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  32  :كاريكاتير
***  

  
  الليكود العالمي يعترض على الدولة الفلسطينية التي عرضها نتنياهو .1

ينية حسبما جاء في خطاب رئيس الوزراء أعرب الليكود العالمي عن معارضته لقيام دولة فلسط
وقال رئيس الليكود العالمي وعضو الكنيست، داني دنون، في اجتماع عقد . ي بنيامين نتنياهوسرائيلاإل

لن تقوم دولة فلسطينية خالل حقبة الليكود، إن الحديث يدور عن فكرة خطيرة يحظر : اليوم في الكنيست
وأيد موقف دنون أغلبية المشاركين، وصوت إلى جانب . أن تطبق، فهي تتعارض مع دستور الحزب

وعقد االجتماع بمشاركة ممثلين عن الليكود العالمي من فرنسا . تصريحه أغلبية الحاضرين برفع اليد
  .والواليات المتحدة، وجنوب أفريقيا، ودول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا

  20/6/2009الدستور، 
  

  لمقاومة حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطينيبحر يؤكد استمرار ا .2
 أحمد بحر، أمس، على استمرار المقاومة حتى .أكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د :خان يونس

وقال خالل زيارة لعائلة محمد الضيف القائد  .تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المسلوبة
إن المقاومة الفلسطينية ستبقى ثابتة : "ي محافظة خان يونسالعام لكتائب القسام، ضمن جولة ميدانية ف

على مبادئها، ولن تتخلى عن مطالبها باإلفراج عن األسرى ذوي األحكام العالية، ولن تتنازل عن 
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مرت ثالث سنوات من الحصار السياسي واالقتصادي، : "وأضاف بحر". شروطها في صفقة األسرى
  ".نا متمسك بدينه وثوابته ولن يحيد عن درب المقاومةواالغتياالت وهدم البيوت، لكن شعب

إن الذي ربط مصيره باالحتالل، يريد أن "وأشار إلى ممارسات األجهزة األمنية في الضفة الغربية، قائالً 
يثبت الطاعة والوالء لغير اهللا، وال يستحي أن يقول أمام المأل نحن نشكر السيد دايتون ونصر على 

وأوضح بحر أن تطبيق خارطة الطريق في شقها األمني يعني مالحقة المقاومة ". تطبيق خارطة الطريق
وحماية االحتالل، ما يعني عدم وجود نية لدى حركة فتح إلنهاء االنقسام وإتاحة الفرصة لنجاح الحوار، 

  .مشيراً إلى رفضها إطالق سراح كافة المعتقلين في سجون الضفة
  20/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "المعتقلين السياسيين"األسرى يحثُّون مصر على بذل جهد أكبر إلطالق سراح النواب  .3

 باعتبارها الراعي للحوار ،حثَّ نواب الحركة اإلسالمية األسرى مصر :وكاالت ال-القدس المحتلة 
 على اتخاذ خطوات فاعلة والضغط على رئيس السلطة المنتهية واليته ،وجهود المصالحة الفلسطينية

وقال النواب  .س إلطالق سراح األسرى السياسيين القابعين في سجون أجهزته األمنيةمحمود عبا
األسرى إن الجميع يدرك حساسية هذا الملف ومدى خطورة استمراره من غير حلٍّ على جهود الحوار، 
مؤكدين أن هناك العشرات من المختطفين الذين أمضوا في سجون عباس في الضفة الغربية أكثر من 

كما أكد النواب األسرى أن أي اتفاق قد يتم فرضه دون حلِّ هذا الملف؛ هو بمثابة إدارة لألزمة  .عام
القائمة وليس حال لها، مشبهين هذا الحال بحال من يطمئن لقنبلة موقوتة في جيبه يمكن أن تنفجر بما ال 

  .يحمد عقباه في أي لحظة
  20/6/2009صحيفة فلسطين، 

   
   تندد بدعوة الصليب األحمر السماح لشاليط باالتصال بعائلتهةالحكومة المقال .4

 نددت وزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة الجمعة بالدعوة التي وجهها الصليب األحمر :غزة
 . في غزة باالتصال المنتظم بعائلتهاألسيرالدولي لحركة حماس تطالبها بالسماح لغلعاد شاليط الجندي 

في الوقت الذي يطالب فيه الصليب األحمر الدولي بهذه المطالب يقف : رة في بيان صحفيوقالت الوزا
عاجزاً عن إعادة برنامج الزيارات ألسرى قطاع غزة الذين حرموا من زيارة عائالتهم بشكل متواصل 

كذلك لم يستطع : وأضافت .منذ أكثر من عامين ما اثر على أوضاعهم المعيشية والنفسية بشكل سلبي
 داخل السجون وادعى في ألبنائهمالصليب أن ينقل رسائل من أهالي األسرى الفلسطينيين من القطاع 

  . ضغط على االحتالل في هذا الجانبأيأكثر من مناسبة انه ال يستطيع أن يمارس 
 واحد لدى الفلسطينيين يإسرائيلواستنكرت الوزارة سعي المؤسسات الدولية لالطمئنان على أسير 

 ألف 11ن السماح بزيارته وإرسال الرسائل له في الوقت الذي ال يعنيهم السؤال عن أوضاع ويطالبو
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى وقف سياسة الكيل  .إسرائيلأسير فلسطيني لدى 

سين ي دون مقابل بتحسرائيلبمكيالين، مطالبة حركة حماس بعدم تلبيه أي مطالب تخص الجندي اإل
  .شروط حياة األسرى الفلسطينيين

  20/6/2009القدس العربي، 
  

  كفى تنديداً وانطلقوا إلنقاذ غزة: الخضري .5
،  جدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري مطالبته للمجتمع الدولي:غزة

ى االحتالل  بالضغط عل،خاصة مع التحركات والزيارات لمسؤولين دوليين مؤخراً لقطاع غزة
وأكد الخضري انه بعد مرور عامين على تشديد الحصار  .ي بكافة الوسائل لفك حصار القطاعسرائيلاإل
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ي على القطاع وإغالق كافة المعابر التجارية ومنع دخول البضائع وتنقل السكان فإن موقف سرائيلاإل
قاذ مليون ونصف المليون العالم يجب أن يخرج عن نطاق التنديد واالستهجان والتحرك العملي إلن

وشدد الخضري على أن جميع الوفود والمسؤولين الذي زاروا غزة منذ الحصار  .شخص في القطاع
والعدوان واطلعوا على آثارهما على المواطنين، مدعوة لنقل هذه الرسالة والتحرك الجدي والفاعل إلنهاء 

  .هذه المأساة
 19/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  "أنابوليس"منذ أن % 43ستيطان بنسبة  عن تزايد االتكشفمنظمة التحرير  .6

كشفت منظمة التحرير :  عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت- رام اهللا، القدس المحتلة
يون والفلسطينيون التزاماتهم سرائيلية منذ أن جدد اإلسرائيلالفلسطينية أمس عن تزايد المستوطنات اإل

ية سرائيل، مشيرة إلى أن السلطات اإل27/1/2007 في "أنابوليس"ق في مؤتمر الواردة في خارطة الطري
ية منذ سرائيل وحدة سكنية في المستوطنات اإل9617وضعت في القدس الشرقية وحدها خططاً لحوالي 

وأشارت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في تقرير لها، إلى أن وزارة البناء واإلسكان ". أنابوليس"
 مستوطنة حضرية في الضفة 11 موقعاً في 73ية تُحدد حالياً مشاريع بناء فيما ال يقل عن ئيلسرااإل

% 43 وحدة سكنية استيطانية، بزيادة تبلغ نسبتها 4048يبلغ مجموعها ) بما فيها القدس الشرقية(الغربية 
  . وحدة672في  والتي بدأت الحكومة خاللها البناء "أنابوليس"ـ السابقة ل شهرا17ًعن فترة الـ 

  20/6/2009الوطن، السعودية، 
  

  "رؤية أوسع من موقف حماس"مشعل يقّدم في خطابه اليوم  .7
في دمشق إن رئيس المكتب السياسي " الحياة"قال قيادي في حركة حماس لـ:  إبراهيم حميدي-دمشق 

إزاء " وقف حماسرؤية فلسطينية أوسع من م"للحركة خالد مشعل سيلقي مساء اليوم خطاباً شامالً يعكس 
  . التطورات األخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية

وأوضح القيادي في حماس أن الرئيس األميركي باراك أوباما قدم رؤيته في خطاب ألقاه في القاهرة، كما 
الرؤية العربية، خصوصاً "ي بنيامين نتانياهو حدد موقف حكومته، غير أن سرائيلأن رئيس الوزراء اإل

ومشعل سيضع النقاط على الحروف ويقدم رؤية ... نية، ال تزال غائبة بسبب الوضع الفلسطينيالفلسطي
  ".فلسطينية أوسع من موقف حماس

تتناول خطاب أوباما، خصوصاً في ضوء االلتباس بوجود تفاؤل ما، وكأن "وأشار إلى أن هذه الرؤية 
يتناول موقف نتانياهو والمصالحة كما أن الخطاب س. العرب باتوا فقط منفعلين وليسوا فاعلين

  ".الفلسطينية
  20/6/2009الحياة، 

  
   بعائلتهباالتصالليط ا يطالب حماس بالسماح لشاألحمرالصليب  .8

ي سـرائيل  حركة حماس بالسماح للجندي اإل     األحمرطالبت اللجنة الدولية للصليب      : اشرف الهور  -غزة  
ة على عملية تبادل الرسائل بين الجندي وعائلته عبر          غلعاد شليط لديها منذ ثالث سنوات بالموافق       األسير

ـ              . طواقم اللجنة  ليط طالبـت   اوذكرت اللجنة على موقعها على االنترنت انها منذ قيام حمـاس بأسـر ش
قوبلـت  "بالسماح بنقل الرسائل، وانها قدمت للحركة في غزة عدة طلبات بذلك، لكنها قالت ان مطالبهـا                 

 فـي الـشرق     األحمرانروغو، رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب       وعبرت بياتريس ميجيف   ".بالرفض
الن تحظى االعتبارات السياسية في قضيته بأهمية اكبر مـن مجـرد             "أسفها عن   أفريقيا وشمال   األوسط

 بعد ثالث سنوات مـن      أسرته تسمح لمحتجز بأن يكون على اتصال مع         أن من شأنها    إنسانيةالقيام بلفتة   
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 إنسانيةضمان ظروف   "ليط المسؤولية الكاملة في     اميجيفانروغو النشطاء اآلسرين لش   وحملت   ".االنفصال
  ".وعيشة كريمة له

، لنقلهـا   طشـالي  غلعـاد    أسرة السابق جيمي كارتر حماس رسالة من        األمريكيورحبت بتسليم الرئيس    
، أسـرته ة مع    اتصاالت منتظمة وغير مشروط    إجراءهذه المبادرة ال يمكن ان تحل محل        "لنجلها، وقالت   
  ".اإلنسانيليط ان يتمتع به بموجب القانون الدولي اوهو ما يحق لش

