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  فتح وحماس تتفقان على تسليم قوائم المعتقلين لمصر .1

حركة فتح أعلنت اتفاقهـا     ، أن   ضياء الكحلوت عن مراسلها   غزة   من 18/6/2009 العرب، قطر،    ذكرت
مع حركة حماس على تسليم قوائم المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مصر                 

  .إلنهاء هذا الملف
إن " نـسخة منـه أمـس        "العرب"ل القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا في بيان صحافي تسلمت             وقا

الحركتين ستواصالن اللقاءات بشأن إنهاء ملف االعتقال السياسي الذي اتفق على وقفه بالكامل وتـسليم               
  ."الجانب المصري قوائم المعتقلين للعمل على إطالق سراحهم

 أنه في اللقاء األخير الذي      ،ن يزور معتقلين من عناصر فتح لدى حماس في غزة          الذي كا  ،وأكد أبو النجا  
جمع قيادتي الحركتين تم التأكيد على وقف كافة حمالت االعتقال السياسي ورفضه بشكل قاطع ووقـف                

  .كافة أشكال التحريض اإلعالمي
االحتقـان فـي الـشارع      وتوقع أن تستمر اللقاءات الثنائية في غزة للعمل على تخفيف حـدة التـوتر و              

  .الفلسطيني، موضحا أن هذه اللقاءات ليست بديال عن حوار القاهرة
وفي سياق متصل، كشف القيادي في حركة فتح عبداهللا أبو سمهدانة النقاب عـن عقـد اجتمـاع لجنـة                    

ة بالتزامن بين الضفة وقطاع غزة لمناقشة ملف االعتقال السياسي في الضف          ) أمس(المصالحة مساء اليوم    
وقال أبو سمهدانة إن اللجنة اتفقت على تسليم كشوفات بأسـماء            .وغزة وطرح أسماء بكشوفات المعتقلين    

 معـتقال مـن     85موضحا أن حركة فتح ستقدم قائمـة بأسـماء          ، المعتقلين ليتم معالجة الملف المعتقلين    
  .كوادرها في سجون شرطة غزة

الدكتور صالح البردويل   أن   ، غزة  من الهوراشرف   عن مراسلها  18/6/2009 ،القدس العربي  وأضافت
ـ      انه سيتم فقط مناقشة موضوع االعتقال السياسي خالل اللقـاء،           "القدس العربي "القيادي في حماس اكد ل

عادت واكدت انها مفوضة من قبـل ابـو         "مشيرا إلى ان فتح بعد ان قالت انه ال عالقة لها باالعتقاالت             
  ."مازن إلنهاء هذا الملف

حول ان كان هناك نوايا لالفراج عن المعتقلين السياسيين من          "ى ان حماس ستتلقى ردا من فتح        واشار ال 
  ."حركة حماس في الضفة

دون انهـاء ملـف االعتقـال       "وشدد البردويل على انه ال يمكن لحماس ان تقبل باتفاق مصالحة مع فتح              
همة القذرة ألجهزة االمن التي     السياسي، وخروج عناصرها وكوادرها من سجون الضفة، ودون انهاء الم         

  ."تساعد إسرائيل بخطة من الجنرال دايتون
ـ    عن امكانية الوصول الى اتفاق ينهي االنقسام السياسي خالل الشهر المقبل            "القدس العربي "وفي سؤال ل

تفـاق  لديها قرار بعدم اال   "، وقال ان فتح     "ال تملك النية لالتفاق   "برعاية مصرية، اتهم البردويل فتح بأنها       
، " يناير من العام القادم وهو تاريخ استحقاق االنتخابات التـشريعية          /حتى الوصول الى شهر كانون الثاني     

  ."ال تتمتع بوجود دستوري"مشيرا الى ان فتح تسعى من وراء ذلك للقول بأن حماس 
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 حال استحال عقـد      يناير، وفي  /لكن البردويل اكد انه حال لم يتم التوصل لحل لالنقسام قبل كانون الثاني            
  ."سيبقى المجلس التشريعي الحالي، لحين انتخاب مجلس آخر جديد يحل مكانه"انتخابات تشريعية 

ـ      ان حماس ترفض فكرة تشكيل لجنة فصائلية كبديل عن حكومة           "القدس العربي "الى ذلك، اكد البردويل ل
، الفتا الى انه    'ال تزال غامضة  "ة  واوضح ان هذه اللجن    .التوافق المختلف على برنامجها السياسي مع فتح      

تم طرح اللجنة في الجولة الرابعة من قبل الوسيط المصري، الذي قال انه عاد وسـحب المقتـرح فـي                    
ووصف القيادي في    .الجولة الخامسة، ثم عاد وطرحه خالل لقائه بوفود فتح وحماس قبل ايام في القاهرة             

  .، يقصد فتح وحماس"لطرفينكالم فارغ، وفكرة غامضة ل'حماس اللجنة بأنها 
ـ    "فدا"من جهته اتهم صالح رأفت امين عام االتحاد الديمقراطي الفلسطيني            ، "التمتـرس " حركة حماس بـ

كـان  "وقال رأفت ان هذا االمـر       . "وجود نظامين سياسيين فلسطينيين ويجب التنسيق بينهما      "حول رؤية   
  ."مالسبب الرئيس في عدم توصل الحوار التفاق ينهي االنقسا

تعمل بجد لوصول الحوار الى هدفه بانهاء االنقسام وعودة الوحـدة        "واشار الى ان فصائل العمل الوطني       
الى شطري الوطن، على اعتبار ان ذلك مصلحة وطنية عليا، كما تعمل لبناء نظام سياسي واحـد فـي                   

  ."الضفة والقدس والقطاع مرجعيته منظمة التحرير
ليست مع هذا التوجه، وتنطلق في جلسات الحوار من رؤية تقول بوجود            " حركة حماس بأنها     رأفتواتهم  

 انه اذا ما اسـتمرت حمـاس بتمـسكها بهـذا     إلى  وأشار."حكومتين واحدة في غزة والثانية في رام اهللا   
  ."فان الملفات العالقة ستبقى دون اتفاق"الموقف، 

  
  دس والمستوطنات غير شرعيةال تنازل عن الق:  اللجوء إلى المقاومة المسلحةعباس رافضاً .2

  أشاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعالقات بالده بالكويت على المستويات كافة، مديناً:كونا
 طي صفحة الماضي، معلنا ، متمنياً"المؤسف"ياه بـإ  واصفاًعراق للكويتموقف السلطة من غزو ال

 وأكد .ني أي من الحقوق المشروعة للفلسطينيتمسكه بالمبادرة العربية، رافضا التنازل عن القدس أو
 عمان أن السلطة الفلسطينية األردنيةخالل لقائه وفد جمعية الصحافيين الكويتية في العاصمة عباس 

   ".غير شرعية مهما كان وضعها"تعتبر المستوطنات 
يين أوضح انه بان تكون األردن وطنا بديال للفلسطين" إسرائيل"وردا على سؤال في شأن ما تنادي به 

وعن مطالبة نتنياهو بدولة  ".ليس هناك وطن بديل لشعبنا وال أقبل أن تكون األردن إال وطنا لألردنيين"
نتنياهو ولكي يهرب من بعض األمور يطالب الفلسطينيين بأن يعترفوا أوال، بان "يهودية قال عباس 
على سؤال في شأن رؤيته لفلسطين في وردا  ".من يقبل بذلك"، مستدركا بالقول "إسرائيل دولة يهودية

 أعرب عباس عن ثقته بأن الدولة الفلسطينية ستكون موجودة على الخارطة إن عاجال أو 2025عام 
  ".وسيكون ذلك في القريب العاجل"آجال 
نستخدم في سبيل تحرير : "وقال ، اللجوء إلى المقاومة المسلحة لتحرير األرضضه رافعلن عباسوأ

أما ...  وال تضعنا في موضع االتهامإسرائيللمقاومة السلمية كافة التي من شأنها أن تحرج بالدنا أشكال ا
تعني تدمير "وأكد أن مقاومة االحتالل في الظروف الحالية . "المقاومة العسكرية فال يمكننا القيام بها

 2005 و2000ي ، وأوضح أن االنتفاضات الفلسطينية المتكررة السيما تلك التي كانت بين عام"البلد
، "األبنية الحكومية كافة في قطاع غزة وكذلك في مدن فلسطينية أخرى تدمير"لى إ "سرائيلإ"ـدفعت ب
لى التفكير في أسلوب آخر للمقاومة ال يعني إرواح دفعنا بنية وقتل لألما واجهناه من تدمير لأل"وقال 
  ".لى ثوابتنا ولن نتخلى عنها أبداطالق االستسالم فنحن مصرون على الحفاظ على حقوقنا وععلى اإل

ال شك أن خالفنا يضعفنا وانقسام الضفة وغزة يعطي نتنياهو "وعن عالقة السلطة بحركة حماس قال 
وقال  ."نعم الخالف ليس من مصلحتنا... الحجة للزعم بأن ليس لديه من يتفاوض معه من الفلسطينيين

 اإلعمار إلعادةصائل كافة على أن تباشر أعمالها فورا علينا أن نبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الف"
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 أنوأضاف . "السيما في قطاع غزة الذي تدمر جزء من أبنيته ناهيكم عن أعداد العاطلين والمشردين
 وأوروبا وأميركا وأن تنسجم مع "إسرائيل"على الحكومة المعنية أن تتعامل مع المحيطين بها من 

 من القضايا التي يجب على الحكومة أن تتعامل وتتفاوض بشأنها مع الشرعية الدولية فهناك الكثير
  ." نرزح تحت نير االحتاللألننا مباشرة اإلسرائيليةويجب أن نتعامل مع الحكومة "الطرف اآلخر 

لدى السلطة حسابا واحدا " إنوعما يثار في شأن ما تعانيه السلطة الفلسطينية من فساد وسرقات قال 
 على هذا الحساب وال إالجلس الوزراء وال يأتي أي فلس من أي مكان في العالم اسمه حساب رئيس م

 إنمن السهل جدا القول "، وقال "على االنترنت وفي الصحف شهريا  بميزانية والميزانية تنشرإاليخرج 
 إن  أعضاء السلطة مالئكة بل أقولإن وال أقول أحداالسلطة الفلسطينية تعاني من الفساد وأنا ال أبرئ 

  ." تكون كذلكأن تكون أمينا تستطيع أن أردت وإذا تكون فاسدا فهذا من السهل جدا أنأردت 
 ممتازة جدا األسدعالقتي بالرئيس بشار " قال األسد مع الرئيس السوري بشار األخيروعن فحوى لقائه 

سأقوم ال أذيع سرا فأنا "، وأضاف "ونناقش معه كل شيء يختص بالوضع الفلسطيني والمفاوضات
 واشنطن أرسلت له تقريرا مفصال في اليوم إلىبزيارته خالل أسبوع وعندما رجعت من رحلتي األخيرة 

  ."التالي عما جرى هناك
  18/6/2009الراي، الكويت، 

  
  عباس يبلغ واشنطن أن ال تفاوض قبل وقف االستيطان .3

ه لن يتفاوض مع رئيس الوزراء  اناألمريكية اإلدارة عباس  محمودبلغ الرئيسأ:  محمد يونس-رام اهللا 
، بما فيه النمو الطبيعي في المستوطنات، أشكاله بنيامين نتنياهو ما لم يوقف االستيطان بكل اإلسرائيلي

 العام في القدس جيك واالس، وحمله رسالة األميركي مع القنصل أمسوالتقى عباس  .ويقبل حل الدولتين
 الرئيس الفلسطيني شدد في إنمكتب عباس عقب اللقاء وجاء في بيان رسمي صدر عن . بهذه الفحوى

على ضرورة التزام المبادئ التي قامت عليها عملية السالم، وأهمها مبدأ حل الدولتين، وتنفيذ "اللقاء 
  ."االلتزامات الواردة في خريطة الطريق، ووقف النشاطات االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي

 اآلن أمافي السابق كنا نطالب بوقف االستيطان بمفردنا، ": "الحياة"ـوقال مسؤول فلسطيني كبير ل
  ."فنطالب به ومعنا كل العالم، فلماذا نتراجع ولصالح من؟

 السابقة احمد اإلسرائيلية رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في عهد الحكومة أعلنوفي القدس المحتلة، 
 ان المفاوضات يجب وأضاف. "اوضات ستكون عبثيةفي حال عدم وقف االستيطان، فإن المف"قريع انه 

  . مع الحكومة السابقة وليس من الصفرإليهاأن تبدأ من النقطة التي وصلت 
  18/6/2009الحياة، 

  
  خطاب نتنياهو تجاهل لجوهر الصراع ومتطلبات صنع السالم: فياض .4

 مساعدات الـدول المانحـة،      سالم فياض اجتماعاً مع لجنة متابعة تنسيق      . عقد رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
والتي تضم ممثلي كافة الدول والمؤسسات المانحة في فلسطين، في مقر رئاسة الـوزراء فـي رام اهللا،                  

واعتبر فياض أن   . حيث وضعهم في صورة األوضاع السياسية على ضوء خطاب رئيس بنيامين نتنياهو           
ـ  لجوهر الصراع المتمثل باالحتالل      إشارةالخطاب تجاهل أي     ، وتجاهـل القـانون الـدولي       رائيلياإلس

وقرارات الشرعية الدولية، ومنها خطة خارطة الطريق وااللتزامات المترتبة عليها، بما في ذلك الوقـف               
وعدم اإلعالن الواضح  بقبول حل الدولتين بما يـشمل إقامـة دولـة              . الشامل لالستيطان واالجتياحات  

  .ا نصت عليها خطة خارطة الطريقفلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقابلة للحياة كم
 18/6/2009الحياة الجديدة، 
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  عريقات يبلغ وفداً بريطانياً تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ورفض خطاب نتنياهو .5
 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر           . التقى د  : سمبل أبو عماد   -أريحا  

يا في وزارة الخارجية البريطانيـة كريـستيان تيرنـر          مع مدير عام شؤون الشرق األوسط وشمال إفريق       
وأكد لهما أن إبداء الجديـة       .يرافقه القنصل البريطاني العام ريتشارد مكابيس وعدد أخر من المسؤولين         

إزار تحقيق مبدأ الدولتين تقتضي إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاطات االستيطانية بما فـي ذلـك                
 وليس شرطاً مـسبقاً، وكـذلك الحـال    "إسرائيل" بأن هذا األمر يشكل التزاماً على  النمو الطبيعي، مؤكداً  

، وإعادة األوضاع على األرض إلى      2001 مارس/ بالنسبة إلزالة البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار       
) ب+أ(منة  ، وبما في ذلك المكانة القانونية بالنسبة للمناطق المض        2000 رسبتمب/ ما كانت عليه قبل أيلول    

ورفع الحواجز واإلغالق والحصار عن الضفة وقطاع غزة، ووقف االقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت            
وفرض الحقائق على األرض وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وما حولها، واإلفراج عن المعتقلين، حيث               

