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   وكارتر يدعو لرفع الحصار عن قطاع غزة...1967هنية يؤيد قيام دولة في حدود  .1

رئيس الحكومة  أن وكاالت وعن الغزة نقالً عن مراسلها في 17/6/2009لسطين، صحيفة فنشرت 
 عام "إسرائيل"الفلسطينية إسماعيل هنية قال إنه يؤيد قيام دولة فلسطينية في األراضي التي احتلتها 

 عاصمتها القدس الشريف وتتمتع بسيادة وحقوق كاملة،  من دون أن يتطرق إلى االعتراف بحق 1967
وأضاف هنية في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مدينة غزة أمس، مع الرئيس  . في الوجود"ئيلإسرا"

في حال وجود مشروع حقيقي لحل يستند إلى حدود الرابع من حزيران "األمريكي األسبق جيمي كارتر 
  ".، فإننا سندفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف67

ية إلى أنه بحث مع كارتر العديد من القضايا، وشرح له واقع المعاناة التي يعيشها الشعب وأشار هن
وأشاد هنية بخطاب الرئيس  .الفلسطيني في غزة نتيجة الحصار والحرب اإلسرائيلية األخيرة عليه

ي في وجدنا لهجة ولغة وروحاً جديدة تسر" :األمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة مؤخراً، وقال
عبرنا لكارتر عن تقديرنا لمواقفه من الحصار والعدوان وموقفه "قائالً وتابع  ".الخطاب الرسمي األميركي

  ".الثابت من االنتخابات التي أشرف عليها واعتباره لشرعية الحكومة وفقاً لنتائج االنتخابات
نا وتوجهنا الستعادة الوحدة شرحنا لكارتر رغبت" : هنيةقالوفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، 

  ".وإنهاء االنقسام والتوصل إلى توافق وطني وتشكيل حكومة توافق وطني
ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس األمريكي األسبق قضية األسرى، مرحباً بكل الجهود التي تُبذل من أجل 

 عن الوضع الميداني كما وتحدث .ال سيما الجهود التي يقوم بها الرئيس كارتر" صفقة شاليط"إتمام 
 لرفع الحصار وفتح المعابر وإنهاء "إسرائيل"وضرورة المحافظة على تهدئة متزامنة والضغط على 

  .المعاناة من أجل الحفاظ على التهدئة
 دولة إقامةكارتر دعا إلى  أن  فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 17/6/2009الحياة، وجاء في 

 والفلسطينيين، وضرورة رفع "إسرائيل"، وتقسيم مدينة القدس المحتلة بين "يلإسرائ"فلسطينية إلى جانب 
الحزن واليأس والغضب عندما رأيت الدمار الذي حل باألبرياء، وأعرف "وعبر عن شعوره بـ. الحصار

أن التدمير اإلسرائيلي لمنازل ومرافق ومصانع قطاع غزة جاء بسالح أميركي، وهذه ليست أحداثاً 
التقيت ممثلين عن حركتي فتح وحماس، وأتمنى في الوقت ": وقال ."كنني آمل أن ال تتكررعرضية، ل

القريب أن تتمكن القوى الفلسطينية من التوصل إلى اتفاق واتحاد، وأن تعيش بسالم، وأتمنى إطالق 
جيته  ولفت إلى أنه سيرفع تقريراً إلى أوباما ووزيرة خار".سراح السجناء في كل من غزة ورام اهللا

  .هيالري كلينتون وموفدهما إلى المنطقة جورج ميتشل عن زيارته إلى المنطقة ونتائجها
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كارتر  أن الوكاالت و وائل بنات،غزة نقالً عن مراسلها في 17/6/2009الوطن، السعودية، وأشارت 
جب أن يتحقق  تماماً، كما أنه ال ي"إسرائيل"أكد أن الدولة الفلسطينية ال يجب أن تُقام على حساب أمن 

  . على حساب الدولة الفلسطينية"إسرائيل"أمن 
وأشار إلى أن قادة حماس أدلوا بتصريحات إلى جانب قيامهم ببعض األفعال التي تشير إلى جهوزيتهم 

مشيرا إلى أن رئيس , لالنضمام إلى عملية السالم والتقدم تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة
ة خالد مشعل أكد له أن حماس ستقبل باتفاق حول الوضع النهائي والذي ستفاوض المكتب السياسي للحرك

  . إذا وافق الشعب الفلسطيني عليه من خالل استفتاء"إسرائيل"عليه السلطة الفلسطينية مع 
، معربا عن أمله بأن شاليطكما أوضح كارتر أنه يحمل رسالة من والد الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد 

 إيصالها إلى ابنهم، مشيرا إلى أنه التقى مع الكثير من الفلسطينيين الذين يأملون في حرية يتمكن من
 امرأة وطفل، اعتقل 400 أسير عند اإلسرائيليين بما فيهم 700 ألفا و 11أبنائهم الذين يزيد عددهم عن 

, تى محام قانونيالعديد منهم منذ سنوات طويلة وسجنوا بدون محاكمة وبدون أي اتصال بأهاليهم أو ح
  .الفتا إلى أن المفاوضات الرشيدة والسالم الشامل بإمكانها أن تُنهي هذه المعاناة عند كال الطرفين

 أن الحركة تدرس إيصال ، لإلذاعة اإلسرائيلية، كشف القيادي في حماس محمود الزهار،من جانبه
  .شاليطالرسالة التي سلمها كارتر لمسؤولي الحركة إلى 

  
  الرئيس األمريكيوأخرى من الحركة إلى  قل إلى حماس رسالة شفوية من أوبامانيكارتر  .2

المستشار ،  يوسف رزقة. د أن فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 17/6/2009الحياة، نشرت 
الرئيس األمريكي األسبق جيمي  أن "الحياة" كشف لـ إسماعيل هنية،السياسي لرئيس الحكومة المقالة

.  حماس، وأخرى من الحركة إلى أوباما حركةأوباما إلىالرئيس األمريكي باراك سالة من كارتر نقل ر
إذابة الجليد الذي يحجز الحوار "وقال إن كارتر وعد هنية وقادة حماس الذين التقاهم في غزة أمس بـ

إلى الحكومة نقل رسالة شفوية من أوباما "شار إلى إن كارتر أو ."المباشر بين اإلدارة األميركية وحماس
والحركة، مفادها أن لديه االستعداد أن يكون العباً جيداً في القضية الفلسطينية وفقاً لخطابه الذي ألقاه في 

وأوضح . "تضمنت أيضاً أن موقف أوباما يختلف عن مواقف الرؤساء واإلدارات السابقة"، كما "القاهرة
دارة األميركية، وهو يريد  الجليد مع اإلعرض على حماس رؤية سياسية تساعده في إذابة"أن كارتر 

  ."رؤية من الحركة تلبي مواقفها وتستجيب لشروط الرباعية الدولية في آن
ال بد من "لى أن الرسالة الشفوية التي حملتها حماس لكارتر لنقلها إلى أوباما، مفادها أنه إولفت رزقة 

ولفت إلى أن الرئيس . "اً، وأن الحصار خانقإنصاف الشعب الفلسطيني، وأن الظلم الواقع عليه كبير جد
، نافياً أن يكون حمل رسالة من " إلى قادة حماسطرسالة شفوية إنسانية من والدي شالي"السابق نقل 

  . إلى والديهطشالي
مصادر مطلعة أفصحت أن  أن  ردينة فارس،غزة نقالً عن مراسلتها في 17/6/2009عكاظ، وأضافت 

لبة حماس بتغيير مواقفها من حيث وقف العنف والقبول بشروط اللجنة رسالة أوباما تضمنت مطا
  .، وإطالق سراح شاليط"إسرائيل"ـالرباعية لعملية السالم، واالعتراف ب

 
  استضافة الحوار الفلسطيني في جنيف في حال فشل حوار القاهرةكارتر يقترح : رزقة .3

ئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل كشف يوسف رزقة المستشار السياسي لر:  محمد الصواف–غزة 
مي كارتر خالل لقائه بهنية استضافة مجموعة الحكماء يهنية، عن اقتراح الرئيس األمريكي األسبق ج

التي يرأسها، الحوار الفلسطيني في جنيف في حال فشل حوار القاهرة، مؤكداً أنه نقل هذا االقتراح إلى 
وأوضح رزقه الذي حضر  .لسطيني الذي أبدى عدم ممانعتهمدير المخابرات المصرية المكلف بالملف الف

اللقاء مع الرئيس األمريكي األسبق، أن كارتر تحدث في لقاءه مع هنية ووفد حركة حماس في أكثر من 
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عن السالم، وشروط الرباعية، وكيف يمكن لحماس أن تجري حوارا مع "ملف تخص الشعب الفلسطيني 
  .، الفتا إلى انه طرح وجهة نظره لهنية"لجنة الرباعيةالواليات المتحدة األمريكية وال

وأوضح رزقه أن الحكومة في غزة رحبت بكل ما جاء به كارتر، وأكد أن حماس والحكومة في غزة 
 إلىأبدت عدم ممانعتها الستضافة الحوار الفلسطيني في جنيف في حال فشل الحوار في القاهرة للوصول 

  .سطينياتفاق ينهي حالة االنقسام الفل
" تحدث عن رؤيته بأن اللجنة الرباعية أخطأت بفرض شروطها على حركة حماس"وذكر أن كارتر 

مؤكدا أنه ابلغ اللجنة الرباعية بأن حماس فازت من خالل انتخابات نزيهة باألغلبية وأن المصلحة 
يس األمريكي األخالقية تقتضي التعامل معها، ولفت إلى أن اللجنة بقيت على شروطها بضغط من الرئ

اإلدارة األمريكية "وأشار رزقة أن كارتر دعا الحكومة وحركة حماس بالوثوق بـ .بق جورج بوشاالس
وأوضح أن مجيء كارتر إلى  ".الجديدة ورؤيتها للتغير، وضرورة العمل على إجراء حوار مباشر معها
مقرب من شخصية الرئيس، أنه "قطاع غزة، لم يكن بتكليف مباشر من الرئيس أوباما، إال أنه أوضح 
وانه سيلتقي ميتشل خالل األيام .. وسيكون لتقريره الذي يعده عن الزيارة صدى لدى اإلدارة األمريكية

  ".القادم الطالعه على التقرير
 القادم مع مجموعة من القادة أغسطس/ وتوقع المستشار السياسي أن يكرر كارتر زيارة غزة في آب

 .مجموعة الحكماء التي يرأسهاالسابقين في العالم، ضمن 
 17/6/2009السبيل، األردن، 

  
  بحر يطالب كارتر ببذل أقصى الجهود لرفع الحصار وتحرير األسرى .4

أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر ببذل . طالب د :غزة
الفلسطيني األعزل، والعمل الجاد والمستمر أقصى الجهود في المحافل الدولية لرفع الظلم عن الشعب 

واستهجن بحر خالل لقائه  .لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم النواب ورئيس المجلس
الرئيس كارتر أثناء زيارته لغزة أمس، تنكر المجتمع الدولي لالنتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في 

  . الشعب الفلسطيني وصوته االنتخابي الحراألراضي الفلسطينية، وعدم احترام إرادة
إن اللجنة الرباعية لألسف ال تزال تتجاهل األوضاع المأساوية التي يعيشها أحد عشر ألف أسير :" وقال

فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي وكذلك حملة االعتقاالت الواسعة التي استهدفت ما يزيد ثلث 
  ".لسأعضاء المجلس التشريعي ورئيس المج

كما استعرض بحر كافة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق النواب وعائالتهم ومنازلهم وصوالً إلى الجريمة 
  .األبشع بحق النواب ممثلة في اغتيال النائب سعيد صيام وزير الداخلية السابق

 تاللوشرح الوضع الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة، مبيناً أن االح
  .اإلسرائيلي قد تمادى بشكل خطير وغير مسبوق في جرائمه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني األعزل

  17/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  زيارة كارتر تؤكد أنه ال يمكن تجاوز حماس أو شطبها عن الخارطة: النائب األشقر .5
انية أهمية زيارة الرئيس اعتبر إسماعيل األشقر النائب عن كتلة حماس البرلم: حامد جاد -  غزة

سبق جيمي كارتر إلى غزة واجتماعه مع رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية تأتي من كون األمريكي األ
كارتر أدرك من خالل خبرته السياسية وقدرته على تحليل األحداث أنه ال يمكن تجاوز حركة حماس، 

  .ا ال يمكن إحالل سالم من دون إشراكهاولن يستطيع أحد شطبها من خارطة منطقة الشرق األوسط، كم
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وألمح إلى أن زيارة كارتر تأتي في سياق رغبة العديد من الجهات الدولية في إعادة تقييمها للخريطة 
  .السياسية في المنطقة، وإدراكها ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحقه في تقرير مصيره
  17/6/2009الغد، األردن، 

  
   في غزة كارتر محاولة الغتيال إحباطينفتالشرطة  .6

نفت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة أنباء أوردتهـا وسـائل   :  ضياء الكحلوت  -غزة  
إعالم إسرائيلية عن إحباط محاولة الغتيال الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر أثناء زيارتـه أمـس                

إن الشرطة وأجهزة األمن في غزة قامت بإجراء        "لمقالة  وقال إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة ا       .لغزة
مسح أمني للمنطقة قبل زيارة الرئيس األميركي خاصة أن المنطقة شهدت عمليات للجيش اإلسرائيلي في               

وأكد شـهوان أن الترتيبـات األمنيـة         ."السابق وأنها لم تعثر خالل المسح على أي نوع من المتفجرات          
  .طط له دون أن يعكرها أي خرق أمنيللزيارة تجري وفق ما هو مخ

 نقلت عن مصدر أمني فلسطيني أن حماس أحبطت محاولة الغتيـال الـرئيس              "معاريف"وكانت صحيفة   
وأضافت الصحيفة أن قوات األمن التابعة للحكومة المقالة عثرت على عبوتين ناسفتين وضـعتا               .كارتر

  .كارتري كان سيمر بها موكب الرئيس  إلى قطاع غزة والت"إيرز"على الطريق المؤدي من معبر 
  17/6/2009العرب، قطر، 

  
   يبحث مع بلير جهود دعم االقتصاد الفلسطينيعباس .7

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في : )وكاالت(
يان للرئاسة الفلسطينية أن وذكر ب .الشرق األوسط توني بلير جهود دعم وتنمية االقتصاد الفلسطيني

عباس أطلع بلير خالل اجتماعهما في رام اهللا على آخر التطورات في األراضي الفلسطينية والجهود "
تعيق إجراءات "ونقل البيان عن عباس قوله ". التي تبذلها السلطة لدعم االقتصاد الفلسطيني وتطويره
  ".سكرية المنتشرة في كافة أرجاء الضفة الغربيةإسرائيل تطور االقتصاد الوطني من خالل الحواجز الع

بدوره، وصف بلير، للصحافيين عقب اللقاء، اجتماعه مع عباس بأنه كان بناء وجرى التأكيد فيه على 
وشدد على التزام اللجنة الرباعية والمجتمع . التزام المجتمع الدولي ببناء دولة فلسطينية قابلة للحياة

لكن "قتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك تغيرات حصلت الدولي بمواصلة الدعم اال
أؤكد ما قلته في غزة أن هناك دولة "وقال ". نحتاج إلى تغيير أكبر وأسرع للوصول إلى الهدف المنشود

   ".واحدة تشمل الضفة الغربية والقطاع ولكن يجب حل الخالفات بينهما
  17/6/2009الخليج، 

  
  وفابكلمة إلى اإلسرائيليين موقعاً عبرياً لوكالة  يفتتح عباس .8

 أمس موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية موجهاً "وفا"أطلقت وكالة األنباء الفلسطينية :  محمد يونس- رام اهللا 
وافتتح الرئيس محمود عباس الموقع بكلمة موجهة إلى اإلسرائيليين أكد فيها . إلى الرأي العام اإلسرائيلي

وقال في كلمته إن هذه  ."تأكيداً على إيماننا بحتمية السالم والتعايش بين شعبينا"ع الوكالة يأتي أن مشرو
قناة اتصال وتخاطب مباشر مع الرأي العام اإلسرائيلي، ولتنقل له بصدقية وموضوعية "الصفحة ستكون 