  20/6/2009القدس العربي، 
  

  حماس تحضر قائمة أسرى جديدة للتبادل .9
االلكتروني صباح الجمعة   " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة موقع صحيفة      :زهير اندراوس  - الناصرة

 األسـرى  تقديم قائمة جديدة مـن       إمكانيةان حركة حماس تدرس     انه وفقا لتقديرات فلسطينية ومصرية، ف     
، إسرائيل القادمة سيتم تبادل قوائم بين حركة حماس و        األيامليط، وخالل   ا صفقة التبادل مع غلعاد ش     إلتمام

  . القادم ستكون بهذا الخصوصاألسبوعي باراك لمصر سرائيلوان زيارة وزير األمن اإل
ديه معلومات من مصادر عالية المستوى تفيد بأن الجانب المصري مـارس             ل أني  سرائيل الموقع اإل  وأكد

 القائمـة   أنليط، وان حماس ذكـرت      ا ملف ش  إلنهاءخالل الفترة الماضية ضغوطات على حركة حماس        
 إشـارة  لن تكون مقبولة لدى حكومة نتنياهو، فـي          أولمرتالتي سبق وتم رفضها من قبل حكومة أيهود         

 حركة حماس وتم تسليمها     وأعلنتهاماس بالنظر مجددا في القائمة التي سبق        واضحة من مصر لحركة ح    
  .أولمرت حكومة أثناء

ي، نقال عن المصادر عينها إنّه يعتقد تسليم حكومة نتنياهو قائمة جديـدة مـن               سرائيل الموقع اإل  وأضاف
تتنازل عـن اي اسـم       انها لن تقوم بتغيير القائمة ولن        أعلنت حركة حماس    أن، مع التأكيد على     األسماء

 إلنهاءمنها، مع ذلك فان الموقع وحسب ما تؤكد من معلومات لديها انه يجري داخل حركة حماس نقاش                  
 صفقة التبادل، خاصة    إتمامليط بأفضل الطرق وعدم تضييع الفرصة لتحقيق انجازات من خالل           املف ش 

 في منطقـة الـشرق      األمريكيئيس   تظهر بمظهر المعطل للجهود المبذولة من الر       أن الحركة ال تريد     أن
 انه تم عقد بعض اللقاءات بين قادة من حركة حماس مع شخصيات ومسؤولين دوليـين                خاصة،  األوسط

  .خالل الفترة السابقة
االلكترونـي،  " يديعوت أحرونوت "وبحسب بعض التقديرات الفلسطينية وكذلك المصرية، كما ذكر موقع          

 التقدم الحاصل مع الحركة على صعيد االنفتاح مع العالم والـذي   تضيع هذاأنفإن حركة حماس ال تريد    
  . القائمة الجديدةإعداد صفقة تبادل بعد إلى والتوصل طشالي ينعكس على قضية أنيمكن 

  20/6/2009القدس العربي، 
  

   الدولية "الرباعية"كارتر قدَّم لنا مبادرة تتجاوز شروط : حماس .10
فـي  قـال   فوزي برهوم المتحدث باسم حماس      ، أن   )وام(  وكالة نقالً عن ،  20/6/2009الخليج،  نشرت  

 أنه ليـست لـديها      ]الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر     [ حماس أكدت لكارتر   أنتصريحات له أمس    
مشكلة في التواصل مع الرئيس األمريكي باراك أوباما وإدارته الجديدة في ظل انفتـاح عـالمي علـى                  

صل على قاعدة دعم عدالة القضية الفلسطينية وصون واحترام الخيـار           الحركة ورغبة أمريكية في التوا    
 التي حملها كارتر أوضح     طاألسير شالي " يسرائيلاإل"وعن رسالة الجندي    . الديمقراطي للشعب الفلسطيني  

وحول ما ذكرتـه  .  حماس ستدرس هذه الرسالة من قبل الجهات المختصة وكيفية التعامل معها أنبرهوم  
العبرية بعددها أمس من أن حماس تدرس إمكانية تقديم قائمة جديـدة مـن              "  احرونوت يديعوت"صحيفة  

انه ال جديد في صفقة التبادل وان الكرة ما زالت في الملعـب             "األسرى إلتمام صفقة التبادل، قال برهوم       
  ". يسرائيلاإل
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، والقيادي  مشير المصري النائب عن حركة حماس     ، أن   غزة من   ،  20/6/2009العرب، قطر،   وأضافت  
كشف النقاب عن أن كارتر قدم مبادرةً مكتوبة لحركته تتجاوز شروط الرباعية الدولية وإجراء               بالحركة،

إن ورقة كارتر مطروحة    "وقال المصري لوسائل إعالم محلية أمس        .حوار مباشر مع اإلدارة األميركية    
تلبية ما جاء فيها لحقـوق الـشعب        "دى  ، مبيناً أن الموافقة عليها مرهونة بم      "على طاولة النقاش والبحث   

وشدد المصري على أن حركته لن تقبل بأي شكٍل من األشكال أي طرح ينتقص من                ".الفلسطيني وثوابته 
  .حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة

إلى ذلك، أوضحت مصادر في حماس أن مبادرة كارتر عبارة عن نصف صفحة مكتوبـة تقـوم علـى                   
إعـالن قبـول    : إعالن قبول الحركة مبادرة السالم العربية، والثاني هو       : ، األول هو  عنصرين رئيسيين 
  ".الدولتين لشعبين"، وهو حل "خريطة الطريق"الهدف النهائي لـ

وأشارت المصادر إلى أن كارتر أكد أن قبول حماس بهذين العنصرين سيشكل مفتاحاً للحوار مع اإلدارة                
أبلغ رئـيس الحكومـة     ) أي كارتر (والمالي عن الحركة، موضحةً أنه      األميركية ورفع الحصار السياسي     

الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية خالل لقائه قبل أيام أنه تحدث مع عدد من كبار المسؤولين فـي إدارة                   
 .الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن، وأنه أبلغهم أنه يعتزم إجراء اتصاالت مع الحركة في هذا الصدد

  
   بشأن إفشال الحوار الوطني  تواصالن تبادل االتهاماتسفتح وحما .11

 رئيس كتلة فتح البرلمانية في تصريحات صحافية فـي تعقيبـه            األحمدقال عزام   :  اشرف الهور  - غزة
 اإلرادةال تمتلـك  ) حماس (إنها" المعتقلين السياسيين إطالقعلى اتهام حماس لحركته بعدم تنفيذها التفاق    

  ".نقسام الواقع في الساحة الفلسطينية حالة االإلنهاءبعد 
 سراح عشرين معتقال من حماس، كمـا اتفـق          بإطالق في الضفة الغربية     األمن أجهزة قيام   األحمد وأكد

لى انه قـام بتـسليم قائمـة        إ وأشار.  في غزة والضفة   األربعاءخالل الجلسة التي عقدتها الحركتان ليل       
 عنهم، بتدخل من فتح لـدى الـرئيس محمـود           اإلفراججرى   أنالمعتقلين من حماس لقيادة حركته، بعد       

حتى لـو   " عنهم خالل يومين     اإلفراج قائمة ثانية من معتقلي حماس سيجرى        أنلى  إ األحمدعباس، ولفت   
 موقف فتح، والقاضي بأنه ال عالقـة        األحمدوجدد   ".تعنتت حماس ولم تطلق معتقلي فتح في قطاع غزة        

   .الضفةلها باالعتقاالت التي تجري في 
ـ  األحمدواتهم   ـ   " تضخيم" حماس ب  إنهـاء ذريعة لتعطيل الحوار وجهـود      "ملف االعتقاالت واستخدامه ك
  . حالة االنقسامإنهاء عربي من اجل أو ضغط مصري أين حركته تؤيد أ  وأكد".االنقسام
 جهـزة األ إن من معتقليها، وقالـت      أي سراح   بإطالقمن في الضفة     األ أجهزة حماس نفت قيام     أنيذكر  
  . فتح تتحمل مسؤولية تعطيل الحوارأن وأكدت تواصل حمالت االعتقاالت، األمنية

ـ              في " المراوغة"واتهم يحيى موسى القيادي في حركة حماس والعضو في المجلس التشريعي حركة فتح ب
  ". األبدإلى هذا الملف إنهاءال تريد " بأنها إياهاملف االعتقال السياسي، متهما 

 السابع من الشهر المقبل وهـو موعـد         إلىتسعى لكسب الوقت من اجل الوصول       ) فتح (وقال موسى ان  
 حماس على التوقيع على ذلك االتفاق دون حل         إرغام" موعد لتوقيع اتفاق المصالحة، لـ       بأنهترى مصر   

  ".قضية االعتقال السياسي
ي لحماس مـع المـصريين    انه بعد اتفاق خالد مشعل رئيس المكتب السياس       إلىشار القيادي في حماس     أو

على وضع آليات عملية لوقف االعتقال السياسي، قامت مصر بالطلب من حركتي فتح وحماس بتـشكيل                
 الملف، غير انه قال انه اتضح لحماس وبعد ذلك          إنهاءلجنة إلنهاء ملف االعتقال، واتفقت الحركتان على        

يـسه مـن خـالل االسـتمرار بتلـك          تراوغ وال تريد حل هذا الملف بل تعمل على تكر         " حركة فتح    أن
  ".االعتقاالت والجرائم

  20/6/2009القدس العربي، 
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   في رام اهللا لالتفاق على ترتيبات مؤتمر الحركةءالثالثايجتمع " ثوري فتح" .12

أن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية حمدان عاشور دعا " الحياة"علمت : رام اهللا، القاهرة
 عاماً 15ثاء المقبل، لتحديد مكان عقد المؤتمر العام السادس للحركة المرجأ منذ قاد الثالالمجلس إلى االنع

وموعده، بعد فشل اللجنة المركزية في االتفاق على تفاصيل انعقاده خالل اجتماعها في عمان األسبوع 
صاب لعقد إن عاشور تمكن من توفير الن" الحياة"وقال عضو في المجلس الثوري للحركة لـ .الماضي

ثاء في رام اهللا، مشيراً إلى أهمية هذا االجتماع في حسم ترتيبات عقد المؤتمر السادس االجتماع الثال
وجود خالفات حول هذه "لفتح، بعدما فشلت اللجنة المركزية في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب 

  ".القضية المحورية
ريحات التي صدرت خالل اجتماع اللجنة في عمان وكشف أعضاء في اللجنة المركزية لفتح أن التص

غسطس المقبل في األراضي الفلسطينية أ /عن التوصل إلى اتفاق على عقد المؤتمر في الرابع من آب
اهللا االفرنجي  وقال عضو اللجنة عبد". التغطية على الفشل في التوصل إلى اتفاق"هدفها " وهمية"كانت 
والمجلس الثوري مطالب اليوم بالتحرك ...  االتفاق على أي شيءالمركزية فشلت في"إن " الحياة"لـ

  ". التخاذ قرار في شأن مكان عقد المؤتمر وموعده
ولم تنجح كل ... تمترس أعضاء اللجنة أمام مواقف قديمة"وأشار إلى أن اجتماع اللجنة فشل بسبب 

