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   أمنيةةخطة مصرية توافقية تنص على تشكيل حكومة مهمات ولجن": القدس العربي" .1
من مصدر مطلع ان مصر ستطرح " القدس العربي"مت عل:ـ من اشرف الهور" القدس العربي"غزة ـ  

) يوليو(في جلسة الحوار القادمة التي ستعقد في بداية تموز          " خطة حل توافقية  "على حركتي فتح وحماس     
القادم بهدف انهاء االنقسام، واعلنت فتح انها ستوافق على المقترح المصري، في وقت اكدت فيه حماس                
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، وذلك عقب اجتماع جمع الحركتين بشكل متزامن فـي          " يحظى بالتوافق  ال"انها غير ملزمة بأي مقترح      
  .غزة والضفة تم خالله تبادل قوائم باسماء المعتقلين السياسيين

من مصدر مطلع ان المسؤولين المصريين الـذي يرعـون اتفـاق المـصالحة              " القدس العربي "وعلمت  
مـسودة اتفـاق    " من الـشهر الجـاري       28سيطرحون على الحركتين خالل االجتماع المقرر عقده يوم         

، الفتا الى ان هذه المسودة التي تسعى القاهرة القرارها في اجتماع االمناء العامين              "للمصالحة الفلسطينية 
  .للفصائل مطلع الشهر المقبل، تتحدث عن الترتيبات التي سيتم العمل بها عقب توقيع االتفاق

ان المسؤولين المصريين ابلغوا    " القدس العربي "كر لـ   وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فقد ذ        
قادة فتح وحماس ذلك خالل االجتماع االخير الذي عقد مع كلتا الحركتين بشكل منفـرد مطلـع الـشهر                   

  .الجاري
، برئاسـة شخـصية فلـسطينية     "حكومة مهمـات  "، تشكيل   "مسودة االتفاق "ورجح ان تطرح القاهرة في      
افق الوطني المختلف على برنامجها السياسي، خالل الفترة االنتقاليـة التـي            مستقلة، بدال من حكومة التو    

تسبق اجراء االنتخابات، على ان تنحصر اعمال هذه الحكومة في التحـضير لالنتخابـات، واالشـراف                
  .واعادة تشكيل اجهزة االمن، واالعداد واالشراف على خطة اعادة اعمار قطاع غزة

ان المسودة المنوي طرحها ستطرح اجراء االنتخابات وفق نظـام          " لعربيالقدس ا "كذلك قال المصدر لـ     
، خـالل  "حكومة المهمـات "دوائر، وان تشكل قوة امنية مشتركة في غزة تعمل بإمرة           " 25نسبي، و " 75

الفترة االنتقالية، الفتا الى ان طريقة اجراء االنتخابات هذه طرحها المسؤولون المصريون خالل الجولـة               
  .ن الحوارالخامسة م

القوة "واشار الى ان الخطة المصدرية تنص ايضا على تواجد قوة عربية برئاسة مصر تشرف على عمل            
، خالل المرحلة االنتقالية، تشارك فيها الى جانب مصر كل من السعودية واالمارات والمغرب              "المشتركة

  .ودول عربية اخرى
ستتم مناقشتها مـن خـالل      "همة تشكيل الحكومة،    لكن المصدر قال ان الشخصية المستقلة التي ستتولى م        

  ".بنك اسماء سيطرح خالل جولة الحوار القادمة في القاهرة
19/6/2009القدس العربي،   

  
  اإلفراج عن شاليط منوط بمدى التزام وإستجابه االحتالل لمطالب الفصائل: هنية .2

ته على إنهاء قضية األسرى أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية حرص حكوم :غزة
على أساس إنساني وسياسي، مشدداً على أن توفر النوايا الصادقة والجدية من قبل االحتالل يمكن أن 

وقال هنية خالل افتتاحه مستشفى العيون التخصصي في  .تقود إلى إتمام صفقة تبادل مشرفة قريباً
إن الموقف منوط " :المؤتمر اإلسالميالخدمة العامة بمدينة غزة، أمس، بمشاركة وفد من منظمة 

  ".باالحتالل ومدى التزامه واستجابته لمطالب الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي جلعاد شاليط
وعد افتتاح المستشفى بأنه خطوة مهمة على طريق إعادة إعمار ما دمره االحتالل خالل حربه األخيرة 

وأوضح أن  .فروض على القطاع منذ أكثر من عامينعلى غزة، ولمواجهة آثار الحصار اإلسرائيلي الم
افتتاح المستشفى يكتسب أهمية كبرى وذلك من خالل مشاركة وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي في حفل 
االفتتاح، معرباً عن شكره للمنظمة وألمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلوا لما يقدمونه من مساعدات 

  .ادلةللشعب الفلسطيني ودعم قضيته الع
وأكد هنية على أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه رغم الحرب والدمار، وأن البناء والعطاء لن يتوقف 

سنجعل من الدمار الذي نراه في شوارعنا وأزقتنا ومنازلنا جسوراً للعودة وسنبني :"في هذه األرض، قائالً
  ".للجيل القادم ما يفتخر به
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ية الفلسطينية عن عمقها العربي واإلسالمي قد فشلت رغم وشدد هنية على أن محاوالت عزل القض
 رغم الحصار وإغالق المعابر  من أجل واإلعمارمرور السنوات، مؤكداً على أنهم سيواصلون البناء 

  .مواجهة الواقع وتذليل الصعاب
كان في طونيو فرانكو سفير الفاتي" القاصد الرسولي" خالل استقباله ما يسمى ةمن جهة أخرى، تسلم هني

وطالب هنية بابا الفاتيكان بالضغط . القدس المحتلة رسالة مكتوبة من بابا الفاتيكان بنديكتس السادس عشر
  .على االحتالل لرفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني

البه ببذل المزيد من الجهد كما استقبل هنية وفد البعثة الدولية للصليب األحمر برئاسة باربرا اشتاد، وط
  .للضغط على االحتالل للسماح بزيارات أهالي أسرى قطاع غزة

وأطلع الوفد رئيس الحكومة في غزة على طبيعة األنشطة والخدمات التي يقدمها الصليب األحمر 
  .لألسرى في سجون االحتالل وكذلك دوره في التخفيف من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة

  19/6/2009سطين، صحيفة فل
  

  من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس فارغة%40نحو : عريقات .3
 من المستوطنات في %40إن حوالي : "صائب عريقات. قال المفاوض الفلسطيني  د : وكاالت-ا أريح

ية الضفة الغربية والقدس المحتلة فارغة، ومن يريد تحقيق مبدأ الدولتين عليه إلزام الحكومة اإلسرائيل
جاء ذلك خالل لقائه في أريحا، أمس، مع القنصل  ".بوقف النشاطات االستيطانية بشكل كلي وشمولي

وأكد عريقات على وجوب  .اإليطالي العام لوتشيانو ببزوتتي، وممثل النرويج لدى السلطة تور وينسالند
بيعي، وقبول مبدأ الدولتين ة بوقف النشاطات االستيطانية بما في ذلك النمو الطيسرائيلإلزام الحكومة اإل

 من استيطان، ومصادرة لألراضي، وفرض حقائق على "إسرائيل"مشددا على أن كل ما قامت به 
وأشار عريقات إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث  .األرض يعتبر الغياً وباطالً

ثم طلب من الجانب الفلسطيني لمدة ساعة كاملة عن شروط يجب فرضها على الجانب الفلسطيني، 
 أن موقف الحكومة اإلسرائيلية واضح ومحدد من رفض مبدأ التفاوض معه دون شروط مسبقة، مؤكداً

الدولتين ووقف االستيطان واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول القدس، والحدود، والمستوطنات، 
 .والالجئين، واألمن، والمياه، واإلفراج عن المعتقلين

  19/6/2009ة فلسطين صحفي
  
  الطرش والعميان فهموا خطاب نتنياهو: عريقات .4

عقب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات :  محمد أبو خضير-القدس 
ذلك يعني رفض "ن إ ليبرمان وقف االستيطان بالقول  وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدورعلى رفض
وقال عريقات  ."لطريق ورفضها لالتفاقات الموقعة ومبدأ حل الدولتين االعتراف بخريطة اإسرائيل

المطلوب من إسرائيل حسب خريطة الطريق وقف االستيطان بما فيها ما يسمى بالنمو "ن إ، "الراي"لـ
الطبيعي وكل ما يتردد عن المسؤولين اإلسرائيليين من األعيب واسطوانات مشروخة حول بناء داخل 

كل ذلك مرفوض وال عالقة له ... القائمة وتنفيذ مشاريع مقرة سابقاً او نمو طبيعيإطار المستوطنات 
هؤالء ":  قال عريقات"مالمح إيجابية"وعن الذين وصفوا خطاب نتنياهو بان فيه  ."بخريطة الطريق

  ."وصفوا خطابا لم نسمعه
 لمطالبة المسؤولين  القاهرةإلى سراً أراد القومي عوزي األمنوعن توجه مستشار نتنياهو لشؤون 

المصريين بالضغط على عباس لحمله على الخوض في مفاوضات مع نتنياهو من دون شروط مسبقة 
الطرش والعميان فهموا بوضوح خطاب نتنياهو ... ال اعلم أي مفاوضات يريدها نتنياهو": قال عريقات

فاوضات قضايا الوضع الذي هو نفسه يرفض استئناف مفاوضات الوضع النهائي، وفي خطابه رفض الم
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 وال لمبادرة السالم العربية وال لرؤية الرئيس أوباما 67النهائي، ال لمبدأ الدولتين وال للعودة الى حدود 
وال لخريطة الطريق وال لوقف االستيطان وال للدولة الفلسطينية وال لعودة ) الشرق األوسط الجديد(

 يقولوا إلسرائيل أنعلى العرب "ن إضاف أو" ... والالقدس وال لعودة الالجئين وال لحق تقرير المصير
  ." تنهي إسرائيل احتاللهاأننتمسك بالمبادرة العربية ولن يكون هناك تطبيع من دون : بصوت واحد

  19/6/2009الراي، الكويت، 
  

   وإنجاح الحوار الوطنيالقاهرة سبل دعم وزارتهب يبحث المقالةحكومة الوزير الداخلية في  .5
تحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس مع المسؤولين بحث ف: غزة

المصريين سبل دعم القاهرة لوزارته، وطالبهم بضرورة فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع 
سبل دعم وزارة الداخلية "ن حماد بحث مع المسؤولين هناك أوذكرت وزارة الداخلية في غزة  .ومصر
وطالب حماد كذلك بفتح  ."م الشعب الفلسطيني لما تمثله جمهورية مصر من امتداد جغرافي وتاريخيودع

 والسماح للمواطنين بالدخول والخروج من قطاع غزة دون "الشكل الطبيعي"معبر رفح الحدودي بـ
ني  حماد ناقش سبل نجاح الحوار الفلسطيأنكذلك ذكرت الوزارة  .وجود عوائق وعقبات في وجوههم
 حماد ينوي أنوذكرت الداخلية في غزة .  النجاز المصالحةاألجواءالذي ترعاه مصر، وسبل تهيئة 

 .خالل جولة سفره الحالية بحث سبل دعم وزارته مع عدد من المسؤولين في عدة دول مختلفة
  19/6/2009القدس العربي، 

  
  لينسلم الجانب المصري قوائم المعتقت" الهيئة الفلسطينية المستقلة" .6

كشفت مصادر رسمية في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أمس، أن الهيئة سلمت  :رام اهللا
 محتجزاً في الضفة الغربية 450الطاقم المصري الذي يتولى متابعة أعمال لجنة المصالحة، قوائم بأسماء 

إن الجهود المبذولة " "خليجال"ـوقال مفوض عام الهيئة، ممدوح العكر، ل . محتجزا في قطاع غزة170و
، "لإلفراج عن المحتجزين جاء لتهيئة األجواء إلنجاح الحوار الوطني في أوائل الشهر المقبل في القاهرة

وأكد إمكانية أن تتم آليات  .خاصة وأن قيادة حركة حماس تتمسك بإنهاء هذا الملف قبل التوجه للحوار
ختصة التابعة لألمم المتحدة التي عملت على إنجاز عمل لجنة المصالحة على غرار عمل اللجان الم

المصالحة والتعويض في جنوب إفريقيا، والتي عالجت موضوع االنتهاكات التي وقعت بحق المواطنين 
  ".هذه آلية مجربة دولياً ويمكن التعامل من خاللها في الحالة الفلسطينية"هناك، وقال 

  19/6/2009الخليج، 
  

  ومة فياض عززت من االنقسام الفلسطينيحك: مركز أبحاث صهيوني .7
سالم فياض عززت من االنقسام الداخلي  أكد مركز أبحاث صهيوني على أن حكومة: مفكرة اإلسالم