  .وردت كافة هذه االلتزامات وغيرها من المرحة األولى من خارطة الطريق
، أكد عريقات أن الخطاب جاء واضحاً ومحدداً في رفض          نتنياهووعن خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي      

مبدأ الدولتين، وخارطة الطريق، ومبادرة السالم العربية، ورؤية الرئيس األميركي أوبامـا واسـتئناف               
لميـاه واألمـن    القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئـين وا     : مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا    
  .واإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين

  18/6/2009الحياة الجديدة، 
 

 نتنياهو نقاط لمواجهة سياسة حكومة ثالثالسلطة وضعت خطة استراتيجية من : عريقات .6
أكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن السلطة وضعت خطة :  كفاح زبون- رام اهللا

اط لمواجهة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الحالية، التي يرأسها بنيامين نتنياهو،  نق3استراتيجية من 
أوال، يجب إنهاء االنقسام والعودة إلى ": "الشرق األوسط"وقال عريقات لـ. وترفض القبول بحل الدولتين

درة وثانيا، أن يتمسك العرب بمبا. منظمة التحرير على أسس وركائز المنظمة، التي يرفضها نتنياهو
وثالثا، العمل . السالم العربية وإبالغ إسرائيل أنه دون االنسحاب من األراضي المحتلة، فال يوجد تطبيع

 ."على بناء أكبر قدر ممكن من المعسكر الدولي، لتحصين مواقفنا
 18/6/2009الشرق األوسط، 

  
  خطاب نتنياهو قضى على فرص السالم المحتملة:الزعنون .7

جلس الوطني الفلسطيني، أن الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة  اعتبر رئيس الم:عمان
، بأنه قوض العديد من فرص السالم التي )14/6(اليهودية األحد " بار إيالن"اإلسرائيلية في جامعة 

وأشار سليم الزعنون، في تصريح  . باالتفاقيات الدوليةالتزامهأتاحها الطرف الفلسطيني، من خالل 
، إلى أن إصرار نتنياهو على يهودية دولة )17/6(نسخة منه األربعاء " قدس برس"حفي، تلقت ص

 ".نصريته وروحه العدائية اتجاه الفلسطينيين، وتحدي إلرادة المجتمع الدوليعدليل على "االحتالل 
ادل أن يدركوا من الذي يضع العراقيل في طريق تحقيق السالم الع"وطالب الزعنون، دول العالم 

  ".ومن الذي يسبب انتشار الفوضى وعدم االستقرار في الشرق األوسط.. والشامل 
  17/6/2009 قدس برس،

  
   مستعدة للعمل مع اإلدارة األمريكيةالمقالةحكومة ال :حمد يوسفأ .8

 إسماعيلالعبرية عن احمد يوسف مستشار رئيس الحكومة المقالة " هآرتس"نقلت صحيفة  :القدس المحتلة
حماس مستعدة لكل أمر " أن  حكومة حماس مستعدة للعمل مع اإلدارة األمريكية، موضحاًإنله هنية، قو
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. سنعمل مع اإلدارة األمريكية بإيجابية"وقال ".  دولة فلسطينيةوإقامةيؤدي إلى االستقرار في المنطقة 
  ".الفلسطينية من السابقة، واقعية أكثر، وتبدي حساسية اكبر نحو المعاناة أكثرفهذه إدارة جدية 

  18/6/2009الخليج، 
  

   الفلسطينيمحكمة عوفر تقرر اإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي .9
قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سجن عوفر غربي رام اهللا اإلفراج عن رئيس المجلس  :رام اهللا

ة العسكرية ضد االكتفاء التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك بعد رفضها االستئناف المقدم من النياب
وقال محامي رئيس المجلس التشريعي  . آالف شيقل5بحكمه لمدة ثالث سنوات وغرامة مالية قدرها 

إن المحكمة لم تقتنع بالتهم وأدلتها التي ساقتها النيابة العسكرية، وهي الجهة الممثلة : فادي القواسمي
وطالب قاضي  .شريعي كممثل لحركة حماسللمخابرات اإلسرائيلية، بأن الدويك يرأس المجلس الت

  .محكمة عوفر بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آالف شيكل إلتمام إجراءات اإلفراج عن الدويك
وطالبت النائبة سميرة الحاليقة، باإلفراج عن كافة األسرى وخصوصاً ممثلي الشعب الفلسطيني، 

في " المنكوبة"بادرة خير ألهالي الخليل، واعتبرت قرار اإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي بمثابة 
  .نوابها بسبب االعتقال لدى السلطات اإلسرائيلية

حق طبيعي وليس مَّنة "من جهتها، أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين، أن اإلفراج عن عزيز دويك 
ف لكل ، موضحة أن قيام االحتالل باختطاف رئيس البرلمان ومحاكمته أمر باطل ومخال"من االحتالل

وقالت في بيان  .المواثيق الدولية التي توفر حصانة ضد االعتداءات أو االختطاف لمثل هذه الشخصيات
إن اعتقال رئيس المجلس التشريعي كان سياسياً بالدرجة األولى، للضغط على الشعب الفلسطيني : لها

مجلس التشريعي الجديد، وفصائله وابتزازه عقب أسر الجندي اإلسرائيلي شاليط، وكذلك تعطيل عمل ال
وزارة بضرورة إطالق سراح كافة النواب الوطالبت  ".الذي بدأ يتخذ قرارات لمصلحة المقاومة

  .نائبا ووزيراً سابقاً) 40(والوزراء المختطفين لدى االحتالل والبالغ عددهم 
  18/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ُيعد لمشروع قانون ينظم عمل الشرطة" التشريعي" .10

قانون "لنت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أنها تعكف على إعداد مشروع أع: غزة
جاء هذا خالل زيارة وفد من اللجنة  .، لكفالة عناصر األمن وتنظيم واجباتهم تجاه المجتمع"الشرطة

  .ال الجراحأمس، لمقر قيادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، التقى خاللها مدير الجهاز العميد جم
، مقراً بوجود تجاوزات "مصممة على فرض األمن والنظام"من جانبه أكد العميد الجراح أن الشرطة 

  ".مردها قلة الخبرة، ولكن هذه األخطاء ال تشكل ظاهرة"
  18/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في القاهرة من غزة حطموا مكتب عمروشرطياً 14 ":القدس العربي" .11

 التفاصيل عن واقعة اقتحام عدد من الفلسطينيين في مصر لمقر السفارة تكشف المزيد من :عمان
 مكتب السفير نبيل عمرو تعرض لتحطيم كلي أنالفلسطينية في القاهرة، فقد اكتشف العاملون في السفارة 

هنا "، كما كتب المقتحمون بكلمات عريضة على جدران المكتب عبارة واألجهزة األثاثوتخريب في 
ركان أن مداوالت إ "القدس العربي"وقالت مصادر في الداخل الفلسطيني لـ ." الغربيةسفارة الضفة

السلطة حول الحادثة تعرضت لالنتقاد والتساؤل حول الدور المصري في الحادثة حيث لم تتدخل 
  .مور بالعادةمنية المصرية لمنع اقتحام مقر السفارة كما تجري األالحراسات األ
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 األول أمسن السفير نبيل عمرو صرح أ إال اإلطارر رسميا عن موقف في هذا وتجاهلت السلطة التعبي
وخالل وجوده في رام اهللا قدم عمرو روايته  . بين يدي الحكومتين الفلسطينية والمصريةاألمرانه يضع 
  .األمر محمال ضمنيا وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المسؤولية في وأسبابهلما حصل 

 طالبا فلسطينيا كانوا يتدربون في كلية 14ة الموثقة تقريريا في مؤسسات السلطة راجع وحسب الرواي
 قطاع غزة ويقيمون في القطاع السفارة عدة مرات وهم أبناءالشرطة المصرية في القاهرة وجميعهم من 

وحصلوا  الضفة الغربية أبناء بزمالئهم الذين تخرجوا معهم من أسوة إنصافهميحملون مطلبا محددا هو 
  . لم يحصل مع الطالب الغزيينأمرعلى ترفيعاتهم والتحقوا بدوامهم وهو 

  18/6/2009 ،القدس العربي
  

  الفلسطينية تدعو كارتر للضغط على االحتالل للقبول بصفقة تبادل األسرى وزارة األسرى .12
غط على دعت وزارة شؤون األسرى والمحررين الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر إلى الض: غزة

االحتالل اإلسرائيلي للقبول بصفقة تبادل األسرى التي طرحتها الفصائل الفلسطينية مقابل إطالق سراح 
  . الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط

إن كارتر حرص على تسليم رسالة لشاليط من عائلته القلقة على حياته، "وقالت الوزارة في بيان صحفي 
 ألف أسير فلسطيني يتعرضون للتعذيب والتنكيل والتضييق 11ة وقلق عائالت ولكنه تناسى معانا

والممارسات التعسفية من قبل سلطات االحتالل، طالت إنسانيتهم وأدميتهم وحرمتهم حتى من تقديم 
أنه كان من األفضل لو "وأضافت الوزارة ". العالج لمئات المرضى، منهم من هو على فراش الموت

ا على حكومة االحتالل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين التي وردت أسمائهم فى مارس كارتر ضغط
 عاماً في السجون، حتى يعود الجندي شاليط إلى عائلته 30الصفقة، والذي أمضى بعضهم أكثر من 

سليماً ، بدل من تشجيع االحتالل على التعنت في إتمام الصفقة بتوفير الدعم السياسي له، عبر القبول 
  ". صال رسالة للجندي المختطف، وعدم الضغط على االحتالل إلتمام الصفقة بإي

رسالة باللغة االنجليزية تشرح فيها معاناة األسرى، وما يتعرضون " كارتر"وكشفت الوزارة أنها سلمت 
  . له من انتهاك من قبل سلطات االحتالل، حيث قام وفد من أهالي األسرى بتسليم الرسالة

  17/6/2009قدس برس، 
  

  إعداد خطة إستراتيجية للمحافظة على اإلرث التاريخي لفلسطين وتفعيل السياحة: غزة .13
قالت وزارة السياحة واآلثار بغزة، إنها أعدت خطة إستراتيجية للمحافظة على اإلرث التاريخي : غزة

 في قطاع وأكد وزير السياحة واآلثار. لفلسطين وتفعيل عمل القطاع السياحي وتشجيع المستثمرين فيه
غزة، محمد رمضان األغا أن وزارته تقوم بإحصاء وتوثيق كافة المواقع األثرية في قطاع غزة 
والمحافظة عليها من التعديات واالندثار، موضحاً أن ذلك يشمل توظيف البيوت األثرية القديمة وترميمها 

واآلثار الجدد بمكتبه بغزة اليوم جاء ذلك أثناء اجتماع األغا بموظفي وزارة السياحة . وحمايتها من الهدم
، شدد خالله على أهمية تطوير العمل الوظيفي من خالل تلقي الدورات المختلفة )17/6(األربعاء 

  .واكتساب الخبرات الميدانية
  17/6/2009قدس برس، 

  
 الزهار يتهم فتح بالعمل على إخراج حماس من دائرة العمل السياسي .14

لحركة حماس الدكتور محمود الزهار حركة فتح بالعمل على إخراج اتهم عضو المكتب السياسي : غزة
 المقرب من حماس جاء أن فتح "البيان"وفي تصريحات نشرها موقع . حماس من دائرة العمل السياسي

تحاول إزاحة حماس عن العمل السياسي من خالل اعتماد نظام االنتخابات النسبية، مشددا على أن 
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حماس رقم صعب في المعادلة ومن ": وأضاف. تخابات بشرط أن تكون نزيهةحركته ستقبل بنتائج أي ان
، مشددا على أن الحكومة المصرية تتعامل مع األمر "يتجاوزها سيخسر ليعود للتعامل معها في النهاية
وكرر الزهار موقف حركته الرافض لتشكيل لجنة . "الواقع في غزة سواء قبلت ذلك فتح أو لم تقبل

  .صائل الفلسطينية إلدارة شؤون قطاع غزةمشتركة من الف
 18/6/2009الشرق األوسط، 

  
  "ةمرناً وبلغة جديد"مشعل سيلقي بعد غد خطاباً ": الحياة" .15

ن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيلقي أ "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
حركة من التطورات االقليمية والدولية، ويعلن فيه  يتضمن موقف ال"بلغة جديدة" و"مرناً"بعد غد خطاباً 

  . رفض الحركة شروط اللجنة الرباعية
 إن مشعل سيلقي "الحياة"في غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر لـ

في الوقت نفسه، نفت مصادر . خطاباً بعد غد يتضمن الموقف السياسي للحركة ويتطرق الى قضايا مهمة
هناك مرحلة ": "الحياة"قة في حماس أن يكون خطاب مشعل ردا على خطاب نتانياهو، وقالت لـموثو

 إلى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في إشارة، في "جديدة، واألمر يتطلب أن تعرض الحركة موقفها
  .1967 يونيو /حدود حزيران

شتراطات ومحاولة جرها للمربع ولفتت المصادر إلى أن مشعل سيؤكد رفض الحركة اإلمالءات واال
الذي جرت إليه حركة فتح، مشددة على رفض الحركة االعتراف بشروط اللجنة الرباعية، في اشارة إلى 
دعوة الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر لحماس بضرورة االعتراف بشروط الرباعية المتعلقة 

  .فباالعتراف بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة معها ونبذ العن
  18/6/2009الحياة، 

  
  حادثة اعتداء من قبل األجهزة األمنية في الضفة خالل عامين 4293 :حماس .16

 نسخة منه، اتهمت حماس في الضفة الغربية األجهزة األمنية "الشرق األوسط"في بيان تلقت : غزة
ف بشكل عام، عبر رفع وتيرة عمليات االختطا"بإجهاض المحاوالت التي تبذل إلنهاء االنقسام الداخلي 

نُدين عمليات االختطاف ": وأضاف البيان. " مختطفا60التي وصلت خالل األيام األربعة األخيرة إلى 
النوعية التي تمارس في حق شخصيات الحركة السياسية واألكاديمية والنقابية وأعضاء البلديات 

لحركة على التزامها وشددت ا. "والمحاضرين في الجامعات وزوجات الشهداء واألسرى والمطاردين
الوقوف في وجه حمالت األجهزة األمنية التي "بالعمل على تحقيق المصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى 

  . "فاقت االحتمال وبلغت من الخطورة ما ال تحمد عقباه
 حادثة اعتداء من قبل األجهزة األمنية في الضفة 4293وأكدت الحركة أنها تعرضت خالل عامين لـ

عمليات القتل ومحاولة القتل واالختطاف والتعذيب والتنكيل ومداهمة المنازل "ة، تفاوتت بين الغربي
  . "وتخريب المؤسسات وإغالقها ووقف العمل في الكثير منها وفصل الموظفين

  18/6/2009الشرق األوسط، 
  

  ظروف الضفة الميدانية ال تبشر بخير: أسرى حماس .17
إن مواصلة حركتهم التزامها بالحوار الفلسطيني      : ن اإلسرائيلية قال أسرى حركة حماس في السجو      :غزة