ظهرت بين أعضاء اللجنة حول خالفات عميقة "إن " الحياة"وقالت مصادر مطلعة لـ. لحلحلتها" الجهود
مكان المؤتمر وعضويته، واتسم بعضها بحدة كبيرة، خصوصاً بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة 

  ". فاروق القدومي
ثاء المقبل،  من أعضاء المجلس الثوري عريضة لعقد اجتماع عاجل للمجلس في رام اهللا الثال85ووقّع 

وينتظر أن يشهد االجتماع خالفات حادة نظراً . بخمسة أعضاءأي أكثر من النصاب القانوني المطلوب 
إلى أن عضوية المجلس تشمل أيضاً أعضاء اللجنة المركزية الذين يعارض عدد كبير منهم عقد المؤتمر 

  .في األراضي الفلسطينية
  20/6/2009الحياة، 

  
  مازن رمز للشرعية أبو: دحالن من نابلس .13

قت قيادة فتح بنابلس، مساء الخميس، في مكتب الحركة النائب وعضو           الت: محمد جمال  - القدس المحتلة 
المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحالن الذي أكد في كلمة له هي األولى أن المؤتمر العـام الـسادس                   

وقال دحالن إن المجلس الثوري للحركة سـيعقد اجتماعـا فـي             .أغسطس/  آب 4لحركة فتح سيعقد في     
هر الحالي لمناقشة قرار اللجنة المركزية بهذا الشأن والتأكيد عليه، وأضـاف أن             الثالث والعشرين من الش   

الحركة تمر بمنعطف تاريخي وهي تقف على أبواب عقد المؤتمر، لذلك يجب على المؤتمرين أن يخرجا                
بنتائج إيجابية تمكن الحركة من استعادة دورها القيادي عبر انتخاب قيادة للحركة تمثـل كـل األجيـال                  

وفي نهاية اللقاء دعا جميع الحضور إلى االلتفاف حول رمز الشرعية الفلـسطينية الـرئيس                .لساحاتوا
  .محمود عباس أبو مازن

 20/6/2009الشرق، قطر، 
  

  نتنياهو مهتم باستئناف المسار السوري لكن من دون االنسحاب من الجوالن المحتل .14
ية سرائيلأمس أن أوساط رئيس الحكومة اإلية سرائيلاإل" يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة : الناصرة

 معنية باستئناف إسرائيلبنيامين نتنياهو نقلت، في األيام الماضية، رسائل إلى أنقرة مفادها أن 
وقالت  .المفاوضات مع سورية للتوصل إلى اتفاق سالم من دون أن تنسحب من الجوالن السوري المحتل
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نتنياهو لن تنسحب من الجوالن السوري المحتل، ولن أوضحت أن حكومة "هذه األوساط إن الرسائل 
تتجاوب مع المطلب السوري باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها مع الحكومة السابقة 

  ". برئاسة إيهود أولمرت
السوريين تعودوا سماع "ية الحالي إن سرائيلمن جانبه، قال مسؤول كبير قريب من رئيس الحكومة اإل

ووفقاً للصحيفة أيضاً، ". ي للتنازل عن الجوالن، ما يصعب مهمة استئناف المفاوضاتإسرائيل استعداد
 تدرس التوجه إلى فرنسا للقيام بدور الوسيط في المفاوضات، في أعقاب فتور العالقات بين إسرائيلفإن 

قات بين دمشق ية على قطاع غزة، وفي موازاة التحسن في العالسرائيلتل أبيب وأنقرة بعد الحرب اإل
معنية بطاولة مفاوضات ملساء ونظيفة مع  "إسرائيلونقلت الصحيفة عن أوساط نتنياهو قولها إن . وأنقرة

  ".السوريين
 ومصر منح األخيرة كل إسرائيلوترى أوساط نتنياهو أن سورية ال يمكن أن تدعي أن اتفاق السالم بين 

وزادت أن ".  بل أبقت قطاع غزة تحت سيطرتها1967 لم تعد إلى حدود العام إسرائيلشيء، إذا أن 
وأي اتفاق ...  فعليهم إبداء تنازالتإسرائيلعلى السوريين أن يستوعبوا أنهم إذا كانوا راغبين باتفاق مع "

  ". سالم لن يؤدي إلى أن نسمح للصيادين السوريين بأن يصطادوا السمك في بحيرة طبرية
  20/6/2009الحياة، 

  
 مال جيد الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والمستوطنات ليست عقبةهناك احت: ليبرمان .15

اليميني المتطرف، " يسرائيل بيتنا"ور ليبرمان، زعيم حزب جي أفيسرائيلوزير الخارجية اإلقال : الناصرة
مدعياً في الوقت ذاته أن . ، حسب تعبيره"إن هناك احتماالً جيداً الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين"
في ختام  وأضاف ليبرمان للصحفيين في نيويورك، ". تحقيق السالمأمامالمستوطنات ليست عقبة "

تستخدم " العام لألمم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية أن قضية المستوطنات األميناجتماعه مع 
  .، حسب قوله" الذين يحاولون تجنب مفاوضات السالمأولئككذريعة بيد 

، "من األهمية بمكان الشروع في التفاوض دون شروط مسبقة"ي أن سرائيلية اإلوتابع وزير الخارج
معرباً عن اعتقاده بأن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مطلع األسبوع الماضي 

هناك "، الفتاً النظر في الوقت ذاته إلى أن "ية األمريكيةسرائيل في العالقات اإلاألجواءساهم في تحسين "
  ".العديد من التفاهمات بين البلدين باستثناء موضوع خالفي واحد أال وهو المستوطنات

 بإمكانمعرباً عن اعتقاده " من الطبيعي أن تبقى نقطة خالف واحدة بين أصدقاء"وقال ليبرمان إنه 
ب على القضايا الرئيسية التي يج"وأكد في تصريحه أن  . تفاهم حول هذه القضية أيضاًإلىالتوصل 

المجتمع الدولي التعامل معها حاليا هي الوضع في إيران وأفغانستان وباكستان وليس قضية 
  . ، حسب رأيه"المستوطنات

  20/6/2009قدس برس، 
  

  "خريطة الطريق"أرغمت على قبول " إسرائيل: "ليفني .16
" إسرائيل"، إن ية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، أمسسرائيلقالت زعيمة المعارضة اإل: )آي.بي.يو(

  .كانت مرغمة على قبول خطة خريطة الطريق بعدما بلورتها الواليات المتحدة والرباعية الدولية
ية المفتوحة سرائيلااللكتروني عن ليفني قولها خالل ندوة نظمتها الجامعة اإل "هآرتس"ونقل موقع صحيفة 

 للصراع خالل االنتفاضة خريطة الطريق كانت وثيقة ناجمة عن رغبة العالم في طرح حل"إن 
 التي تبادر إليها لكن هذا مثال على طرح إسرائيلالفلسطينية الثانية وهي وثيقة تم طرحها على طاولة 

  ".إسرائيلمشترك لألمريكيين والرباعية الدولية وليس شيئاً أوجدته 
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 وأخلت 2005 شارون في صيف العام أريلوتطرقت ليفني إلى خطة فك االرتباط التي نفذتها حكومة 
شارون قرر وأنا شاركته في هذا القرار، أن الجمود ال يخدمنا "خاللها مستوطنات قطاع غزة، وقالت إن 

  "".إسرائيل"وتم إقرار فك االرتباط ألنه كان واضحا أنه في أي اتفاق مستقبلي لن تبقى غزة تحت سيطرة 
وليس ألنها فشلت أو " إسرائيل"خل  توقفت بسبب تطورات سياسية داسأنابوليعملية "وادعت ليفني أن 

  ". وصلت إلى طريق مسدود وباإلمكان ويجب مواصلتها
  20/6/2009الخليج، 

  
  للفلسطينيين" مؤيدة"يين تعتبر إدارة أوباما سرائيلغالبية اإل: استطالع .17

التي  اإلدارة األمريكية أن ترى يينسرائيلاإل أغلبية أنأظهر استطالع جديد للرأي نشر أمس : )وكاالت(
  ".إسرائيل" هذه اإلدارة مؤيدة ل أنفقط من هؤالء % 6 مؤيدة للفلسطينيين، واعتبر أوبامايرأسها باراك 

التي نشرت " جيروزاليم بوست"وبحسب نتائج استطالع أجراه مركز سميث األمريكي برعاية صحيفة 
وباما مؤيدة للفلسطينيين  سياسات إدارة أأنيعتبرون " يينسرائيلاإل"من اليهود % 50نتائجه أمس، فإن 

  .والبقية دون رأي" محايدة"يعتبرونها % 36و" يينسرائيلمواليا لإل"تعتبره % 6، مقابل "إسرائيل"أكثر من 
مقارنة بنتائج التحقيقات المشابهة التي " إسرائيل"ويدل هذا االستطالع على تحول واضح للرأي العام في 

 الرئيس األمريكي ألقاهمصالحة مع العالم اإلسالمي الذي أيار قبل خطاب ال /أجريت حتى منتصف مايو
% 14و" إسرائيل" سياسته موالية أنتعتبر %) 31" (يينسرائيلاإل"وكانت حينها أغلبية من . في القاهرة

  .انه محايد% 40موالية للفلسطينيين و
ت في الضفة يين اليهود تجميد المستعمراسرائيلمن اإل%) 69(من جهة أخرى تعارض أغلبية كبيرة 

  . التجميد والبقية من دون رأي حسب االستطالع%) 27( من ربع المستطلعين أكثرالغربية، ويؤيد 
  20/6/2009الخليج، 

  
  هاناتهم للفلسطينيين ويبثونها على االنترنتإجنود االحتالل يصورون ": هآرتس" .18

ي كانوا يتسلون بتصوير سرائيلالعبرية أمس أن جنود االحتالل اإل" هآرتس"كشفت صحيفة : )ب.ف.ا(
  .اإلهانات التي يلحقونها بالفلسطينيين ثم يبثون ما يصورونه في فيديو كليب على اإلنترنت

ويظهر في أحد الكليبات التي تعود إلى سنوات مضت وبثت على يويتوب، فلسطينيا يرغم على صفع 
لسطيني موقوف يقتاد في سيارة وفي كليب آخر يظهر ف". أحب حرس الحدود"نفسه والغناء باللغة العربية 

  .جيب ويرغم أيضا على التغني بنفس العبارة
 عناصر مما يسمى حرس الحدود وهم يقومون 2007  عامويظهر في شريط فيديو ثالث يعود إلى

وفي شريط آخر يقول . بممارساتهم ويبتسم أحدهم إلى جانب فلسطيني مكبل اليدين وعيناه معصوبتان
  ".3 أن تعلم أن مصير أبنائها بين أيدي الكتيبة سيعلى كل أم عربية"صوت 

وأكد عناصر سابقون في جيش االحتالل بينهم ضابط خدم عشر سنوات، ان ممارسات اإلهانة هذه ما 
إال أن المتحدث باسم جيش االحتالل موشي فينسي حاول التقليل من شأن هذه الممارسات . زالت مستمرة