غزة، األمر الذي سيحول دون إجراء مفاوضات سالم قطاع  و الغربيةالفلسطيني، والفصل بين الضفة
الصهيوني عن أن " ي للدراسات العامة والسياسيةالمركز األورشليم"وكشف  .بين الفلسطينيين وتل أبيب

سالم فياض يتبع تكتيكاً معيناً من أجل االحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء، وأنه أتبع سياسية  رئيس الحكومة
االستقاالت المفاجئة لتحقيق هذا الغرض، مشيراً إلى أنه تقدم باستقالته لرئيس السلطة محمود عباس 

 بعد ضغوط متزايدة داخل 2009 يناير /في كانون الثاني، كانت األولى  غضون ثالثة أشهرفيمرتين 
 فيلكن عودته . 18/5/2009في  إلى واشنطن عباسحركة فتح إلقالته، والمرة الثانية كانت قبيل زيارة 

  .اللحظة األخيرة أتاحت لعباس تشكيل ائتالف حكومي هش
بينحاس " الذي أعده الخبير االستراتيجي وأشار مركز األبحاث في تقريره، :مخططات فياض الخبيثة

إلى أن االستقاالت المتكررة لفياض، الذي يحظى بدعم القيادات األمنية األمريكية، والهيئات " عنباري
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الغربية المانحة، تعكس الواقع السياسي الصعب في الساحة الفلسطينية، كما تعكس وجود أخطار أمنية 
مضيفاً بأن . ياسي الفلسطيني، األمر الذي لم يالحظه الغرب حتى اآلنوسياسية داخلية تهدد االستقرار الس

والغرب، على أنها " إسرائيل"االستقاالت المتكررة لفياض وتلويحه بها من حين آلخر، تم تفسيرها في 
خطوة تكتيكية، من أجل البقاء في منصب رئيس الوزراء ألطول وقت ممكن، لقناعته بأن مفاوضات 

وهو األمر الذي . اس وفتح التي تتم بوساطة مصرية ستبوء بالفشل في نهاية المطافالمصالحة بين حم
بات عنصر معرقل، بل ومهدد ألجندتهم السياسية، " فياض"جعل عناصر من فتح وحماس، يعتقدون بأن 

  .  لذا ترفض حماس وفتح بشدة الجهود التي تقدمها واشنطن من خالل سالم فياض
وأوضح التقرير الصهيوني أن السياسية االقتصادية واألمنية التي تطبقها حكومة  :مثير للتوتر واالنقسام

فالمسئولون بحركة فتح  .فياض بدعم غربي، ساهمت في زيادة التوترات بينه، وبين كل من فتح وحماس
وال عن الخطة األمنية األمريكية في ؤيرون في فياض بأنه ال يتمتع بخبرة أمنية، ومع ذلك أصبح مس

أما حماس . ة الغربية، وأنه نتيجة لذلك استبعد قيادات الحركة من المناصب األمنية الرئيسية المهمةالضف
، سواء حماس، "لألمريكان، بهدف وأد المقاومة الفلسطينية من جذورها" عميل مرزوع"و" خائن"فتعتبره 

  .أو أي فصيل مقاومة فلسطيني آخر، حتى حركة فتح 
ر الصهيوني بالتأكيد على أن سالم فياض يحقق تطلعات الواليات المتحدة واختتم القري: خدام أمريكا

األمريكية، في المنطقة، إلحداث تغيير وإصالحات داخل السلطة الفلسطينية، تؤدي في النهاية إلى القضاء 
وأنه بات جدير بالمديح واإلطراء على جهوده التي يبذلها من أجل تنفيذ األجندة . على حركة حماس

  . يكية، رغم الصعوبات التي يواجههااألمر
وكانت مصادر فلسطينية قد سبق وأن كشفت عن وجود خالفات حادة محمود  :فياض -خالفات عباس

وذلك على خلفية . عباس، وسالم فياض وأن التوتر قد تزايد بينهما بشكل واضح في الفترة األخيرة
، بالتنسيق مع الجنرال األمريكي دايتون، الهواجس التي تنتاب عباس بشأن طمع سالم فياض في وراثته

وأضافت المصادر أن فياض بدأ يتعمد تجاهل عباس ويستقوي بدعم  .وبمساندة بعض العواصم الغربية
مشيرة إلى أن هذه الدول كانت وراء تشكيل حكومة فياض األخيرة، بعد أن . الدول الغربية المانحة

 .للسلطة عبر حكومة يرأسها فياض تحديًدااشترطت تلك الدول تقديم المساعدات المالية 
  18/6/2009مفكرة اإلسالم، 

  
  اللجنة الحكومية لكسر الحصار تدعو المنظمات الدولية لهبة توقف حصار غزة .8

 دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار المنظمات الدولية لهبة قوية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي :غزة
عت رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في وقال حمدي ش .المفروض على قطاع غزة

الحصار اإلسرائيلي يعصف بكافة مناحي الحياة وال بد من " :نسخة عنه" معا" بيان صحفي وصل
 1.5مواصلة الضغوطات على االحتالل وتفعيل الرأي العام العالمي الضاغط إلنهاء الحصار الذي يهدد 

منظمات إلى إيجاد برنامج تفاعلي إلغاثة غزة من خالل توفير مستلزمات ودعا شعت ال ".مليون فلسطيني
وثمن شعت دعوة  .الحياة األساسية لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة

 منظمة مطالبتها االحتالل اإلسرائيلي برفع 40المنظمات األممية وغير الحكومية والتي يزيد عددها على 
  .ار عن غزةالحص

  18/6/2009وكالة معاً، 
  

  الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة عربية بحثاً عن موقف موحد لمواجهة نتنياهو .9
 المقبل جولة عربية تشمل المملكة األسبوعيبدأ الرئيس محمود عباس مطلع :  محمد يونس-رام اهللا 

وزراء اإلسرائيلي بنيامين  عن موقف عربي موحد في مواجهة رئيس الالعربية السعودية وسورية بحثاً
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 هذه الجولة تأتي استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور مع إن ردينة أبووقال الناطق الرئاسي نبيل  .نتنياهو
األشقاء العرب في خصوص التطورات الجارية على الساحتين الفلسطينية والعربية، وكذلك الطالعهم 

 محاولة لبلورة موقف عربي موحد، خصوصا بعد خطاب ، فيأوباماعلى نتائج لقاءاته مع الرئيس باراك 
 اإلدارة عباس ابلغ إنوقال مسؤولون فلسطينيون  .نتنياهو والشروط التي وضعها في وجه عملية السالم

، بما فيه النمو الطبيعي في أشكاله بأنه لن يتفاوض مع نتنياهو ما لم يوقف االستيطان بكل األمريكية
  .ولتينالمستوطنات، ويقبل حل الد

  19/6/2009الحياة، 
  

  الوجود الفلسطيني بلبنان يخضع بالكامل للسيادة والقوانين اللبنانية: منظمة التحرير .10
 أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن الوجود الفلسطيني في لبنان يخضع .):آي.بي.يو( –فلسطين المحتلة 

وقال الناطق  .اوز على سيادة لبنان وقوانينهبالكامل للسيادة والقوانين اللبنانية، مشددة على رفض أي تج
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة ) وفا(باسم المنظمة في بيان نشرته أمس وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

التحرير الفلسطينية هي وحدها الجهة المسؤولة والمخولة تحديد برنامج العمل الوطني وأشكاله النضالية، 
 ." يتعارض مع هذا الموقف ال يعبر عن السياسة والبرنامج الوطني وأهدافهأي موقف"مشددة على أن 

ليست ولن تكون عقبة أو عائقاً أمام فرض السيادة اللبنانية "وشدد على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان 
منظمة التصريحات التي صدرت أخيراً ال تمثل السياسة الرسمية ل"، معتبراً "على جميع األراضي اللبنانية

  .وأكد دعم المنظمة الكامل للسيادة اللبنانية. "التحرير الفلسطينية
  19/6/2009الحياة، 

  
  "خريطة الطريق"قبول المبادرة العربية وأهداف :  يقدم مبادرة مكتوبة لحماسكارتر .11

ان الرئيس االميركي السابق جيمي " حماس"كشف مسؤول رفيع في حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
الدولية، واقامة حوار " اللجنة الرباعية"م مبادرة مكتوبة الى الحركة من اجل تجاوز شروط كارتر قد

  .مباشر مع االدارة االميركية
عبارة عن نصف صفحة مكتوبة تقوم على عنصرين "ان مبادرة كارتر " الحياة"وقال المسؤول لـ 

الثاني هو اعالن قبول الهدف النهائي رئيسيين، االول هو اعالن قبول الحركة مبادرة السالم العربية، و
  ".لخريطة الطريق، وهو اقامة دولتين للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي

ورأى كارتر ان قبول الحركة بهذين العنصرين سيشكل مفتاحاً للحوار مع االدارة االميركية ورفع 
الة في غزة اسماعيل وابلغ كارتر رئيس وزراء الحكومة المق. الحصار السياسي والمالي عن الحركة

هنية خالل لقائه قبل ايام انه تحدث مع عدد من كبار المسؤولين في ادارة الرئيس باراك اوباما في هذا 
  . الشأن، وانه ابلغهم انه يعتزم اجراء اتصاالت مع الحركة في هذا الصدد

ركة على العنصرين وادارة اوباما في حال موافقة الح" حماس"وتعهد كارتر القيام بدور الوساطة بين 
ان قبول الحركة بمبادرة السالم العربية وباالهداف النهائية لـ " حماس"الواردين في مبادرته، وابلغ قادة 

سيشكل بديال مقبوال لالدارة االميركية، الن هذا االعتراف يشكل نقال لالعتراف " خريطة الطريق"
  .سطينيةباسرائيل الى المرحلة النهائية وهي اقامة الدولة الفل

  19/6/2009الحياة، 
    

   من معتقلي حماس في الضفة الغربية20فتح تطلق  .12
أعلن القيادي البارز في حركة فتح إبراهيم أبو النجا بعد لقاء للجنة المـصالحة بـين                :  حامد جاد  - غزة

وقال أبـو    . من معتقلي حماس في الضفة الغربية      20حركتي فتح وحماس في غزة أنه تم إطالق سراح          
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مبادرة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتهيئة األجـواء         "ا في بيان صحافي إن هذا القرار جاء         النج
  ".هذه الخطوة ستتبعها خطوات"موضحا ". أمام جهود المصالحة وإنهاء اإلنقسام الفلسطيني الداخلي

حركة حماس في    معتقال من    20ومن ناحيته أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية نبأ إطالق سراح             
  .الضفة الغربية مشددا على ضرورة االستمرار في فكفكة ملف المعتقلين

 عنصرا من حماس في الضفة الغربية يعد بادرة حسن نية بناء على             20واعتبر األحمد أن إطالق سراح      
طلب القيادة المصرية وسيتم خالل األيام القادمة إطالق سراح دفعات أخرى وصوال إلى فكفكـة ملـف                 

  .معتقلينال
  19/6/2009الغد، األردن، 

  
  الحوار معطل حتى إنهاء ملف مالحقة المقاومين في الضفة : حماس .13

فوزي برهوم الناطق باسـم     اعتبر  ،  غزةمن    مراسلها حامد جاد  عن،  19/6/2009الغد، األردن،   ذكرت  
لحديث عـن   حركة حماس أن سلوك حركة فتح على األرض ال يبشر بخير، وال ينم عن نوايا صادقة فا                

 في اليوم نفسه، بمثابـة اسـتخفاف بكـل    30 عنصرا من عناصرها واعتقال أكثر من  20إطالق سراح   
  .الجهود المبذولة لتهيئة األجواء الالزمة الستمرار الحوار وإنجاحه

برهوم حركة فتح بأنها لم تتعاط حتى اللحظة بشكل جدي مع الجهود المبذولة إلنهاء ملف االعتقال                 واتهم
اسي، وأنها تحاول التنصل دائًما من مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف، معتبرة أن أوامـر اعتقـال                 السي

  .عناصرها تأتي مباشرة من القائد العام لحركة فتح الرئيس محمود عباس
في لقائها مع حماس برعاية مصرية بوقف االعتقـال والتعـذيب، مطالبـا    " فتح"وانتقد برهوم عدم تعهد     

لمصريين باستخدام لغة أكثر قوة وضغطا على حركة فتح، كي توقف األخيرة كافة أشـكال               المسؤولين ا 
  .االعتقال السياسي، وتطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أي اتفاق مع فتح مرهون بإنهاء هذا الملف، وإال فعليها أن تتحمـل كـل تبعـات هـذا                   "وأكد برهوم أن    
نة الميدانية التي ترعاها مصر، والتي من مهامهـا إنهـاء ملـف             التعطيل واإلفشال المتعمد لجهود اللج    