نابع من أجندتها الوطنية والتزامها بقضايا شعبها، وحرصها على تحقيـق           " الداخلي الذي ترعاه القاهرة     
وذكر األسرى في رسـالة      ".مصالحه التي تتمثل بإنهاء االنقسام وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة         
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 سجن النقب الصحراوي أن جميع الظروف الميدانية والعوامل التي نشأت عن مالحقات             سربت من داخل  
  ".ال تبشر بخير، وتنذر بتفجير األوضاع في أي لحظة"األجهزة األمنية لحماس في الضفة 

إن اعتقال عدد كبير من القادة السياسيين والنقابيين، والشخصيات الوطنيـة، ورجـاالت             " :وقال األسرى 
لمحسوبين على حماس في الضفة المحتلة، واعتقال النساء وزوجات المعتقلين والشهداء، ومـا             المجتمع ا 

تتناقله األخبار عن ارتفاع وتيرة التعذيب بصورة غير مسبوقة في سجون األجهـزة األمنيـة، واغتيـال              
ية فـي   مؤشرات قوية على جدية األجهزة األمن     .. المختطفين كما حصل مع الشهيد هيثم عمرو في الخليل        

  ".سعيها المكشوف لعرقلة أي جهد للحوار
  18/6/2009صحيفة فلسطين،  

  
  "    شاليط"تدرس إمكانية نقل رسالة كارتر إلى " القسام" .18

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن الذراع العسكري لحركة حمـاس،                 :غزة
م الرسالة التي حملها جيمي كارتر إلى الجندي األسير         ندرس إمكانية تسلي  : "في تصريحات صحفية، أمس   

  ".لدينا جلعاد شاليط، وذلك بما يحقق مصلحة صفقة التبادل
  18/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الفلسطينية" المقاومة"تحذر من مساع للنيل من سالح " الشعبية" .19

لفلسطينية تحت شـعارات    الجبهة الشعبية أمس، من مساع تهدف للنيل من سالح المقاومة ا          "حذرت   :غزة
إن شـرعية   : "نـسخة عنـه   " فلسطين"وقالت الشعبية في بيان وصل      ". وحدانية السالح الشرعي للسلطة   "

السالح وطهارته تنبع من وظيفته في مقاومة االحتالل المـشروعة وصـيانة وحمايـة أمـن الـوطن                  
 ".الحوار والوسائل الديمقراطيـة   أن الخالفات الداخلية ال يجوز عالجها إال عبر         "، مشددة على    "والمواطن

االندفاع نحو استباحة الدم الفلسطيني واستسهال نعت اآلخر بالعمالة لألجنبي وتجـاوز            "ودعت إلى عدم    
الخطوط الحمر بالعودة لالقتتال والتناحر عبر الدعوات المتواترة للجوء للعنف وطغيان ثقافة الغدر والثأر              

  ".واالنتقام
ا بتشكيل لجان تحقيق محايدة ومهنية وبمشاركة المؤسسات األهليـة ومنظمـات            وطالبت الجبهة في بيانه   

المجتمع المدني ذات الصلة للكشف عن الحقائق المريعة من االنتهاكات التي يتعرض لهـا الفلـسطينيون              
  . ووضع حد لها وتحريم وتجريم العبث بحقوق المواطن وكرامته

لحوار الوطني الشامل الستعادة الوحـدة علـى أسـاس          كما طالبت قيادتي حركتي فتح وحماس بإنجاح ا       
  .ديمقراطي 

  18/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

  تنفي صلتها بمجموعات مسلحة في الضفة تالحق قتلة المقاومين" الديمقراطية" .20
 قالت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر            : نادية سعد الدين   -عمان

سالح المقاومة موجه ضد االحتالل اإلسرائيلي وليس تجاه أي طـرف فلـسطيني، نافيـة               فلسطين، إن   
وقالت الكتائب في تصريح     ".صلتها بتشكيل مجموعات مسلحة في الضفة الغربية لمالحقة قتلة المقاومين         "

ال عالقة للكتائب بالبيان الذي يحمل توقيع فصائل عـسكرية خمـسة، ويؤكـد تـشكيل                "أصدرته أمس   
موقف "وأكدت على أن     ".ات مسلحة مشتركة في الضفة الغربية لمالحقة قتلة المقاومين وتصفيتهم         مجموع

هذا البيان مدسوس   "، معتبرة أن    "كتائب المقاومة الوطنية واضح ومعلن تجاه أي قضايا أو خالفات داخلية          
  ".وهدفه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني
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الرد على مخـاطر    "، مؤكدة على أن     " االحتالل واالستيطان  جبهة مقاومة موحدة ضد   "ودعت إلى تشكيل    
خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يكون بالعمل على بناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية              

  ".سياسية واحدة
  18/6/2009الغد، األردن، 

  
   سعدات يتعرض إلجراءات عقابية جديدة في سجون االحتالل:قراقع .21

كشف وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس عن تعرض : تصر حمدان من-رام اهللا 
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، األسير أحمد سعدات، لسلسلة من اإلجراءات العقابية التي 

،انتقاما إلضرابه عن الطعام "اإلسرائيلية"التي تمارسها إدارة السجون " المجحفة والإلنسانية"ـوصفها ب
  . أيام احتجاجا على سياسة العزل االنفرادي9لذي استمر ا

وأوضح قراقع أن إدارة سجن عسقالن عقدت محكمة لألسير سعدات، وبعد رفضه المثول أمامها 
، والسجائر، )الكنتين(أصدرت مجموعة من العقوبات ضده حيث منعته من زيارة األهل، ومن استالم 

ان سلطات "وأضاف .  في زنزانة بشكل منفرد لمدة أسبوع شيقل غرامة، والحجز200اضافة الى دفع 
االحتالل تتعامل مع سعدات بعقلية ثأرية نتيجة إقدامه على إثارة قضية العزل االنفرادي التي تعتبر بمثابة 

  ".موت بطيء لألسرى وتنتهك كافة األعراف والعهود الدولية واإلنسانية
  18/6/2009الخليج، 

  
   حماس في الميدان والمساجد واألداء السياسيمختلفون مع: خالد البطش .22

ال تسعى حركة الجهاد اإلسالمي، ثاني أكبر فـصيل إسـالمي علـى الـساحة               :  سمية درويش  -غزة  
الفلسطينية، الى تفجير أو هدم منظمة التحرير الفلسطينية، وال تقبل ايضاً تغيير أفكار الناس بقوة السالح                

ذا يقول القيادي البارز في الحركة خالد الـبطش، مؤكـدا أن هنـاك              ، هك "ال إكراه في الدين   "على قاعدة   
خالفات بين الجهاد وحركة حماس على ثالثة مستويات، في الميدان، أي في العمل المسلح ضد إسرائيل                
في قطاع غزة، وفي المساجد، حيث عمدت حماس الى السيطرة على جميع مساجد غزة وتوجيه الخطب،                

  .ركة تجاه مختلف األوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجيةوفي االداء السياسي للح
ـ    أمس، التي التقته في أحد األمكنة السرية بسبب التدابير األمنية التـي تتخـذها               "الجريدة"وقال البطش ل

منظمة التحرير بيت للشعب الفلسطيني، ال نسعى الى استبدالها او تفجيرها، بـل        "الحركة في قطاع غزة،     
تستعيد المنظمة مكانتها الطبيعية، واال     "، وشدد البطش على ضرورة أن       "حها للدخول فيها  نسعى الى اصال  

، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذه القضايا يجـب أن تخـضع              "تصبح راعية التفاق تسوية مع إسرائيل     
  .لطاولة الحوار بين االطراف المختلفة

جريمـة كبيـرة بحـق      "ع غزة، بأنه    ويصف البطش ما حدث من انقسام عشية سيطرة حماس على قطا          
. لسنا ضـد نـشر اإلسـالم      ": ، ويضيف "هذا االنقسام قدم خدمة إلسرائيل    "، مؤكداً أن    "الشعب الفلسطيني 

، ولكنـه شـدد     "امنيتنا أن يتمتع الشعب باإلسالم على قاعدة ال اكراه في الدين، وبالدعوة والكلمة الطيبة             
مية للتشهير والتكفير، فالمنابر لتوحيد الناس وتعلـيمهم تعـاليم          ال يجوز استخدام المنابر اإلسال    "على أنه   
  ."اإلسالم

  18/6/2009الجريدة، الكويت، 
  

 مركزية فتح لم تتفق على شيء وخالف حاد في المواقف .23
انفضت جلسات اللجنة المركزية لحركة فتح نهاية األسبوع الماضي، دون أن تتوصل : حسن عبد الحليم

وظهرت خالفات حادة في اآلراء، لدرجة أن اللجنة لم . ايا الخالفية األساسيةإلى أي اتفاق حول القض



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1467:         العدد       18/6/2009الخميس  :التاريخ

أن اآلمال معقودة على هذا . 48يقول مصدر فلسطيني لموقع عرب. تتمكن من إصدار بيان ختامي
 . المؤتمر إلنقاذ فتح وإعادة االعتبار لها ولخطها النضالي
الفات والتباينات في المواقف حول مكان وموعد وكشف المصدر أن االجتماعات لم تتمكن من تخطي الخ

وأن األجواء خالل الجلسات كانت مشحونة ولم تخل من المشادات . انعقاد مؤتمر فتح السادس
. وأشار المصدر إلى أن موعد ومكان انعقاد المؤتمر ما زال في المجهول. والتالسنات وتبادل االتهامات

ما يعني أن الموعد الذي حدده رئيس . سة أخرى لحسم الخالفاتوأن اللجنة المركزية لم تحدد موعدا لجل
مثله مثل . تموز غير سار/ السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد المؤتمر السادس وهو مطلع يوليو

موعد الرابع من آب وهو يوم ميالد الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي طرح في اجتماع اللجنة المركزية 
 .رسميولم يتم إقراره بشكل 
 كان قد كشف قبل أسابيع أن القنصلية األمريكية طالبت قيادة السلطة الفلسطينية 48يذكر أن موقع عرب

 .باالمتناع عن عقد المؤتمر السادس لئال يفضي عن قيادات راديكالية ال تتماشى مع السياسة األمريكية
 17/6/2009، 48عرب

  
  "إسرائيل"ي بلبنان بالتجسس لصالح شبهات حول تورط قيادي في فصيل فلسطين": السبيل" .24

على وقع وتيرة منخفضة يستمر ملف ما يعرف بشبكات التجسس بالتفاعل في            :  عزالدين أحمد  –بيروت  
لبنان بعد ان حاز موسم االنتخابات النيابية النصيب األكبر من االهتمام خالل الفتـرة الماضـية، وذلـك        

  .كبيرة بعدم التهاون حتى مع المشتبه بهم في هذا الملفبالتزامن مع تصريحات لقيادات أمنية لبنانية 
معلومات جديدة فيما يتعلق بهذا الملف تم الكشف عنها أمس تتعلق بمداهمة قوى األمن لمنـزل مرافـق                  
كبير ألحد قيادات الفصائل الفلسطينية المعروفة في لبنان، بتهمة التعامل مع الكيان اإلسرائيلي، وبتهمـة               

يال مسؤول فلسطيني كبير قبل فترة ليست بالطويلة، حيث تحدث قاطنون في المنطقـة              أخرى متعلقة باغت  
التي يقيم فيها هذا المرافق عن وجود امني مكثف في محيط منزله دون تحديد اذا ما تم اعتقاله فعـال أم                     

ة رائـد   ال، حيث تتردد معلومات عن مغادرته االراضي اللبنانية، سيما بعد اعتقال شقيقه الذي يحمل رتب              
  .في ذات الفصيل الفلسطيني بعد اعترافه بالتعامل مع االحتالل

  18/6/2009السبيل، األردن، 
  

  مساع فلسطينية لتوقيف مفتعل حادث عين الحلوة .25
أمس، بعد اغتيال العنصر في حركة فتح ) شرق مدينة صيدا(ساد توتر في مخيم عين الحلوة : بيروت

وتداعت القوى الوطنية واإلسالمية  .."بستان اليهودي"لة أحمد أبو الكل ليل أول من أمس في مح
، بحثت خالله في "الصاعقة"الفلسطينية ومنظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني الى اجتماع في مقر 

العمل جار في شكل "وأكد امين سر اللجان الشعبية في عين الحلوة عبد المقدح ان . تطورات الحادث
  ."خص الذي افتعل المشكلة وتسليمه للقضاء اللبنانيجدي وفوري للنيل من الش

، "االجتماعات متواصلة من اجل نزع فتيل التفجير في داخل المخيم وإعادة الحياة الى طبيعتها"وأعلن ان 
 أن "وكالة األنباء المركزية"وأفاد مصدر أمني  ."الجميع يعمل لضبط األمور ومالحقة الجاني"مؤكداً ان 

 والعسكرية اللبنانية ترصد الوضع في المخيمات، ووردت اليها معلومات تلفت الى األجهزة األمنية"
  ."احتمال أن تشهد خضات أمنية في أي وقت نتيجة الصراع الداخلي الفلسطيني والتنازع على السلطة

  18/6/2009الحياة، 
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  للمستوطنات" النمو الطبيعي"سنحافظ على : ينتونللك ليبرمان .26
ة االسرائيلية افيغدور ليبرمان، امام نظيرته االميركية هيالري كلينتون في واشنطن قال وزير الخارجي
وقال ليبرمان  .اليهودية في الضفة الغربية" ستحافظ على النمو الطبيعي للمستوطنات" امس، ان اسرائيل 

. الغربيةفي الضفة " ال نية لدنيا البتة بتغيير التوازن الديموغرافي"في مؤتمر صحافي مع كلينتون 
اعتقد ان علينا ... ال يمكننا القبول بهذه الرؤية التي تنص على تجميد تام وكامل لالستيطان"واضاف 

  .للمستوطنات" الحفاظ على النمو الطبيعي
األميركية عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله أن الحكومة " سي أن أن"وفي وقت سابق، نقلت شبكة 
ألميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، على تسوية محتملة لمطالب اإلسرائيلية تعمل مع المبعوث ا

واشنطن بتجميد األنشطة االستيطانية، موضحاً أن هذه التسوية تتضمن موافقة تل أبيب على عدم إنشاء 
للمستوطنات " النمو الطبيعي"مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة المزيد من األراضي، وتقييد ما يسمى 

مما كانت " أقّل حميمية"ر المسؤول اإلسرائيلي بأن العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل وأق . الحالية
  . عليه الحال إبان حكم الرئيس األميركي السابق جورج بوش

 18/6/2009السفير، 
  

  يعين شخصية يمينية لرئاسة وحدة خاصة لمتابعة عناصر اليمين" الشاباك" .27
، قام بتعيـين رجـل متـدين        ) الشاباك(از األمن العام اإلسرائيلي     امس ان جه  " معاريف"ذكرت صحيفة   

لرئاسة الوحدة الخاصة لمتابعة عناصر اليمين اإلسرائيلي ، والمسؤولة عـن متابعـة عناصـر اليمـين                 
اإلسرائيلي ومنعهم من القيام باعمال ضد الفلسطينيين وكذلك منعهم من المساس بالمسجد األقصى والعمل              