". فض كثيرا عدد األخطاء من هذا القبيل بفعل دروس تربية للجنودخالل السنوات األخيرة انخ"قائال 
تعود تقريبا كلها إلى عدة سنوات وان حرس الحدود فتح تحقيقات وطرد مرتكبيها من "وادعى أن األفالم 

  ".صفوفه
  20/6/2009الخليج، 
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   تحقق في شبهة منح أردنيين تأشيرات من دون فحص الشاباك"إسرائيل" .19
ية في عددها الصادر يوم أمس، سرائيلاإل" يديعوت أحرنوت"زعمت صحيفة : وم جرايسي بره-الناصرة 

ية شرعت في تحقيق داخلي، سينضم له جهاز االستخبارات الداخلية العامة سرائيلأن وزارة الخارجية اإل
 في عمان، لالشتباه بأن السفارة منحت عشرات تأشيرات الدخول إلى إسرائيلالشاباك، في سفارة "
  .والحصول على موافقته" الشاباك" لرجال أعمال أردنيين من دون فحص جهاز سرائيلإ

الشبهات تدور حول إمكانية دفع رشاوى لموظفين، من بينهم موظفون أردنيون "وادعت الصحيفة أن 
  ".يعملون في السفارة

) ي في عمانائيلسراإل(القنصل "ية قولها إن سرائيلونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية اإل
وقّع على هذه التأشيرات، وهناك احتمال أن يكون قد تم تضليله من قبل موظفين في الوزارة، ولم يعرف 

  ".إسرائيلأن هذا يعتبر خرقا للتعليمات واألنظمة، فالقنصل أنهى عمله في اآلونة األخيرة وعاد إلى 
  20/6/2009الغد، األردن، 

  
 بينها إطالق عملية عسكرية ضد غزة.. ب جديدة مع لبنانية لحرإسرائيلسيناريوهات ثالثة  .20

ية أهارون سرائيلتوقع الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكرية اإل:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
وحدد ثالثة سيناريوهات لحرب جديدة مع  .فركش أن يجري حزب اهللا تغييرا نوعيا في بنيته العسكرية

ة إليران، وحصول توتر مع سورية، وإطالق عملية عسكرية جديدة ضد حركة توجيه ضرب: لبنان، وهي
ية أفاد فركش خالل مؤتمر لمركز أبحاث األمن القومي إسرائيلووفقا لوسائل إعالم . حماس في غزة

ي أن حزب اهللا سيحاول تعويض فشله في االنتخابات النيابية اللبنانية من خالل إحداث قفزة في سرائيلاإل
وأضاف أن أمرا كهذا من شأنه أن يتيح للجيش  .العسكرية ليتحول إلى ما يشبه الجيش النظاميقدراته 

وأشار إلى أن حزب اهللا يكثف عمليات . ي توجيه ضـربة أقـوى وأقـسى وأسرع للحزبسرائيلاإل
، وهذا األمر إسرائيلتهريب األسلحة عبر البحر والحدود مع سورية استعدادا لمواجهة محتملة مع 

 .ىيمكنه خالل فترة قصيرة من أن يتحول إلى قوة عسكرية كبرس
  20/6/2009عكاظ، 

  
  إن جيشاً كهذا فقط سيبعد الحرب وسينتصر فيها إذا حصلت: أشكنازي .21

اليقظة واالنغراس الجيد في    "ي، غابي أشكنازي أمس الجيش إلى إبقاء حالة         سرائيلدعا رئيس األركان اإل   
جملة التهديـدات القريبـة     "وقال، خالل حفل تخريج ضباط، إن       ". أرض الواقع الشرق أوسطي الخاصة    

والبعيدة للمنظمات اإلرهابية والجيوش النظامية، مع القدرات التقليدية وغير التقليدية، تحتّم علينا جميعـاً              
ي جيشاً كبيراً، قوياً، نوعياً ورادعاً، جـيش الـشعب          سرائيلبذل كل الجهود للحفاظ على جيش الدفاع اإل       

إن جيشاً كهذا فقـط سـيبعد الحـرب،         : "وأضاف". ي يستند إلى خيرة القادة والمنظومات التكنولوجية      الذ
  ".وسينتصر فيها إذا حصلت

  20/6/2009األخبار، 
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  في القاهرةغداً" شاليط والتهدئة"باراك يناقش ملفي  .22
 باراك غدا إلى إيهودي يلسرائيتوجه وزير الدفاع اإل:  عبد القادر فارس،فتحي عطوة -غزة، القاهرة 

وأفادت مصادر  .مصر تلبية لدعوة من الرئيس حسني مبارك، حسب ما أعلن مكتبه في تل أبيب أمس
ي جلعاد شاليط، والتهدئة مع سرائيلية أن باراك يحمل معه عددا من الملفات أبرزها األسير اإلإسرائيل

مسؤولين المصريين ما ورد في خطاب ي سيوضح للسرائيلوذكرت أن الوزير اإل .حركة حماس في غزة
 .رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

  20/6/2009عكاظ، 
  

  1948حنا سويد يحذر من انهيار السلطات المحلية العربية في أراضي  .23
ساواة في الكنيست من أن حنا سويد رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والم. حذر عضو الكنيست د

 ستضر كثيرا بالسلطات 2010 - 2009التقليصات المزمع إجراؤها في الميزانية الجديدة للعامين 
 . ضمنها]1948فلسطينيو  [المحلية عامةً وباألخص السلطات الفقيرة والتي تندرج معظم السلطات العربية

وازنة سيضر بتقديم الخدمات األساسية للسكان سويد في بيان لها، إن تقليص ميزانيات هبات الم. وقال د
في العديد من السلطات المحلية، وأنه بموجب معطيات مركز الحكم المحلي ستؤدي هذه التقليصات إلى 

 وذلك ، سلطة محلية ودخولها في أزمات مالية خانقة لن يكون باستطاعتها الخروج منها85انهيار نحو 
  .وفير الخدمات األساسية المقدمة للمواطنينبسبب عدم توفر مصادر دخل إضافية لت

  20/6/2009الدستور، 
  

  آخر" رون آراد"أخشى أن يتحول أخي إلى : شقيق شاليط .24
نـداء  " يوءال شاليط "وجه األخ األكبر للجندي األسير لدى المقاومة الفلسطينية          :وكاالت - القدس المحتلة 

لواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وأعضاء األمـم       وا" ي وأعضاء الكنيست  سرائيلإلى رئيس الوزراء اإل   
  .المتحدة إلى التحرك العاجل إلنقاذ أخيه غلعاد وتخليصه من األسر

تخوفه من أن تصبح قضية أخيه غلعاد شـاليط         " يوءال"أبدى  " معاريف"ففي حوار مطوٍل له مع صحيفة       
مرعبـة  " رون آراد "قصة المالح   "ا أن   المالح الجوي المختفية آثاره في لبنان، مضيفً      " رون آراد "كقضية  

  ".ثانيا" رون آراد"للغاية، وال أريد رؤية أخي 
إن الحكومة الـسابقة فـشلت فـي        : "ووجه شقيق الجندي األسير انتقادا الذعا إلى حكومة أولمرت بقوله         

قـاءات مـع    لقد شاركت في ل   : "، وتابع "على الرغم من الفرص العديدة التي كانت أمامها       , إرجاع غلعاد 
 ".كيف ترى التزام الحكومة التالية بالموضوع؟، فلم يرد بأي جواب: أولمرت، وسألته سؤاالً واحدا

  20/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عوزي أراد في القاهرة يطالب بضغط عربي على الفلسطينيين الستئناف المفاوضات .25
 الجمعة، أن رئيس مجلس األمن ية أمسسرائيلاإل" هآرتس" ذكرت صحيفة : وبرهوم جرايسي-الناصرة 
ي عوزي أراد، الذي زار القاهرة في األسبوع المنتهي والتقى مسؤولين فيها، لغرض سرائيلالقومي اإل

اطالعهم على حقيقة مواقف نتنياهو، التقى أيضا ممثلي عدة دول عربية ودعاهم للضغط على الرئيس 
حكومة بنيامين نتنياهو، في حين أن مصادر الفلسطيني محمود عباس ليقبل باستئناف المفاوضات مع 

  .أميركية شككت في إمكانية أن تتساهل اإلدارة األميركية في مسألة االستيطان
وكان أراد قد توجه إلى القاهرة في منتصف األسبوع المنتهي، بعد مكالمة هاتفية بادر لها نتنياهو مع 

تعرضها في خطابه السياسي الذي ألقاه الرئيس المصري حسني مبارك، ليوضح فيها مواقفه التي اس
  .مطلع األسبوع، وهذا بعد انتقادات حادة أطلقها مبارك ودول عربية أخرى
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وحسب الصحيفة فإن أراد التقى في القاهرة عددا من ممثلي الدولي العربية من دون أن يتم ذكرها، 
طلب من دولهم باسم نتنياهو ، حسب الصحيفة، و"طبيعة التغيرات الحاصلة في موقف نتنياهو"وشرح لهم 

  .الضغط على عباس ليقبل باستئناف المفاوضات
  20/6/2009الغد، األردن، 

  
   ومنظمة ثابت تطالب بالحقوق المدنية لالجئينفلسطينيو لبنان يتمسكون بالعودة .26

 .نياهو وبخاصة لناحية حق العودةضة لخطاب نتتواصلت المواقف الفلسطينية في لبنان، الراف: بيروت
في هذا االطار، نفذت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي لالجئ، اعتصاماً و

مسؤول الجبهة لوألقيت كلمات أبرزها  . شمالي لبنانونروا في مخيم البداوياألأمام مكتب مدير خدمات 
 مشترك لمواجهة السياسة  لبناني، لبلورة برنامج-حوار فلسطيني "في الشمال أركان بدر الذي دعا إلى 
 وكذلك نفذ اعتصام مماثل في مخيم عين الحلوة شرق مدينة صيدا ."اإلسرائيلية الرافضة لعودة الالجئين

مدينة  نفذ ممثلو اللجان الشعبية في مخيماتكما . ، رفضاً للتوطين وتمسكاً بحق العودةجنوبي لبنان
حمر، نددوا فيه بخطاب نتنياهو، مؤكدين حق العودة صور، اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األ

حق العودة غير قابل للتصرف "ن إقالت منظمة ثابت لحق العودة في بيان من جهتها و .ورفض التوطين
وال يحق ألي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة، التفاوض أو التنازل عنه، كما ال تجوز فيه اإلنابة وال 

رفض الشعب الفلسطيني كل أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه "، مؤكدة "يسقط بتقادم الزمن
أن تضع في أولوياتها توفير الحقوق " الدولة اللبنانية بـ المنظمةطالبتقد و ."واضحة باتجاه فلسطين

المدنية واالجتاعية لالجئين في لبنان ألن ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين 
  ."وليس العكس