رضه في دولة مستقلة ومهنية عالية طموحات الشعب الفلسطيني وآماله وتوقه للعيش حراً كريماً على أ
  ."ذات سيادة تجاور دولة إسرائيل وتشاركها الحلم لمستقبل أفضل حافل باألمن والسالم والرخاء

يشمل أخباراً سريعة وعاجلة عن األحداث " إن الموقع "الحياة"وقال رئيس تحرير الوكالة علي حسين لـ
، ويتضمن زوايا 1948اضي العام اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الفلسطينيين في أر

مختلفة مثل المرأة، واالقتصاد، والمال واألعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، ومقاالت تحليلية وقصصاً 
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هناك صورة نمطية لدى الرأي العام اإلسرائيلي ": وأضاف ."صحافية، موجهة للرأي العام اإلسرائيلي
ئيليين إن الفلسطينيين بشر عاديون اا نريد أن نقول لإلسرعن المواطن الفلسطيني، ونحن من موقعنا هذ
  ."مثلكم، يطمحون إلى العيش بحرية وسالم وأمن

  17/6/2009الحياة، 
  

   التعامل مع حكومة نتنياهوإزاءالمجتمع الدولي لبلورة موقف بعريقات يكشف عن اتصاالت  .9
صائب . ظمة التحرير، د كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في من: منتصر حمدان- رام اهللا 

 األميركية واالتحاد األوروبي اإلدارة اتصاالت مكثفة مع إلجراءعريقات، عن مبادرة السلطة الوطنية 
، بنيامين اإلسرائيلي رئيس الوزراء ألقاهوالدول العربية بهدف استطالع المواقف تجاه الخطاب الذي 

 العودة للمفاوضات وينهي ما جاء في خطاب انيةإمكنتنياهو الذي أعلن فيه خمس الءات يغلق من خاللها 
وأشار عريقات، في ندوة سياسية عقدت في مقر ديوان الرقابة المالية  .أوباما باراك األميركيالرئيس 
 هذه االتصاالت بناء على طلب الرئيس محمود عباس، لمعرفة طبيعة إجراء انه تولى إلى، واإلدارية

، منتقدا بعض المواقف التي تحدثت عن تفهمها لما جاء في خطاب " هذا الخطابإزاءالمواقف الدولية 
 يعانون من الصم، أو أنهم يعتبرون أن معارضتهم إماورأى عريقات أن أصحاب هذا الموقف  .نتنياهو

  .للمطالب الفلسطينية اقل تكلفة من معارضتهم لحكومة نتنياهو المتطرفة
 محرمون منه بسبب االحتالل، ألننا إليهد السالم ونتوق ن تدرك اننا نريأ إسرائيلعلى " وقال عريقات 

 مازن فان سالمنا لن يكون بأي أبو كما قال الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس فإننالكن في المقابل 
، مشددا على تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها السياسية تجاه "السالم ليس توقيع اتفاق فقط"وتابع  ".ثمن

النهائي التي سعى نتنياهو لشطبها، وهي القدس والمستوطنات والحدود والمياه والالجئون قضايا الحل 
  .واألسرى والمعتقلون

 17/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  لجنة المصالحة الوطنية تتفق على تعريف الهيئة المستقلة لالعتقال السياسي .10
ن، في ختام االجتماع الذي عقدته لجنـة         أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق المواط     : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 اإلنـسان المصالحة الوطنية الخاصة بملف االعتقال السياسي في الضفة بمقر الهيئة المـستقلة لحقـوق               
، بحضور المستشار المصري هيثم الشربتلي، وبمشاركة رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام            "ديوان المظالم "

عمر عبد الرازق، عن موافقة اللجنة      .  والتغيير، د  اإلصالحة  األحمد، وعضو المجلس التشريعي، عن كتل     
، كما أبدت موافقتها على االستخالصات التـي        "االعتقال السياسي "على التعريف الذي تبنته الهيئة لمفهوم       
  .وردت في ورقة الهيئة بهذا الخصوص

ي بالقوائم المتعلقة بالمعتقلين    وتم االتفاق في نهاية االجتماع على أن تقوم الهيئة بتزويد اللجنة بشكل دور            
 لجنـة المـصالحة المعنيـة       إلىالسياسيين في كل من الضفة وقطاع غزة، وتقديم الدعم القانوني الالزم            

  .، وذلك وفق المرجعيات الوطنية والدولية ذات العالقة"باالعتقال السياسي"
عسفي من الحرية استفحل وأصبح     ن الحرمان الت  أ إلىوحسب تعريف الهيئة لالعتقال السياسي فانه يستند        

كتعبير سياسي  " االعتقال السياسي "، فقد تم استخدام مصطلح      14/6/2007نهجاً لدى طرفي االنقسام منذ      
  .ليس له سند قانوني أو حقوقي، وذلك لوصف الحالة المعاشة والمرتبطة بحالة االنقسام السياسي

ليات الحرمان التعسفي من الحرية، وان عزتهـا         التي رافقت عم   اإلجراءات ان جميع    إلىوأشارت الهيئة   
 وشكاوى ومتابعـات،  إفادات أنه من مجمل ما هو متوفر للهيئة من        إالأطراف االنقسام العتبارات أمنية،     

  تؤكد وجود اعتبارات سياسية تقف وراء عمليات الحرمان التعسفي من الحرية،
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االختصاص الرسمية في تحريـك دعـاوى الحـق          وأهمها تغييب لدور النيابة المدنية والتي تعتبر جهة         
  .العام

 17/6/2009الحياة الجديدة، 
  

   ألفا23ًوالعدد يتجاوز  ...تدريب قواتهم األمنية في الضفةل يأخذون زمام المبادرة الفلسطينيون .11
 من رجاله وهم 700 وقف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، مباهيا بـ:  كفاح زبون-  رام اهللا
 مدينة أريحا إستادامه قبل يومين دورة تدريبية طويلة، بحركات قتالية مختلفة أمام فياض في ينهون أم

أنتم تعلمون أن المهمة الرئيسية تتمثل في "وقال لهم فياض، .  شهور من التدريب الشاق6الدولي، بعد 
 مقدمتها المؤسسة مواصلة السير بثبات لضمان إنهاء االحتالل وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وفي

 ."األمنية القوية والقادرة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها
وبمثل هؤالء، يسعى فياض إلى ضخ دماء جديدة إلى األجهزة األمنية، التي أصبحت أكثر مهنية وقوة في 

 والقوات الجديدة التي تدربت مؤخرا في األردن، تعتبر رأس رمح القوات الفلسطينية في ضبط. عهده
لكن أكثر ما كان يباهي به فياض، أن هؤالء لم يتلقوا . النظام أو حتى في مواجهة حركة حماس

تدريباتهم على أيدي مدربين أميركيين، كما يتهمون دائما، بل على أيدي مدربين فلسطينيين أمسكوا بزمام 
  .المبادرة في هذه الدورة، كما فعلوا في دورات أخرى سابقة

ن، تتلقى عناصر األمن الفلسطينية التدريبات على أيدي مدربين فلسطينيين، مع وحتى في صحراء األرد
 .األخذ باستشارة الجنرال األميركي كيث دايتون، وآخرين أردنيين

، منها الكلية األمنية في أريحا، وكلية الشرطة، 4ووصل عدد معسكرات التدريب في الضفة، إلى 
ويجري االستعداد اآلن لبناء معسكر كبير . رس الرئاسةوالمشروع العلمي لألمن الوطني، ومعسكر ح

وقبل عدة شهور أعلنت . قرب جنين، وعلى المدى البعيد، بناء عدة معسكرات أخرى تتبع كتائب كبيرة
 عنصر لاللتحاق بدورة للشرطة، فتقدم أكثر من 700المؤسسة األمنية الفلسطينية، أنها بحاجة إلى 

 . كما نص اإلعالن20  والـ18  شاب بين سن الـ5000
وهذا مشهد لم يكن مألوفا، قبل ذلك، لكن تطوير عمل األجهزة األمنية، واالستقرار المالي الذي أصبحت 

أصبح "وقال هيثم، أحد المتدريبن الجدد، . تمنحه هذه األجهزة لمنتسبيها، شجع اآلالف على االلتحاق بها
 ."غياب فرص العمللهذه األجهزة هيبة، وهناك راتب منتظم، إضافة إلى 

 على عدم منح تصاريح عمل للفلسطينيين في أراضيها، أصبحت الوظيفة الحكومية، "إسرائيل"ومع تشديد 
وتخطط المؤسسة األمنية، إلقامة . مطلبا، إذ أنها تحد من مشكلة البطالة المتفاقمة، وتؤمن مستقبال جيدا

وتقديم مزايا محددة، تسهل حياة منتسبيها، مشاريع إسكان جديدة لقوات األمن، وجمعيات استهالكية، 
وقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، . وتساعدهم على عدة صعد

 ."ال نشعر بأي حرج، ولن نرفض أي مساعدات"، "الشرق األوسط"لـ
مل فريق في الضفة،  سيارة جديدة للشرطة، كما يع42وقدمت الشرطة األوروبية، قبل أسبوع حوالي 

وفي وقت سابق، خرجت . على تدريب الشرطة على كيفية التعامل مع جمع األدلة من مسرح الجريمة
 .روسيا، فرقة خاصة لتحليل المعلومات

وإلى جانب هؤالء، يعمل، كذلك، الرجل المثير للجدل، دايتون، الذي تتهمه حماس بأنه يعمل على وضع 
 .ها من أجل اجتثاث المقاومةخطط لألجهزة األمنية، ويمول

 اإلسرائيلية، أن دايتون وضع خطة جديدة لزيادة عدد قوات الشرطة واألمن "معاريف"ونشرت صحيفة 
 عن ضابط "معاريف"ونقلت  .، وذلك لمالحقة حماس والفصائل األخرى10 كتائب إلى 3في الضفة من 

اء قوة أكبر من التي تعمل اليوم في الضفة، إسرائيلي كبير قوله إن الجنرال دايتون والسلطة ينويان إنش
وستكتمل .  كتائب10 كتائب، ويدور الحديث عن فرقة كاملة مكونة من 4وستكون مكونة من أكثر من 
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استخالصا للعبر من الماضي يتم مراجعة وانتقاء األسماء للقوة "وأضافت، معاريف . الخطة خالل عامين
وذكرت . "فا من أن تكون لها أي صلة بالتنظيمات الفلسطينيةالفلسطينية المشاركة في التدريبات، خو

الصحيفة أن دايتون الذي تسلَّم المسؤولية عن تدريب أجهزة أمن السلطة وتأهيلها قبل عامين، واجه 
مؤخرا مشكلة في الميزانية والتمويل، منعته من استئناف التدريبات ودفع رواتب عناصر الشرطة، وهو 

وسخر العميد الضميري، من هذه . اشنطن لجمع التبرعات من أجل مشروعه الجديدما دفعه للسفر إلى و
وهؤالء .  ألف عنصر23المعلومات، وقال ببساطة، إن مجموع عناصر األجهزة األمنية حوالي 

 . فرقة20موزعون على حوالي 
 أن تكون السلطة  الضميري] العميد عدنان في الضفة الغربيةالناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية[ونفى 

نحن من يقرر، إذا ما أردنا زيادة "أما حول خطة دايتون، فقال . وضعت خططا لزيادة عدد قواتها
ضابط حرفي، يقدم االستشارة، ودعما "ووصف الضميري، دايتون، بأنه، . "القوات، وليس أي أحد آخر

مسؤول برنامج تدريب " ومضى يقول، إنه. "ماليا عن طريق وزارة المالية وليس عن طريقه مباشرة
أول شخص أقر خطة دايتون، هو إسماعيل هنية "وتابع القول . "ضمن خطة أقرتها حكومة حماس السابقة

 .")رئيس الحكومة المقالة(
  17/6/2009الشرق األوسط، 

  
   انتخابات بشرط أن تكون نزيهة أيحماس ستقبل نتائج : الزهار .12

د الزهار ابرز قيادات حركة حماس في قطاع غزة بعـد           محمو. صرح د  :  محمد جمال  - القدس المحتلة 
ـ        السابع من   ي القاهرة ف  ي يمكن التوصل إلى اتفاق ف     بأنه "الشرق"عودته مباشرة من القاهرة مساء أمس ل

يوليو المقبل ينهى حالة االنقسام إذا توفرت األجواء الحقيقية في الضفة الغربية وتخلت فتح عـن                / تموز
ـ  . اس من الساحة السياسية   هدفها بإخراج حركة حم    ن موضوع المـصالحة تـم      إ" الشرق"وقال الزهار ل

 لجنـة   فـي  القضايا العالقـة     باقياالنتهاء منه وكذلك المنظمة ولكن هذين الموضوعين مرتبطان بإنجاز          
 بها موضوعات بـسيطة لـم تحـسم ولكنهـا           األخيرة فهذه اللجان الثالث     واألمنالحكومة واالنتخابات   

  . موضوعات هامة
 الزهار ان حركة فتح تريد ان تصوغ قانونا يزيح حمـاس مـن   فأوضح بالنسبة لموضوع االنتخابات     أما

 الساحة بمعنى اعتماد النـسبية بقـدر        فيالساحة السياسية ويدخل عالم االبتزاز السياسي فصائل صغيرة         
 كما يحدث فـي     ير يشت والباقي المائة في 45 او   40 حتى ال تستطيع حماس ان تحصل إال على          اإلمكان

إسرائيل وايطاليا حيث ال يهمهم النتائج السياسية بقدر الوصول الى السلطة وفـي هـذه النقطـة نحـن                   
  . متمسكون بموقفنا

ومضى يقول اما فيما يتعلق بالقوة المشتركة، فهذا الموضوع استجد علينا في آخر اللقاءات، ففتح تريد ان                 
 السابقة التي تتبع سلطة فتح بكل معانيها وتلحق بها          األمنيةة  تكون في غزة قوة مشتركة تشكل من األجهز       

 االمنية التابعة لحماس في غزة ورفضت فتح ان ينسحب هذا الطرح علـى الـضفة بـزعم أن                   األجهزة
  . األمور مستقرة هناك وهذا الكالم غير مقبول

جنـه تابعـة البـو مـازن        وفي قضية اللجنة الفصائلية المشتركة لفت الى ان فتح تريد ان تكون هذه الل             
شخصياً وتنفذ اعمالها في غزة من خالل االونروا والهالل األحمر ومنظمـات فـتح وتتجاهـل نتـائج                  

  . االنتخابات ووجود حماس كحكومة وهذا الكالم غير مقبول
واكد ان القيادة المصرية تخالف فتح في هذا التصور وقال اعتقد ان مصر موقفها واضح بانه البد مـن                   

  . ل مع األمر الواقع في غزة ان كانت تقبل به فتح او ال تقبلالتعام
ان فـتح ال تريـد ان   " :ورداً على سؤال حول المجلس التشريعي والتوكيالت قال وزير الخارجية السابق 

تحرج إسرائيل وتريد ان تحرم حماس من االغلبيه في المجلس التشريعي وهذا موقف مخز وموقف غير                
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 إجراء سنوات مؤكداً ان المجلس سيستمر قائما حتى يتم          أربعكي نمثل الشعب لمدة     ، فنحن انتخبنا ل   وطني
  .انتخابات وتشكيل مجلس جديد

 حماس ستقبل بنتائج أي انتخابات وافقت على المشاركة فيها بشرط أن تكـون نزيهـة،                إنوقال الزهار   
  .ل معها في النهاية حماس رقم صعب في المعادلة ومن يتجاوزها سيخسر ليعود للتعامأنمؤكداً 

اوباما حتى هذة اللحظة لم يخـرج مـن         " : وتابع يقول  أوباما،ورحب الزهار ببعض ما جاء في خطاب        
  . "دائرة التصريحات اإلعالمية

وعن العالقات بين حماس ومصر قال هي افضل مما كانت عليه فـي الـسابق واعتقـد ان العالقـات                    
حالية ستكون افضل فنحن حريصون على تقوية عالقات حماس          ال ةالمستقبلية اذا استمرت على هذه الوتير     