  ".االعتقال السياسي
إلى ذلك أكد  القيادي في حركة حماس أيمن طه أن عدد معتقلي حركة فتح لدى األجهزة األمنية التابعـة                    

لمـصالحة  وأشار طه الذي  شارك في الجلسة الثانية للجنة ا          . معتقالً 70للحكومة المقالة بغزة ال يتجاوز      
أول أمس التي عقدت بين الحركتين بالتزامن وبوجود وسيط مصري في الضفة إلى أن الجلسة لم تحرز                 
أي تقدم أو جديد بهذا الملف حيث تقول حركة فتح أنه ال عالقة لها باالعتقاالت السياسية على حد تعبير                   

  .طه
  أكد ة حماس رأفت ناصيف   في حرك م، أن القيادي    طولكر، من   19/6/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  

بحركة فتح كغطاء لتنفيذ المزيد من      " االستئصالي"أن الحديث عن أي حوار بات يستخدم من قبل الفريق           
الجرائم ضد حركته في الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أنه ال إمكانية ألي حوار دون إنهاء ملف مالحقة                 

  ."أمن السلطة"المقاومين في الضفة المحتلة من قبل  
ـ          أنـه ال   :" نسخة عنـه أمـس    " فلسطين"وأضاف القيادي األسير ناصيف في تصريح صحفي له وصل ل

مجال لتجاوز ذلك الملف أو تأجيله، خاصة وأنه لم يتم االلتزام بما تم التوافق عليه مـع بـدء الحـوار                     
  ".بخصوص هذا الملف رغم الضمانات التي قدمت من راعي الحوار

 
  مركزية لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر الحركي السادستفويض اللجنة ال: الرجوب .14

" معا" اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح وفي حديث لنشرة اخبار أكد :بيت لحم
االذاعية، ان الحركة اجمعت على تفويض اللجنة المركزية لعقد اجتماع بكامل اعضائها خارج الوطن 
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مان المؤتمر السادس، لحل كافة القضايا التنظيمية والوطنية، لكن لم للخروج بآليات لتحديد مكان وز
  .تنجح اللجنة المركزية بذلك وسط حالة تخبط داخلها رغم اجماعنا بالكامل على انعقادها واعطائها الثقة

واعتبر الرجوب ان موقف االمانة العامة للمجلس الثوري كان مترددا في قرار االنعقاد حيث اكد على ان 
ثر من ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة وقعوا على عريضة للمطالبة بإنعقاد الثوري، معبراً عن اك

  .توقعه ان يكون ذلك االجتماع في الثالث والعشرين من حزيران الحالي
ورأى الرجوب ان الخطوة القادمة ستشمل اجتماع المجلس الثوري مع الرئيس عباس القرار قرارات 

ركزية، مشدداً على ان الثوري لن يقبل اال بالرابع من آب موعداً للمؤتمر السادس لجنة المؤتمر والم
وعلى ارض الوطن ال خارجه واعداً بإنجاز ذلك من منطلق حر من الثوري على اتمام التوافق وانهاء 

  .التخبط داخل حركة فتح
 امين سر المجلس من مصادر مطلعة ان هنالك مشكلة كانت قائمة مع" معا"وفي ذات السياق علمت 

الثوري حمدان عاشور تمثلت بمماطلته بانعقاد المجلس الثوري واختفائه، حيث تبين بعدها انه غادر 
 86البالد الى دمشق معطالً بذلك االجراءات لجلسة الثوري، ما دفع اعضاء الثوري لتوقيع مذكرة من 

، حيث افادت المصادر ان 23/6/2009عضوا، اي اكثر من الثلثين، يطالبون بإنعقاده في الوطن يوم 
االمور تتجه لحجب الثقة عن حمدان عاشور كأمين سر للمجلس الثوري ورفع توصية للمركزية بإنعقاد 

  .المؤتمر في الوطن في الرابع من آب
ويدور في الكواليس ان بعض اعضاء المركزية متعنتون بشأن انعقاد المؤتمر تخوفاً من عدم فوزهم مرة 

 ضمانات بنجاحهم ثانية، او التعهد بتعيينهم في مواقع ومسميات على مستوى الصف اخرى ويريدون
  .االول في الحركة، او في مؤسسات منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية

  18/6/2009وكالة معاً، 
  

  سلطة عباس حاولت اغتيال الضيف وخطوة الحسم العسكري صائبة تماما": القسام" .15
ـ  " امكتائب القس "كشفت  : غزة  اغتيال  "ميليشياتها"أن سلطة أوسلو حاولت عبر      " حماس"الذراع العسكرية ل

القائد العام للكتائب محمد الضيف، وقدمت معلومات عنه إلى االحتالل، مشيرةً إلى أنها لم تفاجأ بما تـم                  
  .الكشف عنه من وثائق تؤكد تجسس جهاز األمن الوقائي عليه بالتعاون مع مخابرات دولية

إن وثاق التجسس على القائـد      ): "6-18(لناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تصريحات له الخميس          وقال ا 
األمريكي التي تم كشفها اليوم، تكشف الوجه       ) CIA(العام محمد الضيف من قبل جهازي األمن الوقائي و        

  ".الحقيقي لهذه الميليشيا وتجسسها على المقاومة ومحاربتها
كثيًرا من مثل هذه الوثائق، وأنها ليست المرة األولى التي يـتم            " كتائب القسام "ة  وأكد أبو عبيدة أن بحوز    

السلطة البائدة التي كانت هنا في قطاع غزة، والقائمـة          "فيها الكشف عن وثائق من هذا النوع، مضيفًا أن          
  ".حاليا في الضفة، تنفذ أجندة واضحة جدا بالتجسس على المقاومة وضرب كل معاقلها

لم نستغرب ولم نفاجأ من خيانتها وتنسيقها مع العدو الصهيوني، لكـن طبًعـا األمـر                : "ت إلى قوله  ولف
المفاجئ والمستهجن أن يتم التخابر مع جهات أجنبية وخارجية ومخابرات عالمية مـن أجـل مالحقـة                 

  ". مطاردين ومجاهدين وقادة يطاردهم العدو لصهيوني في فلسطين
نحتفظ بهذه الوثائق، ونحتفظ بغيرها الكثيـر،       : "مع هذه الوثائق قال أبو عبيدة     وعن كيفية تعامل الكتائب     

وسنقدمها في الوقت المناسب إلى األطراف المعنية، وسنعرض ما يمكن عرضه منها على أبناء الـشعب                
  ".الفلسطيني في الوقت المناسب وبالطريقة التي نراها مناسبة

محمد الـضيف  " القسام"غتيال التي تعرض لها القائد العام لـكل محاوالت اال"وأشار خالل حديثه إلى أن      
وغيره من القادة الفلسطينيين كان لسلطة عباس اليد المباشرة وغير المباشرة فيها، كما أن السلطة بـذاتها           

  ".حاولت اغتياله، واختطفته والحقته، وقدمت معلومات عنه إلى االحتالل الصهيوني
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 وغيرها التي ضبطت في مراكز السلطة البائدة جزء بسيط مما لم يتم كشفه              الوثائق الخطيرة "وأضاف أن   
، مشدًدا على صواب خطوة الحسم في غزة ضد هؤالء المجرمين الذين وقعوا             "وتم إتالفه من قبل السلطة    

  ".في الخيانة العظمى ضد أبناء الشعب الفلسطيني
  18/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
    في مقر الجماعة اإلسالمية في لبنانالداعية يكنواجب العزاء بوفاة  يقدم زالمحمد ن .16

بزيارة سماحة الشيخ فيـصل مولـوي       " حماس"قام محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة        : بيروت
ـ   ؛ حيث اطمأن على    )6-18(في لبنان، في منزله في بيروت الخميس        " الجماعة اإلسالمية "األمين العام ل

التعازي باسمه وباسم رئيس المكتب السياسي للحركة وأعضائه فـي وفـاة الـدكتور              صحته، وقدم إليه    
الداعية فتحي يكن األمين العام السابق للجماعة وأحد مؤسسيها، وذلك بحضور إبراهيم المصري نائـب               

  . في لبنان" الجماعة اإلسالمية"األمين العام لـ
 وتلقى العزاء مع آل الفقيد وكبار الشخصيات        وكان نزال قد زار مجلس العزاء في طرابلس أمس األول،         

نعى فيها الفقيد، مشيًرا إلى أنه ليس فقيد لبنان فحسب، وإنما           " حماس"اإلسالمية، وألقى كلمةً باسم حركة      
فقيد األمة جميًعا، منوًها بفضل الفقيد على أجيال الحركة اإلسالمية المعاصرة التي تربت وتتلمذت علـى                

  . دعوية والحركيةكتبه ومحاضراته ال
في " الجماعة اإلسالمية "بحضور مجلس العزاء الذي أقامته      " حماس"وقام عضو المكتب السياسي لحركة      

مركزها العام في بيروت أمس األربعاء، وتلقى العزاء إلى جانب األستاذ إبراهيم المصري نائب األمـين                
 .العام للجماعة وعدد من قيادات الجماعة والحركات اإلسالمية

  18/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أسرى محررين3 بينهم عضو مجلس بلدية وها من أنصار23 باعتقالالسلطة حماس تتهم  .17
واألجهزة األمنية التابعة لهـا فـي       " فتح"في بيان أصدرته أمس ، حركة       ،  اتهمت حركة حماس   :رام اهللا 

 3من أنصارها، بينهم عضو مجلس بلدية نـابلس، و  مواطناً فلسطينياً 23الضفة الغربية المحتلة، باعتقال  
  . طلبة جامعيين، فيما اختطفت قوات االحتالل أحد المفرج عنهم من سجونها3أسرى محررين، و

  19/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

   بتخفيف الحصار عن غزة"إسرائيل"رسالة أميركية حادة تطالب : "هآرتس" .18
كانت قد بعثـت    " حادة"اإلسرائيلية أمس عن رسالة     " تسهآر"كشفت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة

بها اإلدارة األميركية قبل ثالثة أسابيع إلى الحكومة اإلسرائيلية، تطالبها فيها بتخفيف الحصار عن قطاع               
عبرت عن احتجاج اإلدارة األميركية رسميا على السياسة        " الرسالة الدبلوماسية "غزة، وقالت الصحيفة إن     

د قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بتوسيع عمل المعابر بشكل أكبر والسماح بتمرير مـواد               اإلسرائيلية ض 
غذائية وأدوية ومواد بناء إلعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب علـى غـزة، وإن                  

 االحـتالل   حامل الرسالة أبلغ ممثلي الحكومة اإلسرائيلية شفاهيا بأنه يجب عدم الربط بين مسألة جنـدي              
  .األسير في قطاع غزة وبين فتح المعابر

وأضافت الصحيفة، إن الرسالة التي نقلها مسؤولون أميركان تضمن مواقف كررها المبعـوث جـورج               
  .ميتشل خالل لقائه المسؤولين اإلسرائيليين في األسبوع الماضي

طينية مقابل حماس فإن عليهـا أن  إذا كانت إسرائيل ترى أنه ينبغي تقوية السلطة الفلس "وجاء في الرسالة    
، وطالبت بان تكون الخطوة األولى إدخال مواد غذائيـة وأدويـة            "تنفذ الخطوات المناسبة في قطاع غزة     

  .للقطاع، أما الخطوة الثانية فهي تتعلق بتحويل األموال للبنوك في قطاع غزة
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المعابر أيضا أمام مواد البناء ومـا       وبقيت مسألة المعابر القضية األساس في الرسالة، والتي طالبت بفتح           
  .من شأنه المساعدة في اعادة بيوت ومباني قطاع غزة، في أعقاب الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

الرسالة األميركيـة، خاصـة     " بغضب"فإن وزارة الحرب اإلسرائيلية استقبلت      " هآرتس"وحسب صحيفة   
ندي االحتالل األسير، وزعم مسؤولون في الوزارة أن وأنها تطالب بعدم الربط بين المعابر وبين مسألة ج        

المعابر ليست مغلقة وأنه ال توجد أزمة إنسانية في القطاع، وأن قضية جنـدي االحـتالل هـي قـضية                    
  .مركزية وإسرائيل ال تعتزم تهميشها

 مسألة  وكان الطاقم الوزاري المقلص في الحكومة اإلسرائيلية قد عقد في األسبوع الماضي اجتماعا لبحث             
المعابر مع قطاع غزة، إال أن الطاقم لم يتخذ أي قرارات جديدة وتجاهل التوجهـات الدوليـة، وأعلـن                   