 اليمين المتطرف التي تحاول تنفيذ أعمال إرهابية ضد العرب وكـذلك ضـد نـشطاء                على تفكيك خاليا  
وأوضحت الصحيفة إن اسم المسؤول الجديد يكتنفه جانب كبير من السرية ، حيث أن              .اليسار اإلسرائيلي 

لهذه الوحدة دور كبير في الكشف عن العديد من الخاليا التابعة لليمين اإلسرائيلي المتطـرف ، ومنعهـا                  
  .لليمين القيام بكثير من اإلعمال اإلرهابية ضد العرب

وبينت الصحيفة أن عناصر اليمين يعتبرون إن هذه الوحدة هي بمثابة تجسس على اليهود ، وتعمل ضد                 
المستوطنين ، وان عناصر اليمين قاموا في السابق بإجراء مظاهرات أمام بيت رئيس هذه الوحدة السابق                

، " الـشاباك "يذكر ان السنوات األخيرة تشهد انضمام عناصر متدينة إلـى            .ته، بعد ان تعرفوا على هوي     
، في حين يتسلم قسم منهم مناصب عاليـة         " الشاباك"حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد المنضمين إلى          

  ".الشاباك"وحساسة في 
  18/6/2009الدستور، 

   
  عرضها نتنياهوالفلسطينية التي " الدولة"العالمي يعترض على " الليكود" .28

فلسطينية حسبما جاء في خطاب رئيس الوزراء " دولة"العالمي عن معارضته لقيام " الليكود"أعرب 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عرض فيه رؤيته المزعومة للسالم، ووضع اشتراطات تفرغ مفهوم 

 . الدولة من مضمونه
لن تقوم : " دنون، في اجتماع عقد اليوم في الكنيستالعالمي وعضو الكنيست، داني " الليكود"وقال رئيس 

فهي تتعارض مع . إن الحديث يدور عن فكرة خطيرة يحظر أن تطبق. دولة فلسطينية خالل حقبة الليكود
وأيد موقف دنون أغلبية المشاريكين، وصوت إلى جانب تصريحه أغلبية الحاضرين ". دستور الحزب

ة ممثلين عن الليكود العالمي من فرنسا والواليات المتحدة، وجنوب وعقد االجتماع بمشارك  . برفع اليد
 .أفريقيا، ودول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا

  17/6/2009، 48عرب
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   تمر بمرحلة ركود اقتصادي لم تشهده في تاريخها"إسرائيل" .29

أصـعب  ، "إسرائيل"مر به    أن الركود االقتصادي الذي ت     "إسرائيل اليوم "ذكرت صحيفة    –القدس المحتلة   
فحسب اإلحصاءات الجديدة من مكتب اإلحصاء المركزي فإن        ، وأخطر من األرقام التي نشرت قبل شهر      

وهذا الشيء أدى إلـى ازدهـار       ، 2009في الربع األول من     % 3,9االقتصاد اإلسرائيلي يتقلص بنسبة     
  .للفرد% 5,7سلبي بنسبة 

 أرقام أخرى  في الصادرات الصناعية التي تعد عـصب           ونقلت الصحيفة عن مكتب اإلحصاء المركزي     
وعلى إثر ذلك فإن انخفض معدل اإلنفـاق العـام          ، % 5,4حيث انخفضت بنسبة    ، االقتصاد اإلسرائيلي 

كما انخفض معدل إنفاق الفرد في إسرائيل على كافة األصعدة والمجاالت ومنها األجهزة             ، % 1,5بنسبة  
  %.3,6لخارج كلها شهدت انخفاض بنسبة الكهربائية والسيارات وسفريات ل

كما تجسد الوضع االقتصادي الصعب في المجال الصناعي حيث تشير معطيات مكتب اإلحـصاء إلـى                
 7,8 مقارنة مـع     2009في الربع األول من عام      % 7,6 إلى نسبة    "إسرائيل"ارتفاع معدالت البطالة في     

مقارنة مـع  ،  ألف عن العمل240بطالة إلى قرابة    فيما تقترب نسبة ال   ، ، في السنتين والنصف الماضيتين   
  . ألف شخص قبل عام117

وحـسب  ،  ألف عاطل عن العمل342ومن المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل مع نهاية العام إلى      
  .2010التوقعات فإن البطالة ستسمر في االرتفاع حتى منتصف عام 

  18/6/2009فلسطين اآلن، 
  

  درس السماح للطائرات اإلسرائيلية بالمرور والعبور في مجالها الجويالسعودية ت":إسرائيل" .30
قالت القناة الثانية التجارية في التلفزيون اإلسـرائيلي أمـس األربعـاء إن              :  زهير اندراوس   -الناصرة  

المملكة العربية السعودية تدرس بشكل إيجابي السماح للطائرات اإلسرائيلية بالمرور والعبور في مجالها             
الـدولي  ) لو بورجيـه  (وأكد مراسل القناة، نير دفوري، الذي يتواجد في باريس لتغطية صالون             .لجويا

الذي افتتح أبوابه يوم االثنين الماضي، أن عبور الطائرات اإلسرائيلية سـيكون            ) شمال باريس (للطيران  
  .مسموحا في طريقها إلى الجنوب

 بعد اجتماع عقد في الصالون الجوي في العاصمة الفرنسية          وأكد المراسل اإلسرائيلي أن هذا القرار اتخذ      
بين قائد الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية وبين المدير العام لوزارة المواصالت فـي الدولـة                 

وقال المراسل دفوري أيضاً، استناداً إلى مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى،          . العبرية، غدعون سيتيرمان  
اق ال يبشر فقط على انتقال العالقات السعودية اإلسرائيلية إلى مرحلة جديدة، إنما أيضا يوفر               إن هذا االتف  

على اإلسرائيليين الكثير من األموال، باإلضافة إلى ذلك، فإن االتفاق في حال خروجه إلى حيز التنفيـذ،                 
  . وإلى الدولة العبريةأضاف التلفزيون اإلسرائيلي، فإنّه سيقصر بشكل كبير زمن الرحالت الجوية من

  18/6/2009 ،القدس العربي
  

  كارتر عميل للدول العربية: ارييه الداد .31
زعم النائب اليميني اإلسرائيلي ارييه الداد أن الرئيس األمريكي األسبق جيمي : عبد القادر فارس -غزة 

 حضوره جلسة للجنة أتى ذلك خالل. كارتر تلقى أمواال من دول عربية، وأنه اليعدو أن يكون عميال لها
الخارجية واألمن بالكنيست اإلسرائيلي بناء على دعوة من رئيس اللجنة تساحي هنيجبي، والتي تحدث 

ما هو المبلغ الذي حصلت : وباغت النائب الداد كارتر بسؤاله. خاللها كارتر عن زيارتيه لسوريا ولبنان
وعقّب الداد موجها كالمه . ذها ضد إسرائيلعليه من الدول العربية وهل أثر هذا على مواقفك التي تتخ
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معهد "قرأت مقاال للبروفيسور اليهودي األمريكي إيالن درشوبيتس، ذكر فيه بأن معظم مشاريع : لكارتر
. وأبدى كارتر ذهوله من هذا الكالم. الذي تقف أنت على رأسه ممولة من تبرعات دول عربية" كارتر

 في المائة من التبرعات 2.3تحققت من الموضوع وتبين أن وأضاف أن هذه االدعاءات غير صحيحة و
 .مصدرها دول عربية

  18/6/2009عكاظ، 
  

  وكان يجب أال يتجاهل المبادرة العربية.. خطاب نتنياهو أبعدنا عن السالم:  غروسمانديفيد .32
ى وجه األديب اإلسرائيلي المعروف ديفيد غروسمان، أمس، خطابا مفتوحا إل: نظير مجلي: تل أبيب

إلى األمة وقال فيه إن هذا " التاريخي"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد فيه خطابه 
. الخطاب لم يتّسم باالستقامة والشجاعة ولم يظهِر أن الرجل يدرك أهمية المرحلة التي تعيشها البشرية

  .وهاجمه بشكل خاص ألنه تجاهل مبادرة السالم العربية
دا من عدة شخصيات مهمة في إسرائيل اختارهم نتنياهو للتشاور معهم في مضمون األديب واح كان

رسالته على صدر الصفحة األولى مكان " هآرتس"وبناء عليه فقد نشرت صحيفة . الخطاب قبيل إلقائه
عرض جريء "معظم الجمهور اإلسرائيلي سيحتشد حول ما يتخيل أنه " أن  وقال.خبرها الرئيسي

فعلياً مجرد تسوية بين المخاوف وقلة الحلول وادعاء البراءة من جانب الوسط شبه وسخي، فيما أنه 
غير أن المسافة هائلة بين ذلك وبين متطلبات الواقع، وبينها وبين الحاجات . اليميني وبعض اليساريين

 ". معظم العالم، بما يشمل الواليات المتحدةالمقبولة حالياً في ، المشروعة والمطالب المحقة للفلسطينيين
بعد دراسة وتحليل كل كلمة في الخطاب، يجدر العودة إلى الوراء خطوة والنظر "وأضاف غروسمان أنه 

فالخطاب كشف، إضافة إلى توازناته وحماسته، عجزنا إزاء واقع . إلى المشهد، إلى الصورة الكاملة
ا صرفنا نظرنا جانباً عن الخطيب الخبير بجمهوره، سنرى بأي وإذ. يستدعي المرونة والجرأة والرؤية

حماس يتخندق هذا الجمهور داخل مخاوفه، كما سنشعر باللذة التي تبثها فيه نبضات القومجية والعسكرية 
عدا القبول بمبدأ "وخلص غروسمان إلى أنه  ". والتضحية، والتي كانت النبض الحي في الخطاب بأسره

انتزع من نتنياهو بضغط شديد وتم اإلفصاح عنه بمرارة، لم يتقدم الخطاب فعلياً أي الدولتين، والذي 
  ونتنياهو لم يتحدث إلينا بنزاهة وجرأة ـ كما . خطوة نحو تغيير حقيقي للوعي

رأيت، وعلمت أنه من كل هذا لن .  اإلقناع بوجود قدر سماوي يأمرنا بإطعام أنفسنا للحراب إلى األبد
 ". ننال السالم

محتجزون مثلنا في آلية رد الفعل الصدامي، "ورأى غروسمان في نهاية مقالته أن الفلسطينيين 
 ". فضلوا الحديث عن ألف سنة تمضي، قبل أن يوافقوا على شروطه... والمتحدي

  18/6/2009الشرق األوسط، 
  

  ويضع ثالثة سيناريوهات" حزب اهللا"أمني إسرائيلي ال يستبعد مواجهة مع  .33
قال الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي :  آمال شحادة-محتلة القدس ال

". خطة حزب اهللا لتطوير قدراته العسكرية أفضل إلسرائيل ألنها تسهل ضربه"اهرون زئيفي فركاش ان 
 ما "حزب اهللا"وزاد في مداخلة أمس خالل مؤتمر لمركز أبحاث األمن القومي خصص لبحث موضوع 

سيحاول التعويض عن فشله في االنتخابات بواسطة إحداث قفزة في "بعد االنتخابات اللبنانية، ان الحزب 
يتيح للجيش اإلسرائيلي ان "وقال ان هذا الوضع ". قدراته العسكرية ليتحول الى ما يشبه الجيش النظامي

  ".ضـربة أقـوى وأقـسى وأسرع) للحزب(يوجه 
في حـال فشلت جهوده الداخلية في لبنان "حزب لمواجهات مع إسـرائيل وتوقع فركاش ان يبادر ال

لفرض مكانته السياسية بعد نتائج االنتخابات وإجراء تعديالت على طريقة االنتخابات اللبنانية تضمن له 
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في وقت يواصل فيه تعزيز قدراته العسكرية بالتركيز على صواريخ بعيدة  تفوقاً في االنتخابات المقبلة،
  ". مدى من أنواع تفوق تلك التي اسـتخدمها في حـرب لبنـان الثـانيـةال

تـوجيه ضربة : "ووضع فركاش ثالثة توقعات إضافية الحـتمال حـرب جـديدة مع لـبنان وهـي
عسكرية إليران وفي هذه الحالة فإن حزب اهللا ومـعه سورية سـيردان على الـضربة بقصف 

ب الحدود الشمالية؛ والتوقع الثاني احتمال توتر الوضع بين صاروخي على إسـرائيل وعندها تلته
سورية وإسرائيل ألسباب عدة وفي ظل عدم توقعات استئناف قريب لمفاوضات السـالم وبـهذه 
الـحالة تتـوقع إسرائيل مساندة كبيرة من حزب اهللا لسورية؛ واالحتمال الثالث للمواجهات مع حزب اهللا 

 عسكرية جديدة ضد حماس في غزة رداً على استئناف قصف مدن الجنوب ستكون في حال تنفيذ عملية
  ". اإلسرائيلي بالصواريخ

الضربة لحماس ستكون قاسية، وعندها حزب اهللا، وفي أعقاب فشله في "وتشير تقارير إسرائيلية الى أن 
خيرة مع االنتخابات اللبنانية، لن يتردد في توجيه ضربة ضد إسرائيل، كما حصل له في الحرب األ

  ".غزة
  18/6/2009الحياة، 

  
  وكاالت أممية ومنظمات غير حكومية تدعو لرفع الحصار عن غزة  .34

 "إسرائيل" وكالة في األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية         40دعت أكثر من     :الفرنسية - القدس المحتلة 
  .مساعدات الخارجيةي المفروض على قطاع غزة الذي يعتمد سكانه على السرائيلإلى إنهاء الحصار اإل

وقالت المنظمات في بيان تلي في مؤتمر صحافي في مقر وكالـة األمـم المتحـدة لغـوث الالجئـين                    
... ندعو إلى حرية إيصال كل المـساعدات اإلنـسانية        : "في القدس المحتلة، أمس   ) ونرواألا(الفلسطينيين  

ن في الذكرى الثانية للحصار الـذي       وصدر البيا  ".كما نطالب بالعودة إلى عمليات تبادل اقتصادية عادية       
هـذه  "إن  : وقـال البيـان    . على قطاع غزة غداة سيطرة حركة حماس على القطـاع          "إسرائيل"فرضته  

 مليون من السكان وخصوصا من النساء واألطفال والمتقـدمين          1.5العقوبات ترخي بثقلها على أكثر من       
  ".في السن، وهم أولى الضحايا

18/6/2009صحيفة فلسطين،   
  

  غزةفي مكسرات بطعم علف الحيوانات : "منظمة حقوقية" .35
يين إسرائيلإن بعض التجار في غزة بالتعاون مع تجار   لحقوق اإلنسان"الضمير"قالت مؤسسة : غزة

وحذرت من خطورة تهريب . يهربون مكسرات وقهوة مخلوطة في داخل حاويات تنقل علف الحيوانات
بتشديد الرقابة "اطرها الصحية الكبيرة، مطالبة الحكومة المقالة هذه البضائع على هذا النحو بسبب مخ