  .  والدول الصديقةواإلسالميةبجميع الدول العربية 
  17/6/2009الشرق، قطر، 

 
  في غزة  سورية على حماس للموافقة على تواجد قوات عربية-ضغوط مصرية ": هآرتس" .13

زادتـا  "ل من مصر وسورية     ن ك أ أمسفي تقرير نشرته    " هآرتس"ذكرت صحيفة   :  اشرف الهور  -غزة  
 ".الضغوط على حركة حماس في االسابيع االخيرة، لصالح التوصل الى اتفاق مصالحة مع حركة فـتح               

وذكرت ان الدولتين تسعيان ألن يشمل االتفاق وجود قوة عربية متعددة الجنسيات في قطاع غزة ستعمل                
 اإلدارةن مصدر مـصري قولـه ان        ونقلت الصحيفة ع  . بالتوازي مع قوات امن مشتركة من الحركتين      

طلب على ما يبـدو     " الخاص جورج ميتشل     األمريكي على علم بتفاصيل الخطة وان المبعوث        األمريكية
  ".من حكومة دمشق استخدام نفوذها على حماس لدفع الخطة وشروط الرباعية

بيـا فـي القنـاة      دورا ايجا " وعدوا دمشق انه اذا ما لعبـت         األمريكيينولين  ؤوذكرت الصحيفة ان المس   
  .، فان الواليات المتحدة ستتحرك الستئناف المفاوضات على المسار السوري"الفلسطينية

 عضوا تكـون تحـت   12وبحسب ما ذكرته الصحيفة فان الخطة الجديدة تشمل تشكيل لجنة مشتركة من    
فقط في قطاع   وستتولى اللجنة، التي ستكون مخولة بالعمل       .  غير المباشر للرئيس محمود عباس     اإلشراف

 الحكوميـة   واإلصـالحات ) الرصاص المصبوب ( غزة لما بعد عملية      إعمار إعادةغزة، المسؤولية عن    
، وان يلتزم جميع الفـصائل بـاحترام نتـائج          2010والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية في عام       

وضحت انه فـي  أو .ع غزةاالنتخابات وستسمح للحكومة المنتخبة بالحكم في كل من الضفة الغربية وقطا 
 أخـرى  والمغـرب ودول عربيـة       واإلمارات ستساعد قوات عسكرية من مصر والسعودية        اإلطارهذا  

  . هذه االنتخاباتإجراءالقوات المحلية في المحافظة على النظام حتى 
  تزيد هذه الخطة الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية والـدفع           أنومن المتوقع بحسب الصحيفة     

  .ليطا لدى حماس غلعاد شاألسير اتفاق بشأن الجندي إلىباتجاه التوصل 
 الخطة تتمثل في رفض قيادة حماس قبـول سـلطة الـرئيس             أماموبحسب المصدر، فان العقبة الرئيسية      

المقبـل سـيكون   ) يوليو( بالده ان السابع من تموز    إعالن إلى في الوقت ذاته     أشارعباس في غزة، لكنه     
 . للتوصل الى االتفاقموعدا نهائيا

  17/6/2009القدس العربي، 
  

   قطاع غزةإلىمشعل طلب من القيادة المصرية عودة الوفد األمني المصري  ":سما" .14
 رئـيس المكتـب     أنكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوي اليـوم األربعـاء          :  حكمت يوسف  - غزة

 من القيادة المـصرية عـودة الوفـد         القاهرة إليالسياسي لحركة حماس خالد مشعل طلب خالل زيارته         
 بعد سيطرة حركـة حمـاس علـى         2007يونيو  / حزيراناألمني المصري الذي غادر قطاع غزة  منذ         

  .القطاع بشكل كامل
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أن المسئولين المصريين قالوا لمـشعل إن مـصر         " سما"وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل       
ل الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس إلى        تدرس بالفعل عودة الوفد لكنها ربطت ذلك بتوص       

اتفاق نهائي وتوقيعهم على هذا االتفاق فى الموعد المحدد له فى السابع من يوليو المقبل، على أن يكـون                   
  .مهمة الوفد حال عودته هو مراقبة ما سيتم االتفاق عليه

 إلى غزة سيـسهل مـن عمليـة          أن عودة الوفد المصري    إلىان مشعل نوه في طلبه      "وتابعت المصادر   
ن القاهرة ال تعترف حتى اآلن بسيطرة حركة حماس بـالقوة علـى             "فيما أكد له المصريون أ    " المصالحة

 ".قطاع غزة وبالتالي لن يعود الوفد األمني المصري طالما بقيت حماس على موقفها
  16/6/2009 ،وكالة سما

  
  "الخونة" الفلسطينية تشكل مجموعات مسلحة لتصفية المقاومة .15

في أنحاء " مجموعات مسلحة مشتركة"أعلنت خمسة أجنحة عسكرية فلسطينية أمس عن تشكيل : )أ.ب.د(
وقال بيان  ".مالحقة وتصفية الخونة الراغبين في نزع سالح المقاومة"مختلفة من الضفة الغربية ل

درة السالح غير إن لعبة ما يسمى بفرض األمن والنظام وتطبيق القانون ومصا"لألجنحة المسلحة 
الشرعي والمقصود به سالح المقاومة ما هو إال فخ ومصيدة الحتواء المقاومة وكبح جماحها عن العدو 

وحمل البيان توقيع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتائب شهداء األقصى  ".الصهيوني
مقراطية ولجان المقاومة الشعبية، إضافة التابعة لحركة فتح، وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الدي

  .إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
  17/6/2009الخليج، 

  
  خطاب نتنياهو وصفة لتكريس االحتالل والتنكر لحقوق شعبنا: جبهة التحرير .16

صحفي تعقيبا علـى خطـاب       العام لجبهة التحرير في تصريح       األمين يوسف   أبوواصل  . قال د : رام اهللا 
يـاهو اسـتجابة للـسياسات      نرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما هو متوقع جاء خطـاب نت           

العدوانية المتطرفة لحكومته اليمينية المتطرفة ويشكل وصفه لتكريس االحـتالل واالسـتيطان والتنكـر              
رائيلية المتعلقة برفض حق عـودة      لحقوق شعبنا حيث انطوى الخطاب على مواصلة فرض الالءات اإلس         

 على بقاء مدينة القدس موحدة كعاصمة إلسرائيل ورفضه وقف االستيطان فـي تحـد               والتأكيدالالجئين  
  .واضح لمطالبات المجتمع الدولي حول ذلك

 17/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  شاليطلقاء  كارترطلب ت حماس رفض: الكويتية" الجريدة" .17
 من مصادر مقربة من حماس أمس أن الحركة رفـضت طلـب           " الجريدة "علمت:  سمية درويش  -غزة  

جيمي كارتر لقاء الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شـاليط، واكتفـت             الرئيس األمريكي األسبق    
  . شاليط من والدهإلىبإيصال الرسالة التي حملها كارتر 

  17/6/2009الجريدة، الكويت، 
  

 ينها العام مطالبة بإطالق سراحه  الشعبية تتضامن مع أمالجبهة .18
 مركز الصليب األحمر أمامنفذت الجبهة الشعبية في منطقة الشمال اعتصاما جماهيريا : لبنان، طرابلس

 العام األسير احمد سعدات بعد دخول إضرابه المفتوح عن الطعام أمينهاالدولي في طرابلس، تضامنا مع 
 رئيس الصليب األحمر الدولي، إلىيل السعيد مذكرة موجهة وتال عضو قيادة الجبهة نب.  الثانيأسبوعه
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 التعسفية والوحشية بحق واإلجراءاتعرض فيها لممارسات مصلحة السجون الصهيونية البشعة 
 . عن سعدات وكل األسرىاإلفراجوناشد السعيد في المذكرة المجتمع الدولي التدخل من اجل . المعتقلين

 17/6/2009السفير، 
  

  قطعت راتبه"المالية"والزبيدي يؤكد أن  .."األقصى" من مطاردي 25عفو عن ت" إسرائيل" .19
أكد مصدر أمني فلسطيني، أن الحكومة اإلسرائيلية، أبلغت الجانب الفلسطيني خالل اجتماع عقد : رام اهللا

 . عنصرا من كتائب شهداء األقصى، التابعة لفتح في الضفة الغربية25أول من أمس بقرارها العفو عن 
ويقضي القرار اإلسرائيلي بمنح عفو شامل وجزئي لعناصر من األقصى، وبناء عليه سمح لعدد من 
عناصر الكتائب بمغادرة مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية والمبيت في البيت، وسمح آلخرين بالتجول 

 .بحرية
حيث تحتجز، " مشاغبون "في السياق ذاته، أوضح النشطاء، أن قيادة منطقة طولكرم تتعامل معهم وكأنهم

وفي ظروف سيئة، الناشط عيسى األشقر من بلدة صيدا شمال طولكرم، وتحرمه من الزيارة، وتضعه 
، وكذلك الحال مع الناشط بكر سنيورة حيث "عفو جزئي"في غرفة منفردة، على الرغم من حصوله على 

 سابقون من بيت لحم وتحدث مطاردون .صودر سالحه من دون مقابل وتم احتجازه في وضع سيئ
، عن استمرار احتجازهم منذ أشهر من دون آفاق للحل، وتحدث آخرون من طولكرم "الشرق األوسط"لـ

  .عن قطع رواتبهم وعدم معاملتهم بطريقة الئقة
واتهم أمس زكريا الزبيدي، الذي كان قائد كتائب األقصى في شمال الضفة الغربية، الرقابة المالية في 

الشرق "وقال الزبيدي لـ.  أشهر، ردا على طلبه االنتقال إلى وزارة مدنية3اتبه، منذ السلطة بقطع ر
، إن الرقابة المالية رفضت تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني، ووزارة األسرى، بتحويله من الكادر "األوسط

 إنه لم زبيدي الوقال ".بحل اإلشكالية وسأنتظر) أمس(وعدوني اليوم : "العسكري إلى المدني، لكنه أوضح
.. الخطة مش على مقاسي: "، وتابع القول"األميركية"يستطع العمل ضمن الخطة األمنية التي وصفها بـ

  ".مش راكبة
  17/6/2009الشرق األوسط، 

  
  مصر تقترح تشكيل لجنة فصائلية مرجعيتها عباس إلدارة قطاع غزة ": الحياة" .20

تح عضو مجلسها الثوري جبريل الرجوب أن تقوم رجح القيادي في حركة ف:  جيهان الحسيني-القاهرة 
. مصر بصوغ اتفاق للمصالحة وتقديمه إلى أمناء الفصائل لدرسه قبل توقيعه في السابع من الشهر المقبل

هناك مناخات إيجابية "ورأى الرجوب الذي التقى رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، أن 
 هناك جهات تضغط في اتجاه تعطيل المصالحة، إضافة إلى أن هناك سائدة في األجواء حالياً، إال أن

  ".مزايدات لدى الجانبين
إن مصر ستدعو فتح وحماس الستئناف " الحياة"في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ 

. نالجولة األخيرة من الحوار لوضع حلول للقضايا الثالث المتعلقة بلجان الحكومة واالنتخابات واألم
وكشفت أن الوزير سليمان طرح خالل اجتماعه األخير مع وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي 

ئة بالنظام ا في الم75خالد مشعل، رؤية لمعالجة قانون االنتخابات تقوم على أن يكون مختلطاً بنسبة 
التجاوب مع هذا وأشارت إلى أن الوزير دعا وفد حماس إلى . ئة بنظام الدوائرا في الم25النسبي و

  . االقتراح المصري وإنهاء هذه القضية الخالفية
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بمرجعية الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، هي التي ستدير قطاع غزة، وليست الحكومة المقالة، كما ستتولى التحضير لالنتخابات الرئاسية 

  .قبلة وتدير إعادة إعمار غزةوالتشريعية الم
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وعلى صعيد الملف األمني، قالت إن حماس ترى أن أي إجراء أو ترتيبات في غزة يجب أن يقابلها 
وكشفت أن الوزير سليمان اقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة تضم . ترتيبات في الضفة الغربية

  .من الرئاسة وقوات لحماس وبعض الفصائلكوادر من األجهزة األمنية والشرطة السابقة وتضم أيضاً أ
هناك اقتراحاً بتشكيل فريق أمني أو لجنة أمنية فصائلية تضم حركتي فتح وحماس "وذكرت المصادر أن 

هناك توافقاً على ذلك من "، الفتة إلى أن "وقوى فلسطينية مختلفة لمتابعة تطبيق االتفاق على أرض الواقع
حماس ستجتمعان في لقاء ثنائي بإشراف مصر في الثامن والعشرين من وقالت إن فتح و". الحركتين معاً

الشهر الجاري، متوقعة أن تدعو مصر اللجان للعمل بعد حدوث حلحلة في مواقف الجانبين من القضايا 
العالقة تمهيداً لدعوة أمناء الفصائل للحضور في الخامس من الشهر المقبل للتوقيع على االتفاق في اليوم 

 .السابع
  17/6/2009الحياة، 

  
   لكسب تعاطف شعبهاأخطائها بحق نفسها وعليها معالجة أجرمتفتح : عمرونبيل  .21

 قال نبيل عمرو، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن حركة فتح أجرمت بحق : بشار دراغنة- نابلس 
 .ندثرت منذ زمن أنه لوال قوة الحركة بحكم التاريخ النفسها، وبالتالي عوقبت بخسارة كل شيء، موضحاً

جاءت تصريحات عمرو خالل ندوة عقدت في مدرجات الشهيد ظافر المصري في جامعة النجاح 
  . مكتب نابلس ودائرة العالقات العامة ومجلس اتحاد الطلبة في الجامعة،الوطنية، بتنظيم وزارة اإلعالم

أت فإنها لن تحصل على أي وقال عمرو إن حركة فتح إذا لم تقدم نقدا علنيا ولم تقل أين أخفقت وأخط
  .قدر من تعاطف أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن شعبنا ال يغفر إال عند االعتراف باألخطاء

وقال عمرو إن على حركة فتح أن تخرج من إطار أنها حركة لها تاريخ فقط، ويجب أن تقدم نقدا ذاتيا 
 هناك اهتمام دولي واقليمي وشعبي إلى شعبنا، مشيرا إلى أن العالم يعرف جيدا قيمة حركة فتح، ولذلك

وأشار عمرو إلى أن حركة فتح مصلحة ليس ألعضائها فقط وإنما  ".بمصير المؤتمر السادس للحركة
  .لكل الفصائل، كما أنها مصلحة عربية ودولية

  17/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  كارتر وتعتبرها تشريعاً لالستيطان الجبهة الشعبية تنتقد تصريحات .22
انتقدت الجبهة الشعبية تصريحات نسبتها الصحافة اإلسرائيلية للرئيس األمريكي األسبق جيمي : رام اهللا

، ألنها قريبة من خط الهدنة لعام "عتصيون"لم يتخيل أن يتم إخالء مستوطنة (كارتر قال فيها بأنه 
بهة أنه في ورأى بيان صادر عن الج. ، األمر الذي ينطوي على تشريع لالستيطان، حسب قولها)1967

  . مثل هذه التصريحات إساءة للدور الذي يدعيه كارتر
 16/6/2009قدس برس، 

  
  تدعو إلى مواجهة مواقف نتنياهو لبنان  الفلسطينية فيالفصائل .23

عبر "دعت الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى مواجهة خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
خريطة طريق "ورأت حركة حماس في لبنان في بيان أن خطاب نتنياهو . يالفلسطين" إنهاء االنقسام

صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية، تشمل شطب حق العودة لماليين الالجئين الفلسطينيين عبر فرض 
التوطين خارج فلسطين واالستمرار بتوسيع االستيطان وتهويد القدس ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة 

 توحيد جهودها لمواجهة إلىجميع القوى والفصائل الفلسطينية "ودعت ". عاصمتها القدسذات سيادة و
مخاطر مواقف نتنياهو المعادية والرد عليها بالتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وحماية المقاومة 