  .الحفاظ على الوضع القائم
  19/6/2009الغد، األردن، 

  
  عباس ما قدمه أولمرت خالل المفاوضات بين الجانبينلنتنياهو لن يقدم : دان مريدو .19

دان مريدور إن نتنياهو لن يقدم " اإلسرائيلي" شؤون االستخبارات قال وزير  : منتصر حمدان-رام اهللا 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس ما قدمه رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت خالل المفاوضات بين 

ونقل موقع هآرتس االلكتروني أقواله خالل ندوة عقدها بجامعة تل أبيب، لمناسبة صدور . الجانبين
مارتن إنديك، " اإلسرائيلي"من تأليف الدبلوماسي األمريكي " السالم األمريكي"كتاب الطبعة العبرية من 

"". إسرائيل"مع الفلسطينيين ليس خيارا بالنسبة ل) جمود المفاوضات(استمرار الوضع القائم "وقال إن 
  ".على الفلسطينيين إظهار أنهم يمرون بعملية تغيير تقود إلى اتفاق"واعتبر أن 

  19/6/2009الخليج، 
  

   يقترح بيع ممتلكات الدولة للخروج من األزمة االقتصاديةزبيري .20
 بيع عدد من ممتلكات الدولة غير المستعملة للمساهمة زاقترح الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري -القدس 

 طلب من رئيس اللجنة المالية زأن بيري» معاريف«وذكرت صحيفة  .في الخروج من األزمة االقتصادية
  .يست موشي غفني أن يعرض هذا االقتراح على أعضاء اللجنةفي الكن

عجزا هائال في الموازنة العامة في إسرائيل سيشهده شهر «أن » هآرتس«من ناحيتها، كشفت صحيفة 
   .» مليار شيكل وهو ضعف األشهر السابقة5.5يونيو الجاري يصل إلى 

  19/6/2009الراي، الكويت، 
 

  1967د لن نعود إلى حدو: مايكل اورون .21
قال السفير اإلسرائيلي المعين لدى الواليات المتحدة األمريكية مايكل :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 

اورون لإلذاعة العبرية أمس، أن تقدما ملحوظا حصل خالل األيام األخيرة في المباحثات الجارية بين 
لغربية المحتلة وسبل تقدم في عملية إسرائيل واإلدارة األمريكية حول قضية بناء المستوطنات في الضفة ا

ونقلت اإلذاعة العبرية عن اورون قوله أنه سيجري تسوية الخالف حول هذا الموضوع قريبا،  .السالم
 حيث ذكر أن هناك توافقا إسرائيليا واسعا من جميع 1967مضيفا أن إسرائيل لن تعود إلى حدود عام 

وإدراكا في الجانب األمريكي أنه ال يمكن إلسرائيل التيارات والقوى السياسية حول هذا الموضوع، 
 .الدفاع عن مثل هذه الحدود

  19/6/2009عكاظ، 
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  "إسرائيل" في مختلفة داخل العائالتالعتداءات دراسة إسرائيلية تؤكد ارتفاع اإل .22
 2000 إلى أن أكثر مـن       2008أشارت نتائج لمجلس سالمة الطفل في إسرائيل نشرت أخيراً بشأن عام            

  .ل دخلوا المستشفيات نتيجة اعتداءات مختلفة داخل العائالت، منها اعتداءات جنسيةطف
 حالة في المستشفيات ألطفال تعرضوا العتداءات داخل العائالت مقارنـة           2281 رصدت   2007في عام   

 300وقعوا ضحايا اعتداءات جنـسية، أي نحـو         % 13.2، ومن بين هؤالء     2000 حالة عام    1989بـ
  . مل الشريحة التي دخلت إلى المستشفيات لتلقي العالجطفل، وهذا يش

 طفالً تم التحقيق معهم وقعوا ضحايا اعتداءات جنـسية          7770من بين   % 31وبينت دراسات أخرى أن     
  .كانوا مشتبهين بتنفيذها% 4.7كانوا شهوداً عليها و% 8و

 2007أن المراكز تلقت عام     وأظهرت بيانات لمراكز مساعدات ضحايا االعتداءات الجنسية في إسرائيل          
 حالـة ومحاولـة     2796من بين هذه األرقام     .  لرجال 1292 لنساء و  7419من بينها   ,  بالغاً 8729عدد  

 اغتصاباً جماعياً، والباقي حاالت حول مالحقات واعتداءات لم يـتم اإلفـصاح عـن               386اغتصاب، و 
  .طبيعتها

  18/6/2009 ،وكالة سما
  

  1189أوامر الهدم بلغت أكثر من .. القدساخطارات جديدة لهدم منازل في  .23
 قالت وزارة شؤون القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، إن أوامر الهدم : ردينة فارس- غزة

اإلسرائيلية التي أصدرتها بلدية االحتالل في القدس بحق منازل المواطنين المقدسيين تؤكد مرة أخرى 
وقالت  .ياسة التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيينإصرار سلطات االحتالل على المضي قدما في س

الوزارة في بيان صحافي أمس بأنه مع أوامر الهدم الجديدة يكون مجموع أوامر الهدم التي أصدرتها 
 منزال وشقة سكنية في مختلف أحياء المدينة 1189البلدية منذ مطلع العام الجاري وحتى اآلن أكثر من 

 .1985بعضها يعود بناؤه للعام 
 48وأوضح أن الدفعة الجديدة من أوامر الهدم بلغت نحو عشرين أمر هدم أصدرتها البلدية خالل الـ 

 .ساعة الماضية تضمنت إخطارات وإنذارات بهدم شقق سكنية ومحالت تجارية
وكان المواطن يونس أبو سنينة تلقى أمرا بهدم شقتين سكنيتين في حي بيت حنينا، وإبراهيم العبوشي 

 متر مربع يعود 700عة شقق في نفس الحي، باإلضافة إلى إنذار بهدم محل تجاري تبلغ مساحته أرب
للمواطن محمد الشويكي في بيت حنينا، كما أصدرت أوامر بهدم سبع شقق سكنية تعود للمواطنين أمجد 

ود لعائلة ومحفوظ درباس في بلدة العيسوية وسط المدينة، فضال عن إصدار أوامر بهدم إضافات بناء تع
 .الديسي المجاورة لدير األرمن في منطقة باب الخليل في البلدة القديمة من المدينة

19/6/2009عكاظ،   
  

  تحذر من مخطط إسرائيلي يرمي لعزل أجزاء هامة من األقصى" الهيئة االسالمية المسيحية" .24
ة القدس والمقدسات، عن كشفت مسؤولون في الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصر : منتصر حمدان-رام اهللا 
، "مناطق عسكرية مغلقة"يرمي لعزل أجزاء هامة داخل المسجد األقصى وتحويلها إلى " إسرائيلي"مخطط 

مشددين على أن هذا المخطط من شأنه تحويل هذه األماكن لصالح الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة 
   .       على غرار ما حدث في الحرم اإلبراهيمي بالخليل

وحذر كل من قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي والمطران عطاهللا حنا وأمين عام الهيئة حسن خاطر، 
خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا بالضفة الغربية، أمس، من أن استمرار السكوت العربي واإلسالمي 
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زيد من انتهاك والجماعات اليهودية المتطرفة بالم" إسرائيل"إزاء هذه اإلجراءات من شأنه أن يغري 
  . حرمة المسجد المبارك

19/6/2009الخليج،   
  

   مليون4,7عدد الالجئين الفلسطينيين ": الجهاز المركزي لإلحصاء" .25
كشف الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ وفقاً لسجالت : رام اهللا

  .1948 ألفاً عام 957 مليون الجئ، بعدما كان عددهم 4.7وكالة اونروا 
 مخيماً في لبنان، 12:  مخيماً على النحو التالي58وقال الجهاز في تقرير أمس إن الالجئين موزعون في 

 مخيماً في األراضي الفلسطينية موزعة بواقع 27 مخيمات في سورية، و9 مخيمات في األردن، و10و
إلى أن الالجئين المقيمين في الضفة وأشار .  مخيمات في قطاع غزة8 مخيماً في الضفة الغربية، و19

  . في المئة من إجمالي الالجئين المسجلين، ويعيش ربعهم داخل المخيمات16.3يشكلون 
 في 46.1 في المئة من إجمالي الالجئين الفلسطينيين، منهم 23ن أما المقيمون في قطاع غزة، فيشكلو

 في المئة من إجمالي الالجئين 41.8وقال التقرير إن . المئة يعيشون داخل المخيمات في القطاع
  . في المئة يعيشون داخل المخيمات17.3الفلسطينيين يقيمون في األردن، منهم 

 في المئة في 9.9 في المئة يعيشون في المخيمات، و52.8  في المئة، منهم9وفي لبنان، بلغت النسبة 
وبلغت نسبة السكان الالجئين الذين يقيمون في .  في المئة يعيشون داخل المخيمات27.1سورية، منهم 
 في المئة من سكان 30 في المئة من مجمل سكان المنطقتين، وهم يشكلون نحو 44.1الضفة وغزة 

  .قطاع في المئة من سكان ال69الضفة و
19/6/2009الحياة،   

 
 %60ومستوى البطالة إلى % 80 معدالت الفقر تقفز إلى :في الذكرى الثانية للحصارتقرير  .26

عن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن معدالت الفقر في قطاع غزة قفزت إلى صادر أكد تقرير  :غزة
  %.60، في حين ارتفع مستوى البطالة إلى 80%

 صدر بمناسبة مرور عامين على تشديد الحصار، إلى أن كافة المرافق االقتصادية  وأشار التقرير الذي
. اإلنتاجية الصناعية منها والزراعية والخدمية، تعطلت بسبب توقف حركة الواردات والصادرات

 فلسطينيا جراء منع سفر الحاالت الخطيرة للخارج، 343وأشارت اللجنة إلى أن الحصار أدى لوفاة 
وأكد التقرير أن السلطات اإلسرائيلية تعرقل وصول معظم اإلمدادات . دات الطبية واألدويةولنقص المع

من السلع واالحتياجات للسكان، وال يسمح بمرور سوى بعض الشاحنات بشكل يومي من مستلزمات 
  . أساسية، من دون أي تغيير في النوعية أو حتى الكمية

منظمات غير حكومية سلطات االحتالل إلى إنهاء  منظمة دولية و40من ناحيتها دعت أكثر من 
في القدس أشارت » أونروا«وفي بيان تلته في مؤتمر صحافي في مقر وكالة غوث الالجئين . الحصار

 مليون من السكان، 1.5المنظمات إلى أن الحصار يمثل نوعا من العقوبات الجماعية التي تهدد أكثر من 
 . في السنوخصوصا النساء واألطفال والمتقدمين

19/6/2009الشرق األوسط،   
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  أنباء عن نوايا إسرائيلية لمصادرة أمالك الالجئين الفلسطينيين نهائياً ": مركز حقوقي" .27
، أنه بصدد الكشف عـن نوايـا        48الحقوقي العامل في صفوف فلسطينيي      " عدالة"أعلن مركز    :الناصرة

  ائياً بواسطة بيعها للقطاع الخاص، األمر الذي ينـاقض     إسرائيلية لمصادرة أمالك الالجئين الفلسطينيين نه     
  .القانون الدولي عالوة على القانون اإلسرائيلي ذاته

19/6/2009صحيفة فلسطين،   
 

  "إسرائيل" تطالب بريطانيا بوقف صادرات السالح لـ "منظمة حقوقية" .28
 بدعوى قضائية أمام التي تدعم حقوق اإلنسان الفلسطيني" الحق"تقدمت منظمة  : عمر حنين-لندن 

المحكمة العليا في لندن من أجل إرغام الحكومة البريطانية على التوقف عن مواصلة انتهاك القانون 
  ".إسرائيل"الدولي على نحو صارخ بالنسبة لتصديرها السالح الى 

طانية وقال محامون يعملون لمصلحة المنظمة التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها إن الحكومة البري
  .بأسلحة فتاكة" إسرائيل"تواصل على نحو صارخ خرق القانون الدولي وخاصة بالنسبة لتزويدها 

19/6/2009الخليج،   
  

  االحتالل يلقي سهاما تحذر من االقتراب من حدود غزة  .29
 امس ان قـوات  "اسرائيل"قال سكان فلسطينيون يقطنون مناطق حدودية قريبة من       : اشرف الهور  - غزة

واكد الـسكان   .'خطر الموت ممنوع االقتراب   ' بدأت برمي سهام حديدية مثبت على ذيلها اشارة          االحتالل
الذين يقطنون مناطق الحدود الشرقية لقطاع غزة القريبة من الخط الفاصل عن اسرائيل ان هذا االجراء                