وفي بيان صادر عنها، قالت إن بعض التجار . "على التجار في غزة ومتابعة آليات إدخال المواد الغذائية
يين يقومون بتهريب بذور البطيخ، والقرع، والفستق الحلبي، سرائيلبتعاون تجاري وتواطؤ مع التجار اإل

.  مع أعالف الحيوانات، وذلك عن طريق الشريط الكهربائي الذي ينقلها إلى الجانب الفلسطينيوالبن،
األعالف تُصنع من مواد كيماوية وبقايا النفايات، األمر الذي يزيد من "وأوضحت المنظمة الحقوقية أن 

وشددت على . "نخطورة النتائج المترتبة بسبب اختالط مواد الغذاء مع األعالف على صحة كل المواطني
الحصار ومحاولة مواجهته ينبغي أن ال يشكل ذريعة ومبررا أمام التجار النتهاك حق المواطنين في "أن 

 ."من يمارس هذا السلوك يرتكب جريمة وينبغي محاسبته أمام القضاء" معتبرة أن ،"الصحة والسالمة
18/6/2009الشرق األوسط،   
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  إخطارات في القدساالحتالل يواصل هدم المنازل وتسليم  .36
 امس هدم بيوت في االغوار واخطار اصحاب بيوت في القدس إسرائيلواصلت :  محمد يونس-رام اهللا 

ففي االغوار، هدمت أربعة مساكن من صفيح وعشرين . بقرارات هدمها بحجة اقامتها من دون ترخيص
  .حظيرة للماشية في منطقة عين الحلوة
ازل في أحياء وبلدات االشقرية وشعفاط وجبل المكبر والعيسوية وفي القدس، سلمت إخطارات هدم لمن

وقال محافظ طوباس سامي . وفي منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص
 في إسرائيلما هو اال جزء من سياسة الهدم والتدمير التي تقوم بها "مسلم ان هدم هذه البيوت والحظائر 

  ."نيةاألراضي الفلسطي
18/6/2009الحياة،   

 
   العدوان األخير منزال تعرضت لقصف خالل 230 االنتهاء من ترميم :غزة .37

 منزال تعرضت ألضرار بالغة خالل حـرب        230انهت طواقم فنية عملية ترميم      : اشرف الهور  - غزة
بعـة  وقالت وزارة االشـغال العامـة واالسـكان التا        . 'الرصاص المصبوب ' االخيرة على غزة     إسرائيل

 منزال تعرضـت    230ترميم وتدعيم اكثر من     'للحكومة المقالة التي تديرها حماس ان طواقمها قامت بـ          
ية سـرائيل وذكر المهندس بسام دبور رئيس وحدة التنفيذ بالوزارة ان الحـرب اإل            .'للتدمير خالل الحرب  

 من المنـازل تـم تـدمير        خلفت دمارا كبيرا في المنشآت والوحدات السكانية، الفتا الى وجود عدد كبير           
واشار الى ان الوزارة باشرت بأعمال التدعيم والترميم لهذه المنازل، بعد ان تـم   .االعمدة الرئيسية فيها

وقال ان عملية التدعيم والترميم تمت بحسب المواد والموارد المتوفرة           .حصر البيوت التي يمكن ترميمها    
  .في الوزارة وفي االسواق

18/6/2009 ،القدس العربي  
  

  شهر أ لحوالي خمسة آالف معاق فلسطيني منذ ستة األموالمنع تحويل ي االحتالل .38
 العبرية في عددها الصادر، امس االربعاء، النقاب        "هآرتس"كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -  الناصرة

 وسلطات الرفاه االجتمـاعي فـي       إسرائيلعن انّه منذ اكثر من خمسة اشهر ينتظر سكان غزة من بنك             
وقـال زكـي     .إسـرائيل الدولة العبرية ليجدوا سبيال للحصول على مخصصات االعاقة الشهرية مـن            

ية ان الوضع يتفاقم، ووصـل      سرائيلالمصري، وهو من سكان غزة مقعد يستحق مخصصا، للصحيفة اإل         
  . الى درجة ان المواطنين باتوا يبيعون محتويات بيوتهم

 آالف مقعد من سكان غزة يعترف بهم كمصابي         5، فهناك قربة    لمساعدة العاملين ) معا(وبموجب جمعية   
 يستحقون تلقي مخصصات اعاقة من الدولة العبرية، ويدور الحديث عن عمال            إسرائيلحوادث عمل في    

ية بانّهم  سرائيلعملوا داخل ما يسمى بالخط االخضر بشكل قانوني وتم االعالن عنهم من قبل السلطات اإل              
مؤسسة التأمين الوطني التي دفعت لهم على مدى السنين مخصصات شهرية بنحو            مقعدون، وتحديدا من    

  ).  دوالر امريكي400اي (ي إسرائيل شيكل 1.600
 كان المـستحقون    2008 ديسمبر من العام الماضي      /وساقت الصحيفة العبرية قائلة انّه حتى كانون االول       

الفلسطينية، وكانت التحويالت المالية تـتم      يتلقون مخصصاتهم في حساباتهم في بنك فلسطين في السلطة          
 يناير من العـام الجـاري       /يين، ولكن مع حلول شهر كانون الثاني      سرائيلعبر بنكي العمل وديسكونت اإل    

توقفت البنوك عن معالجة الموضوع ولم يتم ايجاد بديل لتحويل االموال للمقعدين من قطاع غزة، ونتيجة                
 الماضي علم مـن     ابريل / سبيل الذكر ال الحصر، في شهر نيسان       لذلك بدأت المخصصات تتراكم، فعلى    

 مخصصا عادت الى المؤسسة ولم تـصل الـى غايتهـا،            750ية عن   سرائيلمؤسسة التامين الوطني اإل   
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 مستحقا فلسطينيا الوحيدين الذين تعترف المؤسسة بهم علـى          750وبموجب المؤسسة فان هؤالء هم الـ       
  . رية إلصابتهم في حوادث عملانّهم يستحقون المخصصات الشه

  18/6/2009 ،القدس العربي
  

  بعد أحداث العنف األخيرة بين الدروز والمسيحيين" وشفاعمر"مساع الحتواء التوتر في  .39
تواصلت أمس مساعي قادة الجماهير العربية ورؤساء الطائفتين المسيحية والدرزية في : الناصرة
ها منذ أيام مدينة شفاعمرو في الجليل والتي اتخذت طابعاً  لوضع حد ألحداث العنف التي تشهدإسرائيل

  . طائفياً بين الدروز والمسيحيين
 األربعاء شهد اعتداءات وتحطيم وحرق سيارات خاصة ومنازل ومحال تجارية تعود -ثاء وكان ليل الثال

داث العنف مساء وبدأت أح. ملكيتها لمسيحيين من المدينة يقطنون في أحياء مختلطة من الطوائف الثالث
السبت بشجار بسيط بين فتيان من الطائفتين سرعان ما تحول إلى شجار عمومي بين المئات من الجانبين 
استخدمت خالله السكاكين والهراوات والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة العشرات نقل تسعة منهم إلى 

التابعة لها، ثم » وحدات الخاصةال«المستشفى لتلقي العالج، حتى تدخلت قوات كبيرة من الشرطة و 
  .انتشرت في أحياء مختلفة ومكثت يومين، لكن األجواء بقيت مشحونة

18/6/2009الحياة،   
  

   يكشف عن اعتقال أربعة فلسطينيين قبل ثالث سنواتاالحتالل .40
فجر أمس سبعة فلسطينيين خالل حملة دهم في أرجاء " يسرائيلاإل"اعتقلت قوات االحتالل : وكاالت

عتقل أربعة فلسطينيين من مدينة اأنه ) الشاباك(رقة من الضفة الغربية، وكشف جهاز األمن الداخلي متف
  .قلقيلية بذريعة أنهم قتلوا مستوطنا قبل ثالث سنوات

18/6/2009الخليج،   
  

  ريحا أزيل حاجزاً عسكرياً عند مدخل ي االحتالل .41
 حاجزا 650ي الذي يقيم اكثر من سرائيل افاد شهود ومصادر عسكرية ان الجيش اإل: ا ف ب-ريحا أ

ومعوقات اخرى امام حركة السير في الضفة الغربية، ازال امس حاجزا عند مدخل اريحا على الطريق 
  .التي تصل المدينة بوادي االردن وضاحية القدس

18/6/2009الحياة،   
  

   في غزةنأهالي األسرى الفلسطينيي يلتقي كارتر .42
مع أهالي األسرى  ي األسبق، جيمي كارتر، الذي يزور قطاع غزة حاليا،التقى الرئيس األمريك: غزة

رسالة تطرقت إلى األوضاع المأساوية التي يعيشها  ، حيث تم تسليمه،إسرائيلالفلسطينيين في سجون 
واستمع كارتر إلى معاناة أهالي األسرى المستمرة، وكان من بين  .األسرى في سجون االحتالل

ته الطفلة جمانة أبو جزر والتي توفت أمها ومازال والدها معتقال في سجون المداخالت سؤال وجه
هل تستطيع أن تطيق عدم رؤيتك البنتك لمدة عشرة " االحتالل حيث قالت للرئيس األميركي األسبق

  .، حيث لم يتمالك كارتر نفسه ليجيب على الفور بالنفي"أعوام؟
18/6/2009قدس برس،   
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   ثالث حاالت جديدة وإصابة انفلونزا الخنازير منول حالتين ألن شفاء السلطة الفلسطينية تع .43
اعلنت السلطة الفلسطينية امس تماثل اولى حـالتين اصـيبتا بمـرض انفلـونزا              : أشرف الهور  - غزة

واعلن الـدكتور  .الخنازير للشفاء التام، واعلنت عن اكتشاف ثالث حاالت اخرى لطلبة قادمين من امريكا      
تماثلتا تماما  ' وزير الصحة ان الحالتين اللتين كانتا قد شخصتا االسبوع الماضي بالمرض             فتحي ابو مغلي  

 .'للشفاء وسيسمح لهما بحرية الحركة خالل اليومين القادمين
18/6/2009 ،القدس العربي  

  
  المريض في غزة " جمعية أصدقاء"نائب فتحاوي تتهم الحكومة المقالة باإلشراف على  .44

 فيصل أبو .د في المجلس التشريعي ، النائب عن حركة فتح"أصدقاء المريض"عية قال رئيس جم: غزة
شهال أن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة عزلت مجلس إدارة الجمعية المنتخب، وشكلت إدارة تابعة 

 في مدينة "رامتان"ووصف أبو شهال خالل مؤتمر صحافي عقده مجلس إدارة الجمعية في مقر وكالة  .لها
  ."يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي يعيش أجواء الحوار والمصالحة"زة يوم أمس بأنه غ

ما "واعتبر أن . "قيام وزارة داخلية غزة بتعيين لجنة بديلة عن مجلس اإلدارة القانوني القائم"ودان بشدة 
، وطالبها "لمصالحةتقوم به الحكومة في غزة وأجهزتها ضرب وإجهاض لجهود الحوار الوطني وأجواء ا

حماس بتعطيل عمل القطاع الصحي الفلسطيني من واتهم حركة .  على الجمعية"بالتراجع عن سيطرتها"
  .خالل قيامها بالسيطرة على أكبر مؤسسة صحية غير حكومية في قطاع غزة

18/6/2009الحياة،   
  

   344حصار إلى الارتفاع ضحايا  .45
للصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة حذرت اإلدارة العامة  : رائد الفي-غزة 

 من المهمات الطبية، في حين أعلنت 121 صنفاً من األدوية و69في قطاع غزة من خطورة نقص 
 جراء منعهم من السفر لتلقي العالج في 344الوزارة عن ارتفاع عدد شهداء الحصار من المرضى إلى 

  .الخارج
18/6/2009الخليج،   

  
 جنبالط يدعو إللغاء اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة .46

دعا رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط الى إلغاء اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة واالنتقال 
ية التي تسعى الى التوسع وتعمل لتوطين الفلسطينيين حيث هم، سرائيلالى الهجوم في مواجهة السياسة اإل

  .  الى الدول المجاورة وبينها لبنان48ى من فلسطينيي الـوتهجير ما تبق
18/6/2009السفير،   

 
 قضية فلسطين تختصر بحق العودة : الحص .47

ياهو نانتظرنا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نت": الحصالسابق سليم   الوزراء اللبنانيئيسرقال 
العرب يتسلحون رسمياً بالمبادرة . صيالليدلي برأيه في قضية فلسطين كي نرفض طروحاته جملة وتف

بصرف النظر عن رأينا في المبادرة العربية فإننا . العربية رداً على أي طرح لحل القضية الفلسطينية
اننا نرى ": ضاف الرئيس الحصوأ، "نرى أنها أصابت اذ تبنت التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين

 يحفظ للفلسطيني حقه االساسي في إنما، فالتمسك بحق العودة قضية فلسطين تختصر عمليا بحق العودة
  ارضه، وخيار العودة يحفظ للفلسطيني حقه في مصير مضمون، 
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  . "من هنا القول ان حق العودة يختصر كل قضية فلسطين
18/6/2009السفير،   

  
   دولة30في إسطنبول بحضور وفود من " إعادة إعمار غزة" الدولي لـ الملتقىافتتاح  .48

 عبر مراسلها حسام العيسى، أنَّـه افتـتح فـي مدينـة              إسطنبول ، من 17/6/2009،  قدس برس  ذكرت
الهيئة العربية  "، أكبر ملتقى دولي لرجال األعمال تنظمه        )17/6(إسطنبول التركية، صباح اليوم األربعاء      

كـشف  و. روبية، بحضور حشد كبير من أكثر من ثالثين دولة عربية وإسالمية وأو           "الدولية إلعمار غزة  
المهندس وائل السقا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة، عن تكفل الهيئة بشراء أكثر                
من مليون ونصف المليون طن من اإلسمنت والحديد إلدخالها إلى قطاع غزة فـي أول تحـرك عملـي                   

  .للهيئة
  محمد سويدان، أنَّسلها  عبر مرااسطنبول من ،18/6/2009 الغد، األردن، وأضافت صحيفة

 مليون يورو إلعادة إعمار غزة، وحددت الهيئة العربيـة الدوليـة     350تركيا أعلنت، أمس، تبرعاً بقيمة      
 مشروعاً صحياً واسكانياً وتعليمياً في قطاع غزة، تحتاج الى اعادة اعمـار سـريع،               450العمار غزة   

  . وبتكلفة تصل الى نحو نصف بليون دوالر
الدولية التي عقدت أمس في مدينة اسطنبول التركية مؤتمرها الدولي األول العمار غـزة،              ودعت الهيئة   

 شخصية سياسية واقتصادية ورجل اعمال ومهندس وممثلين عن هيئات أردنية           1000بمشاركة أكثر من    
  . وعربية وتركية واجنبية، للبدء بتحرك سريع على مختلف الصعد للبدء باالعمار

  
 نتنياهو تجعل الدولة الفلسطينية شكالً بدون مضمون شروط : عمرو موسى .49

أكد عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة عبرت عن موقفهـا             :  مراد فتحي  -القاهرة  
مشيراً إلى أنه خطاب معيب وفيه اشتراطات وخروج عن         ، من خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو     