  ".وتصعيدها ضد االحتالل
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و ال تمكن إال بصف فلسطيني موحد مواجهة مواقف نتنياه"في لبنان أن " الجبهة الديموقراطية"واعتبرت 
واستراتيجية سياسية ونضالية موحدة تضع الدول العربية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم بممارسة 
ضغط حقيقي على إسرائيل من أجل إجبارها على االستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق 

  ".القدسالعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
  17/6/2009الحياة، 

  
  خيار الفلسطينيين بعد خطاب نتنياهو المقاومة بكل أشكالها: أبو العينين .24

 الفلسطينيين بعد خطـاب     أمامال خيار   " العينين ان    أبو سر حركة فتح في لبنان سلطان        أمينرأى  : صور
 بـدءا باالنتفاضـات      خيـار المقاومـة بكـل اشـكالها،        إال األخير نتنياهو   بنيامينرئيس حكومة العدو    

  ". والتظاهرات ومواجهة المستوطنات وصوال الى العصيان المدني
لم يبق امامنا اي رهـان علـى   : " وقال ابو العينين في مؤتمر صحافي عقده في مقره في مخيم الرشيدية    

 ليس امامنا اال انهاء االنقسام الـسياسي لنـضمن انتـزاع          . امكان التفاوض والوصول الى تسوية سلمية     
وفـي  ". حقوقنا بكل اشكال المقاومة على ان ال تكون هذه المقاومة ارتجالية بل مستندة الى برنامج وآلية               

ليس هناك مصلح لبنانية او فلسطينية ان تكون المخيمات من          : موضوع السالح الفلسطيني قال ابو العينين     
 انها تقبل التوطين وسيكون     ان اي جهة تطرح موضوع السالح الفلسطيني فانها مباشرة تقول         . دون سالح 

ذلك هدية لنتنياهو، الفتا الى ان هذا السالح لن يكون عقية امام السلم االهلي اللبناني ويجب ان ينظر اليه                   
  .على قاعدة بعده السياسي وليس بعده االمني

  17/6/2009المستقبل، 
  

  عين الحلوة مخيم اغتيال عنصر من فتح في  .25
مني في مخيم عين الحلوة مساء أمس، على إثر اغتيـال أحـد عناصـر               توتر الوضع األ  : صيدا -لبنان  

كان خارجا من أحد مقرات حركة فتح       " ابو الكل  "أنوذكرت مصادر فلسطينية    . حركة فتح أحمد ابو الكل    
 عليه الرصاص من سالح حربـي       وأطلقبعيد العاشرة والنصف ليالً، عندما كمن له شخص مسلح مقنع           

فتح في الهواء احتجاجا على جريمة االغتيال،         نار كثيف من قبل مقاتلي     إطالق وعلى األثر سجل   .فأرداه
هـو مرافـق    " أبو الكل "وأفيد أن    .وشهد المخيم حالة من التوتر رافقه استنفار في صفوف عناصر فتح          

 مستشفى  إلىبو نضال األسمر، وأن شخصا آخر أصيب في عملية االغتيال نقل            أالمسؤول في حركة فتح     
 . في صيداالهمشري

  17/6/2009المستقبل، 
  

  فلسطينية بالمعنى التقليدي العرض المقدم لعباس ليس دولة: اورينايكل م .26
 قال مايكل اورين السفير االسرائيلي الجديد لدى واشنطن يوم الثالثاء وهو يشير :ادم انتوس -القدس 

المستقبل ان رئيس الوزراء الى القيود التي ستطالب بها اسرائيل على سيادة أي دولة فلسطينية في 
  ".بالمعنى التقليدي" االسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرض على الفلسطينيين دولة 

) دولة(عندما يستخدم رئيس الوزراء والحكومة كلمة "وقال السفير االسرائيلي اورين لرويترز في مقابلة 
ه هنا ليس دولة بالمعنى التقليدي االن يجب اضافة عدد من التوضيحات لها حتى يفهم ان ما نتحدث عن

 القيود الجوهرية على --  بعض - - مثلما فهم على نطاق واسع وانما دولة سيكون عليها بعض 
  ."سلطاتها
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وأضاف اورين وهو متخصص في علم التاريخ امريكي المولد وخبير في شؤون الشرق االوسط يزمع 
النه ) دولة(لتردد المبدئي حتى الستخدام كلمة هذا هو السبب في ا"تولي مهام منصبه في واشنطن قريبا 

  ."فانها تحمل عددا من االفتراضات معها) دولة(عندما تقول 
وقال اورين ان اسرائيل تريد دولة فلسطينية في المستقبل لها كل سلطات الدولة التي تتمتع بالسيادة 

  . ابات وقوة جويةمثل جيش نظامي لديه دب" باستثناء تلك السلطات التي يمكن ان تهددنا"
وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته ان نتنياهو سيبدأ المحادثات مع واشنطن 
وشركائها في الرباعية في االسابيع القادمة بشأن الحصول على ضمانات امنية تريدها بشأن نزع السالح 

  .الفلسطيني
 بينها وبين الضمانات التي قدمتها واشنطن في وقال اورين انه يتوقع ان تكون الضمانات مكتوبة وقارن

وقال دبلوماسيون ان هناك .  بين اسرائيل ومصر1979ختام اتفاقات السالم في كامب ديفيد عام 
  .مفاوضات صعبة في الطريق
" قوة شرطة"قديم في واشنطن بشأن ما هناك حاجة اليه بما في ذلك " تفاهم"لكن اورين قال انه يوجد 

والسلطة الفلسطينية التي يرأسها ". االمن الداخلي وتحرس الحدود لكن دون ان تهددنا "فلسطينية تحفظ
  .عباس لديها بالفعل قوات امن داخلية مسلحة

وقال دبلوماسيون ان اقتراحا امريكيا بارسال قوات من حلف شمال االطلسي الى الضفة الغربية المحتلة 
فض من جانب المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين على في اطار اتفاق الدولة في المستقبل قوبل بالر

انه ال يفكر في قوات دولية أو في "وقال مسؤول اسرائيلي كبير عن نتنياهو . اساس انه غير قابل للتنفيذ
  ."انه متشكك للغاية فيما يمكن ان تفعله القوات الدولية. "مراقبين دوليين

  16/6/2009وكالة رويترز، 
 

  مبارك لتوضيح مبادىء خطته السياسيةنتنياهو يهاتف  .27
أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، إتصاال هاتفيـاً ،            :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

قا علـى   اتفبالرئيس المصري حسني مبارك في أعقاب االنتقادات التي وجهها مبارك لخطاب نتنياهو، و            
  . اللقاء في الفترة القريبة

أن نتنياهو حاول من خالل االتصال بمبارك توضيح مبادئ خطتـه الـسياسية أمـام               " تيديعو"وذكرت  
مبارك ، بعد أن انتقد اشتراط نتنياهو االعتراف بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق سالم وإقامة                 

و لم  لو أن نتنياه  "ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مصري قوله إنه         ". دولة فلسطينية منزوعة السالح   "
يذكر موضوع الدولة الفلسطينية ، وعلى الرغم من أن الطريقة التي استخدمها لذلك لم تستجب لتوقعاتنا ،                 

القيادة المصرية فوجئـت بـصورة      : "وأضاف". لما كان باإلمكان عقد اللقاء القريب بين مبارك ونتنياهو        
إننا نستمع إلى تـصريحات مقلقـة       .. .سلبية من تأكيد نتنياهو على مسألة الهوية اليهودية لدولة إسرائيل         

  ". تتعلق بمصير ومستقبل المواطنين العرب في إسرائيل وقد تؤدي إلى عمليات طرد أو ترانسفير
أن رئيس مجلس األمن القومي أراد توجه سرا إلى مصر ، وتوقعـت أن يطلـب أراد           " يديعوت"وكشفت  

 محمود عباس ، لكي يوافق على استئناف        من القيادة المصرية ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني ،        
  .المفاوضات مع إسرائيل من دون شروط مسبقة

  17/6/2009الدستور، 
  

  في باريس" الكاتيوشا"و" القسام"تستعرض مضاداً لـ" إسرائيل" .28
تحت حراسة مشددة للجناح اإلسرائيلي فـي معـرض الطيـران           " إسرائيل"عرضت   :وكاالت -باريس

باللغـة  " القوس الحديـدي  "أي  -" إيرون دوم "نموذجاً من منظومة     "البورجيه "بالعاصمة الفرنسية باريس  
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 التي تعتبرها من أكبر إنجازاتها في مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي يصنع              -العبرية
  .معظمها محلياً، ويعود بعضها اآلخر ألنواع بدائية

 يونيو الجاري   21 و 15ن الدولي الذي يستمر بين يومي       بوفد كبير في معرض الطيرا    " إسرائيل"وتشارك  
شمال العاصمة الفرنسية باريس، ويضم جناحها أهـم شـركات التـصنيع الحربـي              " البورجيه"بمنطقة  

  . اإلسرائيلية
اإلسـرائيلية باعتبـاره آخـر      " رافيل"أما الجديد في الجناح اإلسرائيلي فقدمه مسئولون عن جناح شركة           

التي ستدخل إلى الخدمـة فـي       " إيرون دوم "وأكبر إنجازاتها، وهو منظومة صواريخ      ابتكارات الشركة،   
  . ، وتعمل كسالح صاروخي مزود برادار مضاد للصواريخ2010جيش االحتالل بحلول عام 

النظام الصاروخي إيرون دوم مزود بـرادار شـديد         "إن  : وقال المسئول في الجناح اإلسرائيلي للزائرين     
، وهي قادرة وبكفاءة عاليـة علـى        "تامير"، ومرتبط بشبكة صواريخ     "متهال"ى تقنية   الحساسية، مبني عل  

التـي  " الكاتيوشـا "و" جراد"صد كل أنواع الصواريخ المصنعة محلياً من قبل حركة حماس أو صواريخ             
  .2006خالل حرب يوليو "" إسرائيل"أطلقها حزب اهللا على شمال 
" البيت"ألول مرة هذه السنة تقوم شركة       " إسرائيل"ي تعرضه   الذ" إيرون دوم "وفضالً عن نظام صواريخ     

بدون طيار، والتي استخدمها جيش االحتالل بكثافة خـالل         " هرمس"اإلسرائيلية بعرض نموذج طائرات     
  .الحرب على غزة
، إضافة إلى المراقبة المستمرة لكل التحركات على األرض، بقـصف المواقـع             "هرمس"وتقوم طائرات   
  . كجم من الذخيرة والمتفجرات300يث يمكن لها أن تحمل حوالي على األرض؛ ح

  17/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

   جندياً إسرائيلياً بإنفلونزا الخنازير18إصابة  .29
 جنديا إسرائيليا أصيبوا بعـدوى  18الت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إن نحو ق:  ضياء الكحلوت-غزة  

  . حتى اليوم131فيروس إنفلونزا الخنازير والذي انتشر في إسرائيل الشهر الماضي ليصيب نحو 
وقد أصابتهم العدوى بعد مشاركتهم األسبوع الماضي في تدريبات ونشاطات مع شبيبة من أميركا جاؤوا               

  .كما أوردت إذاعة الجيش» تجليت«ي مشروع يدعى للمشاركة ف
  17/6/2009العرب، قطر، 

  
  "إسرائيل" ال يتوقع تغييراً في عداء إيران لـ ليبرمان .30

افيغدور ليبرمان، أمس، أن التظاهرات الحاشدة التي " اإلسرائيلي"اعتبر وزير الخارجية : )ب.ف.أ(
وقال  ".إسرائيل" موقف الجمهورية اإلسالمية المعادي لتشهدها إيران إثر انتخاباتها الرئاسية لن تؤثر في

ثمة نقطتان متفق عليهما بين النخبة السياسية اإليرانية هما كراهية " اإلسرائيلي"ليبرمان إلذاعة الجيش 
  .والنية في مواصلة البرنامج النووي" إسرائيل"

مائير داغان أن إيران ) وسادالم" (اإلسرائيلية"من جهته، أعلن رئيس جهاز االستخبارات الخارجية 
   . في حال عدم التصدي لبرنامجها النووي2014عام " جاهزة لالستخدام"ستملك قنبلة نووية 

  17/6/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل " يهودياً يمنياً إلى11 ترحيل .31
 فرداً من أبناء الطائفة سيغادرون 11« ذكر مصدر من الطائفة اليهودية في اليمن أمس أن -  صنعاء

 .  دون ذكر مزيد من التفاصيل. »ليوم األربعاء إلى إسرائيل بمساعدة من الوكالة اليهوديةا
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وطبقا لما قاله المصدر فإن مندوبا عن الوكالة اليهودية يتواجد في صنعاء منذ عدة اسابيع بهدف اقناع 
   العشرات  فرداً بالرحيل بعد نقل السلطات اليمنية367أفراد الطائفة الذين اليزيد عددهم عن 

  
 .  من ابناء الطائفة في محافظة صعدة المضطربة إلى العاصمة اثر تلقيهم تهديدات من اتباع الحوثي بالقتل

  
  17/6/2009البيان، اإلمارات، 

  
  من الواردات لقطاع غزة% 80 قلص االحتالل: تقرير .32

 ينفذه مركز التجارة أكد التقرير الذي أصدره مشروع متابعة أداء المعابر الذي:  اشرف الهور-غزة 
بتمويل من البنك الدولي عن أداء معابر القطاع غزة منذ عامين، أن حركة ) بال تريد(الفلسطيني 

من مجمل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت % 80الواردات شهدت انخفاضاً بلغت نسبته نحو 
ل عدد الشاحنات التي كانت  وأوضح أن معد2007.حزيران / يونيو14تدخل إلى سوق القطاع قبل 

على " حماس" وهو اليوم الذي سيطرت فيه قوات 2007حزيران عام ،/ يونيو14تدخل القطاع قبل 
 شاحنة شهريا، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الشاحنات ما بعد التاريخ 500 آالف و10القطاع، نحو 
لتي كانت تدخل القطاع قبل التاريخ من عدد الشاحنات ا% 20 شاحنة ما يشكل نحو 2200المذكور نحو 

  .المذكور
 2190بلغ المعدل الشهري لعدد الشاحنات الواردة للقطاع خالل العام األول من الحصار نحو "وأضاف 

 وحتى نهاية العام نفسه، بلغ معدل 2008حزيران عام /شاحنة وخالل فترة الهدنة الممتدة بين يونيو
لشاحنات المسموح بدخولها قبل االنقسام في حين شكلت نسبة من إجمالي عدد ا % 24الشاحنات نسبة 

مما كان قبل الحصار، وما بعد الحرب وحتى الشهر % 28الشاحنات خالل فترة الحرب األخيرة نحو 
مواد البناء شكلت أكثر "ولفت إلى أن ". مما كان عليه العدد قبل الحصار% 26الحالي شكلت النسبة نحو 

بدخوله للقطاع من البضائع في حين مثلت النسبة المتبقية " اإلسرائيلي"جانب مما كان يسمح ال% 50من 
   .جملة من السلع االستهالكية ومدخالت اإلنتاج واألدوات الكهربائية ومختلف أنواع البضائع

17/6/2009 القدس العربي،   
  

  من الضفة ألغراض عسكرية % 28 أغلق االحتالل: تقرير .33
مم لتنسيق الشؤون اإلنسانية فى األراضى الفلسطينية المحتلة النقـاب ان           كشف تقرير مكتب األ   : واشنطن

 بالمئة من الضفة الغربية قد اعتبرت مناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية في وقت ال يزال                28نحو  
في وقال التقرير إن المجتمعات الفلسطينية بأكملها       . فيه الفلسطينيون يعانون اما بمنعهم أو تقييد تحركاتهم       

وادي األردن تواجه تهديدا جديدا وهو النزوح واسع النطاق ، مشيرا الى أن الجيش اإلسرائيلى أصـدر                 
 فى المائة فقـط     13 طفال بينما أصبحت     170 فلسطيني من بينهم     300أوامر بإجالء وإزالة منازل نحو      

العـازل وتطـوير    من مقاطعة بيت لحم صالحة للتنمية بسبب القيود اإلداريـة اإلسـرائيلية والجـدار               
  .المستوطنات اإلسرائيلية