  20/6/2009الحياة، 
  

  االحتالل يوظف الرومانسية الضوئية والموسيقية لتهويد القدس: مؤسسة األقصى .27
أعربت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، في تقرير جديد لها، عن قلقها من ما سمته : القدس المحتلة

 مواصلة تنفيذ استمرار سلطات االحتالل وإصرارها عبر أذرعها التنفيذية في القدس المحتلة، على
 .مشاريع وأنشطة تهدف إلى تهويد المدينة وتغييب طابعها الحضاري والتاريخي اإلسالمي والعربي

ولفتت بصفة خاصة، االنتباه إلى أن عمليات تهويد تجري أيضاً من خالل تنظيم مهرجانات تهويدية 
ان أحد فصولها ما سمي بـ تحمل أسماء ومسميات المهرجانات الموسيقية والفنية والضوئية، والتي ك

توزع في مسارات ومواقع داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي ، "2009مهرجان أنوار يروشااليم "
  .وبواباتها الرئيسة، وحول المحيط القريب من المسجد األقصى

  19/6/2009 ،قدس برس
  

  مخدراتمخطط إسرائيلي إلغراق الضفة الغربية بالهناك : مصدر أمني فلسطيني .28
أكد مصدر امني فلسطيني في الضفة الغربية، أن االحتالل االسرائيلي يسعى منذ فترة إلغـراق               : رام اهللا 

ن األجهـزة   أ مشيراً إلـى  . الضفة بالمخدرات، بهدف إسقاط أكبر عدد من الشباب الفلسطيني في العمالة          
بعد إجراء التحقيقات أن هذه     ن  حيث تبي األمنية ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدن الضفة،           

 أن هناك عدد من حـاالت المخـدرات،          كما .وبأسعار قليلة بأهداف خبيثة   " سرائيلإ"المخدرات تأتي من    
  .في سبيل ذلكباك االتي تم إلقاء القبض عليها اعترفت بارتباطها وتنسيقها مع ضباط في الش

  20/6/2009السبيل، األردن، 
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   في األسر وهو فاقد للبصر24عامه الـ يدخل أسير فلسطيني: فروانة .29
قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، اليوم، إن األسير عالء الـدين أحمـد                : غزة

البازيان من مدينة القدس المحتلة دخل اليوم عامه الرابع والعشرين في األسر بشكل متواصل وهو فاقـد                 
  .دعي التحرك الجاد من الجميع إلنهاء معاناته وضمان حريتهللبصر منذ اللحظة األولى العتقاله، ما يست

  20/6/2009وكالة وفا، 
  

   من جنود االحتالل3مواجهات في نعلين وبلعين وإصابة  .30
مصادر إسرائيلية اعترفت امس ان ثالثة ، أن  وكاالت نقال عنرام اهللامن  20/6/2009الخليج، نشرت 

 للرشق بالحجارة خالل المواجهات التي وقعت بعد ظهر  بجروح نتيجة تعرضهمأصيبواجنود لالحتالل 
 .، احتجاجاً على مصادرات األراضي لصالح الجدار العازلامس في قريتي بلعين ونعلين غربي رام اهللا

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين من مستعمرة بيت عين المقامة على أراضي بلدة و
لنيران في حقول القمح، ما أدى إلى احتراق عشرات الدونمات الزراعية بيت أمر شمال الخليل أضرموا ا

  .منها
قد قامت قوات االحتالل  من رام اهللا، أن 20/6/2009 الغد، األردن،  مراسل يوسف الشايبذكرو
أن كما  . دونم وحرمت أكثر من مئة وعشرين مزارعا من مصدر رزقهم2500 أكثر من ةصادربم

 قانونا يسمح 80 قد أقرت أكثر من "إسرائيل"قال إن حكومة   صالح الخواجار مواجهة الجداعضو لجنة
من أراضي بلدة % 90 مصادرة أكثر من ، مبيناًلالحتالل بمصادرة األراضي والذي تحكم ضده القوانين

  . حتى اليوم1948نعلين منذ عام 
  

   الغربيةاالحتالل يواصل إزالة مخيمات البدو في الضفة: تقرير .31
بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي إزالة مخيمات للبدو في الضفة الغربية من مناطق يرعون فيها : رويترز

 أسرة حتى اآلن هذا الشهر في إطار عمليات إزالة لخيام سوداء 20ونزحت اكثر من . منذ سنوات
يقول مسؤولون فلسطينيون إن هناك نحو  في حين .متهالكة عند سفوح تالل جافة بشمال نهر األردن

بينما تدعي سلطات االحتالل ان نقل هؤالء هو لحمايتهم من مناطق إطالق نار تابعة .  أسرة مهددة200
  ".سياسة متحجرة القلب"تصف منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق اإلنسان العملية بأنها فيما للجيش، 

  20/6/2009الخليج، 
  

   من المنعهرأش الى غزة بعد األبقار رأسا من 350 إدخال تقرر "إسرائيل" .32
 امس بفتح معبر تجاري واحد يربطها بقطاع غـزة،          اإلسرائيليةسمحت السلطات    : اشرف الهور  -غزة  

وابقت على معبرين آخرين مغلقين، ووافقت على دخول شحنة من االبقار، بعد اشهر طويلة من منع هذه                 
 قررت الـسماح    "سرائيلإ"ن  إوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع          .السلع من دخول غزة   

ن  مـضيفا أ . رأسا من االبقار، من خالل معبر كرم ابو سالم، للمرة االولى منذ ثمانية اشهر        350بادخال  
 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات ومعدات كهربائيـة        44 بموجب عملية الفتح      أيضاً ستدخل" سرائيلإ"

  .لسلطة الطاقة الفلسطينية عبر نفس المعبر
  20/6/2009ي، القدس العرب

  
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1469:         العدد       20/6/2009السبت  :التاريخ

   الترفع عن أي خالف داخلي48ي الـ فلسطينجنبالط يناشد  .33
 في 1948وجه رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط نداء إلى عرب العام : بيروت

تكريس وحدتهم الداخلية التي تبقى فوق كل اعتبار خصوصاً أنها المدخل "فلسطين المحتلة دعاهم فيه إلى 
القضية الفلسطينية والصراع العربي "ورأى أن ".  الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعةةالستعادالحتمي 

ي يمران بمنعطف خطير يتحدد على أساسه مستقبل هذه المنطقة في ضوء التحديات الكبرى سرائيل اإل-
 مساعي ية التي تصر على التطرف المطلق، وتضرب عرض الحائط كلسرائيلالتي تفرضها المواقف اإل

التسوية، ال بل تذهب ابعد من ذلك من خالل رفض تجميد االستيطان وطرح الدولة اليهودية الذي قد 
يؤدي إلى تهجير جديد ال تعرف حدوده أو نتائجه، ما يفرض على أهلنا في فلسطين المحتلة بمختلف 

جرار وراء أية أعمال طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، وعي مخاطر هذه المخططات العدوانية وعدم االن
نبذ العنف الطائفي وغير الطائفي، "وشدد على ضرورة ". عنفية طائفية كما حصل في شفا عمرو وسواها

والتمسك بعروبتهم ومشروعهم الوطني الفلسطيني لمواجهة المشاريع الصهيونية التي تنذر بما هو اخطر 
كاليات وقعت بروح التفاهم السيما أن واشد ضراوة في المراحل المقبلة، كما ادعوهم إلى حل أي إش

كشف الثنائي "واعتبر جنبالط أن مع ". ية وراء أحداث شفا عمروإسرائيلالتوترات أكدت وجود أصابع 
ي، دفنا سرائيل اإل- ليبرمان، عن الشروط التعجيزية ألي تسوية في قضية الصراع الفلسطيني -نتنياهو 

وعدم االعتراف بدولة فلسطينية " إسرائيليهودية دولة "على بذلك كل أفاق التسوية من خالل إصرارهما 
إال إذا كانت منزوعة السالح واستمرار سيطرتها على القدس ورفض عودة الالجئين ومواصلة سياسة 

ية تتطلب الترفع عن كل أشكال الخالف الداخلي سرائيلأن كل الخطوات اإل"وأكد ". التوسع االستيطاني
  ".ي ومخططاته الجهنميةسرائيلدة تركيز الجهود وتوحيدها لمواجهة االحتالل اإلالفلسطيني بما يتيح إعا

  20/6/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"فرصة تاريخية للّسالم بين العرب و: مبارك .34
اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك أن إعادة تأكيد الدور األميركي في الشرق األوسط توفر : واشنطن

وول "وقال في افتتاحية نشرت أمس في صحيفة . والفلسطينيين" إسرائيل"بين فرصة نادرة إلقرار السالم 
، إن الرئيس األميركي باراك أوباما يريد أن يأخذ زمام المبادرة لتحقيق السالم، وان "ستريت جورنال

التسوية التاريخية في المتناول، وهي تسوية تعطي الفلسطينيين "وكتب أن . العالم العربي سيتجاوب معه
".  االعتراف واألمن حتى تعيش في سالمإسرائيلولة خاصة بهم والتحرر من االحتالل بينما تعطي د

مصر تقف على أهبة االستعداد النتهاز هذه اللحظة، وأنا واثق من أن العالم العربي سيفعل "وأكد أن 
يقضي على فرص حل ي الذي ال يلين والذي سرائيلالتوسع االستيطاني اإل"وقال مبارك إن ". الشيء نفسه

ي سرائيل، في إشارة إلى الحصار اإل"الدولتين يجب أن يتوقف، كما يجب أن يتوقف أيضاً إغالق غزة
وقال . ورأى أن على الفلسطينيين تجاوز انقساماتهم ليحققوا طموحاتهم بإقامة دولة مستقلة. على القطاع

سطينيين، فإن العالم العربي سيفعل الشيء خطوات جادة من أجل السالم مع الفل" إسرائيل"إنه إذا اتخذت 
األولوية يجب أن تعطى لحسم الحدود الدائمة لدولة فلسطينية ذات سيادة وذات أراض "وأضاف أن . نفسه

، ألن ذلك سيحل معظم القضايا األخرى المتعقلة بالوضع الدائم، 1967متصلة على أساس خطوط العام 
وامتدح الرئيس المصري الخطاب الذي ألقاه أوباما في ".  والقدسبما في ذلك المستوطنات واألمن والمياه

القاهرة مطلع الشهر، ووصفه بأنه نقطة تحول في العالقات األميركية مع العالم اإلسالمي، لكنه شدد 
  ".اتطلع إلى العمل مع الرئيس لتحقيق هذا الهدف: "وقال. على ضرورة أن تتبعه خطوات تتحرك قدماً

  20/6/2009الحياة، 
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  "إسرائيليهودية "ـمن القبول ب حذر يأبو الغيط .35
 أن اإلدارة األمريكية تعتزم طرح أفكار رئيسية لتحريك  المصري، وزير الخارجية، أحمد أبو الغيطأعلن

 موافقة العرب علي بناء  لكنه استبعد كلياً،عملية السالم بالمنطقة خالل يوليو أو أغسطس المقبلين
وأضاف في حواره مع  .في غياب تحرك جاد منها يحقق للفلسطينيين مطالبهم "إسرائيل"عالقات مع 

