          ما العمل فلسطينيا؟  

إن نتانياهو نسف كل المبادرات     "مشاريعها التفاوضية لم تعد صالحة إطالقا، وأن تلتزم بما قاله أبو ردينة           
 الحق  وعلى الذراعيين من رهط عباس أن تخرس ألسنتهم بعد اليوم ويعودوا إلى           " وكل الجهود الفلسطينية  

في إعادة اللحمة بين مكونات العمل الوطني الفلسطيني الشريف مع إخوانهم في حماس والجهاد وغيرهم               
إن وحدة العمل والصف الفلسطيني، إن كنتم تؤمنون باهللا وفلسطين، هـي الـرد القـاطع                . من الشرفاء 

  . والحاسم على غطرسة الكيان الصهيوني
ة الصهيونية فهي تعليق مبادرتكم السلمية التي لم يـستحب لهـا            أما العمل العربي لمواجهة هذه الغطرس     

حتى حلفاؤكم األمريكان، فتح معبر رفح على مصراعيه لمساعدة الشعب الفلسطيني، تفعيل العمل العربي              
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مع العالم اإلسالمي بما في ذلك إيران لتوحيد الصف دفاعا عن القدس وأرض السالم فلـسطين، إشـعار        
لغربيين واألمريكان بأن مصالحهم سوف تتضرر من الوقوف إلى جانب إسرائيل           أصحاب المصالح من ا   

في مواجهة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقف جميع عقود التسلح مع الغرب واستبدالها بعقـود               
  . فتح جميع الجبهات العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل. روسية صينية

العرب والفلسطينيين أن يقوموا بدورهم الـوطني اإلسـالمي لحمايـة مـستقبلهم       على القادة   : آخر القول 
ومستقبل دولهم، وحماية فلسطين وأال يتساءلوا عن دور أوباما والحكومات الغربية، فـأدوار األخيـرين               

  .تعتمد على الموقف العربي وال غيره
  16/6/2009الشرق،قطر، 
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  الوف بن
.  رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،  في خطابه أمس االول بانعطافة ايديولوجية في مجـالين هـامين                قام

اوال، وافق على فكرة الدولة الفلسطينية كأساس لتسوية سلمية بعد ان عارضها بحزم على مدى سـنوات                 
لي علـى مبـدأ     بعد نحو ثماني سنوات من أرئيل شارون، ينضم نتنياهو ايضا الى االجماع الدو            . طويلة

وهو لم يعط هذا االعتراف لتسيبي ليفني       . كوصفة النهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني    " دولتين للشعبين "
  .في المفاوضات االئتالفية، ووافق عليه فقط تحت ضغط كبير من الرئيس األميركي باراك اوباما

ب الفلسطينيين بأن يعترفوا بإسرائيل     فهو يطال . نتنياهو وضع سقفا عاليا لالعتراف باالستقالل الفلسطيني      
بل بالصلة وبحق الشعب اليهودي في الـسيادة        " دولة يهودية "ليس بمفهوم   . كدولة قومية للشعب اليهودي   

بتعبير اخـر   . كما أنه يطالب بان يتم حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين بكاملها خارج إسرائيل           . في البالد 
 التي تصفهم كشعب سـلبه      -نيين بالتخلي عن أسس فكرتهم الوطنية       كشرط للدولة يطالب نتنياهو الفلسطي    

ثانيا، نتنياهو طلـب    . حقه في أرضه التاريخية غزاة يهود استعماريون باسناد من القوى العظمى الغربية           
ان تضمن الواليات المتحدة الترتيبات االمنية المستقبلية في الضفة وان تشرف عليهـا، كـي ال تتحـول               

وهكذا يكون المح بمرابطة جنود أميركيين في معابر الجـدود  ". حماستان"ينية المرشحة الى الدولة الفلسط 
فـي الماضـي عـارض      . بل وفي اراضي الدولة الفلسطينية من اجل حماية إسرائيل من تهديد وجودي           

نتنياهو بحزم مرابطة جنود أميركيين على طول حدود إسرائيل خشية ان يؤدي االمر الـى ضعـضعة                 
التسوية األمنيـة   . ت مع الواليات المتحدة في حالة اصابة هؤالء الجنود فيلقي الذنب على إسرائيل            العالقا

إسـرائيل مـستعدة الن   . التي يقترحها نتنياهو كانت التجديد االساس الذي عرضه في خطابه أمس االول       
في نظر نتنيـاهو،    . هاتتنازل عن سيطرتها في معابر الحدود الفلسطينية، اذا ما فعلت أميركا ذلك بدال من             
اذا ابقـت المنطقـة     . اذا، ال يمكن إلسرائيل ان تدافع عن نفسها بقواها الذاتية اذا ما انسحبت من الضفة              

صواريخ وقاذفات صاروخية على تل ابيب ومطار بن        : للفلسطينيين، النتيجة ستكون صعبة على التحمل     
  . غوريون

ولكـن  . ياهو اعطى انجازا لفظيا باستجابته للدولة الفلسطينية      للمستمع االهم بالنسبة له، باراك اوباما، نتن      
معظـم  . رسالته الحقيقية الوباما كانت، مواقفي تمثل االجماع اإلسرائيلي وال يمكنك ان تـضغط علـي              

ولكن فقط اذا ما حمـوه مـن صـواريخ حمـاس وأوقفـوا            " دولتين"الجمهور اليهودي مستعد الن يؤيد      
. ، تعهدت بأمن إسرائيل؟ فلتتفضل، تعال لالشراف على التجريد الفلسطيني         انت يا اوباما  . التحريض ضده 

نتنياهو رد الرواية التاريخية التي عرضها اوباما في خطابه في القاهرة وكأن دولة إسرائيل اقيمت بسبب                
ورد مطلبه بتجميد المستوطنات، ولكنه ترك يدا مفتوحة للمفاوضات مع األميركيين فـي هـذه               . الكارثة

وهو لم يذكر خارطة الطريق، التي تحفظ عليها منذ عهد شارون، وذلك باالحرى كي ال يلـزم                 . سألةالم
اوباما سيتعين عليه ان يقرر، اذا كان ما اعطاه اياه نتنياهو أمس االول كافيا              . نفسه بكل بنودها وتفاصيلها   
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ارسة جولة اخـرى مـن       ام ينبغي مم   -كي يضغط على الفلسطينيين ليوافقوا على استئناف المفاوضات         
  .الضغوط ولي الذراع على رئيس الوزراء

  "هآرتس"
 16/6/2009الحياة الجديدة، 
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