  .لمدينة خانيونساالسرائيلي بدأ منذ يومين، وانه طال مناطق الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، التابعة 
19/6/2009القدس العربي،   

  
   خمسة عشر فلسطينياً في الضفةيعتقلاالحتالل  .30

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم، أن قواته في الضفة، اختطفت خمسة عشر : رام اهللا
  .مواطناً فلسطينياً

18/6/2009قدس برس،   
  

  ةمؤسسة حقوقية تنتقد ممارسات أمن السلطة في الضف .31
انتقدت مؤسسة صابرون للدفاع عن األسرى والقريبة من حركة حماس ، في بيان وزعتـه ممارسـات                 
أجهزة أمن السلطة التي أدت الى مقتل هيثم عبد اهللا عمرو، األسير السابق في سجون االحتالل والمعتقل                 

هيد عمـرو  نستنكر جريمة إغتيـال الـش   وقال بيان صابرون  .لدى أجهزة أمن السلطة، على حد وصفها      
والتي ترتكب بأمر مباشر من جهاز األمن الصهيوني لعمالئه وأدواته المتغلغلين داخل أجهـزة األمـن                

وناشدت المؤسسة الصليب األحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف ما يجـري             .التابعة لدايتون     
  .من جرائم ضد األسرى والمعتقلين داخل سجون ألجهزة دايتون

19/6/2009دن، الرأي، األر  
  

  ست وعشرون عملية توغل في الضفة خالل أسبوع: "توثيق" .32
 .توثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي الصادر اليوم الخميس جاء في :رام اهللا

قوات االحتالل نفذت ستاً وعشرين عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة أن 
الجاري، ) يونيو( خالل األسبوع الممتد من الحادي عشر وحتى السابع عشر من حزيران  وذلكالغربية،
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واختطفت قوات االحتالل خالل توغالتها تلك، أحد عشر مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفل، طبقاً كما 
  .للتقرير ذاته

18/6/2009قدس برس،   
 

  طالق سراح األسرىفي سوريا يطالب بإ" الصليب األحمر"اعتصام فلسطيني أمام  .33
 اعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مقر الصليب األحمر الدولي بالعاصمة السورية دمشق            : د ب أ   -دمشق  

امس تضامنا مع األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية حيث انتقـدوا ممارسـات الـسلطة ضـد                 
األسرى والمعتقلين في سجون    ودعت إلى االعتصام دعت لجنة الدفاع عن         .المقاومين في الضفة الغربية   

  .االحتالل  
19/6/2009الرأي، األردن،   

  
  طلبة يهود يثيرون الشغب أثناء زيارة الشيخ رائد صالح لجامعة حيفا .34

وقعت مواجهات بين الطلبة الفلسطينيين واليهود في جامعة حيفا خالل إلقاء الشيخ رائـد صـالح                : غزة
  .ني محاضرة في الجامعة صباح أمسرئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطي

وكال الطلبة اليهود السباب والشتائم واأللفاظ العنصرية ضد الفلـسطينيين والعـرب، وحـضر للمكـان                
عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب ورجال األمن الذين استطاعوا الفصل بين الطرفين والسماح              

هود أخذوا يصرخون على الشيخ رائد صـالح         من الطلبة الي   200وكان نحو   . للشيخ صالح بإلقاء كلمته   
  .، وحاولوا التشويش على المحاضرة"مخرب، مخرب"

فيما توجه الطلبة الفلسطينيين بالهتاف للشيخ رائد صالح وأمروا الطالب اليهـود بالمغـادرة منـشدين                
  ".بالروح بالدم نفيدك يا فلسطين"و " بالدي، بالدي"

19/6/2009السبيل، األردن،   
  

  لمشمش في قرية فلسطينية يجذب مئات الزوار اليهامهرجان ل .35
 كليومترات  10 اختار منظمو مهرجان في قرية جفنا الواقعة على بعد           : رويترز – الضفة الغربية    -جفنا  

الى الشمال من مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة المشمش الذي اشتهرت به في الـسنوات الماضـية              
ي تقدم فيه عروض فنية وصناعات تراثية وحرف يدوية يتاح للجمهور متابعة            ليكون عنوانا لمهرجان ثقاف   

وتدفق المئات من اهالي القرية والمناطق المجاورة الى ساحة المعـرض            .انتاجها في ساحات المهرجان   
الذي اشتمل على صناعة الزجاج وتشكيل لوحات الفسيفساء امام الجمهـور اضـافة الـى المطـرزات                 

  . ة والمأكوالت الشعبية الى جانب طهي مربى المشمش امام الجمهوروالصناعات الخشبي
19/6/2009الرأي، األردن،   

  
  "انفلونزا الخنازير"مؤسسة تدعو الى فحص الوفود األجنبية التي تزور غزة لمنع انتشار  .36

، دعت مؤسسة الضمير امس الحكومة المقالة في غزة التخاذ كل التدابير الالزمة            :اشرف الهور  - غزة
الى القطاع، بما فيها اجراء فحص للوفود االجنبية القادمـة مـن            ' انفلونزا الخنازير 'لمنع وصول مرض    

  .الخارج
ـ    ' القدس العربي 'مؤسسة في بيان تلقت     ال توطالب اتخاذ اجراءات وقائية لمنع    'نسخة منه وزارة الصحة ب

  ى خلفية اعالن وزارة الصحة فـي       ، وذلك عل  'انفلونزا الخنازير 'المعروف باسم   ' H1.N1انتشار فيروس   
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الضفة الغربية عن اكتشاف خمس حاالت إصابة بالفيروس، وبعد ان رفعت منظمـة الـصحة العالميـة                 
  .درجة الخطورة الى السادسة

19/6/2009القدس العربي،   
  

 موقع إسرائيلي جديد داخل األراضي اللبنانية  .37
رائيلي، باحتالل اراض جديدة في تالل كفرشوبا، قام جيش االحتالل اإلس: طارق ابو حمدان -كفرشوبا 

، من قبل 2000عام » الخط األزرق«تحت ستار تصحيح اخطاء تقنية كانت قد حصلت خالل تحديد 
واستحدث جيش االحتالل نقطة مراقبة محصنة له في  . اللجنة اللبنانية ـ الدولية المشتركة في تلك الفترة

  .ا شمالي السياج الحدودي الفاصل متر15تلك االرض، على مسافة حوالى 
19/6/2009السفير،   

  
  اختتام أعمال المؤتمر الدولي األول لهيئة إعمار غزة بتبني كافة المشاريع .38

اختتم، يوم أمس، في مدينة اسطنبول التركية أعمال المؤتمر الدولي للهيئـة            :  محمد محيسن  -اسطنبول  
 مـشروع   500ع الواردة في دليل اإلعمار التي قاربت        العربية الدولية إلعمار غزة بتبني جميع المشاري      

وأعلنت الهيئة خالل موتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلـس إدارة           .  مليون يورو  350بكلفة تقدر بـ    
الهيئة وائل السقا، ورئيس المنتدى الفلسطيني التركي أرول يارال عن تأسيس مركز للهيئة في اسطنبول               

 يـورو للـسهم     100ان الختامي للؤتمر إلى إطالق سهم األعمار بقيمـة          كما أشار البي  . وتسجيلها رسمياً 
  . الواحد لتمكين أكبر قطاع شعبي من المساهمة في مشاريع األعمار

وكانت تركيا التي احتضنت المؤتمر أكدت أنها تعمل على كافة الصعد لفك الحصار المـضروب علـى                 
نساني، مؤكدة أنه ال وجود لدولة واحـدة فـي          القطاع من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني واإل        

وأعلنت خالل المؤتمر أنها ستكمل كافة النـواقص وتتبنـى كامـل        . العالم تدافع عن هذا الحصار الظالم     
المشاريع التي تعجز المساهمات األخرى عن سدادها، وبهذا فإن تركيا تكون قد ساهمت بما يزيـد عـن                  

  . نصف قيمة المشاريع المنوي تنفيذها
  19/6/2009السبيل، األردن، 

  
  الجامعة العربية ترفض طلباً فلسطينياً بتأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب .39

رفضت الجامعة العربية طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تأجيل اجتمـاع وزراء             : القاهرة
 عقده أول من أمس، لكنه أرجئ       الخارجية العرب المقرر األربعاء المقبل، وهو االجتماع الذي كان مقرراً         

  . أسبوعاً، ما أثار اعتراض وزير الخارجية الفلسطيني
  19/6/2009الحياة، 

  
  بشأن المستوطنات" إسرائيل"أمريكا تلمح إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط مع  .40

  "سـرائيل إ"لمح مسؤولون امريكيون الى امكانية التوصل الى حل وسط مع     :  زهير اندراوس  -الناصرة    
بشأن البناء في المستوطنات، ولمحت مصادر امريكية واسرائيلية الى امكانية التوصل الى تفاهمات تمنح              

  .  استثناءات، يمكن ان تستغلها في مواصلة البناء االستيطاني تحت مسمى النمو الطبيعي "سرائيلإ"
19/6/2009القدس العربي،   
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  خالل عامبلير يتوقع التوصل للتسوية في الشرق األوسط  .41
قال المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير إنـه مـن الممكـن                 : ب.ف.أ

شرط التزام كافة األطراف بإجراء مفاوضات سلمية،       " خالل عام "التوصل إلى تسوية في الشرق االوسط       
تـسود روح   " باالنجليزية   وأضاف في مقابلة مع برنامج الصحافي ديفيد فروست الذي تبثه قناة الجزيرة           

في المنطقة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي باراك أوباما بشأن العالقات            " قوية من األمل والتوقع   
إذا حصل الرئيس أوباما على الشريك المناسـب علـى الجانـب            "وأضاف. بين الغرب والعالم اإلسالمي   

  ". ي أي شك في تصميمه على القيام بذلكوكذلك على الجانب الفلسطيني، فليس لد" اإلسرائيلي"
19/6/2009الخليج،   

  
 المبادرة العربية تحظى بدعم عالمي: الخارجية الروسية .42

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية اندري نيستيرينكو         :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
لمبادرة العربية تحظى بدعم عالمي كما أن       أمس أن اللجنة الدولية الرباعية الخاصة بالشرق األوسط أن ا         
ووصف اندري نيستيرينكو الـنهج الـذي       . روسيا أيضا تحتوي على إمكانات جسيمة يمكن االستعانة بها        

تتبعه اإلدارة األمريكية الجديدة نحو البحث عن حل دبلوماسي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على أسـاس               
  .حل الدولتين بأنه هام جدا

19/6/2009عكاظ،   
  

  آسف لرفض العرب خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو : نائب أمريكي .43
 قال النائب ايريك كانتور، المسؤول الثاني في كتلة الحزب الجمهـوري فـي مجلـس النـواب       :وكاالت

لمن دواعي االسف الشديد ان تكون الدول العربية اختارت، عوضا عن هـذا، مـسارها               «االميركي ان   
  .» وهو ما سيقوض الجهود الرامية الى تحقيق سالم في الشرق االوسط"سرائيلإ"مألوف في مهاجمة ال

19/6/2009الراي، الكويت،   
 

 نشطاء دوليون يعتصمون أمام معبر رفح.. السادسلليوم  .44
دخل اليوم اعتصام الوفد الحقوقي الدولي أمام معبر رفح البري يومه الـسادس             :  أحمد عبد الفتاح   -كتب
  .لى التوالي مع منع  السلطات المصرية السماح لهم؛ بحجة عدم اكتمال التصريحات األمنيةع

 أن الوفد لن يغادر خيمة االعتصام أمام المعبـر إال بعـد             - فرنسية الجنسية  -وأكدت ميتشن منسقة الوفد   
  .السماح للوفد بالدخول إلى قطاع غزة

18/6/2009إخوان أون الين،   
  

  توطين ال"فزاعة"و.. لبنان .45
بالكاد بدأت الساحة السياسية اللبنانية تتحضر لمرحلة ما بعد االنتخابات النيابية :  سناء الجاك- بيروت

التوطين التي » فزاعة«حتى عاد التوتر إلى الواجهة مع عودة »  آذار14«التي فازت بأكثريتها قوى 
رفضه حق العودة لالجئين حركها خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أعلن 

خطر . وما زاد في التوتر تجديد نتنياهو مطالبته العرب والعالم باالعتراف بيهودية دولته. الفلسطينيين
الفلسطينية الموجودة داخل إسرائيل » األقلية«هذه المطالبة أنها تحمل في طياتها هواجس تتعلق بترحيل 