17/6/2009الدستور،   
  

   تعمق فصل غزة عن الضفة "اسرائيل: "منظمتان اسرائيليتان .34
اكدت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين امس ان اسرائيل تمنع عمليا          :  ا ف ب ، بترا     -القدس المحتلة   

والـصعوبات التـي يواجههـا       . لدواع انسانية  السكان في قطاع غزة من االقامة في الضفة الغربية حتى         
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سكان قطاع غزة لالنتقال الى الضفة الغربية معروفة ، كون هؤالء يحتاجون الى اذن اسرائيلي بمغادرة                
القطاع ، لكن المنظمتين المذكورتين نشرتا للمرة االولى وثيقة حكومية اسرائيلية تضفي طابعـا رسـميا                

رغ من مركز هموكيد وهو منظمة غير حكومية تدافع عـن حقـوق             وقال جويل غرينب   .على هذه القيود  
   ".هذه االلية تشكل تصعيدا لسياسة الفصل االسرائيلية بين غزة والضفة الغربية"االنسان ان 

اسرائيل تمنع سـكان قطـاع      "واضاف خالل مؤتمر صحافي مشترك مع مركز غيشا لحرية التحرك ان            
اآللية التي  "واكدت المنظمتان في بيان ان      ".  بذرائع امنية وسياسية   غزة من االنتقال الى الضفة الغربية ،      

 ، ال تمت    - انسانية   -تهدف الى حصر اقامة اشخاص في الضفة الغربية اتين من غزة بحاالت يقال انها               
وتستند المنظمتان في خالصاتهما الى وثيقة حكومية اسـرائيلية حـصلتا           ". عمليا بصلة الى كلمة انسانية    

ناء على طلب تقدمت به هموكيد ، تعدد االسباب التي تدفع اسرائيل الى رفـض طلبـات انتقـال                   عليها ب 
واضافتا ان هذه التعليمات تلبي     . سكان من قطاع غزة منذ سيطرت حركة حماس على القطاع قبل عامين           

عـائالت   "واكدتا ان . سياسة هدفها تشجيع انتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية الى غزة ، وليس العكس            
ال تستطيع ان تعيش معا في الضفة الغربية تجبر على االنتقال الى غزة ، حتـى لـو كانـت منازلهـا                      

  ".واقرباؤها واصدقائها موجودين في الضفة الغربية
17/6/2009الدستور،   

  
  االحتالل يصدر المزيد من أوامر هدم المنازل في القدس .35

دس للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن بلدية االحتالل       كشف مركز الق  :  ا ف ب ، بترا     -القدس المحتلة   
في القدس أصدرت خالل اليومين الماضيين مزيدا من إخطارات الهدم لمنازل مواطنين في البلدة القديمة               

  .من القدس وفي حي سلوان المجاور
 مترا مربعـا    45وقال ان بلدية االحتالل االسرائيلي في القدس أصدرت إخطارا اليوم بهدم بناء بمساحة              
  .تعود للمواطن عبدالرحمن أبو عرفة من سكان حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس

واتهم بيان للمركز بلدية االحتالل في القدس بتصعيد إجراءات الهدم لمنازل المواطنين خاصة في البلـدة                
سية في سوق خان الزيت ،       عائالت مقد  3القديمة ومحيطها ، مشيرا إلى انه منذ الجمعة الماضي أرغمت           

  .وطريق اآلالم ، وعقبة الخالدية في البلدة القديمة على هدم منازلها بأيديها
17/6/2009الدستور،   

  
   فلسطينيين في الضفة واثنين في غزة10االحتالل يعتقل  .36

لة شنت أعلن جيش االحتالل أعلن صباح اليوم أن قواته العاملة في الضفة الغربية المحت:  غزة–رام اهللا 
  حملة اعتقاالت ومداهمات فجر اليوم الثالثاء اعتقل خاللها عشرة شبان فلسطينيين 

من جهة أخرى أقدمت قوات االحتالل صباح اليوم على اعتقال صيادين شقيين من عرض بحر شمال 
  .غزة

16/6/2009قدس برس،   
  

  ع طالب الضفةطالب غزة في مصر يقتحمون مقر السفير الفلسطيني للمطالبة بالمساواة م .37
اقتحم طالب فلسطينيون من قطاع غزة يتدربون في كلية الشرطة المصرية مقر السفير : القاهرة

الفلسطيني بالقاهرة لالحتجاج علي استبعادهم من العمل في مجال الشرطة من قبل السلطة الفلسطينية 
اإللكترونية المصرية " ابعاليوم الس"وقالت صحيفة . وعدم مساواتهم بزمالئهم من طالب الضفة الغربية

 من الدارسين بالقاهرة من أبناء قطاع غزة الذين قاموا باقتحام 18إن الطالب الـ ) 16/6(اليوم الثالثاء 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1466:         العدد       17/6/2009األربعاء  :التاريخ

مكتب السفير الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو قد أحدثوا تلفا به، ولكن السفير عمرو الذي يقوم بزيارة 
  . ساعة48بحل المشكلة خالل رسمية لرام اهللا لم يكن موجودا وأنه وعد 

وتردد أن الخريجين قاموا بذلك تعبيرا عن غضبهم لعدم استماع السفير نبيل عمرو لمطالبهم وتعيينهم 
  . أسوة بزمالئهم الذين أنهوا التدريب في كلية الشرطة من أبناء الضفة الغربية

16/6/2009قدس برس،   
  

   ألف حالة في غزة 76كثر من أع  يتعامل م"الميداني العسكري االردني "المستشفى .38
 الدكتور فايز الكركي في تـصريح الـى   3 شفى الميداني االردني ـ غزة تقال مدير المس:  بترا– غزة 

أمس في غزة ان طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني تعاملت مـع            ) بترا(وكالة االنباء االردنية    
شف الطبي والمخبري وباالشعة ، إضافة إلـى تقـديم          ألف حالة من االهل في قطاع غزة بالك       76اكثر من 

العالج واالستشارة الطبية او التدخل الجراحي ، مبينا ان من بينها عشرة االف حالة تعاملت معها طواقم                 
 اجرت ما يزيـد  3وبين الدكتور الكركي أن طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني ـ غزة  .3غزة
 1لتصل حصيلة العمليات الكبرى التي اجرتها كل مـن طـواقم غـزة             عمليات جراحية كبرى     105على
 عمليات جراحية كبرى منها الكثير من العمليات المعقدة التي كانـت            1207 الى أكثر من   3 وغزة 2وغزة

  .محولة للعالج خارج قطاع غزة
تـم   عملية جراحية صغرى لترتفع حصيلة العمليات الصغرى التي 93 اجرت3وأشار إلى ان طواقم غزة   

  . عملية2212اجراؤها الى اكثر من
17/6/2009الدستور،   

 
 كرتون عربي متفائل بمستقبـل فلسطين : "حلم الزيتون" .39

 غالبا ما تنتهي األفالم الروائية والوثائقية التي تتناول القضية الفلسطينية والنكبة بصورة الجئ :أ ف ب
قرر » حلم الزيتون«فيلم الرسوم المتحركة إال ان . مسن يحلم بالعودة ويحتفظ بمفتاح منزله المصادر

الى قرية عين كارم بعد رحلة » مريم«تبني وجهة نظر أكثر إيجابية وتفاؤالً فانتهى بعودة فعلية لبطلته 
 . بحث عن مفتاح بيتها الضائع

 ستند الفيلم الى". كلف انتاج الفيلم السعودي أكثر من مليوني دوالر بحسب منتجه ومخرجه أسامة خليفة
على حد قول المخرج الذي اشار الى صنع الفيلم باالستناد الى مئات الصور "الواقع بدرجة كبيرة

ان ابن «وذكر في هذا السياق . التاريخية لقرية عين كارم ولمخيم جنين لالجئين، فضال عن صور للقدس
 دقيقة 90 مدة الفيلم بلغ . »القدس أو جنين عندما سيشاهد الفيلم سيشعر بأنه في شوارع طفولته وذكرياته

 . شخصية اكثر من سنة85وقد استغرق تصميم شخصياته البالغ عددها 
17/6/2009السفير،   

  
 خطاب نتنياهو تحديا شريرا لمشاعر العرب والمسلمين:  النّواب األردنيمجلس .40

ين مجلس النواب األردني، أدان الخطاب الذي ألقاه بنيام أن عمان من 16/6/2009قدس برس، ذكرت 
/  حزيران14(نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية، في جامعة بار إيالن اليهودية يوم األحد الماضي 

، إال أن بيان اإلدانة الذي صدر عن المجلس، خلى من أي تلويح بمناقشة مستقبل اتفاقية السالم مع )يونيو
ادل وشامل ودائم على أساس سالم ع"، إلى )16/6(ودعا المجلس في بيان صدر عنه الثالثاء  .إسرائيل

قرارات الشرعية الدولية، وليس وفق الرؤى العنصرية لساسة اسرائيل ومخططاتهم االجرامية بحق 
  ".فلسطين والعرب واالقليم
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ضربا من الجنون وتحديا شريرا لمشاعر الماليين "ووصف المجلس ما طرحه نتنياهو في خطابه بأنه 
 ".قوق التاريخية للشعب الفلسطيني واالمتين العربية واالسالميةمن العرب والمسلمين وتعديا على الح

ليس سوى محاولة بائسة لاللتفاف على الظرف التاريخي "ورأى البيان أن كل ما تضمنه خطاب نتنياهو 
الراهن الذي يمهد لجهود دولية ضاغطة من أجل سالم شامل دائم وعادل في المنطقة وفق رؤية وإرادة 

  . بحسب ما يرى البيان".المجتمع الدولي
النـاطق باسـم الحكومـة       أن     عمان محمد النجار   عن مراسلها من     16/6/2009الجزيرة نت،   وأضاف  

األفكار التي طرحهـا رئـيس الـوزراء        "وزير الدولة لشؤون االتصال الدكتور نبيل الشريف اعتبر أن          
ق السالم العـادل والـشامل فـي        اإلسرائيلي ال ترقى إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي من أسس لتحقي           

  ".المنطقة
، كما شدد على ضـرورة وقـف        "تحتاج إلى تطوير جوهري   " واعتبر الوزير األردني أن أفكار نتنياهو       

إسرائيل لجميع اإلجراءات األحادية بما في ذلك الوقف التام ألعمال االستيطان ورفع الحـواجز وإنهـاء                
  ". الهوية التاريخية للقدس المحتلةالحصار ووقف الممارسات التي تستهدف تغيير

  
  اعتصام في األردن تضامنا مع سعدات    .41

نظم شبان يساريون باألردن الثالثاء اعتصاما تضامنيا مع األمين العام للجبهة الـشعبية لتحريـر               : عمان
فلسطين أحمد سعدات األسير لدى السلطات اإلسرائيلية والذي نفذ إضرابا عن الطعـام احتجاجـا علـى                 

  .بحسب بيان وزع باالعتصام" لممارسات اإلسرائيلية الفاشية بحق األسرى الفلسطينيينا"
 17/6/2009 الجزيرة نت،                                                                     

 
  اللبنانيون والفلسطينيون يرفضون باإلجماع توطين الالجئين الفلسطينيين:  لحودنسيب .42

إن المواقف المتطرفة والمتشنجة التي أعلنها نتنياهو في خطابه « نسيب لحود  البنانية الدولةقال وزير
إن قضية الالجئين ترتدي أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، واللبنانيون «: وأضاف. »األخير غير مقبولة

وة الفلسطينيين يرفضون رفضا قاطعا وباإلجماع توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان، كما أن لإلخ
إن إسرائيل ال يمكن أن تتنصل من هذه القضية وتلقي تبعاتها على . الموقف نفسه من هذا الموضوع

 .»الدول المجاورة
17/6/2009السفير،   

  
  سيارة مفخخة عند مدخل عين الحلوةقوى األمن اللبناني تضبط  .43

 ).شرق مدينة صيدا(عين الحلوة ضبطت القوى األمنية اللبنانية سيارة مفخخة لدى دخولها إلى مخيم 
من مصادر أمنية، أن األجهزة األمنية تلقت معلومات عن توجه سيارة مفخخة إلى » الحياة«وعلمت 

يقودها الفلسطيني حسن ، وتبين أن السيارة المخيم، فاتخذت وحدات الجيش إجراءات إضافية على مداخله
 طارق السعدي الذي خلف شقيقه أبو» عصبة األنصار«حسين مرعي وهو شقيق زوجة مسؤول 

  . »أبو محجن«المتواري أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ 
وتبين أن السيارة مفخخة ومعدة للتفجير، بنصف كيلوغرام من المواد المتفجرة، فأوقف مرعي وسيق إلى 

رئيس التحقيق، بينما ضرب طوق حول السيارة وحضر الخبير العسكري في الجيش لتفكيكها، بإشراف 
  .فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد علي شحرور

17/6/2009الحياة،   
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 تقدم توضيحات لمصر حول خطاب نتنياهو" إسرائيل: "مصادر مصرية .44
، من مصادر مصرية مسؤولة أمس، أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين             "الجريدة"علمت  : القاهرة

صري حسني مبارك، لبحث آخر المستجدات بشأن عمليـة         نتنياهو، طلب زيارة مصر، ولقاء الرئيس الم      
يوم األحـد الماضـي     " بار ايالن "السالم، وتقديم توضيحات حول مضمون الخطاب الذي ألقاه في جامعة           

ـ      ووافق على دولة فلسطينية مـن دون       " دولة اسرائيل ' يهودية"واشترط فيه على الفلسطينيين االعتراف ب
ل الى القاهرة أمس عوزي أراد المستشار السياسي لنتنيـاهو للقـاء            ووص. سيادة وال حدود وال عاصمة    

مدير جهاز االستخبارات المصرية العامة الوزير عمر سـليمان تحـضيراً لزيـارة رئـيس الـوزراء                 
، "بـار ايـالن   "اإلسرائيلي الى القاهرة الهادفة الى توضيح وتفسير بعض النقاط التي وردت في خطاب              

رية تفسيرا لها، اضافة الى المواضـيع العالقـة وهـي موضـوع الجنـدي               والتي طلبت الحكومة المص   
االسرائيلي المحتجز لدى حماس جلعاد شاليط والعالقات القائمة بـين األطـراف الفلـسطينية وتطـور                

  .األوضاع في ايران
  17/6/2009الجريدة، الكويت، 

  
  مصر تعكف على صوغ مسودة اتفاق المصالحة .45

، أن القاهرة تعكف حالياً على صـوغ        "الحياة"كشف مصدر مصري رفيع لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
مسودة اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية تتضمن كذلك ترتيبات ما بعد توقيع االتفـاق المتوقـع الـشهر                 

وأعرب عن تفاؤله بسير األمور في الحوار، مؤكداً أن موعد توقيع االتفاق الذي حدد له الـسابع                 . المقبل
وأشار المصدر إلى أن األمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة سيوقعون          . يوليو المقبل نهائي  / زمن تمو 

وعما إذا كانت هناك ضغوط مورست على أي من الحركتين سواء فتح أو حماس من أجل                . على االتفاق 
هميـة إنهـاء    نحن ال نضغط على أحد، والجانبان معاً يدركان مـدى أ          : "التوصل إلى توافق بينهما، قال    

نحن نـدفع   ... االنقسام وطي هذه الصفحة، فتحقيق المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، بل عربية، عليا           
األمور نحو التوافق ونعمل على جسر الهوة بين مواقف الجانبين وتقريب المسافات من خالل ما نطرحه،                

م وساق من أجل صوغ مـسودة       مصر تعمل اآلن على قد    "ولفت إلى أن    ". لكننا ال نفرض شيئاً على أحد     
عـودة الوفـد األمنـي      "، مشيراً إلى    "لالتفاق، وكذلك نريد أن نضع الترتيبات التي ستعقب توقيع االتفاق         

المصري الذي سيضم أيضاً خبراء عسكريين عرباً من أجل المساعدة في تطبيق االتفـاق علـى األرض          
  ".وتذليل أي عقبات تعترضه

  17/6/2009الحياة، 
  

  نجاح حوار القاهرة مستبعد بسبب اتفاقيات فتح األمنية مع االحتالل :  األشعلعبد اهللا .46
استبعد دبلوماسي مصري سابق نجاح الحوار الوطني الفلسطيني بين حركـة           :   بدر محمد بدر    -القاهرة  