 العالم سواء في مجلس األمن أو األمم المتحدة أو مع الرباعيـة الدوليـة أو                كل القواعد المتفق عليها من    
االتحاد األوروبي، مشدداً على أنه طرح غير مقبول وغير عملي مع األخذ فـي االعتبـار مـا ذكرتـه        
الدبلوماسيات العالمية من موضوع الدولتين وإقامة دولة فلسطينية أصبح مطروحاً ومسلماً به مـن كافـة        

  .فاألطرا
  18/6/2009الشرق، قطر، 

  
 دمشق ال ترى شريكاً إسرائيلياً في عملية السالم: األسد .50

أعلن الرئيس السوري بشار األسد، في يريفان أمس، أن دمشق ال تـرى شـريكاً               :  زياد حيدر  -يريفان  
 األسد،  ووصف. إسرائيلياً في عملية السالم، معتبرا أن هذا ال يلغي الحاجة إلى العمل باستمرار من أجله              

، موضحاً  "بالمشلولة والمتوقفة "خالل مؤتمر صحافي مع نظيره األرمني سيرج سركيسيان، عملية السالم           
انه ال يوجد اآلن شريك إسرائيلي ليكون موجوداً على طاولة السالم، وال نرى هذا الشريك في المستقبل                 "

 السالم، وبالتالي حين يكون هـذا       لكن هذا ال يعني أن نتوقف عن الحديث أو العمل من أجل           "، و "القريب
وتطرق األسد، فـي    ". الشريك متوفراً وجاهزاً تكون خطط السالم جاهزة للتنفيذ مباشرة ونختصر الزمن          

التي تؤدي لموت الصغار والكبار في      "معرض حديثه عن السالم، إلى معاناة الشعب الفلسطيني اإلنسانية          
  ". غزة بشكل يومي

  18/6/2009السفير، 
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   منع وفد استرالي من الدخول إلى رفح ووصول وفد من المؤتمر اإلسالمي:مصر .51
 استراليين ينتمون إلى منظمات إسالمية في بالدهـم عنـد أحـد             7أعادت أجهزة األمن المصرية     : رفح

الحواجز األمنية بين العريش ورفح، وحالت دون وصولهم إلى معبر رفح، فعـادوا الـى اإلقامـة فـي                   
كما وصل الى العريش وفد منظمة المؤتمر اإلسـالمي برئاسـة           . ق لدخولهم القطاع  العريش لحين التنسي  

مدير إدارة الشؤون اإلنسانية في المنظمة اليمني فؤاد المزمعجي وعضوية أربعة آخرين في طريقهم إلى               
قطاع غزة عبر معبر رفح الفتتاح مستشفى العيون التخصصي في غزة الذي تكفلت المنظمـة بإنـشائه،             

 إلى قيام الوفد بتقويم الوضع اإلنساني في القطاع في اطار مسعى المنظمة الى تقديم خطة واضحة                 إضافة
  .في مجال العمل اإلنساني

  18/6/2009الحياة، 
  

 اتحاد األطباء العرب يطالب بوقف التطبيع وطرد سفراء الصهاينة .52
 العربية، ووقف جميع أشـكال  طالب اتحاد األطباء العرب األنظمة العربية بسحب المبادرة    : محمد يوسف 

" نتنياهو"التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعالن الرفض لكل ما دعا إليه رئيس حكومة الكيان الصهيوني               
وشدد االتحاد، في بيان صدر اليوم، على ضرورة طرد السفير الصهيوني من الـدول التـي                . في خطابه 

إرادة الشعوب العربية واإلسالمية، وتعمل فـوراً       أقامت عالقات معه، وأن تتسق سياساتها وقراراتها مع         
وقال إن تأكيد رئيس وزراء الكيـان       . على إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، وفك الحصار عن قطاع غزة         

الصهيوني على يهودية الكيان، وتوطين الالجئين، واإلبقاء على القدس موحدةً عاصـمةً لدولـة الكيـان                
نية منزوعة السالح والسيادة؛ تأكيد جديد على عنصريته، وفشل رهانـات           االستيطانية، مقابل دولة فلسطي   

وجدد االتحاد تأييد األمانة العامة التحاد األطباء العرب ووقوفها بجانب          . البعض على خيار التفاوض معه    
الشعب الفلسطيني، ودعوة كل االتحادات العربية إلعالن موقفها صراحة في هـذه اللحظـة التاريخيـة؛                

  .لالحتالل، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتحرير أرضهرفضاً 
  17/6/2009إخوان أون الين، 

  
   طناً من المساعدات للشعب الفلسطيني 220قافلة قوامها " األونروا"الكويت سلمت وكالة  .53

ة الغاثة  سلم سفير دولة الكويت لدى االردن الشيخ فيصل الحمود ممثل وكالة االمم المتحد            :  كونا -عمان  
 شاحنة من المساعدات مقدمة مـن الـشعب         11بيتر فورد امس،    ) اونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

وقال الشيخ فيصل، خالل حفل التسليم، ان القافلة التي تضم           .الكويتي لالشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة     
 هي مساعدات مقدمة من الـشعب        طناً من الخيم والبطانيات ومواد االغاثة      220 شاحنة محملة بنحو     11

  .الكويتي لشقيقه الشعب الفلسطيني
  18/6/2009السياسة، الكويت، 

 
  ي في أسابيعسرائيل اإل- يتوقع اتفاقاً الستئناف مفاوضات السالم العربيميتشل .54

 نقال عن مراسلتها في واشنطن، جويس كرم، أن المبعوث األميركي جورج            18/6/2009الحياة،  ذكرت  
 األربعاء أن االدارة األميركية تجد في قبول نتانياهو حل          -أكد في ايجاز صحافي ليل الثالثاء       ميتشل قد   
 ونقطة أساسية للسعي نحوها، معتبرا أن المسائل الخالفية وتلك المتعلقة بقـضايا             "هدفا مشتركا "الدولتين  

 والتي توقع أن يختتمهـا      ،الحل النهائي ستعالج في المفاوضات والتزامات األطراف في االتفاقات السابقة         
 وعليهم اتمامها، مؤكدا أن هذه      "خريطة الطريق "وأضاف أن لدى الطرفين واجبات ضمن       . "خالل أسابيع "

ي واتخاذ الفلـسطينيين خطـوات      سرائيلالخطوات الفعلية تتضمن وقف بناء المستوطنات لدى الجانب اإل        
  . لتعزيز دور المؤسسات األمنية ووقف التحريض
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واشنطن، حسين عبد الحسين، أن ميتـشل،        نقال عن مراسلها في    18/6/2009راي، الكويت،    ال وأضافت
ية افادت بان واشـنطن سـمحت لتـل ابيـب بتوسـيع             إسرائيل إعالمقد نفى تقارير وردت في وسائل       

سياسة الواليـات   "المستوطنات القائمة فقط لتلبية ما يعرف بالزيادة الطبيعية لعدد المستوطنين، وقال ان             
يين والفلـسطينيين رؤى متباينـة حـول الحـل          سرائيلوأضاف، ان لإل  . "المتحدة لم تتغير في هذا الشأن     

وقال انه ال   . "لذلك يذهب الطرفان الى مفاوضات لتوحيد الرؤى طالما انهما ينشدان الهدف نفسه           "النهائي،  
 .عة السالح في الوقـت نفـسه  يرى تناقضا كبيرا بين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وجعلها دولة منزو    

  ."إسرائيل" مع "اتخاذ خطوات ذات معنى نحو السالم والتطبيع"ذلك طالب ميتشل الدول العربية بـك
تعليقا على لقاءاته مع    ،   الوكاالت أن ميتشل صرح الثالثاء     نعنقالً   18/6/2009 الجزيرة نت،    وأضافت

الذي تتحدث عنـه    " النمو الطبيعي "يفات لمفهوم    بأن هناك عددا من التعر     ،يين  وغيرهم  إسرائيلمسؤولين  
  ".إسرائيل"
  

    "مهمة وضرورية" االستيطاني مسألة النشاطتجميد : كلينتون .55
ي أفيغـدور   سرائيلأكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل لقاء مع نظيرها اإل          : وكاالت

وقالت إن رؤية الـرئيس بـاراك أوبامـا         ليبرمان معارضتها ألي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية،         
 لكن كلينتون    ".مهمة وضرورية "للسالم في المنطقة تقضي بتجميد النشاط االستيطاني باعتبار ذلك مسألة           

المخـاوف  "قالت إن المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل سيجري مزيدا من النقاشات حول              
وحـول تفاهمـات مـع اإلدارة        ."إسرائيل"دثات المقبلة مع    المتعلقة بقضية االستيطان في المحا    " المهمة

األميركية السابقة حول موضوع االستيطان ردت كلينتون بالقول إن تاريخ اإلدارة األميركية الـسابقة ال               
  ".اتفاقات غير رسمية أو شفهية واجبة التنفيذ"يتضمن أي 

18/6/2009الجزيرة نت،   
  

  "قائمة اإلرهاب"اس من  كارتر بالسعي لشطب حمتعهدأنباء عن  .56
العبرية ان الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر قـال خـالل           " هآرتس"ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

 مشيرا إلى انه    زيارته إلى غزة ان على اإلدارة األمريكية الجديدة أن تشطب حماس من قائمة اإلرهاب،             
  .  اوباما عن ذلكسيتحدث مع الرئيس

18/6/2009الخليج،   
 

 "إسرائيل"ـلقوا المساعدات علّ : منظمة أمريكية للكونجرس180 .57
 32 منظمة منتشرة في أكثر من       180أوردت مصادر سياسية أمريكية أن نحو       : عبد القادر فارس   - غزة
  تقدمت بخطاب إلـى      "يسرائيلالحملة األمريكية إلنهاء االحتالل اإل    "تنضوي تحت لواء ما يسمى       والية

أو تعليقها، حتى قبول تل أبيب بما        "إسرائيل"ـالب بتجميد المساعدات العسكرية ل    الكونجرس األمريكي تط  
مشيرة إلى أن لجنة الكـونغرس تلقـت        . وصفته هذه المنظمات بشروط تخدم مصالح السياسة األمريكية       

وتتـضمن الميزانيـة    .  ألف رسالة إلكترونية تؤيد ما ورد في خطاب هـذه المنظمـات            250أيضا نحو   
 مليـون دوالر عمـا      225 مليون دوالر بزيـادة      775 بقيمة مليارين و   "إسرائيل"ـكرية ل مساعدات عس 

 . 2009خصص لها في ميزانية 
18/6/2009عكاظ،   
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 المفوضية األوروبية ترصد أربعة ماليين يورو إضافية للفلسطينيين بسبب الجفاف .58
بعة ماليين يورو، استجابة لنقص     أعلنت المفوضية األوروبية عن مساعدة إنسانية إضافية تبلغ أر        : عمان

المياه الحاد، وبخاصة تواصل الجفاف، وذلك لدعم السكان المتضررين بمن فـيهم التجمعـات البدويـة                
وتـأتي هـذه المـساعدات إضـافة        . والمزارعين ورعاة المواشي والمناطق المهمشة في الضفة الغربية       

 على هيئة مـساعدات إنـسانية       2008ن أول    مليون يورو قدمتها المفوضية األوروبية منذ كانو       68.4لـ
  .للفلسطينيين المتضررين وبخاصة أثناء العدوان األخير على غزة

18/6/2009السبيل، األردن،   
  

 تُدين العجز األوروبي عن مناصرة غزة" األورومتوسطية"الشبكة  .59
ي صدر تحت عنوان    لحقوق اإلنسان في تقريرها الذ    " األورومتوسطية"استهجنت اللجنة   : أحمد عبد الفتاح  

، ويرصد سياسات االتحاد األوروبي تجاه الحرب على غزة، رفض االتحـاد األوروبـي   "أقوال ال أفعال  "
ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني، إضافةً إلى عدم إجرائه أية اتصاالت لوقف الحرب على غـزة،                

كة االتحـاد األوروبـي باتخـاذ       وطالبت الشب . واكتفى فقط بالدعوة إلى وقف فوري ودائم إلطالق النار        
  .إجراءات فعلية تجاه غزة وحثته على التحرك بجدية

17/6/2009إخوان أون الين،   
 

    كما نتمنىالفصلمشعل وخطاب  .60
      مصطفى الصواف

بعد خطاب الرئيس األمريكي أوباما في القاهرة وخطاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تل               
 كان من الضروري أن تتقدم قيادة الشعب الفلسطيني لتوضيح مواقفها مما تحدث بـه               ،)تل الربيع ( أبيب

الرجالن، وتوضيح الموقف الرسمي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وكذلك للشعب الفلـسطيني كـون              
  .هذه الحركة من تقود المشروع الوطني الفلسطيني وتعمل على تحقيق حقوق الشعب وفق ثوابته

ايا التي سيتطرق إليها السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  الـسبت               كثيرة هي القض  
القادم في خطابه من دمشق العاصمة السورية على أرجح تقدير، ولكن نرى انه من المهـم أن يتنـاول                   
مشعل الوضع الفلسطيني بشكل واضح ودون غموض أو لبس، وان يقطع هذه الحيرة وهذه البلبلة التـي                 

في الشارع الفلسطيني خاصة بعد ما جرى من جرائم في الضفة الغربية على أيدي جيش المرتزقة                سادت  
  .الذي يقوده الجنرال األمريكي دايتون وتحت رعاية محمود عباس

المطلوب أن يشمل هذا الخطاب الموقف مما يجري في الضفة الغربية المكلومة والجريحـة، وتوضـيح                
 التعامل مع القتلة والمجرمين في الضفة بعد أن بلغ السيل الزبى، فلم تعد              السياسة التي ستنفذها حماس في    

األمور واضحة للجميع، خاصة عقب استجابة حماس لدعوة القاهرة التي ألقت بظاللها وشـكوكها علـى                
مواقف حركة حماس حيال موضوع الضفة الغربية؛ خاصة بعد جريمتي قلقيلية وما لحـق بهمـا مـن                  

ذي أكدت فيه حماس على أن مواصلة جلسات الحوار مرهونة بما يجري في الضفة،              جرائم، والموقف ال  
وظن الناس، وهكذا صور اإلعالم المصري وغير المصري، أن زيارة مشعل للقاهرة هي جـزء مـن                 

  .الحوار الفلسطيني الفلسطيني وهذا ربما أثار شيئاً من الحنق في أوساط حركة حماس
ياسي يجب أن يتطرق في خطابه إلى التأكيد على ثوابت حركـة حمـاس،        مشعل كونه رئيساً للمكتب الس    

وهل الزالت حماس على ثوابتها، وان ما يجري من نشر لمواقف مغلوطة وغير مفهومة وفيها من الريبة              
الشيء الكثير يحتاج إلى تفسير وتوضيح، فكان البد أن يوضح مشعل ذلك بكل وضوح وجـالء كامـل،                  