صغير الذي ال يزيد عدد سكانه على األربعة ماليين نسمة، ، وأقربهم لبنان، هذا البلد ال»الجيران«إلى 
وألن الساحة اللبنانية ال تزال أرضا خصبة لكل التناقضات اإلقليمية .  طائفة تحكمه18والمكون من 

وصراع األقطاب نتيجة االنقسامات العمودية والحادة بين قوى األكثرية واألقلية، كان وقع خطاب نتنياهو 
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إسرائيل ستبدأ بتنفيذ ما ورد في الخطاب، إنما ألن ما تطرحه تتفجر مفاعيله في ليس ألن » مؤذيا«
على أرض الواقع الحماية التي يقدمها الدستور اللبناني، ذلك » هزيلة«لذا تبدو . الساحة الداخلية اللبنانية

توطين وفق ورفض ال. الواردة في مقدمته» ال توطين«أن النص ال يقارب القضية إال بعبارة يتيمة هي 
 194هذا النص ال يقدم آلية للتنفيذ، كما لم تقدم هذه اآللية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 

منه ) 11( الذي تنص الفقرة 1948) كانون األول( ديسمبر 11الخاص بحق العودة والصادر في 
ة التي هجروا منها جراء صراحة على ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم األصلي

إال أن الوزير خالد قباني، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومات سابقة، يتسلح بالنص . الحرب
األمر واضح من الناحية الدستورية، وهذا النص هو من المبادئ التي كُرست واقترنت «الدستوري ليقول 
نانية داخلية فحسب، إنما أيضا بمصلحة الموضوع ال يرتبط بمقتضيات لب«ويضيف أن . »بإجماع لبناني

ويذكر أيضا بأن حق العودة . »الشعب الفلسطيني وبأحد األسس التي يرتكز عليها إنشاء دولة فلسطين
ال يمكن التنازل عن هذا الحق أو التخلي «، ولذلك يقول إنه 194تكرسه الشرعية الدولية عبر القرار 

 .»القمم العربية ومبادرة السالم العربية أكدت على ذلكالدولة اللبنانية و«، ويشير إلى أن »عنه
وخطاب نتنياهو أعطى ذريعة للتشدد . في لبنان» فتيل فزاعة التوطين«لكن هذه الضمانات ال تكفي لنزع 
النيابية النائب سعد الحريري إلى » المستقبل«لذا سارع رئيس كتلة . حيال السالح خارج الدولة في لبنان

أعلى درجات التضامن اللبناني والعربي في «فدعا إلى . طر فور إلقاء الخطابتوصيف مكامن الخ
إن خطاب نتنياهو يضع المنطقة في دوامة التصعيد من جديد «وقال . »مواجهة التحديات اإلقليمية الماثلة

ويرسم خريطة الطريق اإلسرائيلية لالنقالب على مساعي التسوية ومبادرات السالم، األمر الذي يرتب 
علينا في لبنان مسؤولية كبرى في ترسيخ التضامن الداخلي والتزام موجبات المصلحة الوطنية العليا التي 

أما . »تمكن بلدنا من مواجهة األخطار ومحاوالت العدو اإلسرائيلي خرق سيادتنا واستقرارنا الوطني
شكل «الجئين الفلسطينيين حسن نصر اهللا، فاعتبر أن خطاب نتنياهو حول ال» حزب اهللا«األمين العام لـ

صدمة لكل القادة المعتدلين العرب وأحبط رهانات البعض على موقف اإلدارة األميركية من السالم في 
إن الرئيس اإلسرائيلي جاء ليقول للعرب الحقيقة ويكشف مبكرا عن رؤيته للمستقبل في «وقال . »المنطقة

القادة العرب إلى إعادة «ودعا . »عبة تقطيع الوقتالمنطقة، فيما اإلدارة األميركية تلعب مع العرب ل
 .»حساباتهم والخروج من الرهانات الكاذبة والوقوف في وجه هذه األخطار المحدقة

الوقوف في وجه هذه األخطار يعني عدم التعرض لسالح الحزب، وبالتالي إبقاء لبنان في حالته الراهنة 
» حزب اهللا«بإبقاء السالح خارج الدولة لم يقتصر على واألخطر أن المطالبة . مع تحريم الجدل بشأنه

» منظمة التحرير الفلسطينية«فقد قال أمين سر فصائل . إنما تجاوزه إلى بعض القادة الفلسطينيين
وأضاف . »السالح في المخيمات هو ضمانة حق العودة«في لبنان سلطان أبو العينين، إن » حركة فتح«و
. »تحدث عن قضية السالح الفلسطيني اآلن، في ظل ما يطرحه نتنياهوليس هناك من عاقل يجرؤ أو ي«

أي جهة، مهما كان شأنها وانتماؤها وأبجديتها وأيديولوجيتها السياسية، أن تطالب الفلسطينيين «وحذر 
وتبرز . »بنزع السالح في هذا الوقت بالذات، ألن ذلك يعني مباشرة القبول بتوطين الفلسطينيين في لبنان

ترعى «فلبنان هو الدولة الوحيدة التي . التي تسبب بها خطاب نتنياهو» األضرار«لتصريحات هذه ا
وهو أيضا الدولة الوحيدة التي . سالحا فلسطينيا دون سائر الدول التي تستضيف الفلسطينيين» رغما عنها

. ات األمنيةتشكل تعددية طوائفها قنابل موقوتة وحاضرة لالنفجار، سواء عبر األزمات أو االضطراب
من نسبة % 10ويشكل الالجئون الفلسطينيون في لبنان . وبالتالي فإن التوطين هو إحدى هذه األزمات

وهم يتوزعون على عدد من . من مجموع سكان لبنان% 10,5الالجئين الفلسطينيين، وما نسبته 
س وبرج البراجنة وعين المخيمات، أهمها المية مية والبص وبرج الشمالي والرشيدية وشاتيال ومار إليا

 في المائة من إجمالي 55.4وتستأثر مخيمات الفلسطينيين في لبنان بـ . الحلوة ونهر البارد والبداوي
إال أن .  ألفا وفق السجالت الرسمية لألونروا430العدد العام لالجئين الفلسطينيين الذين يقدرون بنحو 
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 ألف، 200لحقيقي للفلسطينيين في لبنان ال يتجاوز العدد ا«الكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر يعتبر أن 
وذلك بعدما تم تجنيس مائة ألف فلسطيني غالبيتهم من المسيحيين وشيعة القرى السبع الذين كانوا 

وهناك . ، عندما صدر مرسوم التجنيس1994 وعام 1948مسجلين في سجالت األونروا، بين عام 
ويقول أبو فخر إن نحو مائة . لذين تجنسوا على امتداد األعوامأيضا الالجئون الفلسطينيون من األثرياء ا

بسبب الحروب المتواصلة وأوضاعهم المعيشية « وال يزالون، 1975ألف فلسطيني هاجر منذ عام 
أما الجيل . جيل الستينات والسبعينات من الفلسطينيين كان مسكونا بحلم العودة«ويضيف . »المذرية

لذا نرى أن نسبة األمية مرتفعة بينهم بسبب اليأس .  الشباب ظروفا بائسةيعيش. الحالي فال حلم لديه
ويورد . »ويتمنى التوطين إذا كان األمر يعطيه بعض الحقوق. الفلسطيني ال يحلم إال بالهجرة. والتهميش

 يلي أستاذ العلوم االجتماعية الدكتور سعود المولى في دراسة له حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ما
فال . ليس من العيب أن نعترف بأن لبنان ال يتحمل نتائج أي تسوية مفروضة خصوصا لجهة التوطين«

جغرافيته وال ديموغرافيته وال اقتصاده وال سياسته قادرة على الصمود في وجه أي مشروع للتوطين، 
القول إن لبنان . قيتةوهذا الخطر حقيقي وليس وهما أو عنصرية م. مما قد يؤدي إلى تفجيره أو انفجاره

غرور (وال عنصريا ) ألنهم من أهل السنة(ال يتحمل توطين الالجئين الفلسطينيين ليس موقفا طائفيا 
، بقدر ما هو حقيقة واقعية ال يقلل من واقعيتها وجود طائفيين أو عنصريين في )لبناني بإزاء العرب

ين لدى لبنان، هشام دبسي، يطرح المستشار اإلعالمي في سفارة فلسط. »صف من يرفض التوطين
مسألة حق العودة بالنسبة إلى الفلسطينيين في لبنان تنطوي على أكثر «المسألة من زاوية أشمل، فيقول 

هناك بعد آخر يختزن تاريخ التجربة الفلسطينية في . من البعد المتعارف عليه، أي العودة إلى الوطن
فال تحديد آللية التعامل مع واقع . على كل االحتماالتويمكن القول إن رفض التوطين مفتوح . لبنان

وهذه اإلشكالية تضع الملف الفلسطيني في حيز التجاذب . الفلسطينيين في لبنان أو لوسيلة منع التوطين
وأحيانا بطردهم ألن . ولطالما سمعنا بعض السياسيين يطالب بخروج الفلسطينيين من لبنان. والمزايدات

بهذا المعنى نشأت حساسية فلسطينية مواجهة للحساسية اللبنانية تجاه .  بمصيرهمال عالقة للبنانيين
 .»الوجود الفلسطيني

ربما أصبح ملحا بلورة حيثية أكثر إيجابية تنسجم مع موقف رفض التوطين ومع النضال من «ويضيف 
 .»أجل حق العودة بالوسائل الديمقراطية إلى أن تتم تسوية المسألة

المطلوب من الدولة اللبنانية التأكيد على «باني آلية مواجهة األمر بموضوعية، فيقول ويوضح الوزير ق
، لكن 194رفض التوطين والعمل مع الجانب العربي ومع دول القرار في العالم، من أجل تنفيذ القرار 

 .»مع األخذ في االعتبار أن صوت الحق وحده ال يكفي إذا لم يقترن بالقوة
قوة متعددة، وتتضمن القوة السياسية التي تتبلور بالتضامن العربي والموقف الموحد أوجه ال«ويقول إن 

من أجل الضغط على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لردع إسرائيل وإلزامها تنفيذ قرارات الشرعية 
ينا عند وتتضمن أيضا القوة العسكرية في كنف الدولة اللبنانية وليس خارجها التي تشكل مع. الدولية

لكن يجب أن تكون قوته . إال أنه ليس مطلوبا من لبنان مهاجمة إسرائيل. الضرورة لحماية هذا الحق
وهذا ما يتطلب التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز الوفاق والحد . العسكرية شوكة رادعة عند اللزوم

، يجب التعامل مع الفلسطينيين ومن جانب آخر. من االنقسام السياسي والطائفي ومواجهة التفسخ المذهبي
بأسلوب يضمن حمايتهم وتعزيز صمودهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في كنف الدولة ووفق 

النائب سليم سلهب ما هو أبعد من خطر توطين » التغيير واإلصالح«ويطرح عضو تكتل . »قوانينها
اهو عن دولة يهودية، فهذا يعني أنه سيقوم عندما يتكلم نتني«الفلسطينيين الموجودين في لبنان، فيقول 

وليس مستبعدا أن يتم الترحيل عبر الحدود . بترحيل قسري للفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل
إال أن المواجهة الفعلية ال يمكن أن . الشمالية، أي إلى لبنان وأن يرغمونا على مواجهة األمر الواقع

ونحن كلبنانيين . ألن قضية فلسطين هي مسؤولية عربية مشتركةتؤدي وظيفتها إال بموقف عربي موحد، 
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يجب أن تقام . رفض التوطين الذي تنص عليه مقدمة الدستور ال يكفي. ال نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا
 .»خطوط عربية ودولية لشرح وجهة نظرنا في هذه القضية

اللبناني حيال رفض التوطين وإذ يشدد دبسي على أن الموقف الفلسطيني ال يختلف عن الموقف 
 60علينا أن ال ننسى تجربة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ «واإلصرار على حق العودة، يقول 

فاإليجابيات والسلبيات ال تختصر بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، خصوصا أن السلوكيات . عاما
ويشير إلى أنه . »سبة ال يستهان بها من اللبنانيينتجاه الحقوق اإلنسانية كانت عنصرية وجائرة من قبل ن

لم يعد ممكنا التساهل في معالجة ملف التوطين نظرا إلى حساسية المرحلة، مع األخذ في االعتبار أن «
على الجهات الفلسطينية احترام المصلحة اللبنانية وخصوصيتها واإلجماع الوطني اللبناني على رفض 

 .»دم الذهاب إلى تعارض بين المصلحة اللبنانية والمصلحة الفلسطينيةوبالتالي علينا ع. التوطين
القراءة األميركية واألوروبية للخطاب تكتفي بثالث كلمات في «أما عن خطاب نتنياهو فيقول دبسي 