لحرصـها  "المقاومة اإلسالمية حماس وحركة فتح، محمالً األخيرة المسؤولية عن استمرار تعثر الحوار             
  ".  االتفاقيات األمنية مع الكيان اإلسرائيليعلى

عبد اهللا األشعل، أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية ومساعد وزير الخارجية المصري سابقا،             .ودعا د 
  ". ليعلم من يخدم مصالحه ومن يبيعها لصالح إسرائيل"حركة فتح والشعب الفلسطيني لمراجعة موقفه 

، على أن الشعب الفلسطيني لـن يحـسم أمـره إال    "فلسطين" مع صحيفة وشدد األشعل، في حوار خاص  
بنفسه في رده على الحمالت األمنية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومة الفلسطينية                

  ". انتفاضة ضد السلطة"في الضفة الغربية، داعياً في هذا السياق إلى 
  .سعي للقضاء على حركة حماسوحذر األشعل من تصاعد المخططات بال

  17/6/2009صحيفة فلسطين، 
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   سورية للمصالحة الفلسطينية -مبادرة مصرية ": هآرتس" .47

اإلسرائيلية، أمس، أن سوريا ومصر زادتا من وتيرة الـضغط          " هآرتس"كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
عربية مشتركة لقطـاع    على حركة حماس لقبول مبادرة للمصالحة مع حركة فتح تنص على أرسال قوة              

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله إن الواليـات         . غزة تعمل إلى جانب جهاز أمني مشترك محلي       
. المتحدة األميركية على إطالع على المبادرة وطالبت دمشق إستغالل تأثيرها على حماس لتبني المبادرة             

 12ل إقامة هيئـة مـشتركة تـضم         وحسب الصحيفة فإن البرنامج المقترح للمصالحة بين الحركتين يشم        
عضواً من حماس وفتح وتنظيمات فلسطينية أخرى وشخصيات مستقلة إلدارة شؤون القطـاع، وتعمـل               

وأضافت الصحيفة، أن الهيئة ستشرف على إعمار غـزة   . تحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة     
 والمجلس التـشريعي ، التـي مـن         وإجراء إصالحات في الحكم في القطاع واإلعداد إلنتخابات الرئاسة        

وحسب المقترح فإن على األطراف كافة التعهـد بـإحترام نتـائج            . المفترض أن تجري في العام المقبل     
أمـا بخـصوص القـوة      . اإلنتخابات ليتسنى لرئيس الحكومة المنتخبة فرض سلطته في الضفة والقطاع         

 العربية المتحدة والسعودية والمغـرب      العربية المشتركة في القطاع، فستضم قوات من مصر واألمارات        
ودول عربية أخرى تقع على مسؤوليتها مساعدات قوات األمنية المحليـة الحفـاظ علـى النظـام قبـل               

وخمنت الصحيفة أن قبول حماس بالبرنامج المقترح والشروع في تطبيقه سـيعرض       . اإلنتخابات وخاللها 
وذكـر  . ة مع القطاع وإتمام صفقة تبادل األسـرى       إلى ضغوطات دولية لفتح المعابر الحدودي     " إسرائيل"

المصدر المصري أن حركة حماس لم تغيير في قائمة األسرى الذين تطالب بتحريرهم ضـمن صـفقة                 
وقال المصدر المصري إن العائق األساسي أمام تنفيذ البرنامج هو معارضة حركة حماس فـي               . التبادل

  . غزة القبول بسلطة الرئيس الفلسطيني
  17/6/2009ر، الدستو

  
  بتقديم تعويضات للعراق" إسرائيل"تطالب جبهة التوافق العراقية  .48

أكد عبد الكريم السامرائي عضو عن جبهة التوافق العراقية فـي البرلمـان أن              :  زيدان الربيعي  -بغداد  
جراء بتقديم تعويضات إلى العراق     " إسرائيل"جبهة التوافق مع سلوك كل اإلجراءات القانونية في مطالبة          

وقال السامرائي إن من حق العراق تشكيل لجنـة لمطالبـة           . 1982قصفها للمفاعل النووي العراقي عام      
لدفع تعويضات للعراق جراء هذا العمل اإلجرامي، ويجب علـى          " إسرائيل"المجتمع الدولي للضغط على     

ن المعمل كان فـي     وأوضح أ . أن تعوض العراق ألنها ارتكبت هذا الفعل دون تفويض من أحد          " إسرائيل"
بدايته وهو مخصص لألغراض السلمية ولم يصل إلى درجة متطورة كموضوع التخصيب ومـا شـاكل                
ذلك، وأن كل الدول لها الحق في االستفادة من الطاقة النووية لألغراض الـسلمية، وبخاصـة الطاقـة                  

  .الكهربائية
  17/6/2009الخليج، 

  
  ول غزةالسلطات المصرية تمنع وفداً دولّياً من دخ .49

لليوم الثاني على التوالي منعت أجهزة األمن بمحافظة شمال سيناء وفداً مـن النـشطاء               : أحمد عبد الفتاح  
والحقوقيين الدوليين من الوصول إلى معبر رفح في سبيل الدخول إلى قطاع غزة؛ من أجل التضامن مع                 

  . أهالي غزة المحاصرين
  16/6/2009إخوان أون الين، 
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    منهم كبشرأكثر فلسطين يعاملون كحيوانات مواطنو: كارتر .50

خـالل زيارتـه    أن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر قـال      ،17/6/2009 الشرق األوسط،    ذكرت
، وأدان كارتر الحـصار الـذي تفرضـه         "إسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة الحيوانات    " إن   لقطاع غزة 

ية إلى رفعه والسماح بإدخال المواد األساسية مـن أجـل           على غزة، داعيا الحكومة اإلسرائيل    "  إسرائيل"
وخالل تفقده المدرسة األميركية الواقعـة شـمال        . إعادة ما تم تدميره خالل الحرب األخيرة على القطاع        

القطاع، التي دمرت خالل الحرب األخيرة، قال كارتر إن الواليات المتحدة تتحمل مسؤولية عن قـصف                
جئت إلى المدرسـة    ": وأضاف. قصفت بطائرات صنعت في الواليات المتحدة     المدرسة على اعتبار أنها     

وأرى أنها دمرت عمدا بقنابل أسـقطتها طـائرات     .. ويمولها بلدي .. التي كانت تعلم أطفالكم   .. األميركية
وال بـد أن يحمـل جميـع األميـركيين          .. أشعر أنني مـسؤول جزئيـا     ..  المصنوعة في بلدي   16إف  

 ."لمشاعرواإلسرائيليين نفس ا
وأبدى كارتر تأثره الشديد إزاء ما حدث، قائال إنه حبس دموعه عندما رأى الدمار الهائل الذي لحق 

وشدد كارتر على أنه يتوجب على كل األميركيين واإلسرائيليين أن يشعروا بالمسؤولية إزاء . بالمنطقة
تها لحقوق اإلنسان في األراضي إلى وقف انتهاكا"  إسرائيل"ودعا كارتر . الدمار الذي لحق بالمنطقة

 ألف معتقل فلسطيني في 11المحتلة، وخصوصا تلك التي ترتكب ضد األطفال، مشيرا إلى أنه من بين 
 . طفل400سجون االحتالل هناك 

نقال عن مراسلها في غزة، رائد الفي، أن كارتر التقى بعد ذلك جون  17/6/2009 الخليج، وأضافت
األسرة الدولية تبقى ال مبالية في اغلب االحيان "وقال ان ). االنروا(الة كينغ مدير العمليات في وك

وأكد أن المسؤولية عن ". بنداءات االستغاثة ومواطنو فلسطين يعاملون كحيوانات اكثر منهم كبشر
والقاهرة وواشنطن وأنحاء " تل ابيب"الجريمة الكبرى المرتكبة ضد حقوق اإلنسان تقع على عاتق 

يجب إيقاف هذا الظلم، يجب هدم الجدران، وتجب استعادة الحق األساسي "ولي، مضيفا انه المجتمع الد
  ".في الحرية لكم

نقال عن مراسلها في رام اهللا، أحمد رمضان والوكاالت، أن كارتر دعـا              17/6/2009المستقبل،  ونقلت  
 بالوجود ووقـف    "ائيلإسر"لوضع حد للعنف واحترام االتفاقات الموقعة واالعتراف بحق         " حماس"حركة  

  . إطالق الصواريخ نحو البلدات االسرائيلية
  

   يصر على وقف االستيطان اإلسرائيليأوباما .51
طالب الرئيس األمريكي باراك أوباما :  الوكاالت-  عبدالرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة، واشنطن 

في " تحركا إيجابيا"أنه يرى  بوقف االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد " إسرائيل"مجددا 
 - خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أيد فيه للمرة األولى حال للصراع األسرائيلي 

  . الفلسطيني يقوم على دولتين
 والفلسطينيين، لكنه أصر " إسرائيل"وذكر أوباما أنه يرى إمكانية الستئناف محادثات سالم جادة بين 

فيما يتعلق بوقف بناء " خريطة الطريق" أن تفي بالتزاماتها بمقتضى خطة "إسرائيل" على على أنه يتعين
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ويتعين على الفلسطينيين أن يضعوا نهاية للعنف ضد 

 " إسرائيل"وط لكنه أضاف أن شر, وأقر أوباما بأن نتنياهو أرفق هذا القبول بكثير من الشروط. "إسرائيل"
  .األمنية وشروط الفلسطينيين التي تتعلق بالسيادة يمكن أن تحل بالمفاوضات

17/6/2009الوطن، السعودية،   
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 ميتشل يؤكد حرص بالده على التحرك من أجل سالم شامل قريبا .52

لية  أكد المندوب األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل عزم بالده االنتهاء من عم:واشنطن
. ، على أن تأتي المرحلة المقبلة للتفاوض من أجل السالم"خالل أسابيع بدال من أشهر"المشاورات الحالية 

وقال ميتشل في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية األميركي أمس بعد عودته من جولة في الشرق 
 ."لما تسلمت هذا المنصبالسالم ممكن، وإن لم أتصور أنه من الممكن تحقيق هذا الهدف "األوسط إن 

رئيس الوزراء تحدث عن أهداف ": وأضاف تعليقاً على خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
، والفلسطينيون أيضا تحدثوا عن أهدافهم، الجهد هو لبدء مفاوضات ذات معنى من "إسرائيل"عدة تريدها 

  . "أجل بذل الجهود للتفاوض حول هذه النقاط
17/6/2009ألوسط، الشرق ا  

  
  الدولة الفلسطينية لن تقام دون حل الخالفات بين فتح وحماس: بلير .53

إن هناك دولة فلسطينية ": قال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط: لندن
 إشارة إلى ، في"واحدة ستشمل الضفة وقطاع غزة، ولكن لن تقام هذه الدولة دون حل الخالفات بينهما

إن المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية ": وأضاف. االنقسام الفلسطيني بين حركتَي حماس وفتح
، ومواصلة الدعم "إسرائيل"ملتزمان ببناء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع 

 ولكن نحتاج إلى تغيير أكبر وأسرع االقتصادي للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك تغيرات حصلت
ال شك أن هناك تفاؤال بعد خطاب الرئيس األميركي باراك ": وأشار بلير. "للوصول إلى الهدف المنشود

  . "أوباما، خصوصا بعد االلتزام الواضح من قبل اإلدارة األميركية بعملية السالم، لكي نمضي قدما
ما جاء في خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وردا على " إسرائيل"وكان بلير قد دعا 

وقال في لقاء مع . حول رفض فكرة عودة الالجئين الفلسطينيين، إلى عدم رفض فكرة حق العودة
، يجب أن ال يستبعد " إسرائيل" البريطاني إن موضوع عودة الالجئين الفلسطينيين إلى "سكاي"تلفزيون 

موضوع حل الدولتين أو غيره، لن ينجح ما لم يكن هناك "وقال بلير إن . تكقضية من قضايا المفاوضا
 ."تغيير حقيقي على أرض الواقع، يقدم للناس بعض األمل والفرصة لكي يعيشوا حياة مختلفة

17/6/2009الشرق األوسط،   
  

  كي مون يأمل بـ استئناف سريع لعملية التسوية .54
والفلسطينيين إلى االستئناف الفوري " إسرائيل"بان كي مون دعا األمين العام لألمم المتحدة : وكاالت

نحن نهدر وقتاً طويالً "وقال كي مون للصحافيين . لمفاوضات التسوية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية
وإنني آمل بإخالص أنه على أساس رؤية الدولتين يمكن . على السالم واألمن في الشرق األوسط

، ودعا بان الجانبين إلى التمسك بخارطة "ن أن يبدأوا مفاوضاتهم على الفوروالفلسطينيي" إسرائيل"ل
إلى وقف التوسع في المستوطنات بالضفة " إسرائيل" التي تدعو 2003الطريق للشرق األوسط لعام 

  . الغربية والفلسطينيين إلى كبح جماح المقاومة
17/6/2009الخليج،   

  
  لحين احترامها حقوق الفلسطينيين" سرائيلإ" يدعون لتعليق العالقات مع أوروبيون .55

دعت جمعيات حقوقية أوروبية، عبر رسالة مفتوحة، االتحاد األوروبي لتعليق العالقات مع : فيينا
ووقف خطط ضم تل أبيب لمشاريع داخل االتحاد األوروبي، انتظارا لتطور ملموس الحترام "  إسرائيل"
  لحقوق اإلنسان،"  إسرائيل"
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  . ن سياسات تل أبيب أدت لتدهور خطير لألوضاع اإلنسانية في المدن الفلسطينية بعدما ثبت أ

16/6/2009قدس برس،   
  

  وفد عسكري أمريكي يتفقد الحدود المصرية مع غزة .56
قام وفد عسكري أمريكي بتفقد منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة في :  محمد أبو عيطة- القاهرة 

إن الوفد األمريكي ضم أطقم من " الخليج"در أمني مصري برفح ل وقال مص. زيارة وصفت بأنها سرية
الملحقين الجويين والعسكريين بالسفارة األمريكية بالقاهرة، وقام أثناء زيارته للمنطقة الحدودية بتفقد 
األوضاع األمنية الخاصة بمجهودات أجهزة األمن المصرية في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب 

  . نفاق بين مصر وقطاع غزةوالتسلل عبر األ
17/6/2009الخليج،   

  
  أربعة متضامنين دوليين عن الطعام أمام بوابة رفحإضراب .57

 متضامنين دوليين إضرابا مفتوحا عن الطعام مساء اليوم بعـد مـنعهم مـن               4بدأ  :  محمد محمود  -كتب
شـمال سـيناء مـن      دخول قطاع غزة من ميناء رفح المصري؛ بعد أن منعتهم أجهزة األمن بمحافظـة               

ـ         . الوصول إلى معبر رفح    أن ) إخـوان أون اليـن    (وأكدت رئيسة الوفد ميتشن البلجيكيـة الجنـسية لـ
  .االعتصام مستمر، والذي بدأ منذ أربعة أيامٍ لحين كسر الحصار المفروض على قطاع غزة

16/6/2009إخوان أون الين،   
  

  !أما استوجبت المحاسبة الفلسطينية؟ .58
  مالة فايز أبو ش. د

من مساحة الضفة الغربية، فمعنى ذلك أن ما تبقى مـن     % 40عندما تشكل المستوطنات اإلسرائيلية نسبة      
فقط من شرائح أرضية ال تصلح لقيام دولة،        % 12أرض فلسطين تحت نفوذ السلطة الفلسطينية ال يتعدي         

ن الفلسطينية ينمو علـى     وإنما تنفع إلقامة مراكز شرطة، وتكفي لعدد من السجون، ومقرات لقوات األم           
متى؟ وكيف؟ ولماذا توسع االستيطان اليهودي في الضفة الغربية إلى هذا الحد            : جدرانها عدد من األسئلة   

  دون أن يثور أحد، أو يغضب، ودون أن يحترق دم الشعب الذي فقد األرض، ودون أن يحاسب مسئول؟  
لحرب على المقاومة الفلسطينية، ولـن أقـول إن        لن أقول إن المستوطنات اليهودية قد زادت بعد إعالن ا         