يس  أن األمريكيين واألوروبيين مطالبون بسعي نشيط لتشجيع رئ،أسامة سرايا رئيس تحرير األهرام
 قبول حل الدولتين دون قائمة الشروط التي وضعها في خطابه ىتنياهو علي بنيامين نسرائيلالوزراء اإل

 مليون فلسطيني 1.2  يعطيها الحق في طرد"إسرائيليهودية "حذر أبو الغيط من أن القبول بـ و .األخير
المشكلة  إنها  قالاالنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس و وحذر أبو الغيط من .48 من عرب
  خسائرى أن بعض المصالح الضيقة وبعض المسايرة لمصالح خارجية تؤدي إلىألننا نر" ،الحقيقية

  وأفكاراً الفلسطينيون عن األيديولوجية التي تفرض عليهم سياقاًىحان الوقت لكي يتخل .للفلسطينيين
 البعض اآلخر أن يمضي في هذا ى ويتخلوا عن المصالح الضيقة التي تفرض عل،وتصورات محددة

ل ما بين  والفيص، وحدة الصف الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينيةىعلينا أن نعود إل. الطريق
 ، هو صندوق االنتخابات والمسألة ليست ببعيدة المسألة قريبة للغاية،إذا ما حسنت النيات، الفلسطينيين
إذا "أضاف، و ." وبقوة القانون األساسي الفلسطيني يجب أن تجري االنتخابات2010  يناير25 ألنه قبل

 وسوف يدفع أهل فلسطين ،نهاية طيبة فلن تكون ال،فشل الجانب الفلسطيني في لم الشمل وتحقيق الوحدة
  ." هذه القيادات نفسها الكثير وبما يلحق بالغ الضرر والخسارة بالقضية الفلسطينيةى وحت،وشعب فلسطين

  20/6/2009األهرام، 
  

  "إسرائيل"مصادرة شاحنات بضائع قبل تهريبها إلى غزة وتوقيف متسللين إلى : مصر .36
حنات كبيرة محملة بدراجات بخارية وقطع غيار سيارات صادرت السلطات المصرية ثالث شا: رفح

وأكد مصدر أمني، أن الشاحنات . واسطوانات غاز قبل تهريبها إلى غزة عبر األنفاق في مدينة رفح
  . كلم من الشريط الحدودي مع القطاع50أوقفت عند حاجز أمني قرب العريش التي تبعد نحو 

عبر سيناء من نقطة جنوب " إسرائيل"بياً لدى محاولته التسلل إلى إلى ذلك، أوقفت أجهزة األمن شاباً إثيو
  . الخميس–فريقياً ليل األربعاء  أ18معبري رفح وكرم أبو سالم، بعد ساعات من إحباط محاولة تسلل 

  20/6/2009الحياة، 
  

  ي بعبور أجوائهاسرائيلالسعودية تنفي األنباء عن سماحها للطيران اإل .37
ية في مجالها سرائيلالعربية السعودية، أمس، أن تكون سمحت بمرور الطائرات اإلنفت المملكة : الرياض

  .الجوي، مؤكدة سياستها الواضحة في هذا المجال وانه ليس لديها ما تخفيه
  20/6/2009الحياة، 

  
  وواشنطن تلوح بالضغط على نتنياهو  ..مستشار ألوباما وليبرمان يبحثان السالم المقبول .38

 مستشار الرئيس األمريكي باراك أوباما لشؤون األمن        ،التقى الجنرال جيمس جونز   : توكاالال -واشنطن  
ية جـددت   إسرائيلي أفيغدور ليبرمان غداة تصريحات      سرائيل مع وزير الخارجية اإل    ،القومي أمس األول  

وقال الناطق باسم مجلس األمن القومي األمريكـي مايكـل          . رفض تجميد االستيطان باألراضي المحتلة    
 تناوال فيها عدداً  "  دقيقة 45المسؤوالن اللذان التقيا بالبيت األبيض أجريا محادثات بناءة استمرت          : امرانه

بحثا في أهمية محاولة التقدم باتجاه هدفنا المشترك وهو احالل سالم           "ضاف أنهما    وأ . من المواضيع  كبيراً
  ".إسرائيل الثابت بأمن ئيلإسراالتزام  "كد مجدداً أوتابع أن جونز ".مقبول بالشرق األوسط
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 ورغم رد الفعل المرحب بخطاب نتنياهو من جانب اإلدارة األمريكية إال أن مـسؤولين               ،من جهة أخرى  
ولوحوا بمواصلة ممارسة الضغوط علـى حكومـة         أمريكيين شددوا على أن نتنياهو لم يأت بجديد فيه،        

 ، أمـس   هآرتس، وذكرت صحيفة  .الستيطان فيما يتعلق بالمطلب األمريكي بتجميد ا       وخصوصاً "إسرائيل"
أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يطلقون من وراء الكواليس واالجتماعات مغلقة تصريحات أقل حماسة             

 مـؤخرا أظهـرت أن      "إسرائيل" أن معلومات وصلت حكومة      ،وأضافت الصحيفة  .حيال خطاب نتنياهو  
قة على أن نتنياهو لم يقدم بعد الدليل على نية          مسؤولين كبار في البيت األبيض يشددون في محادثات مغل        

ونقلت عن المـسؤولين     .حقيقية تجاه استئناف العملية السياسية والتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين          
خصص القسم األكبر منه     على نتنياهو معرفة أنه لن ينجح من خالل خطاب واحد،         "في البيت األبيض إن     

وإذا كانت هناك أوهام لدى أحد ما فإننا ال نعتزم تخفيف الضغوط مـن               ئنا،لتهدئة تحالفه الحكومي بشرا   
  . في العملية السياسية" أجل تحقيق تقدم

  20/6/2009الشرق، قطر، 
  

   "الرباعية"لتدخالت الخارجية وشروط االخيار الوحيد هو المصالحة ويجب تحييد : مشعل .39
لحركة حماس خالد مشعل نية الحركة ورغبتها أكد رئيس المكتب السياسي : الرحمن  حسين عبد-دمشق 

وخالل لقائه وفد جمعية  .الحقيقية في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية مع األطراف األخرى
الكويتية اليوم قال إن الحركة ستتجاوز " القبس"بالتزامن مع صحيفة  "الغد"الصحفيين الكويتية الذي تنشره 

  . حة الوطنيةالعقبات كافة التي تعترض المصال
ناقشنا بندين على : وفي رده على سؤال عما توصل إليه االجتماع االخير للمكتب السياسي للحركة قال

جدول األعمال؛ أولهما ما يختص بالشأن الداخلي الفلسطيني والمتمثل في المصالحة الفلسطينية ومتابعة 
والمتمثلة في االحداث التي تجري في التحضيرات إلنجاح تلك المصالحة وتذليل العقبات التي تعرقلها 

  .الضفة الغربية من اعتقاالت وممارسات امنية قمعية
أما البند الثاني فيتعلق بالشأن الوطني العام وكيفية التحرك السياسي والميداني للمحافظة على الحقوق 

يريد به شطب ي الذي عبر عنه نتنياهو في خطابه األخير والذي سرائيلالفلسطينية في ظل الموقف اإل
ي سرائيلالحقوق الفلسطينية من خالل دراسة الخطاب وإبراز الموقف الفلسطيني في وجه الموقف اإل

  ". وهذه هي مسؤوليتنا طبعا"
طاب الرئيس االميركي أوباما قال مشعل ان وعن أسباب ردود فعل حماس السريعة في التعليق على خ

وأهم شيء في اإلعالم اليوم هو "وسائل اإلعالم تريد انطباعات سريعة وتعليقات لجميع االطراف المعنية 
  ".اإليقاع السريع وهذا ما فعلته حماس حينها

ف من وأضاف أن هناك مواقف لألطراف المعنية تأتي بعد ذلك بناء على دراسة للتعبير عن الموق
أمران ال "الخطاب أو الحدث بلغة مناسبة مؤكدا ان التعليقين سواء السريع أو ذاك المبني على دراسة 

  ". تعارض بينهما
تجاه " من زاوية حماس"وكشف في هذا السياق عن خطاب سيلقيه يعبر فيه عن رؤية الموقف الفلسطيني 

لطرح األميركي في عهد اإلدارة الجديدة يون خاصة بعد خطاب نتنياهو وفي ضوء اسرائيلما يطرحه اإل
  . وفي ظل الوضع الفلسطيني الداخلي

هي "وعما اذا كانت حماس راضية عن تجربتها في قطاع غزة قال مشعل ان تجربة حماس في القطاع 
  ".تجربة إجبارية اضطرارية وليست حالة طبيعية فنحن دفعنا بشكل قسري الى حالة االنقسام ولم نخترها

 يصح أن يكون هناك سلطة في الضفة وسلطة في غزة وحكومة في الضفة وحكومة في غزة ال"وأضاف 
بل يجب أن يكون هناك سلطة واحدة وحكومة واحدة بتوافق وطني وفق قواعد اللعبة الديمقراطية ... 

  ".التي نحتكم إليها
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 ولجؤوا 2006ناير أن البعض رفض االحتكام للعبة الديمقراطية ورفض نتائج انتخابات ي"وقال مشعل 
  ".إلى االستقواء بالعامل الخارجي فأدى ذلك إلى حالة االنقسام التي نتجت عن عدد من العوامل

وأوضح مشعل ان أول هذه العوامل رفض أحد الفرق الفلسطينية القبول الفعلي وليس القبول النظري 
قع وجدناه ولم نصنعه بل صنعه لكنه أمر وا"بنتائج االنتخابات مؤكدا ان ال سلطة حقيقية في فلسطين 

  ".غيرنا
فهو العامل الخارجي الذي اتكأ إليه هذا الفريق الفلسطيني حيث كان الجنرال دايتون "أما العامل الثاني 

  ". هو العنوان األبرز لهذا التدخل الخارجي ومن خالله تم تمرير المال والسالح والتدريب والدعم والغطاء
فهل يعقل أن يكون ذلك على أساس كيف يستعيد "كيفية التعامل مع المصالحة وذكر ان العامل الثالث هو 

هذه ليست مصالحة بل هي , فريق فلسطيني قطاع غزة وكأن غزة هي المتمردة والخارجة عن الطوع
  ".عملية إخضاع

في األصل أن هناك جسما وطنيا انقسم ونحن معنيون بكيفية إعادة اللحمة إليه من خالل طرق باب "وقال 
  ".الضفة وباب في غزة

إذا كان األخوة في منظمة فتح غير راضين عن الحالة في غزة فنحن غير راضين عن الحالة "وأضاف 
في الضفة واذا كانوا يعتبرون أن األجهزة األمنية في غزة هي أجهزة حمساوية فنحن نعتبر أن األجهزة 

ال دايتون ويختار لها عناصر بال ماض حتى في الضفة بال هوية وال حتى فتحاوية ويعيد تشكيلها الجنر
  ".فهذا اذن اعاقة في فلسفة المصالحة, وهناك عملية تخريب هائلة في الضفة الغربية, تعمل وسط أجهزة