أوباما ال يزال يطالب ) الرئيس األميركي باراك(في المقابل . أعترف بحل الدولتين: جملة مفيدة هي
إال أن القراءة الفلسطينية تبين أن نتنياهو فرغ الخطاب من اعترافه بالدولة .  االستيطاننتنياهو بوقف

وهي القدس والحدود . الفلسطينية عندما نسف المقومات األساسية التي تقوم عليها هذه الدولة
ر لذلك ال يمكن االعتبار أن خطابه يؤسس للحل الحقيقي من وجهة نظ. والمستوطنات وقضية الالجئين

هذا ما عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية برفضها الموقف اإلسرائيلي األحادي «ويضيف أن . »فلسطينية
الذي يجعل المسألة الفلسطينية في الموقع الثالث من أولويات الحكومة اإلسرائيلية بعد التطبيع والخطر 

لحكومة الحالية، فهو، ومن وبما أن نتنياهو يعبر عن أقصى اليمين اإلسرائيلي المتطرف في ا. اإليراني
لكن . خالل هذا الطرح، يرمي كرة شروطه بعيدا ليتفادى الصدام مع اإلدارة األميركية ويكسب الوقت
إال أن . مواجهة هذا الخطاب تتطلب، وبسرعة، توحيد الموقف الفلسطيني، ألن االنقسام الحالي يضعفنا

وبالتالي من المنتظر أن يشهد شهر يوليو . ماسالجهود متواصلة إلنهائه والمعالجة مستمرة مع حركة ح
 .»المقبل مصالحة تنهي هذا االنقسام) تموز(

وإزاء هذا الواقع الجديد لم . النصوص ال تكفي لمواجهة األمر في لبنان«من جهته، يشير سلهب إلى أن 
ن قياسا إلى لبنان ال يتحمل المزيد من السكا. يعد التوطين فزاعة لالستخدام، بل خطرا ديموغرافيا

هذا . آلية معالجة الوجود الفلسطيني في لبنان ال تكون بإرسالهم إلى الفراغ«ويستدرك فيقول . »مساحته
لذا . هم إخوة لنا ولكن من دون توطين. الفلسطينيون ليسوا أعداءنا. الطرح يؤدي إلى مشكلة أخرى

ية والعربية الفاعلة لتوفير مناعة المطلوب البحث عن آلية لمعالجة الموضوع من خالل الخطوط اللبنان
والحد األدنى يبدأ بعدم السماح إلسرائيل . بمواجهة رفض إسرائيل منح فلسطينيي الشتات حق العودة

 .»بترحيل فلسطينيي الداخل إلى البالد العربية والضغط إلبقائهم حيث هم
. ؤسسات غير الرسمية العالميةالمرحلة الثانية التي يجب المبادرة إلى تنفيذها تقضي بالتوجه إلى الم

نحتاج من هذه المؤسسات إلى دراسات لواقع الدول القادرة على استيعاب الالجئين «ويوضح سلهب 
كما تتم دراسة أوضاع الفلسطينيين الذين تأقلموا في لبنان لمساعدتهم . الفلسطينيين، السيما الشباب منهم

وكيفما دارت . ماعية التي تسمح لهم بحياة كريمةفي الحصول على الحد األدنى من التقديمات االجت
أهم هذه الوسائل تبقى «ويرى أن . »األحوال يجب تشخيص المشكلة وتحليل وسائل الحل الممكنة

وإذا استطعنا كلبنانيين وكعرب أن نتوحد ونضافر . الدبلوماسية، ألن الوسائل العسكرية ال تحل المشكلة
 .»م اإلسرائيلي، وإال فإن مشاريع إسرائيل ستزدهر بفعل خالفاتناجهودنا فسننجح في مواجهتنا اإلجرا

طرح «إنما خطوة متقدمة، فيقول » فزاعة«وال يجد صقر أبو فخر في الوصول إلى مرحلة التوطين 
وعندما يبدأ فعال البحث في التوطين . قضية التوطين هو جزء من الحل الشامل للقضية الفلسطينية

أما ما يتم تداوله في لبنان فهو فزاعات . كون قد وصلنا إلى دولة فلسطينيةوالتجنيس وما إلى ذلك ن
وإذا سلمنا .  عاما والدولة الفلسطينية ال تزال بعيدة المدى60الفلسطينيون مقيمون في لبنان منذ . وتهويل



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1468:         العدد       19/6/2009الجمعة  :التاريخ

ألسباب المشكلة موجودة فقط في لبنان و. أن الحل يلوح في األفق فال مشكلة للتوطين في األردن وسورية
لذا يبقى الحل الوحيد المطروح لالجئين الفلسطينيين في لبنان هو . تتعلق بخشية من التوازنات الطائفية

 .»فتح باب الهجرة
حل مشكلة الالجئين موجود لدى كندا، وهي رئيسة اللجنة الدولية المتعددة األطراف «ويشير إلى أن 

ين الفلسطينيين وأعدت مشروعا جاهزا لهم يقضي الخاصة بالالجئين، فقد درست اللجنة أوضاع الالجئ
 ألفا، على أن تستوعب الدول 50وأن تستوعب استراليا .  ألف فلسطيني75 إلى 50بأن تستوعب من 

ويعتبر أبو . »االسكندنافية عدة آالف، حيث يوجد عدد كبير من أهلهم وأقاربهم بفعل الهجرات السابقة
فالدولة اليهودية التي .  على ترحيل الفلسطينيين في الداخلالخوف جدي من إقدام إسرائيل«فخر أن 

وهي ستتحين الفرص الختالق األسباب التي . تطالب بها الحكومة اإلسرائيلية لن تتحمل األقلية الفلسطينية
ذلك أن الترحيل مسألة جدية ال تتوفر ظروفها في المرحلة . قد تؤدي إلى تهجيرهم إلى سورية ولبنان

 .»الراهنة
المطلوب . ال يكفي البحث في حق العودة«ذا عن العسكريتاريا ودورها في حق العودة؟ يقول أبو فخر ما

. مكمن المشكلة في فلسطين حيث ال مشروع لتحرير وطني. مشروع يؤدي إلى تطبيق هذا الحق
فالمشروع اإلسالمي يدمر الوضع، والعمليات العسكرية لحركة حماس لم تنفع، فقد بقيت عمليات 

ستعراضية وتسببت بخسائر سياسية واجتماعية كبيرة، وذلك في غياب حركة فلسطينية فاعلة بعد وفاة ا
لكن ذلك ال يعني التخلي عن خيار السالح، حتى لو لم يستخدم . الرئيس عرفات وشيخوخة حركة فتح

سية جزءا يجب إعداد خطة وطنية فلسطينية تكون الدبلوما. السالح إال في اللحظة التي تستوجب ذلك
 .»منها

السوريون يعرفون أن ال نتيجة لهذه «ويقول . ويستبعد أبو فخر أي نتيجة لتفاوض سورية مع إسرائيل
إسرائيل لن تعيد . فهم يديرون عالقات عامة تخدمهم في إيصال الرسائل وتخفيف التوتر. المفاوضات
 سيما أن النظام السوري والنظام السوري ال يستطيع توقيع صلح من دون الجوالن، ال. الجوالن

متهم بإضاعة الجوالن والعامل الطائفي يحول دون قبولهم بأي تسوية ال تعيده إلى سورية، كما ) العلوي(
وهو أيضا ال يشعر بأي تهديد من سورية أو من . أن االحتالل اإلسرائيلي ال يهدد بنية الدولة السورية

 .»يشكل خطرا يخيفهحزب اهللا الذي يسبب له مشكلة أمنية ولكنه ال 
هذه المعطيات ال تنفي أن إسرائيل خائفة، وإال ما معنى بناء جدار الفصل؟ هي «إال أنه يستدرك قائال 

تخاف تدهور وضع حليفها األميركي بسبب أزمة اقتصادية كبرى ربما، أو بروز أقطاب دولية أخرى 
وهذا خوف جدي وليس . إليرانيكما تخاف المشروع النووي ا. تصادر دور القطب األميركي األوحد

أما الخوف األكبر فمصدره الفلسطينيون وتزايدهم الديموغرافي وصراعهم العسكري المفتوح . تهويال
وسوف يكبر خطر هذا الصراع المفتوح إذا توحدت القوى . الذي ينكد الحياة اليومية لإلسرائيليين

 .»الفلسطينية
. ي لبنان يضر وال ينفع، سواء داخل المخيمات أو خارجهاويشير أبو فخر إلى أن السالح الفلسطيني ف

حاليا ال يحمي الفلسطينيين في لبنان إال االتفاقات مع الدولة اللبنانية . انتهى عصر الكفاح المسلح«ويقول 
. فالدولة اللبنانية لم تقدم أي رعاية إلى الفلسطينيين. وتصحيح العالقات والقوانين المجحفة العنصرية

 .»دور البوليساكتفت ب
  19/6/2009الشرق األوسط، 
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   إرادات بين أوباما ونتانياهومعركة .46
  باتريك سيل

اختار باراك أوباما تمضية نهاره في لعب الغولف عوضاً عن االستماع إلى خطاب بنيامين نتانياهو الذي 
قة بين رئيس وما من دليل أفضل من ذلك يبين طبيعة العال). يونيو( حزيران 14طال انتظاره في 

  .الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األميركي
فنظرتاهما إلى السالم في الشرق . وهذا واضح للغاية بالنسبة إلى الجميع. فهما حالياً خصمان لدودان

لكن، فيما يبدو نتانياهو قلقاً وفي موقع دفاعي، يبدو أوباما مرتاحاً، . األوسط متناقضتان إلى أبعد الحدود
  .فنحن نشهد على األيام األولى من معركة اإلرادات. علم أن الوقت يجري لمصلحتهال سيما أنه ي

نتانياهو سيتشبث بموقه وسيبذل قصارى جهده ليحشد حلفاءه . إال أن هذه المعركة غير متساوية
في » إسرائيل الكبرى«كما سيلجأ المستوطنون المتشددون والمدافعون عن . األميركيين ضد أوباما

معاد «لى تشويه سمعة الرئيس األميركي عبر تصويره في الملصقات اإلعالنية على أنه إسرائيل، إ
لكن وفقاً لميزان القوى، سيكون نتانياهو مجبراً في نهاية المطاف إما على . »للسامية وكاره لليهود

  .الرضوخ إلى إرادة الرئيس األميركي وإال الرحيل عن منصبه
ر أن خطط أوباما، القائمة على ممارسة المزيد من الضغوط تدريجاً، والواقع ان البعض في واشنطن يعتب

إن لم تكن تهدف الى اإلطاحة بنتانياهو، فهي إلجباره على التخلي عن اليمين المتطرف وعلى إشراك 
وفي هذه الحال، يصبح االئتالف الجديد . برئاسة تسيبي ليفني في ائتالفه) كاديما(حزب الوسط اليميني 

قبول بحل الدولتين، أي فعلياً بالسالم الشامل العربي اإلسرائيلي، وهو حّل كان أوباما قد تعهد مستعداً لل
  .تطبيقه

في الخطاب الذي ألقاه يوم األحد الماضي، أرغم نتانياهو نفسه لمرة واحدة على التلفظ بعبارة ال يحبذها 
غير أن أوباما . جردة من أي معنى، إال أنها ترافقت بعدد من القيود جعلتها م»دولة فلسطينية«وهي 

مشيراً إلى أنه لم يعد بالمقدور تفادي اإلقدام على خطوات جريئة في » هذه الخطوة إلى األمام«رحب بـ 
  .هذا االتجاه

نتانياهو اليوم في وضع حرج وخطير، فنادراً ما بلغت عالقة إسرائيل بواشنطن في العقود األخيرة هذا 
عر إسرائيل يوماً منذ مطلع الستينات، أي منذ أن كان الرئيس جون كيندي في ولم تش. الحد من التوتر

البيت األبيض، بقلق مماثل حيال عالقتها بالقوة العظمى وحليفتها ،ال سيما أنها حيوية جداً بالنسبة الى 
  .مصالحها ووجودها

 أكثر من سبعة فقد فرض. وعلى غرار أي مفاوض في موقع ضعف، بدأ نتانياهو بطرح أفكار متطرفة
أما شروطه . شروط ليقبل بها الفلسطينيون وأوباما قبل أن يفكّر حتى في التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية

  :فهي التالية
 من دون جيش، ال تتحكم بفضائها، -يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولةً منزوعة السالح • 

ي مع أي كان على أن يتم فرض مراقبة عليها بهدف تجنّب وال تتمتع بالقدرة على عقد أي حلف عسكر
بمعنى آخر، وحدها إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها ويجب أن يبقى . تهريب األسلحة