طمئنهم على أن حماس باقية على ثوابتها وباقية على موقفها ولم يحدث أي تغييـر               وان ينبه المواطنين وي   
  .في ذلك، وان يكون خطابا يحمل جديدا ويؤكد على الثوابت
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، هل هذا هو الموقف القـديم       67ولعل أهم هذه األمور هو الموقف من الدولة الفلسطينية على حدود عام             
عليه قبل أكثر من عشر سـنوات، وهـو قبـول بالدولـة دون              الذي أعلنه الشيخ أحمد ياسين رحمة اهللا        

ومقابل هدنة طويلة األجل قد تصل إلى عشر سنوات أو حتى عشرين، أم هو تغير               ) بإسرائيل(االعتراف  
في موقف حماس وقبول بحل الدولتين المعروض اآلن أمريكياً وعربيا والذي يهدف إلـى وضـع حـد                  

 الشعب الفلسطيني نحو أرضه ومقدساته، والقبول بـاألمر الواقـع           ونهاية للمشروع الفلسطيني وتطلعات   
  والتسليم لحالة الضعف العربي؟

مطلوب من األخ أبي الوليد في هذا الخطاب أن يضع النقاط على الحروف في موضـوع الحـوار دون                   
، اعتبار آخر سوى اعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني، ودون مجاملة لمصر أو النظام الرسـمي العربـي              

ألن عدم الوضوح في هذا الموضوع سيشكل كثيراً من اللغط في ظل اشتداد األزمة في الضفة وإصرار                 
عباس وحركة فتح على التمسك واالرتهان لشروط الرباعية والمواقف األمريكية واإلسرائيلية تحت مـا              

مبادرة العربية إال صورة    يسمى بالواقعية، والمواقف العربية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما ال          
  .مصغرة للموقف العربي المتساوق مع الظلم العالمي

نتمنى أن يكون خطاب مشعل فيه ما يكفي من توضيح الموقف والصورة لما جاء به أوباما في خطـاب                   
القاهرة، وما يحمله كارتر، وما تحمله الوفود األوروبية، وما تحدث به نتنياهو، والذي يعلم مشعل السبب                

حقيقي لهذه الزيارات وهذا التكتيك في المواقف أكثر من أي شخص آخر، ولكن نقول ذلك للـضرورة                 ال
وحتى يطمئن الناس على أن حماس لن تنجر إلى ما انجرت إليه منظمة التحرير وحركة فتح من الولوج                  

لكن نريـد أن    في مشروع التسوية، وهذا ما يتمناه الخصوم، وإن كنا على يقين أنها لن تقدم على ذلك؛ و                
نهدئ بال األهل في الداخل والخارج والذين يحتملون كل هذا الضيق والضيم والقهر على أمل أن يبقـى                  

  .التمسك بالثوابت والحقوق وعدم التفريط بها
كما نرجو من خالد مشعل أن يحدد سياسة حركة حماس في العالقات العربية واإلسالمية  ما لهـا ومـا                    

قبلة المسلمين األولى في حالة الخطر الشديد وتستغيث دون مجيب، وان يبـين             عليها؛ خاصة وأن القدس     
ما هو المطلوب من هذه األنظمة، وما هو المطلوب من الشعوب، فالقدس ليست للفلـسطيني فقـط وإن                  

  .كانت كذلك فهي إسالمية إسالمية إسالمية
 كلمته، كمشاريع السالم والعالقـة      نقطة أخيرة وإن كانت هناك نقاط كثيرة أتمنى أن ال يغفلها مشعل في            

مع القوى والفصائل الفلسطينية والعالقة مع إيران، وأوروبا وأمريكا وبقية دول العـالم، لكـن نقطتـي                 
األخيرة هي موضوع الالجئين، هذا الموضوع الذي يجب فيه التأكيد على الموقف الفلـسطيني وموقـف                

، ولن تؤثر عليه اتفاقيات أو مؤامرات، وال يملـك          حركة حماس، وان حق العودة لن يتم المساومة عليه        
أحد الحق في التنازل عنه مهما بلغ من سلطة أو قوة، الحقوق ال تسقط بالتقادم وال تضيع نتيجة الضعف،                   

  .والواقعية ال نعترف بها إذا كان الهدف منها هدر الحقوق وضياعها
 وتُحدد فيه السياسات والمواقف التي تجلي       في الختام نتمنى أن يكون خطاب السيد مشعل شامالً وواضحاً         

ما في الصدور من كدر ويجيب عن كل التساؤالت التي تحيك في نفوس الشعب الفلـسطيني والعـالمين                  
  .العربي واإلسالمي ويضع نهاية لكل التكهنات والغموض وعدم الفهم الصحيح

  18/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لغز حل الدولتين .61
  إبراهيم أبراش. د

غريق الذي يتشبث بقشة تعاملت بعض األنظمة والنخب العربية  مع خطاب أوباما وكحنين الذي عـاد                 كال
كان حال المترقبين لخطاب نتنياهو،وفي واقع األمر ال ينفصل خطاب أوبامـا            - حتى بدون خفيه   –بخفيه  

د عندما رحبـت    عن خطاب نتنياهو وكأن اتفاقا كان على ما يقول أوباما وكيف يرد نتنياهو وهذا ما تأك               
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نال أوباما وإدارته ما يريدون وهو تبليغ رسالة بأنهم مختلفـون عـن             .اإلدارة األمريكية بخطاب نتنياهو   
سابقيهم وانه غير معاد للمسلمين والعرب ومتفهم لتطلعات العقالء من الفلسطينيين، وفي نفس الوقت أكد               

يجية بينهم،وبهذه المناورة تم رمـي الكـرة        الطرفان األمريكي واإلسرائيلي على عمق العالقات اإلسترات      
كرر أوباما الحديث   -بالملعب العربي والفلسطيني ليقدم هؤالء بوادر حسن نية إلسرائيل المظلومة تاريخيا          

  والمهدد وجودها حاليا مـن       -عن معاناة اليهود وعن الهلوكست وكأنه يريد تحميلنا وزر أخطاء غيرنا          
  .  المسلمين كما يزعم نتنياهوالفلسطينيين و) اإلرهابيين(

 عدنا وحالنا حال الملك     - احتالل واستيطان وانقسام   -هكذا بعد ترقب لم يطل، عدنا وجها لوجه مع الواقع         
المحارب سيزيف حامل الصخرة الذي عاقبه اإلله زيوس على أخطائه ،ولو كنا أكثر واقعية وعقالنية ما                

رئيس أمريكي جديد وكل انتخابات إسـرائيلية جديـدة،ولكن         كنا أضعنا جهدنا ووقتنا بالمراهنة على كل        
عجز الفاشل وفشل العاجز هو الذي يدفع نخبتنا السياسية الفلسطينية للمراهنة على الوهم،وال أدري كيف               

 أو نتنياهو زعيم حزب الليكود؟كيف      1996 سيكون مختلف عن نتنياهو      2009يمكن المراهنة أن نتنياهو     
 متعارضـا مـع     - حتـى وإن كـان أسـودا       - يكون أوباما الرئيس األمريكـي     يمكن المراهنة على أن   

اإلستراتيجية والمصالح األمريكية في الشرق األوسط ؟كيف يمكن المراهنة أن تتنازل إسرائيل لنا عـن               
أرض وحقوق ونحن منقسمين ومحاصرين والعرب منقسمين بين جبهة اعتدال وجبهة ممانعة والحروب             

ر من البلدان العربية واإلسالمية ،فيما لم تتنازل عنها و حالنـا وحـال العـرب                األهلية تنهش جسد كثي   
وهل وصل الغباء لحد االعتقاد أن واشنطن وتل أبيب سيكونان أكثر حرصا            .والمسلمين أفضل من اليوم؟   

ي على القضية الفلسطينية من العرب والفلسطينيين أنفسهم بحيث ينوبوا عنهم في إنهاء االنقسام الفلـسطين              
وتحقيق المصالحة ويساعدوا العرب على وضع حد لخالفاتهم وانقسامهم ثم يقدموا لهم الدولة الفلـسطينية        
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين ؟أال تدرك النخبة السياسية الفلسطينية والعربيـة أن              

لفصل واالنقـسام بـين الـضفة       أية تسوية تجري في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة ستؤسس على واقع ا           
  .   وغزة؟أال تدرك هذه النخب واألنظمة أن أية تسوية في ظل الواقع الراهن لن تكون مشرفة وال عادلة؟

قد يقول قائل ال تكن متشائما وعليك أن ترى البقع المضيئة فيما جرى وهو أن اإلدارة األمريكية أكـدت                   
نتنياهو ذكر أخيرا كلمة دولة للفلسطينيين؟ هنـا يجـب          على حل الدولتين وطالبت بوقف االستيطان وان        

التذكير بأن الضفة وغزة أراضي محتلة حسب القانون الدولي وباعتراف الشرعية الدوليـة وبمقتـضى               
القانون الدولي فإن كل االستيطان غير شرعي،وعليه فالموقف األمريكي من االستيطان ليس منة أو منحة            

ا بالنسبة لحل الدولتين، صحيح لقد نطـق نتنيـاهو أخيـرا كلمـة دولـة                فهو اقل من الموقف الدولي،أم    
للفلسطينيين ولكن ما نخشاه أن تكون فكرة حل الدولتين كالجزرة التي يلوَّح بها أمام الدابة دون تمكينهـا                  

  .  مع االعتذار على هذا التشبيه-منها حتى تستمر بالسير في الطريق المحدد لها 
 بجديد بشأن الدولة فهي من اختراعات سابقه بوش ،وما تحدث به نتنيـاهو عـن                ذلك أن أوباما لم يأت    

الدولة أقل بكثير عما كانت تقول به الحكومة اإلسرائيلية السابقة،وخالل السنوات الماضية التي كان فيها               
اعتراف أمريكي وإسرائيلي وأوروبي بحل الدولتين تضاعف االستيطان بشكل غير مسبوق وتـم بنـاء               

ار بل وقفت واشنطن ضد قرار محكمة العدل الدولية المندد ببناء الجدار والمطالـب بإزالته،وتزايـد          الجد
في ظل القول بحـل الـدولتين       .تهويد القدس وتم فصل غزة عن الضفة ثم تمكين حماس من حكم غزة              

لـى  ووجود عملية تسوية ومفاوضات تم بطريقة ممنهجة تدمير البنية التحتية التـي تؤسـس لدولـة ع                
 ، األمر الذي يجعل فكرة حل الـدولتين والدولـة الفلـسطينية كـاللغز أو                1967األراضي المحتلة عام    

الدولـة التـي    ... األحجية التي تبحث عن  منجم ليقول لنا أين ستكون؟ وما مواصفات؟ وما مرجعية؟               
  . تتحدث عنها اإلدارة األمريكية؟

فلسطينية ليس وليـد اليـوم وال يقتـصر علـى الرؤيـة              االلتباس والغموض الذي ينتاب فكرة الدولة ال      
اإلسرائيلية واألمريكية بل يمتد للحظة والدة الفكرة و للرؤية الفلسطينية التي تـربط الدولـة بالتـسوية                 
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لو حاولنا حصر التوصيفات والتعريفات التي تناولت الدولة الفلسطينية سـنجدها متعـددة ،فـإذا               .السلمية
امل فلسطين وإنهاء الوجود الصهيوني حيث الظروف اآلن غير مهيأة إلنجـاز            تجاوزنا القول بتحرير ك   

هذا الهدف ولكن ال يعني عدم التفكير به لمن يريد،فالبدائل األخرى مرتبطة بدولة تكون محصلة لتسوية                
  .سياسية

ـ      1947كان أول طرح لفكرة الدولة المؤسسة على التسوية هو قرار التقسيم لعام              ذه  ويمكن القـول إن ه
الدولة هي وحدها القابلة للحياة والممكنة ألنها متواصلة جغرافيا وتؤسس على نفس القرار الدولي الـذي                

 واتفاقات الهدنة والرفض العربي ثـم الفلـسطيني         48منح الشرعية إلسرائيل كدولة لليهود،ولكن حرب       
 دون غيرهمـا مـن      338 و   242 ثم تأسيس تسوية أوسلو على قراري مجلس األمن          181لقرار التقسيم   

 هـدف   1971بعد ذلك تبنت منظمة التحرير عـام        . قرارات الشرعية الدولية جعل هذه الدولة متجاوزة      
الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني دون التخلي عن إستراتيجية الثـورة والكفـاح               

قوى سياسية فلسطينية وعربية،و تم     المسلح وقد تم رفض هذا الهدف ليس فقط من طرف إسرائيل بل من              
إعادة الطرح مجددا تحت شعار الدولة ثنائية القومية ولكن من طرف قوى وشخصيات ليـست صـاحبة                 

 ومن خـالل    1988هدف الدولة المستقلة في الضفة وغزة ظهر في المجلس الوطني بالجزائر عام             .قرار
لتسوية لم يكن متبلورا وواضحا آنـذاك كخيـار   اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية،وبالرغم من أن فكر ا 

  .وحيد إال انه كان معروفا أن هذه الدولة ستكون من خالل تسوية سياسية
بالرغم من انطالق التسوية مع أوسلو وقبله مؤتمر مدريد وتأسيس التسوية علـى مبـدأ األرض مقابـل                  

نية على األراضـي المحتلـة عـام        السالم ،فال مؤتمر مدريد وال اتفاقات أوسلو تحدثت عن دولة فلسطي          
 1999الفلسطينيون وحدهم فسروا أن اتفاقات أوسلو ستؤدي عند نهاية المرحلة االنتقالية في مايو              .1967

إلى قيام الدولة،أما إسرائيل فلم تُلزم نفسها بدولة فلسطينية ولم تتحدث عن إمكانية قيام دولة للفلـسطينيين                 
ثم تمت اإلشارة إليها في خطة خارطة الطريق ثـم          202لدولة عام   إال بعد أن طرح الرئيس بوش فكرة ا       

،وبالرغم من هذا االعتراف وكما ذكرنا كانت إسرائيل تعمل كل مـا مـن              1515في قرار مجلس األمن     
  .شانه تدمير الحلم الفلسطيني بالدولة وخصوصا من خالل استمرار االستيطان

فة الغربية وقطاع غزة وعاصـمتها القـدس الـشريف ال            وهكذا فإن الدولة الفلسطينية المستقلة في الض      
 فلم يحدد مكان وحـدود      1515تؤسس على أي قرار دولي واضح بل على تفاهمات ووعود حتى القرار             

إن مجلس األمن، إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة،           : الدولة الفلسطينية حيث جاء فيه    
، ومبادئ مدريد، وإذ يعـرب     1397 ) 2002( و   338 ) 1973(و  242 ) 1967(والسيما القـرارات   

يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعـيش فيهـا دولتـان، إسـرائيل                [... ]عن بالغ قلقـه    
يؤيد خريطة الطريق التـي وضـعتها       [... ]وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها          

 الفلسطيني يقوم علـى     – والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع اإلسرائيلي        اللجنة الرباعية، القائمة على األداء    
  . أساس وجود دولتين

إذن نفس الغموض المقصود الذي ينتاب الرؤية األمريكية موجود في المرجعية الدولية،فالقرار يتحـدث              
 تعيش فيها دولتان ولم يتحدث عن     ) منطقة( ويتحدث عن    338 و   242عن مرجعية قراري مجلس األمن      