وعما إذا كانت حماس توافق على الدخول في حكومة وطنية مع رجال السلطة الفلسطينية قال مشعل 
لمصالحة تعترضها بعض العوائق كما قلت سابقا أهمها التدخل فالمشكلة ليست عندنا وانما ا, بالتأكيد"

  ".الخارجي
لماذا تفرض على الفلسطيني حتى يتصالح مع أخيه الفلسطيني شروط استباقية "وتساءل في هذا السياق 

للرباعية الدولية؟ ولماذا لم تضع االدارة االميركية والرباعية الدولية شروطا على رئيس الوزراء 
  ". بنيامين نتنياهو حين قام بتشكيل الحكومة الجديدة؟يسرائيلاإل

أصبح شيئا من الوصاية وكأن الشعب الفلسطيني ال بد أن يمر بمراحل "وذكر أن التدخل الخارجي 
  ".انتداب إلى احتالل ومن ثم وصاية دولية

 هو بل, وأشار الى ان المصيبة هي وجود فريق فلسطيني يستأنس بالتدخالت الخارجية وبشروطها
يستدعيها ويستقوي بها مستذكرا ما حصل من تشكيل حكومة انتقالية من أجل التحضير النتخابات رئاسية 

وإصرار أميركا على أن تخضع تلك الحكومة الى شروط الرباعية "وتشريعية في مطلع العام المقبل 
  ".الدولية

  خياران للحكومة االنتقالية
ومة االنتقالية أولهما أن يكون برنامج الحكومة وأوضح ان حماس عرضت خيارين في شأن الحك

 الذي وقعت 2006والذي هو وثيقة الميثاق الوطني للعام "السياسي من برنامج الحكومة الوطنية الوطني 
 بعد اتفاق مكة الذي 2007عليها فتح وحماس ومعظم القوى الفلسطينية ومن برنامج حكومة الوحدة للعام 

  ". القوى الفلسطينيةشاركت فيه فتح وحماس ومعظم
ليكن برنامج الحكومة االنتقالية هو البرنامج المشترك بين مجموع القوى الفلسطينية وال "واستدرك قائال 

مبينا ان , "نقول ليكن برنامجها هو برنامج حماس السياسي حتى لو كان لحماس األغلبية في التشريع
  ".ووضع فيتو عليه"الخيار تم رفضه 

 اآلخر فهو ان تكون الحكومة بال برنامج سياسي ألنها حكومة انتقالية وال حاجة ملحة أما الخيار"وقال 
  ".تم رفضه أيضا ووضع فيتو عليه"مبينا ان هذا الخيار " لها بالبرنامج السياسي فلماذا نثقلها به
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 ال يحق ألي سلطة أو قيادة أن تجرم المقاومة وتخرجها عن القانون في ظل دولة وشعب"وأكد انه 
ان كانت "مبينا ان الممكن وضع قوانين تنظم تداول السالح , "يعيشان تحت االحتالل فهذا غير معقول

لكن مادام هناك احتالل فال يجوز تجريم المقاومة أو مالحقتها أو , الدولة مستقلة ولها سلطة وجيش
  ". اعتقالها أو اغتيالها

 والبنية التنظيمية لها وقياداتها التنظيمية وذكر ان هناك استهدافا للجناح العسكري في حركة حماس
واالجتماعية ومؤسساتها والنواب والمال حتى أموال االيتام وأسر الشهداء والمعتقلين يتم مالحقتها وهناك 

  . سياسة تجفيف ينابيع التمويل
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان ذلك االستهداف جزء من محاولة اضعاف حماس حتى 

وهذا أمر غير مقبول ال على الصعيد الوطني او األخوي أو "تكون منافسة ومن ثم استئصالها ال 
  ". السياسي

 وهذا منطق أيضا مرفوض إسرائيلالبعض يضع هذا في سياق التزامات أمنية للسلطة تجاه "وقال ان 
لتي تملكها الدولة  فليس مع المعقول أن يتم االضرار بالمصلحة الوطنية وإضعاف أوراق القوى ا،وطنيا

أال وهي المقاومة لحساب العدو ومن ثم التباهي بأن هذا جزء من االلتزام بخريطة الطريق في شقها 
  ".األمني فيما ال يلتزم العدو بها
وهناك أناس يعذبون ويقتلون تحت التعذيب " معتقل في الضفة الغربية 600وأوضح أن لحماس اكثر من 
  ".هيد مجدي البرغوثي وحاالت أخرى قتلت في قلقيليةومنهم الشهيد هيثم عمر والش

ما لم تذلل هذه العقبة هذا "وقال مشعل إنه أبلغ المسؤولين المصريين في زيارته االخيرة لمصر بأنه 
يعني فشل المصالحة فما هو منطق المصالحة إذا حصلت والطرفان يتقاتالن وهناك طرف يعتقل ويقتل 

  ". يين أمنيا في هذا الشأن؟سرائيلطينية وينسق مع اإلويالحق افراد المقاومة الفلس
وبين ان من االمور التي تعطل المصالحة إغالق المؤسسات وتشكيل ادارات جديدة في هذه المؤسسات 

  .وتعطيل البلديات المنتخبة التي فازت برئاستها حماس وفرض قيادات عليها من الطرف اآلخر
مشددا على ضرورة توفير الظروف التي تسمح , "المصالحة"يقي هو بيد أنه أكد ان الخيار الوحيد والحق

والعمل على إعادة , بنجاح المصالحة من خالل تحييد  التدخالت الخارجية وشروط الرباعية الدولية
التحام كل أجزاء الوطن وتشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة وإعادة تشكيل األجهزة األمنية ووقف 

  . الية في الضفة والتحضير لالنتخاباتالحملة القمعية االستئص
وفي رده على سؤال في شأن حديث قيادات السلطة المنتمية لمنظمة فتح بصورة جيدة عن حركة حماس 

العبرة ليست فيما يقوله االنسان ولكن فيما يفعله وما يعنينا هو الممارسات التي تتم على "قال مشعل ان 
  ".األرض ومن الذي يقوم بها

  ع فتح ال مشكلة م
فهذه الحركة لها تاريخها النضالي والوطني الذي نقدره "وأكد ان مشكلة حماس ليست مع منظمة فتح 

  ".جميعا وقد نختلف اليوم في البرامج السياسية أو نتنافس فهذا شيء مشروع
التي فرضت على "وأوضح ان من يقوم بالممارسات ضد الفلسطينيين هي حكومة سالم فياض 

مستذكرا كيف تم فرض سالم فياض على حكومة , " قبل اميركا وأطراف دولية أخرىالفلسطينيين من
  ".واال لن يعطى المال للفلسطينيين" كوزير للمالية 2007الوحدة الوطنية العام 

بل , ال يجوز أن يفرض علينا كفلسطينيين قيادات معينة رصيدها الوحيد هو أنها مطلوبة دوليا"وقال 
  ".يادة أن ننظر في رصيدها وتاريخها الوطنيينبغي عندما نضع أي ق

فهو الذي يشكل األجهزة األمنية "وذكر مشعل ان القرار في الضفة الغربية اآلن هو للجنرال دايتون 
  ".ويشرف على تدريبها ويتجول في مدن الضفة كما لو كان وصيا عليها
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ل غلوب باشا الذي كان مشرفا على اشبه ما يفعله الجنرال دايتون بالضفة بما كان يفعله الجنرا"وقال 
ي مباشر إسرائيلالجيش األردني في الخمسينيات وكأن الضفة عادت إلى الوصاية من جديد فهناك احتالل 

  ".وهناك وصاية سياسية وأمنية عبر الجنرال دايتون
 ان كيف للفلسطيني أو العربي أن يصدق الحديث األميركي والغربي عن الديمقراطية وهو يرى"وتساءل 

 ثم ال تحترم بل يجري انقالب عليها 2006ديمقراطية فلسطينية جرت في انتخابات نزيهة في العام 
  ".وتوضع عليها شروط

لماذا ترفض االنتخابات الفلسطينية ويتم االنقالب عليها بالفوضى والسالح والمال وتوضع "وأضاف 
مبينا ان المهم في " ا وال توضع عليها شروطية على عالتهسرائيلعليها الشروط بينما تقبل االنتخابات اإل

  ".المصداقية العملية وليس مجرد الحديث"الحديث والخطابات هو 
حتى اآلن ال جديد بشأنه ألن "وعن آخر تطورات موضوع الجندي األسير جلعاد شاليط قال مشعل 

 عن العدد والنوعية ي ما زال متعنتا فهم يريدون استرداد الجندي من دون أن يفرجواسرائيلالطرف اإل
  ".التي طلبناها

 ألف معتقل ومعتقلة في سجون العدو الصهيوني، طلبنا اإلفراج عن ألف معتقل منهم 12لدينا "وأضاف 
 كعادتها دائما أغرقتنا بالتفاصيل إسرائيلأطفال ونساء ووزراء وأعضاء في المجلس التشريعي لكن 

ماء مهمة ونوعية مهمة من القوائم التي قدمناها مما والتجزئة والمراحل وبعد ذلك وضعت فيتو على أس
  ".أدى إلى الفشل وبالتالي اآلن ال جديد

يبدو أن نتنياهو يحاول أن يتذاكى وأن يتصرف وكأنه ال يبالي وهذا أسلوب لمحاولة "ومضى يقول 
ليط اال إذا خفض سقفنا في أي مفاوضات غير مباشرة مقبلة ولكننا لن نفرج عن الجندي المعتقل جلعاد شا

  ". عن العدد والنوعية التي طلبناها وكنا سبق أن اتفقنا عليها عبر الوساطة المصريةإسرائيلأفرجت 
  دور أساسي لمصر

وعن الدور الذي تقوم به كل من مصر وسورية في سبيل التهدئة والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية 
المصالحة الفلسطينية وهي أكبر دولة عربية كما تعلمون فإن مصر هي الراعية للحوار و: قال مشعل

  .ودورها اساسي ومهم طبعا
كما تجاوبنا في "وأضاف ان حركة حماس حريصة على التجاوب مع جهود مصر لتحقيق المصالحة 

مع جهودها في محاولة اتمام  صفقة تبادل المعتقلين والجهود المصرية في موضوع الوصول " الماضي
 قبل الحرب الصهيونية 2008 وحتى العام 2003ين في سنوات عديدة منذ العام يسرائيلإلى تهدئة مع اإل

  .األخيرة على قطاع غزة
داعيا , "بال شك ونأمل أن تنجح في ذلك"وأكد مشعل ان دور مصر أساسي في المصالحة الفلسطينية 

ات باتجاه مصر بحكم مسؤوليتها القومية واإلسالمية وجوارها مع فلسطين ودورها الى ان تخطو خطو
  .فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني هناك