السبب هو شعور المستوطن باألمان مع وجود قوات األمن الفلسطينية، وإنما سأدع األرقام الصادرة عن               
  : بعض مراكز األبحاث تقول الحقائق التالية

ربيـة  ، فان عدد المستوطنين في الضفة الغ)إسرائيل( ـ حسب معطيات مكتب اإلحصاء المركزي في  1
 80 ألف يهودي، إضافة إلـى       300 ألف يهودي إلى نحو      110من  " أوسلو"ازداد منذ التوقيع على اتفاقية      

  . ألف يهودي يقطنون في األحياء اليهودية شرق القدس
اإلسرائيلية أن نسبة البناء في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربيـة  " السالم اآلن" ـ ذكرت حركة  2

 ألـف  300وأن عدد المستوطنين يصل إلى  . 2007عن سنة   % 60بنسبة تصل إلى     2008ارتفعت سنة   
  . يهودي

عن النشاطات التوسعية اإلسرائيلية بين األعـوام  " اريج" ـ في تقرير مطول لمعهد األبحاث التطبيقية  3
  أكد على وجود معطيات مذهلة عن التوسع االستيطاني في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة              2007 و 1996

  . عن السنوات السابقة% 85التوسع االستيطاني 
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 إلى ارتفاع حجم النشاط 2003 ـ أشار تقرير أعده مركز الدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان سنة  4
  %. 63وعدد المستوطنين بنسبة % 52االستيطاني منذ توقيع اتفاق أوسلو بمعدل 

د صارت تحت سيطرة اإلمبراطوريـة  من الضفة الغربية ق% 40 ـ صرح السيد صائب عريقات أن  5
  !. االستيطانية

فمن الذي أغمض عينه، وصمت، وغطى على جريمة نهب األرض؟ ومن الـذي لـم يـصرخ، وظـل                   
يفاوض رغم التوسع االستيطاني؟ ومن الذي لم يخرج على الناس شاهراً سيفه، أو حنجرته بخطأ تواصل                

  ؟ )إسرائيل(االلتزام باالتفاقيات الموقعة مع 
ا كان الشعب الفلسطيني قد اتهم القادة والزعماء العرب بضياع فلسطين، ولطالمـا توعـد باالنتقـام،              ولم

والقصاص من المتآمرين، والخونة، فمن هو القائد العربي المتآمر، والخائن الذي يتهمـه الفلـسطينيون               
 عربية نلقـي    اليوم بضياع باقي أرض فلسطين؟ هل في الضفة الغربية زعماء عرب نتهمهم؟ أو جيوش             

  عليهم بالمسئولية؟ أم أن في الضفة الغربية قيادة فلسطينية منذ خمسة عشر عاماً، وقوات أمن فلسطينية؟ 
وطالما هنالك مسئول فلسطيني فهو المسئول الذي يجب أال يمر طيفه أو ذكره دون محاسبة، سواء أكانت                 

 وطن من غير األرض، والذي مهد لتسرب        المحاسبةُ معجلةً أو مؤجلةً؟ ألن الحديث يدور عن وطن، وال         
األرض هو الذي أضاع الوطن، وفرطَ بالعرض، وهو األشد خطراً مـن الـصهيوني الـذي يغتـصب                  

  . األرض
  17/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تجييش حركة فتح وراء خيار دايتون .59

  ياسر الزعاترة
فتحاوية، جرى استنفار أكثـر مؤسـسات   بهدف إعطاء عملية قتل المجاهدين في قلقيلية بعض الشرعية ال     

الحركة إلصدار بيانات تشيد بالعمل العظيم في مواجهة الخارجين عن القانون تارة، والفئة الضالة تـارة                
  .أخرى، فضال عن االنقالبيين وسوى ذلك من المصطلحات التي جرى اختراعها خالل العامين الماضيين

فئة «تحدثت عن المجاهدين بوصفهم     )  القطاع يحمل السالح   فرعها في (كتائب األقصى في الضفة الغربية      
، فيما لم نعرف من تلك الكتائب ومن قائدها؟ هل هو زكريا الزبيدي الذي أصبح فنانا يمثل علـى                   »ضالة

خشبة المسرح، ومعه العديد من رجاله، أم هي مجموعات أخرى، مع العلم أن عنوان تلك الكتائـب لـم                   
ام، حتى أيام الراحل ياسر عرفات، حيث يعلم المعنيون أن فرعا منها كان يتبع              يكن واحدا في يوم من األي     

حزب اهللا، وبعضها يتصل بالحرس الثوري مباشرة، بينما يتلقى بعضها دعما من حركة حماس والجهـاد        
، األمر الذي توقف بالتدريج بعد رحيل عرفات الذي كان على علم بذلك كله، حيـث                )خاصة في القطاع  (

يعاب بعضهم هنا وهناك بعد الحصول على صك أمان من االحتالل، أما المقاتلون الحقيقيـون               جرى است 
الذين لم يستشهدوا، فهم إلى جانب إخوانهم من الفصائل األخرى يرزحـون خلـف قـضبان الـسجون                  

  .اإلسرائيلية
ماء وعناوين  أقاليم فتح في الضفة أصدرت هي األخرى بيانات تشيد فيها بما جرى، وبالطبع من خالل أس               

مختلفة، مع العلم أن هذه المؤسسات القائمة على المتفرغين أصبحت هي األخـرى رهـن مـن يـدفع                   
  .الرواتب، أكثر من تبعيتها لرؤية الحركة وبرنامجها األصيل

وضعها في قطاع   (والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ما الذي تبقى لحركة فتح عمليا في الضفة الغربية                
ل، حيث توحدت على عداء حركة حماس بعد الحسم العسكري، حتى لو بدت مفككة مـن                غزة يبدو أفض  

  !؟)الناحية العملية، إذ يمكن لملمتها بسهولة في حال تغير الوضع
الـذي  » الفلسطيني الجديـد  «إذا كان جهاز األمن يتبع الجنرال دايتون، وتجري صياغته بحسب نظرية            

 يحن إلى األيام الخوالي كما حصل للعديد من رجاالت األمـن            يشترط أن يكون بال تاريخ نضالي حتى ال       
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السابقين أيام عرفات، والذين انخرط كثير منهم في العمل النضالي يعد اندالع انتفاضة األقصى وقـدموا                
إذا كـان   . عددا كبيرا من الشهداء واألسرى، وكانت لبعضهم أدوار مميزة في مسيرة الجهاد والـشهادة             

ذا النحو، فما الذي يبقى لحركة فتح، وبالطبع في ظل قيادة ال تؤمن بالتنظيم، كمـا ال                 جهاز األمن على ه   
  !تؤمن بالجماهير وحركتها؟

ماذا عن المال، وهو العنصر الثاني من عناصر القوة في أية حركة أو سلطة؟ أين فتح من حركة المال؟                   
جاء به األميركـان مـن البنـك        ) ضسالم فيا (الجواب أنها متلقية وليست فاعلة، وخازن المال معروف         

الدولي ليراقب ياسر عرفات، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في عهد من فرض أيضا رئيسا للوزراء على                 
وهو، أي فياض، الذي يحرك العناصر الفاعلة بالطريقة التي يريـد،           . عرفات، ودائما من قبل األميركان    

 عليها العمر ولم يعد لديها غير راتبها الذي ال يكفـي            ال سيما أننا إزاء جحافل تريد العيش بعدما تطاول        
  .لتكاليف الحياة إذا لم يرفد بمخصصات ال تصرف إال بتوقيع خازن المال إياه

هي إذن عملية تفكيك لحركة فتح كي تنسجم مع برنامج خريطة الطريق ورؤية دايتون، وما يقـال عـن                   
 لمن يرفعون أصواتهم ضد اغتيال الحركة، وأقلـه         مصالحة بين هذا الفريق وذاك، إنما هي عملية تدجين        

داخل «وال شك أن قرار عقد مؤتمر الحركة        . دمجها في مؤسسات السلطة وشطب دورها كحركة تحرر       
  .إنما هو إعالن صريح بتخليها عن دورها كحركة تحرر» الوطن

ل حركة فتح يعيـدها     لذلك قلنا وسنظل نقول إن الوضع الفلسطيني لن يتعافى سريعاً من دون تحول داخ             
إلى روحها األصيلة، أما إذا بقي المسار على ما هو عليه، أو حصل على مزيد من الشرعية بعد المؤتمر                   
السادس، فسنكون إزاء رحلة تيه مداها الزمني هو ما يكفي ألن يذهب هؤالء حتى آخـر الـشوط فـي                    

لى في كامـب ديفيـد صـيف العـام          مغامرتهم فينتهون إلى جدار مسدود، كما وقع مع نهاية أوسلو األو          
، أو يوقعوا صفقة مشوهة يتكفل الشعب بالتصدي لها بقيادة ودعم قوى المقاومة والممانعـة فـي                 2000

  .الشارع الفلسطيني والعربي واإلسالمي
قد يرى البعض أن طرح نتنياهو الجديد كفيل بإيقاظهم من سكرتهم، لكـن الواقـع لـيس كـذلك، فهـم                     

الدولة قائمة،  / من أجل إحراجه أمام المجتمع الدولي، بينما تبقى السلطة        » النضالية«سيواصلون مسيرتهم   
  .يتمتع أصحابها وأبناؤهم وأتباعهم بمزاياها الكثيرة

  17/6/2009العرب، قطر، 
  

   يستدعي وقف تدريب شرطة دايتون في األردن"إرث التعريب" .60
  عمر عياصرة

 األمن التي تصول وتجول في مدن وقرى الضفة الغربية،          اكتشف األردنيون، كما الفلسطينيون، أن قوات     
والتابعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، تحمل في ذهنيتها العقائدية الشرطية، تشويشا موجهـاً عـالي               
المستوى، وصل بها حد التماهي مع الرغبات اإلسرائيلية في ضرب كافة المشاريع التي يمكـن لهـا أن                  

  . األمني إلسرائيلتعكر الصفو السياسي و
وكانت أحداث قلقيلية األخيرة بمثابة البرهان العملي على ذلك، فالشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة،               
تمارس قمعا غير مسبوق على اإلنسان الفلسطيني، ما استدعى طرح تساؤالت شعبية حول كيفية تـشكل                

ات اإلسرائيلي القاسـية تجـاه أبنـاء جلـدتهم،          هذه البنية العقلية ألفراد أمنيين، يرون بأم أعينهم ممارس        
فينحازون ألمن اإلسرائيلي، ويساهمون معه في ضرب البنية التحتية للمقاومـة الفلـسطينية، فالمـسألة               

  . مدروسة ومخطط لها بعناية فائقة
ناعـة  القراءة المتأنية لطبيعة تشكيل هذه القوات وكيفية تدريبها وتمويل مشروعها األمني، قد تصل بنا لق              

شبه أكيدة، وهي أننا نقف أمام مسخ هيكلي لقوات أمنية مبرمجة وملعوب بعقيدتها النظريـة والعمليـة،                 
وهي قادرة ومؤهلة لتنفيذ كافة المهمات الموكلة لها دون تساؤل أو أحساس بالذنب والخطيئـة الوطنيـة،       
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ميركي يدعى دايتـون، وهـو      فقوات فرض النظام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يقودها جنرال أ          
المسئول األول عن اختيار عناصرها، وتدريبهم وصياغة وعيهم األمني والوطني، كما أنه ـ أي دايتون  
ـ يخدم بإخالص كبير في ذلك، بلغ حد توليه جمع بعض أموال تمويـل التـدريب مـن دول الخلـيج                     

مله الـصهيونية، مؤسـسة أمنيـة       وغيرها، فالرجل خبير بما يكفي، وكفيل أيضا أن يخرج من تحت أنا           
  . فلسطينية تحمل عقيدة الشرطي الحامي ألمن إسرائيل

تجربة دايتون، ممولة أميركيا وبامتياز، فالكونغرس األميركي يوافق وبـشكل سـلس ومخلـص علـى                
 مليون دوالر،   200تخصيص المبالغ الكفيلة إلنجاح التجربة والمشروع، وقد وافق مؤخرا على ما قيمته             

صل المشروع بهمة ونجاح وحيوية، والمقصد األميركي من وراء ذلك واضح للعيان، فهو يستهدف              ليتوا
قوى الممانعة للمشروع األميركي في المنطقة، وتحديدا المقاومة الفلسطينية، ممثلة برأس حربتها حركـة              

حات حماس، حيث يدرك األميركي أن المقاومة في فلسطين حال إخضاعها، ستصبح المـساحات والـسا              
خالية لألميركي واإلسرائيلي، يصول بها ويجول، كما يطمح األميركي في حـال نجحـت التجربـة، أن                 
ينقلها إلى ساحات أخرى، كلبنان، وبذلك يمارس الخارج علينا استعمارا جديدا، قوامه التدخل في وعـي                

  . عالمنا العربيالعسكري، بعد أن تم العبث سابقا في وعي السياسي المتربع على صناعة القرار في 
اإلسرائيليون، في بداية المشروع، أبدوا شكوكا، حول إمكانية النجاح في العبث بعقلية ووعي كتلة بشرية               
فلسطينية كاملة، مستندين لتجربتهم االحتكاكية مع المجتمع الفلسطيني، الـرافض دومـا أن يكـون أداة                

تدريب هؤالء وتـسليحهم، خـشية أن يوجـه    إسرائيلية طيعة تخدم أهدافه، عندها تخوف اإلسرائيلي من        
السالح إلى صدورهم، وينقلب المشروع على رؤوسهم، لكن دايتون وأقطاب السلطة بـددوا المخـاوف               
اإلسرائيلية، وثبت للعيان أن تلك الشرطة تعمل لمصلحة امن إسرائيل وبالنيابة عنها، وبدأنا نـسمع مـن                 

ءا ألداء القوات، مما يعني أن إسرائيل دخلت مرحلـة إدارة           الجنراالت األمنيين اإلسرائيليين مدحا وإطرا    
  . المشروع بقوة وفاعلية وحزم

الوجه اآلخر لمشروع دايتون، أن هذه القوات األمنية الموجهة والمتالعب بوعيها، يـتم تـدريبها علـى                 
ـ                 ي أرض األردن، وبموافقة حكومية، وبتنظير رسمي قائم على المصالح الوطنيـة األردنيـة، ونحـن ف

األردن، األكثر دراية وخبرة بمساوئ أن توجه المؤسسة العسكرية مـن قبـل األجنبـي، حيـث الزال                  
م، تخلص األردنيون من عبء     1956األردنيون يحتفلون بذكرى تعريب الجيش، ففي األول من آذار عام           

  . القيادة األجنبية للجيش، ولقي األمر ترحيبا وطنيا وقوميا واسعا بإرث التعريب
ر األجنبي دايتون في معادلة تشكيل وقيادة المشروع األمني للسلطة الفلسطينية، هل يبقى لألردن              وبحضو

من خيار إال رفض ومنع والتراجع عن قبول تدريب هؤالء على أرض وطننا الغالي، وطـن التعريـب                  
  .والسيادة

  16/6/2009مجلة العصر 
  

  2009 األعمال اإلسرائيلي للنصف الثاني من عام جدول .61
  نان أبو عامرعد

، ولم يتبق منه سوى أشهر معدودة ربما تحـصى          2009أما وقد انقضى النصف األول من العام الحالي         
على أصابع اليد الواحدة، لكن القراءات السياسية والتقديرات االستخبارية اإلسرائيلية، تشير بما ال يـدع               

  . التأثير على سنوات أخرى قادمةمجاال للشك أنها ستكون فترة عصيبة على إسرائيل، وأشهرا شديدة
للقيـام بمـشروع وزاري لتقـدير       , للمرة األولى في تاريخها   , وقد دفع ذلك وزارة الخارجية اإلسرائيلية     

المحلية , الموقف السياسي اإلستراتيجي للدولة، الهدف منه هو تقدير الموقف وتشخيص تطور االتجاهات           
  .رة توصيات للسياسة الخارجية اإلسرائيليةلتقدير مغازيها، وبلو, واإلقليمية والدولية
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األمر األكثر أهمية في هذا السياق أن جدول أعمال ذلك المشروع، الذي يشكل نموذجا للعمل بالمناسـبة                 
بما فيها رئاسة الحكومـة     , لدى وزارات خارجية العرب، تم توزيعه على القيادة السياسية واألمنية للدولة          