هـذا  .  ولم يتحدث أيضا عن القدس وحق العـودة        67دولة فلسطينية مستقلة على األراضي المحتلة عام        
الغموض المقصود هو ما شجع ويشجع إسرائيل على التالعب بفكرة حل الدولتين ،فبمـا انـه ال يوجـد       

 تكون فـي األردن     مرجعية دولية تلزم إسرائيل بحدود الدولة وسيادتها، فهذه الدولة للفلسطينيين يمكن أن           
أو هي األردن وقد ناقش الكنيست منذ شهر تقريبا هذه الفكرة، وقد تعمل إسرائيل أن تكون هذه الدولة في          

 عبثا،أليس قطاع غزة مجـاورا إلسـرائيل وال         2005وشارون لم يخرج من غزة عام       . قطاع غزة فقط  
رطـة الطريق،مـا دام لـه بحـره         يوجد به استيطان ومتواصل األجزاء وقابل للحياة كما تقول خطة خا          

وحدوده مع مصر؟ وقد تكون الدولة كانتونات فيما سيتبقى من الضفة يديرها فلسطينيون وليسموها دولة               
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أو ما يشاءون ما دامت السيادة واألمن  إلسرائيل،ألم يؤسس الفلـسطينيون سـلطة وحكومـة ووزارات                 
  !.وسفارات بل ومطار الخ طوال خمسة عشر سنة 

الفلسطيني واالنقسام الجغرافي بين غزة والضفة  وعجز السلطة والنخب الـسياسية الفلـسطينية              االنقسام  
على االرتقاء لمستوى التحدي هو ما يجعل إلسرائيل الخيار في رسم مالمح وحـدود هـذه الدولـة إن                   

 هذه  اضطرت أن تمنح الفلسطينيين دولة،ولألسف فإن البعض من الفلسطينيين يتقاطعون مع إسرائيل في            
فحركة حماس ال تسعى اآلن إال لدولة في غزة وأن يتم التعامل مـع الـضفة وبقيـة فلـسطين                    .الرؤية

كأراضي محتلة يترك أمرها للزمن أو لطير أبابيل ترمي اليهود بحجارة من سجيل،ويا ليتها سمعت كالم                
ب لألمـام،لو فعلـت      ونسقت مواقفها وعملياتها معه بدال من الهرو       1996أبو عمار وشاركت بانتخابات     

ذلك لما كانت أمورنا على ما هي عليه،ولما كان نهج المقاومة أصبح عبئا عليها اليوم أكثر مما هو عبء                 
والحكومة في رام اهللا تتجه شيئا فشيئا نحو الرؤية االقتصادية للحل التـي تحـدث عنهـا                 .على إسرائيل   

باتت  تنسلخ شيئا فشيئا عن المـشروع الـوطني          نتنياهو وبلير وتشجعها اإلدارة األمريكية،هذه الحكومة       
وتفقد كل مضامين سياسية سيادية لتختص فقط بتدبير األمور الحياتية لسكان الصفة الغربية في انتظـار                
إما الحل األردني أو ما تتفتق عنه العبقرية الصهيونية من حلول ،ولألسف فإن ما تسمى فصائل العمـل                  

هد زور على ما يجري، فال قادرة على الدخول بالحكومـة وتَحمـل             الوطني تقف موقف المتفرج أو كشا     
  .المسؤولية وال قادرة على وقف مسلسل االنهيار الذي يتعرض له المشروع الوطني

نخلص للقول ،لم تعد المشكلة باالعتراف بحل الدولتين ،بل مكان ومضمون الدولة الفلـسطينية وأيـضا                
ضح أن رسم حدود إحـدى الـدولتين سـيحدد حـدود الدولـة              حدود ومضمون دولة إسرائيل،ومن الوا    

األخرى،وبات واضحا أن حل الدولتين لن يكون إال من خالل تسوية وإذا ما استمر الوضع الفلـسطيني                 
هل مـن الممكـن     .والعربي على حاله فالدولة الفلسطينية الموعودة لن تكون إال بما ترضى عنه إسرائيل            

ة والمجحفة بحق الفلسطينيين بالعودة لخيار الدولة الديمقراطية على كامل          الخروج من هذه المعادلة المعقد    
فلسطين التاريخية ؟هذا ممكن ويمكنه أن يربك المخططات اإلسرائيلية واألمريكية ولكـن هـذا الخيـار                
يتطلب أوال حل السلطتين والحكومتين في الضفة وغزة ،فهل المتصارعون علـى الـسلطة مـستعدون                

  .   لعودة للشعب ليواجهوا معا االحتالل ؟للتخلي عنها وا
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  عبد اهللا األشعل. د
لدينا اآلن ثالث رؤى واضحة من الناحية الشكلية، لم يحدث التفاعل التام بينها أو االشتباك الساخن، وقد                 

ثوابت، بينما رأى البعض اآلخر أن ما يبدو من اتـساق بـين             تسرَّع البعض فأفتى بناء على السوابق وال      
  .الرؤى الثالثة هو األمل واأللفاظ

فالرؤى الثالثة تؤكد أنها تتوق إلى السالم، ولكن لكلٍّ سالمه الخاص به، وكان يفترض أن توفّق واشنطن                 
ليم بأن الشعور بـالخطر     ، وأظن أن الظرف الحالي يفترض أوالً التس       "اإلسرائيلية"بين الرؤيتين العربية و   

 ضمن نقـاط    -"إسرائيل"على القضية الفلسطينية برمَّتها له ما يبرره، وأن نقطة الحسم التي تمكَّنت منها              
، بعد أن اسـتفادت  "إسرائيل" هي في الواقع تمزق الصف الفلسطيني الذي تراهن عليه    -أخرى أقل حسما  

  .من الشقاق العربي حول أشباح السالم
ن الوضوح اآلن والحزم وعدم السكوت المهذب والمواربة وانتظار ما ال يجيء لم يعد يجدي؛               كما أظن أ  

بل أدى إلى تسرب أركان القرار من أيدي العرب، فالرؤية العربية تقوم على أن السالم يعني أن يحصل                  
بحيـث تجمـع    كلٌّ على حقه وفق قواعد تعارف المجتمع الدولي عليها وترك للفرقاء التفاوض حولهـا؛               
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التسوية بين نظرية األوزان النسبية لألطراف، وبين المبادئ المجردة التـي ارتـضاها مجتمـع األمـم                 
  .المتمدينة

 يونيو؛ أي قبل احتالل أراضٍ عربية، وبعد احـتالل          4بحدود  " إسرائيل"وتنطلق المبادرة العربية من أن      
 رغم كل   -، هذه الوحدة السياسية بهذا الحجم     من مساحة فلسطين فوق ما قرَّره لها قرار التقسيم        % 21.5
 في نظر العـالم     -"إسرائيل" يمكن االعتراف بها، وأن يتم تسوية هذا الصراع الدامي، ولذلك فإن             -شيء

 دولة احتلت أراضي عربية في مصر وسوريا ولبنان التي ال ينطبق عليها القـرار               -العربي والعالم كله  
من مساحة كـل فلـسطين،      % 22ية بما فيها القدس الشرقية تمثل       ، وحيث بقيت األراضي الفلسطين    242

بالعودة إلـى   " إسرائيل"عنها، وأن تسمح لماليين الالجئين الذين فروا عند قيام          " إسرائيل"ويجب أن تجلو    
بعد فرارهم، وأال تعترض على إقامة دولة فلسطينية في هذا الجـزء            " إسرائيل"بيوتهم وإلى وطن صار     

من مساحة فلسطين، وقـد اعتقـد       % 78رار التقسيم، وبعد التهام شريحة تمثل في مجموعها         الباقي بعد ق  
معها وتدور المفاوضات حولها إذا تـم       " إسرائيل"العالم العربي أن طرح هذه المبادرة يكفي لكي تتفاعل          

  .قبول أسسها ومنطلقاتها
 وهي ال تختلف عـن سـابقيه        -اهوعلى الجانب اآلخر كان من المستحيل قبول المبادرة؛ ألن رؤية نتني          

 تنطلق من عكس منطلقات المبادرة العربية والفهم        -سوى في الصراحة والوضوح والصدق في اإلعالن      
الدولي ألسس الصراع، ونقطة االنطالق األولى هي أن كل فلسطين كانت ملكًـا لليهـود، وأنهـم اآلن                  

 تريد وبين الطرح الدولي لجوهر القضية، فـإذا         بين حقيقة ما  " إسرائيل"يستردونها، ومن ثمَّ التبس موقف      
دون تحديد جسمها؛ فقد قال عنهـا بيريـز بأنهـا           " غير مستقلة "أكد نتنياهو أنه يقبل بقيام دولة فلسطينية        

من " إسرائيل"مؤقتة، وقال عنها الكينسيت بأنها في األردن، كما أنها دولة منزوعة السالح، تسيطر عليها               
  .رهاكل صوب وتضعها تحت نظ

ـ         بتحديدها، ولم يقل   " إسرائيل"وحدها، أي تنفرد    " إسرائيل"أما الحدود فيجب أن تكون حدودا تكفل األمن ل
  .نتنياهو هل تقوم الدولة فيما تبقَّى من فلسطين أم في األردن

  .نفسها دولة يهودية خالصة" إسرائيل"، كما أن "إسرائيل"وأما القدس فهي عاصمة 
  ".إسرائيل"مأساة يجب حلُّها، ولكن بعيدا عن وأما الالجئون فإنهم 

ونستطيع أن نتصور شكل الدولة الفلسطينية إذا سمح بقيامها في فلسطين؛ بأنها تلفظ كـل مـن عـادى                   
يطلق عليها وصف الدولـة،     " إسرائيلية"من الفلسطينيين، أو أنها بالفهم القانوني الدولي محمية         " إسرائيل"

  ".إسرائيل"ر فيها ملك لـكما أن مياهها وما قد يظه
هو وسـيلة ضـم األراضـي واسـتيعاب         " االستيطان"وطبيعي في إطار هذا المشروع الظاهر أن يظل         

النقية على كل األرض، وتطرد كل مـن عـاش بـداخلها أو             " إسرائيل"المهاجرين اليهود حتى تستولي     
" إسرائيل"ئق الوحيد للسالم الذى تريده      بجوارها في مراحل الحقة، ولم يفُتْ نتنياهو أن يشدد على أن العا           

سـالم  .. هو حماس وإيران، ولو استُبعدا من الصورة فإن السالم سوف يرفرف على ربـوع فلـسطين               
  .األحياء لليهود، وسالم المقابر للفلسطينيين في ملحمة لم يشهد لها التاريخ مثيالً

  فما رؤية أوباما للسالم؟
هي دولة فلسطينية قادرة على البقاء،      : في خطابه بجامعة القاهرة ثالثة    الخطوط األساسية التي عبَّر عنها      

وقدس مفتوح للعبادة لكل أتباع األديان الثالثة، ووقف لالستيطان حتى يترك جزء لجسد الدولة الموعودة،               
  !فهل اتفق نتنياهو أم خالف رؤية أوباما؟

وما يقال بـشكل خـاص،      " إسرائيل"ن واشنطن و  يجب أن نفرق في صدد هذه النقطة بين ما يقال علنًا بي           
ولكن الظرف الحالي يتطلَّب أعلى درجات الوضوح، فقد ذهب البعض إلى أن طروحات نتنياهو سـوف                
تُغضب واشنطن، وأن واشنطن في انتظار إيضاحات، ومن أنصار هذا الرأي الرئيس األسـبق جيمـي                
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 بعض المراقبين قد أوضحوا خالل أول لقاء رسمي         كارتر الذي توقع صداما بين البلدين، وعزَّز ذلك أن        
  .بين أوباما ونتنياهو أنهما غرباء يستكشف كل الطرف اآلخر

في هذا اإلطار ال بد أن كل طرف يستحثُّ أوراقه في معركة، إن صح الحديث عنهـا، فإنهـا لـصالح                     
ـ               ت رغمـا عـن     العرب، ولكن المعركة وحدها ال تفعل شيًئا على األرض، ولو شاءت واشـنطن لفعل

، ولعل المرافقين ألوباما خالل زيارته للقاهرة والرياض لم يفُتهم التلويح بأنهم درسـوا طـرق                "إسرائيل"
  .إن لم تتوافق مع الرغبات األمريكية" إسرائيل"معاقبة 

وواشنطن ال خالف عليها، ولكن واشنطن      " إسرائيل"على الجانب اآلخر أعتقد أن المنطلقات األساسية بين         
وعدم إغضاب العرب، وهي تعلم أنهم لن يغضبوا، ولعـل واشـنطن فؤجئـت              " إسرائيل" إرضاء   تريد

بتصريحات الرئيس مبارك والجانب الفلسطيني من أن نتنياهو نسف كل فرصة للسالم؛ ممـا يعنـي أن                 
  .ةالموقف العربي من رؤية نتنياهو يدعو إلى بداية جديدة، وأن واشنطن هي المطالبة بتقديم هذه البداي

المشكلة كما أراها أن نتنياهو تجاوب مع طلب أوباما باالعتراف بحق الفلسطينيين في دولة، ولم يشترط                
فهي مسألة كما قال نتنياهو يمكن الحديث مع واشنطن         " االستيطان"أوباما وصفًا معينًا للدولة، وأما وقف       

كانت حريصةً فـي تقـديم      " ائيلإسر"وواشنطن، وأن   " إسرائيل"بشأنها، وكأن القضية كلها تنحصر بين       
  .رؤيتها على عدم إحراج أوباما

والحقيقة أنني ال أرى تناقضا بين أوباما ونتنياهو، فكالهما يدعو إلى السالم، وكالهما أكمل الصورة من                
موقعه، فطالب أوباما بدولة سارع نتنياهو بتقديم صورتها، ودعا إلى وقف االستيطان فأوضح نتنياهو أن               

ضر عالقة الرجلين، وطالب أوباما بحرية المعتقد والعبادة في القدس، وقال نتنياهو إنه سيضمن              ذلك لن ي  
  ".اإلسرائيلية"، ثم إن أوباما رحَّب بالرؤية "إسرائيل"ذلك تحت سيادة 

لدينا إذن رؤيتان تبدوان متوافقتين مع خالف في بعض التفاصيل ومحاذير من الطرفين مـن الخـالف،                 
اوزتها األحداث ورفض عربي واستنجاد بواشنطن، فما هي فرص السالم الحـائر فـي              ورؤية عربية تج  

  !فلسطين في هذه اللوحة السوريالية؟
إن البداية الحقيقية هي وحدة األطراف الفلسطينية وموقف عربي محدد إزاء اإلصرار علـى المـشروع                

 القضية أو السكوت عليهـا، أو       الصهيوني وأوراق عربية مساندة؛ حتى ال يتهم العرب بالتواطؤ لتصفية         
  .أو على أضعف الفروض أال يكونوا كاأليتام على مأدب اللئام" اإلسرائيلية"االنسحاب أمام الهجمة 

  17/6/2009إخوان أون الين، 
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