  .الفلسطينيون تحت رحمتها
ويفرض ذلك . »بشكل علني وواضح بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي«يجب أن يعترف الفلسطينيون • 

لمواطنين العرب الموجودين في إسرائيل ويمنع الالجئين الفلسطينيين الذين تم إخراجهم من تمييزاً ضد ا
  . من إقامة أي دعوى شرعية ضد إسرائيل1948 و1947فلسطين بين عامي 

غير أن نتانياهو لم يأت على ذكر مكان . »بحدود قابلة للدفاع عنها«ينبغي على إسرائيل أن تحظى * 
  .يمهاالحدود التي يجب ترس

  .فال يسع أي فلسطيني أو أي مسلم أن يقبل بذلك. »عاصمة إسرائيل الموحدة«يجب أن تبقى القدس • 
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» حق العودة«فيرفض نتانياهو كلياً . »سيتم حّل مشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل• «
أرض «سطينيون ضد ما يسميه للفلسطينيين حتى لو بأعداد قليلة كما أنه ال يعترف بأي دعوى يقيمها الفل

  .حتى أنه لم يذكر كلمة تعويض» الشعب اليهودي
لم يعبر نتانياهو في ما يتعلق بمسألة المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية، عن نيته • 

ي أن ال نرغب ف«: فقد أعلن. في تجميدها كما أنه لم يعد بتفكيك نقاط االستيطان التي تتزايد بشكل كبير
ثمة «، مضيفاً أن »نبني أي مستوطنات جديدة أو حيازة أراض جديدة من أجل المستوطنات الموجودة

وقد تم تفسير هذا القول على أنه رغبة منه في استكمال . »حاجة لمساعدة السكان على عيش حياة عادية
وهو مفهوم رفضه » يعيالنمو الطب«عملية البناء ضمن حدود المستوطنات وفي إطار ما ُأطلق عليه اسم 
  .كل من باراك أوباما ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون

بمعنى آخر هو يدعو إلى . »تقاطع السلطة الفلسطينية حركة حماس«أما شرط نتانياهو األخير فهو أن • 
  .صراع فلسطيني داخلي جديد

لكن . نتانياهو بمثابة نعي لعملية السالموال عجب أن يعتبر الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام خطاب 
فيجب أن يتذكروا أن هذه هي بداية ما يعد بأن يكون معركة طويلة بين . يترتب عليهم أال يفقدوا األمل

  . رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األميركي
ه من دون اللجوء ويمكن ألوباما أن يتصرف بطريقة قد تجبر نتانياهو على إعادة التفكير مجدداً في أقوال

فقد تتوتر . إلى عقوبات فعلية، على غرار تقليص المساعدة المالية أو التأخر في تسليم المعدات العسكرية
  .بين البلدين وقد يشوبها الفتور» العالقة الحميمة«

وقد تُعامل . كما توشك إسرائيل أن تخسر الدعم األميركي الفوري في مجلس األمن في األمم المتحدة
وقد ال تحظى بفرصة استشارتها أوالً في بعض . أنها حليف أميركي عادي في الشرق األوسطعلى 

فلم يتم إطالع إسرائيل على مضمون الخطاب الذي ألقاه أوباما في . المواضيع وهذا ما حصل حالياً
  والقاضي1975القاهرة وهو أول خرق للتعهد الذي قدمه وزير الخارجية األميركي هنري كسنجر عام 

  .باستشارة إسرائيل قبل أن تقدم الواليات المتحدة على أي خطوة نحو السالم
فيقال إن الواليات المتحدة تعمل على . لكن سيتم اللجوء في عدد من المواقع إلى سياسة الجزرة والعصا

هي إرساء رزمة أمنية بهدف إقناع إسرائيل بأن قيام الدولة الفلسطينية والتوصل إلى سالم مع جيرانها 
ومن المتوقع أن تتضمن الرزمة ضمانات أميركية رسمية . الضمانات الوحيدة والفضلى لمستقبل إسرائيل

ألمن إسرائيل ووعوداً بتقديم دعم مالي وعسكري فضالً عن إرسال قوة دولية لمراقبة حدود إسرائيل 
  .وتدريب قوات األمن الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل

ولن يكون . إلقناع الرأي العام في إسرائيل بأن الوقت قد حان لتغيير مسار األموروسيتم القيام بما يلزم 
األول هو . من السهل بالنسبة إلى اإلسرائيليين تقبل فكرة أن زعماءهم السابقين قد ارتكبوا خطأين فادحين

ال يزال  و1967االستيالء على األراضي في المناطق التي احتلتها اسرائيل، علماً أن ذلك بدأ عام 
والثاني هو العقيدة القائلة إن أمن إسرائيل ال يكمن في إحالل السالم مع جيرانها بل . مستمراً لغاية اليوم

هذه المواقف االسرائيلية لم تعد مقبولة ألسباب متعددة، منها . في السيطرة عسكرياً على المنطقة بأكملها
، وبروز إيران »حماس«وحركة » ب اهللاحز«بروز فاعلين عسكريين خارج إطار الدولة على غرار 

ولهذا تتم دعوة . كقوة إقليمية ومخاطر االنتشار النووي والتغيرات األخرى في بيئة إسرائيل االستراتيجية
  .الجيل الحالي من اإلسرائيليين إلى تصحيح هذه المواقف

  . اهذه هي فحوى رسالة أوباما وهذه هي المشكلة التي يتوجب على نتانياهو مواجهته
  كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق االوسط* 

  19/6/2009الحياة، 
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  "إسرائيل" ال يريدون دولة بل القضاء على الفلسطينيون .47
  يسرائيل هارئيل

يتضح من الرفض الفلسطيني للثناء على بنيامين نتنياهو حتى بعد ان اعترف بحقهم في دولة ــ هـذا                  
ــ أن هدفهم االعلى لم يكن أبداــ ويبدو انه         " الليكود"برئيس  االعتراف التاريخي عندما يتعلق االمر      

  .لم يكن ابداــ الحصول على دولة فلسطينية الى جانب دول اليهود
لذلك . صحيح أنهم يريدون دولة للفلسطينيين، ولكنهم يريدون اكثر من ذلك؛ أن ال تكون هنا دولة لليهود               

ولـم  (ول مرة، واصلوا رفضهم لمثل هذه االقتراحـات         ، حيث طرح اقتراح التقسيم ال     1937فمنذ العام   
دولتـان  : عندما طرحها البريطانيون واليهود واالمم المتحدة واالميركيـون       ) يطرحوا ابدا حال خاصا بهم    

وبما ان في اسرائيل والعالم تأييدا للدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل كان بامكان الفلسطينيين              . للشعبين
داع انصارهم بصدد نواياهم الحقيقية ان يطرحوا انفسهم على العـالم بـدعم وسـائل               الذين نجحوا في خ   

االعالم االسرائيلية واالجنبية المهمة على انهم دعاة سالم وتشويه صورة اسرائيل ايضا في الوقت الذي               
  .كانوا فيه ينفذون عمليات انتحارية دموية

اة الكبيرين، سقط على الفلسطينيين كالرعد فـي يـوم          اعتراف بنيامين نتنياهو، الذي تسبب بااللم والمعان      
انهم ان كانوا صادقين في موافقتهم على صيغة        . هم سيضطرون من االن كشف نواياهم الحقيقية      . صاف

االن ــ فان المنطق    " الليكود"الدولتين لشعبين وان دولتهم ستكون دولة الشعب الفلسطيني ــ بموافقة           
  . باالعتراف بالدولة الثانية االسرائيلية كدولة للشعب اليهودياالساسي لهذه الصيغة سيلزمهم

بعد خطاب نتنياهو بدقائق معدودات صعد الناطقون بلسان االمة العربية ومن خالل دوافـع جامحـة ال                 
في ام الفحم ورام اهللا ودمـشق والقـاهرة         . يمكن السيطرة عليها وأماطوا اللثام عن وجه نواياهم الحقيقية        

رغم حقيقـة ان رئـيس      .  مطلب نتنياهو ان يعترفوا باسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي         رفضوا بعداء 
ــ بـاعتراف   (!!) الوزراء لم يشترط اعترافه بالدولة الفلسطينية ــ االعتراف اعطي من دون مقابل             

 العرب المشابه السرائيل كدولة للشعب اليهودي، سارع الرئيس المصري االبرز والمركزي بين سياسيي            
الشعب العربي للتصريح عالنية بان احدا في مصر او في اي مكان آخر لن يعترف باسـرائيل كدولـة                   

  .هذا االعتراف وهذا ثمنه. للشعب اليهودي
اعتـراف نتنيـاهو بالدولـة      : لو رغب الفلسطينيون في دولة لتصرفوا وفقا لهذا السيناريو الناجع جـدا           

ت، كان عليهم ان يقولوا ذلك النهـم يعرفـون ان الواليـات             الفلسطينية ال يكفي اال انه اساس للمفاوضا      
المتحدة واوروبا وانصارها في اسرائيل طبعا سيمارسون ضغطا هائال على حكومة اسرائيل التي ستقدم              
التنازالت في كل المجاالت تقريبا في اخر المطاف، بما في ذلك التنازل عن مطلب العـرب االعتـراف                  

ذلك ان يهودا غير قالئل ايضا ومؤسسات ذات تـأثير يؤيـدون            . اليهوديباسرائيل كبيت قومي للشعب     
فالمركز االسرائيلي للديمقراطية مثال الذي فاز في هذا العام بجـائزة اسـرائيل          . رفضهم في هذه المسألة   

يرفض بشدة تضمين هذا البند ــ اي ان تكون اسرائيل البيت القومي للشعب اليهودي ــ في اقتـراح                  
  .ي طرحه والذي حصل على جائزة اسرائيل مقابلهالدستور الذ

ولكن ايضا عندما يطرح سيف حاد على رقاب اليهود فهناك البعض منهم الذين ال يصابون باليأس مـن                  
هم ايضا سارعوا التهام اليهود بالرفض العربي في هذه المرة ايضا           . الوهم، ويواصلون التمسك بمواقفهم   

ؤالء اليهود بكل االجيال ــ لذلك اسـتطال عهـد الـشتات وحبـال              وكعادة ه . بمصافحة اليد الممدودة  
  .الخالص كانت قاسية ــ تسقط التهمة دائما على اكتاف ابناء شعبهم

  "هآرتس"
 19/6/2009األيام، فلسطين، 
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  كارتر سيدعو أوباما إلى شطب حماس من قائمة منظمات اإلرهاب .48
  آفي يسسخروف

وأمس التقى رئيس   . متحدة وتوثيق التعاون مع ادارة اوباما الجديدة      تحاول حماس االقتراب من الواليات ال     
وعقد . وزراء حماس في غزة اسماعيل هنية مع الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر الذي زار القطاع              

مستشار هنية، احمـد    . الرجالن مؤتمرا صحفيا فيما كان يرفرف خلفهما علم الواليات المتحدة وفلسطين          
كل امر يؤدي   . "ديث مع هآرتس إن حكومة حماس مستعدة للعمل مع االدارة االمريكية          يوسف قال في ح   

سـنعمل مـع االدارة االمريكيـة       . الى االستقرار في المنطقة واقامة دولة فلسطينية، نحن مستعدون لـه          
  ".سطينيةفهذه ادارة جدية اكثر من السابقة، واقعية اكثر، وتبدي حساسية اكبر نحو المعاناة الفل. بإيجابية

. ، وعاصمتها القدس  1967وقال هنية إنه يؤيد أي خطة تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية سيادية في حدود               
وشدد على ان حكومته تعمل على الحفاظ على وقف النار بالتوازي مع فتح معابر البضائع الى القطـاع                  

وردا على  .  موقف الحركة  وشدد مستشاره احمد يوسف على ان هذا ليس تغييرا في         . حفاظا على الهدوء  
ال مانع من إقامة دولة فلسطينية      . نحن نؤيد هذه الفكرة منذ زمن بعيد كحل دائم        : "قال" هآرتس"سؤال من   
 كحـق عـودة الالجئـين الـى         48 ولكن ال يعني هذا أننا نتخلى عن حقوقنا في حدود            1967في حدود   
  ".ديارهم

الجديدة ان تشطب حماس من قائمة االرهاب وقال انـه          وقال كارتر في زيارته الى غزة إن على االدارة          
واضاف أن على اسرائيل ان تكف عـن التعـاون مـع            . سيتحدث مع الرئيس االمريكي اوباما عن ذلك      

  .وان على اسرائيل ان ترفع الحصار عن غزة" حيوانات"الفلسطينيين وكأنهم 
 "هآرتس"

 19/6/2009السبيل، األردن، 
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