وجهاز األمن العـام    , وشعبة التخطيط في هيئة األركان العامة     , ع األمنية والوزارات ذات الصلة، واألذر   
  .الشاباك، وهيئة األمن القومي
  تقديرات استخباراتية للمنطقة

، رئيس دائرة األبحـاث فـي شـعبة االسـتخبارات           "يوسي بيدتس "بداية البد لنا من عرض قدمه العميد        
ل تقديراته الجديدة لتوجهات أطراف الصراع اإلقليمـي        ، حو "أمان"العسكرية اإلسرائيلية المعروفة باسم     

  .مع إسرائيل في المرحلة المقبلة الممتدة حتى نهاية العام الحالي
  : وقد جاءت التقديرات على النحو التالي

أكد التقدير أن هدف حماس في غزة هو ترميم السلطة والبنية التحتية، وبالتالي فهـي               :  حركة حماس  -1
  . ضد إسرائيل، ومن يقوم بذلك حاليا في غزة هي تنظيمات أخرىلم تنفذ أي عملية

وقد دخلت إلى قطاع غزة وسائل قتالية كثيرة، والحافزية لتهريب الوسائل القتالية ازدادت بعـد عمليـة                 
، ليؤكد التقدير أن هناك تصميماً لدى السلطة الفلسطينية في رام اهللا على المـضي               "الرصاص المصهور "

  ".الشاباك"حماس، ونشاط أجهزة السلطة يحظى بدعم عمالني من الجيش اإلسرائيلي وفي القضاء على 
ترى االستخبارات اإلسرائيلية أن هناك كمية كبيرة من الصواريخ، سواء شـمالي نهـر              :  حزب اهللا  -2

الليطاني أو جنوبه، ورغم أن الحزب كان يرى نفسه مكبوحا بصورة مؤقتة بالنسبة لشن عمليـات ضـد                  
، سواء بسبب االنتخابات النيابية التي خسرها، أو بسبب العامل اإليراني، إال أنه مـصر علـى                 إسرائيل

  .االنتقام الغتيال عماد مغنية
ال تزال دمشق تنقل إلى حزب اهللا كثيرا من األمور، وثمة مصلحة سورية في التوصل إلـى                 :  سوريا -3

ة التسوية وإعادة الجوالن، ولالتفاق مع سـوريا        تسوية، والمهم بالنسبة لها المشاركة األمريكية في مسير       
  .آثار إستراتيجية على إسرائيل

حتى نهاية العام سيكون لدى إيران ما يكفي من المواد االنشطارية إلنتـاج القنبلـة النوويـة                 :  إيران -4
ادرة على  األولى، مما دفعها ألن تكون مقلقة جداً بالنسبة إلسرائيل بسبب وتيرة تقدمها، ولديها صواريخ ق              

  .تتقدم على ساعة المحادثات الدولية" الساعة اإليرانية"الوصول إلسرائيل، و
  سلة المخاطر األمنية

وبـصورة  , أي المحيط الشرق أوسطي إلسـرائيل     , كما رأينا، فإن الحلبة اإلقليمية    :  الخطر اإليراني  -1
ية الهيمنـة اإلقليميـة التـي       إيران كفاعل مركزي، فإستراتيج   " تنتصب"أكثر تركيزا في مجال المخاطر،      

  .تطورها وتنفذها هي المبلور اإلستراتيجي البارز في المنطقة من وجهة النظر اإلسرائيلية
, "المعتدلة"وزعزعة األنظمة العربية    , ودعم المقاومة , المشروع النووي : والخطر اإليراني بأبعاده األربعة   

ول أعمال السياسة الخارجية اإلسرائيلية السيما      كلها تواصل الوقوف في مركز جد     , والخطر األيديولوجي 
والعـراق،  , وغـزة , لبنـان : وأن تل أبيب ترى أن دعم طهران للمنظمات المسلحة في مختلف الجبهات           

يستدعي إلى جانب الرد األمني رداً سياسياً أيضاً، حيـث تبـذل            , وأماكن أخرى، مصدر إضافي للخطر    
عبـر  , يثا إلدراج الموضوع على جـدول األعمـال العـالمي         إسرائيل ممثلة بوزارة الخارجية جهدا حث     

  .الذي يحظر تصدير السالح اإليراني, 1747االستعانة بقرار مجلس األمن رقم 
وهنا تقترح بعض األوساط النافذة في إسرائيل لمواجهة الخطر اإليراني، البدء خـالل الفتـرة القريبـة                 

  :القادمة بـ
   مصالح مشتركة مع إسرائيل،معسكر عربي برجماتي ذي" بلورة "- أ
  , نجاح مساعي فرض االستقرار األمريكي في العراق- ب
  .الفلسطيني" البرجماتي" نافذة الفرص القائمة التفاقية سالم مع سوريا، ولتسوية مع المعسكر - ت
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يتلخص الهدف اإلستراتيجي اإلسرائيلي في الحلبة الفلسطينية خالل العـام الحـالي            :  معضلة حماس  -2
بموازاة تقويض سلطة حماس فـي قطـاع        , مع السلطة الفلسطينية  " مستقرة"لتوصل إلى تسوية سياسية     با

  . إضعافها, أو على األقل, غزة
فإن المساعي ركزت مقابل كل واحد منهمـا        , وعلى خلفية االنشقاق القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة        

  :  إلى ذراعينعلى انفراد، وانقسمت السياسة اإلسرائيلية في الضفة
لكنه نجح في المحافظة على زخم سياسي معين في         , الذي لم يثمر حقاً عن اتفاق دائم      :  مسار أنابوليس  - أ

  .الحلبة الفلسطينية، ونال دعماً دولياً، وإسنادا من جانب الدول العربية البرجماتية
ناء مؤسسات سياسية في الضفة،     للتقدم في ب  , بمساعدة من األسرة الدولية   ,  بموازاة ذلك تواصل الجهد    - ب

ولتحسين نسبي في حياة السكان الفلسطينيين، عبر اإلصرار على تنفيذ االلتزامات الفلـسطينية األمنيـة،               
  !حماس في الضفة" تمأسس"ومنع ما يعرف بـ

أما في غزة، فقد انصب الجهد اإلسرائيلي، وسيبقى أيضا، على الهدف المركزي المتمثل بمنع انطـالق                
:  فدائية من هذا الشريط الساحلي، عبر صيانة موقف األسرة الدولية بشأن شروط الرباعية الثالث              عمليات

  ". شرعنة لحماس"كشرط ألي اعتراف أو 
وتستشرف األوساط اإلسرائيلية الفترة القريبة القادمة في قطاع غزة على أنها توظيف سياسـي لعمليـة                

وتثبيت الهدوء األمنـي    , تال لتعزيز الردع اإلسرائيلي   ، من حيث استغالل نتائج الق     "الرصاص المسكوب "
  .المستقر والمتواصل، عبر االمتناع عن التسوية مع حماس، وتسريع الجهود لمنع تعاظم قوتها العسكرية

ومساعدة الجهـد   , جرت التوصية بتعزيز الدور المصري والدولي بشأن منع التهريبات        , وفي هذا السياق  
بشكل ال يترجم في    , نسانية في القطاع، والتخفيف على حياة السكان، وكل ذلك        الدولي لمنع حدوث أزمة إ    

  .تعزيز قوة حماس، وعبر التعاون مع مؤسسات السلطة الفلسطينية
ثمة فرصة هامة متوفرة في الموضوع السوري، فالنظام هناك، كما تؤكـد المحافـل    :  اللغز السوري  -3

مع ما يشيره ذلك إلى رغبته منـذ        , رين الراديكالي والبرجماتي  أفلح في المناورة بين المعسك    , اإلسرائيلية
  .زمن في التقارب مع الواليات المتحدة، والتفاوض من أجل تحقيق السالم مع إسرائيل

ـ , وقد الحظت حكومة إسرائيل السابقة هذه الفرصة       مع سوريا بوسـاطة    " محادثات عن قرب  "وشرعت ب
 الذي اعتمدته تل أبيب على ما يبدو ألن يعلن أن التغيير المتوقع             تركيا، وهو ما دفع بالتقدير االستخباري     

غير المرتبط بعملية الخروج األمريكي من العراق، يمكن أن يخلـق           , في السياسة األمريكية تجاه سوريا    
  .فرصة لتغيير سياسي من جانب سوريا، بشكل يسمح باستنفاد المفاوضات السلمية مع إسرائيل

, فمن الجلي أنه خالفاً لجوالت سـابقة      , ئيل في عملية تفاوض من هذا النوع      أما بخصوص مصلحة إسرا   
وسيتطلب األمر استيضاحاً معمقاً وحاسماً لإلستراتيجية الـسورية        , ليس بالوسع االكتفاء بمحادثات ثنائية    

  .وحزب اهللا، وحماس, خصوصاً لمستقبل عالقاتها مع إيران, في السياق اإلقليمي الشامل
   القادمةخيوط السياسة

بعد تشخيص المخاطر الماثلة أمام إسرائيل خالل ما تبقى من هذا العام الذي انقضى نصفه األول، بـات                  
يتطلب األمر إستراتيجية سياسية إسرائيلية تتضمن رداً مثالياً على تلـك المخـاطر، واسـتغالالً واعيـاً                 

واإلصغاء للزعماء في   , وى البشرية كالميزانيات والق : عبر تطوير الموارد ذات الصلة المتوفرة     , للفرص
  .والقدرة على بلورة مشروعية ودعم إقليمي ودولي لخطوات إسرائيل المتوقعة الحقا, األسرة الدولية

عيران عتسيون، الرئيس السابق لشعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، قدم ما يشبه              .د
سـاق  : التحديات خالل هذا العام ترتكز أساسا علـى سـاقين         إسرائيلية للتعامل مع تلك     " خارطة طريق "

حمـاس والجهـاد اإلسـالمي      , الردع وساق التسوية، ففي مواجهة إيران وسوريا وحلفائهما كحزب اهللا         
علما بأن ردع إيران يعبـر أساسـا عـن تجـسيد            . يتطلب األمر سياسة ردع موثوقة ودائمة     , وأشباههم
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والتحـدي  , خصوصاً بشأن مـشروعها النـووي العـسكري       ,  مكوناتها إستراتيجية الهيمنة اإلقليمية بكل   
  .المركزي لمجموعة الدول التي تترأسها الواليات المتحدة وبينها إسرائيل

متجهة لخلق تغيير أساسي وطويل المدى في       , ويشير عتسيون إلى أن الردع يحتاج إلى إستراتيجية تسوية        
القـوى  , الواليات المتحـدة  , ر سياسي مقبول على إسرائيل    سياسة الطرف المقابل، كما يلزمه بلورة إطا      

وكذلك على األقل قسماً من الدول العربية البرجماتية؛ فـاألطر الـسياسية            , العظمى اإلضافية ذات الصلة   
والمفاوضـات التـي    , ورسائل بوش , وخريطة الطريق , واتفاقات أوسلو , القائمة، ومنها تفاهمات مدريد   

كلها توفر قاعدة محتملة لبلـورة إسـتراتيجية تـسوية          ... والمبادرة العربية , أديرت في نطاق أنابوليس   
أو إزاء الجهات البرجماتيـة فـي الحلبـة         , سواء إزاء دول مثل سوريا ولبنان     , إسرائيلية محدثة ومكيفة  

  . الفلسطينية
امل للمخـاطر   علما بأن الساحة الفلسطينية المنقسمة، جغرافياً وسياسياً، تشكل نوعاً من التـصغير الـش             

والسعي الدائم للتسوية   , ردع حماس : وسيواصل إلزام إسرائيل بإستراتيجية مزدوجة تجمع بين      , والفرص
من ناحية، ومـا    " الرصاص المسكوب "مع منظمة التحرير، في إشارة واضحة إلى النتائج الفورية لعملية           

ـ   سطينية في الضفة الغربية مـن ناحيـة        التي سجلتها قوات األمن الفل    " النجاحات األولية "تصفه إسرائيل ب
  .في مالحقة حماس، واستنزاف قوتها هناك, أخرى

وعلى صعيد الوضع في غزة، تقترح العديد من التقديرات السياسية اإلسـرائيلية وضـع إسـتراتيجيتين                
  :منفصلتين للتعاطي مع حماس هناك، وهما

 العسكرية، والسيطرة على غزة، مـع       من خالل عمل حاسم إلسقاط حماس بالطرق      :  الخيار العسكري  - أ
هدف نهائي هو نقل السلطة إلى كيان آخر على األرجح أن يكون الـسلطة الفلـسطينية عنـدما تـصبح                    
الظروف مناسبة، واستناداً إلى هذا المنطق، ينبغي إلسرائيل السعي إلى الدخول في أعنف مواجهة مـع                

  .حماس للقضاء على حكومتها وعلى بنيتها التحتية
، حيث تستند هذه المقاربـة إلـى        "ممر القرارات الصعبة  "وهو ما تسميه تل أبيب      :  الخيار السياسي  - ب

االعتراف بحقيقة سيطرة حماس على غزة، وانتهاج إستراتيجية سياسية لعزل الحركة وإضعافها، إلى أن              
ة، ينبغـي إلسـرائيل     واستناداً إلى هـذه الـسياس     . تنهار بفعل الديناميات السياسية واالجتماعية الداخلية     

  .والواليات المتحدة إيجاد سلسلة من التحديات أمام حماس تزيد من حدة مآزقها الداخلية والخارجية
أما على صعيد الضفة الغربية، فهناك اقتراحات إسرائيلية متزايدة في اآلونة األخيرة تتمثل برفع مستوى               

 وبناء على هذه المقاربة، سيتحقق التقدم أساساً        السلطة الفلسطينية هناك إلى مصاف االعتراف بها كدولة،       
من خالل جهد منهجي لبناء طاقات السلطة الفلسطينية وقدراتها ومسئولياتها بالضفة الغربيـة، إلـى أن                

  ".كدولة"تصل إلى مستوى يمكن عنده االعتراف بها 
الشرطة، التخطيط والبنـاء،    : وقد تم فعال القيام بخطوات هامة في هذا االتجاه السنة الماضية في ميادين            

" رفع لمستوى "الصرف الصحي، التعليم، النقل، النظام القضائي والصحة، لكن تحويل هذه النشاطات إلى             
السلطة الفلسطينية يقتضي القيام بعمل حاسم من جانب إسرائيل والواليات المتحدة ألنه يفترض تخطـي               

  .منطق االتفاقية المؤقتة وصياغتها
ل، يمكن أن تُسقط إسرائيل اعتراضاتها على صك عملة فلسطينية، وإقامة نظام مـستقل              وعلى سبيل المثا  

للجمارك الفلسطينية، وفتح سفارات أجنبية برام اهللا وبالمكاتب التمثيليـة التابعـة للـسلطة الفلـسطينية                
  .بالخارج، وعلى عضوية السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية

سرائيلية على اختالف توجهاتها أنه يتعين فـي أيـة إسـتراتيجية جديـدة              أخيرا، ترى مراكز البحث اإل    
ستنتهجها إسرائيل األخذ بعين االعتبار التغيرات الجوهرية التي حدثت في السنين األخيرة، منها األزمـة               
السياسية والمؤسساتية الفلسطينية، الهوة العميقة بين غزة والضفة الغربية، إحكام حماس سيطرتها علـى              

، واالعتراف الدولي التدريجي بحكمها، في ضوء ما ورد في خطاب أوباما األخير، على الرغم من                غزة
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الجهود اإلسرائيلية الرافضة، والقدرة المتنامية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية على ممارسـة ضـبط              
الرصـاص  "ثناء عملية   األمن بفاعلية من خالل مالحقة خاليا حماس والمقاومة، واالنتقاد الدولي الشديد أ           

  .التي أدت إلى اإلضعاف الشديد لموقف إسرائيل على الساحة الدولية" المصبوب
  16/6/2009اسالم اون الين، 
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