لسورية دور اساسي وموقفها متوازن وايجابي جدا فيما يتعلق بالمصالحة "اما عن سورية فقال مشعل 
 وهي حريصة على انجاح الجهود المصرية للمصالحة لكن لألسف هناك سوء تقدير للموقف ،الفلسطينية
  ".ند البعضالسوري ع
نحن في حماس وكوننا فلسطينيين حريصون على الموقف العربي ألن وحدة الموقف العربي "وأضاف 

وال أذيع سرا ان قلت أننا بذلنا في فترات ماضية إليجاد مصالحات عربية , تعطي قوة للموقف الفلسطيني
  ".من ناحية أخرىعربية، وهذا يخدم المصلحة العربية من ناحية ويخدم المصلحة الفلسطينية 

وعن موقف سورية من حركة حماس وموقفها المتناقض مع حركة االخوان المسلمين السورية قال مشعل 
ولكن الحركة تحولت الى حركة مقاومة اسالمية وطنية , حماس جذورها اخوان وهذا تاريخنا ونعتز به"

  ". الوطن واستعادة حقوقهوحركة تحرر وطني تسعى الى انجاز المشروع  الوطني الفلسطيني وتحرير
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في هذا االطار نحن منفتحون على محيطنا العربي واالسالمي  من والدولي دون أن نحصر "وأضاف 
أنفسنا في إطار معين ونحن منفتحون على كل الدول بصرف النظر عما اذا كانت تسمى دول اعتدال أو 

  ". استثناء حتى المتخاصمة فيما بينهادول ممانعة وحريصون على اقامة عالقاتنا بشكل متوازن معها بال
وعما اذا كانت االنظمة ترضى بنظام اإلخوان المسلمين في أراضي الغير وال ترضاه في أراضيها قال 

الموضوع ليس رضا أو عدم رضا بل هو تقاطع قناعات وتقاطع مصالح وعندنا في حماس "مشعل ان 
  ".كن مع اآلخرين ال تتدخل فيهمقاعدة تقول أنت في بلدك لك سياساتك ولك حساباتك ل

كما أن أي نظام معني بساحته الداخلية وليس "وأوضح ان حماس ال تتدخل في الشأن الداخلي ألي دولة 
  ".من حقه ان يتدخل بما يجري في فلسطين على صعيد الوضع الداخلي الحزبي

فلسطينية سابقة أوقعت وقال إن رفض حماس التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان جعلها تتجاوز تجارب 
قياداتها في أخطاء منها الدخول في لعبة بعض الدول وفي خصومات مع طرف ضد طرف آخر أو 

  ".حماس رفضت هذا االستقطاب الحاد"االرتماء في أحضان األنظمة أو في خصومة معها 
من القومي طالما ال نتدخل في الشؤون الداخلية للدول وال نضر باألمن القومي لهم أو األ"وأضاف 

العربي فيجب على الدول أال تحشر حماس في زاوية عالقاتها مع حركة االخوان المسلمين الموجودة 
مبينا ان ذلك يعطي حماس القدرة على الدخول إلى الساحات العربية كافة رغم الضغوط األميركية , "لديها

  .ومحاولة اقصاء حماس
  انتفاع متبادل

تظلم المقاومة الفلسطينية "كة حماس حاليا كورقة ضغط قال مشعل وعما اذا كانت سورية تستخدم حر
انما هناك محطات , بفصائلها المختلفة سواء اليوم أو في الماضي إذا نظر إليها على أنها مجرد ورقة

تاريخية تكون خاللها العالقة قوية بين حركة ودولة ثم تضعف لتغير المعطيات السياسية أو حاجة كل 
  ".غير وزن هذه الحركةطرف لآلخر أو ت
هل العالقة بين الدول والحركات الفلسطينية فقط منبعها استخباري أو منفعي أم أن "وأضاف متسائال 
مبينا ان االنتفاع موجود وهو متبادل ألن حركات المقاومة الفلسطينية وان كانت لم , "هناك أبعادا أخرى؟

وكما تستفيد الحركات من " واعتبارها مؤثر تكن بمستوى الدول من حيث الوزن لكن وزنها السياسي
  ".الدول فكذلك تستفيد الدول من الحركات

وهذا ال بأس به طالما يخدم "وأوضح ان المسألة ليست استخداما بل هي تقاطع مصالح وانتفاع متبادل 
وهناك ايضا تقاطع برامج وتقاطع قناعات كما هي نظرة سورية لحماس , "مصالح عامة وليس شخصية

  ".وهذه هي فلسفة ادارة العالقات"ي سرائيلؤيتها القومية في الصراع العربي اإلور
تستفيد من الدعم العربي ولواله ال نستطيع الصمود "وأوضح مشعل ان حماس وقوى المقاومة الفلسطينية 

ي وتربك المشروع سرائيلوكذلك تستفيد األمة العربية من قوى المقاومة التي تحد من الخطر اإل
  ".يوني في فلسطين وتشكل خط دفاع أول عن األمة العربيةالصه

نحن ننظر بهذه الرؤية الشمولية والمتوازنة "وقال هناك نوع من التكامل في العالقة بين االطراف 
  ".وليست رؤية االستخدام كما قد يظن البعض

ال مشعل ان وعما إذا كان لدى حماس أي تحفظ على اجراء االنتخابات في وقتها العام المقبل ق
ونحن في فلسطين ارتضينا المنطق الديمقراطي الذي يتحقق "االنتخابات هي مظهر الديمقراطية 

نحن نقبل باالنتخابات بل نتمسك بها ونصر عليها كأساس نحتكم "وأضاف ".باالنتخابات الحرة والنزيهة
قط في إطار السلطة في إليه في تركيب البيت الفلسطيني وفي بناء النظام السياسي الفلسطيني ليس ف

الضفة وقطاع غزة بل في اعادة بناء السلطة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية ايضا التي تعاني اليوم من 
  ".غياب الديمقراطية عن مؤسساتها
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سواء الذي يقرر مواعيد االنتخابات أو الذي يقرر نظام "وأكد في هذا السياق ضرورة احترام القانون 
  .مبينا ان حماس ال تخشى من االحتكام الى رأي الشارع  الفلسطيني" تهاالنتخابات وآليا

نحن واثقون من شعبنا ولدينا الشجاعة أن نعرض أنفسنا عليهم عبر صناديق االقتراع والشعب هو "وقال 
صاحب الكلمة األولى والنهائية وسنقبل أية نتائج تسفر عن اية انتخابات مقبلة بشرط أن تكون انتخابات 

  ".ة ووفق القانوننزيه
ال يجوز تصميم انتخابات بعيدا عن النزاهة وانتخابات مزورة أو في أوضاع غير "بيد أن مشعل قال 

فمنطق " مدلال في ذلك على ما تعانيه الضفة الغربية حاليا من قمع واعتقال المئات في السجون ،"طبيعية
اثلة وفرص متكافئة للجميع هذه هي الديمقراطية هو أن تحتكم الى صناديق االقتراع في ظروف متم

  .االنتخابات
  انهاء موضوع المعتقلين

وفي رده على سؤال في شأن توقيت اطالق سراح المعتقلين من منظمة فتح لدى حماس وعما اذا كان 
اعتقالهم نكاية في المنظمة قال مشعل ان المبررات األساسية العتقال عناصر من فتح أنهم كانوا يدلون 

لى العدو الصهيوني عن مواقع المقاومة خالل االعتداء على غزة من أجل تقويض سلطة بمعلومات ا
  .حماس في الضفة وقطاع غزة

وأضاف ان تلك االعتقاالت لم تتأتَّ اال بعد ان بلغ السيل الزبى وتجاوزت الحملة األمنية القمعية حدا ال 
االشارة الى من في الضفة الغربية اضطر معه األخوة في غزة الى بعض االعتقاالت كنوع من "يطاق 

  ".كي يتوقفوا عن ما يقومون به
وأفرج عن معظمهم ولم يبق إال "ومضى يقول ان ثمة مفاوضات جرت بين الطرفين في هذا الشأن 

عشرات قليلة ومع ذلك عرضنا مرارا بأن ال نبقي على سجين فلسطيني واحد في السجون ولنعالج هذا 
  ".جاوبوا بحجة أن هناك التزاماتاألمر جذريا ولألسف لم يت

" في حال سلمت النوايا"وأوضح مشعل ان زيارته االخيرة للقاهرة تضمنت ايضا عرضا قدمته حماس 
  ".واستعدادها لالتفاق بصورة فورية مع المنظمة على انهاء موضوع المعتقلين والممارسات األمنية تماما

يمكن المهم أن يكون هناك إرادة وقرار وقدرة على نحن نريد الخروج من هذا الملف بأسرع ما "وقال 
  ".الحل

وعما اذا كانت حماس تدفع ضريبة الحصار الدولي عليها نتيجة الرتباطها مع قطر وإيران وحزب اهللا 
أوال لسنا مرتبطين أو تابعين ألي طرف من هذه األطراف انما لنا عالقات مفتوحة معهم "قال مشعل 

  ".ا عالقات بمصر وباليمن وبالسودان وبدول الخليج وبالدول األوروبيةوهذا شيء معروف كما أن لن
لكننا "وأوضح ان ذلك جزء من رؤية حماس في ادارة العالقات مع محيطها العربي واإلسالمي والدولي 

  ".لسنا تبعا ألحد وقرارنا ليس مرتهنا ألي طرف من هذه األطراف
ة عن حماس واستسهال البعض ان يوجه االتهامات بسبب الصورة النمطية السائد"وأعرب عن االسف 

بعضهم يريدون أن يجعلونا ندفع ثمن لهذه العالقات وكأننا محسوبون على هذه "مؤكدا ان , "يمينا ويسارا
  ".األطراف وهذا أمر يضر بحركة حماس

 لألسف ان دولة مثل ايران وتركيا تطرق بابنا بينما نطرق باب بعض الدول العربية فال"وأضاف 
مشيرا الى حرص حماس على التعامل مع الجميع وطرق األبواب العربية كلها وإقامة " يفتحون لنا الباب
  .عالقات متوازنة

  ترحيب بدور ايران وتركيا  
وشدد على ضرورة أن يكون للعرب قوة تحدث توازنا في ميزان القوى حتى ال تستطيع الدول الغربية 

  . ضها على أي دولة في العالمان تخترق الدول العربية أو ان تحر



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1469:         العدد       20/6/2009السبت  :التاريخ

فأصبح البعض اآلن يتحدث وكأن "وضرب مثال على ما تقوم به الدول الغربية من تحريض على ايران 
  ". فلماذا نخلق عدواإسرائيلإيران أصبحت هي العدو للعرب بينما العدو الحقيقي هي 

يراني من أن يكبر ولكن من قد نختلف مع ايران كعرب في بعض األمور وقد نخشى من الدور اال"وقال 
لكن العتب والعيب على الدول العربية التي , الطبيعي ان تتطلع أي دولة كبيرة ألن يكون لها دور كبير

  ".بعضها كبيرة وتستطيع أن تكون أقوى من ذلك وهذا هو المطلوب منا حتى نعمل توازن اقليمي
مبينا , "فلماذا ال يعمل العرب اليوم توازنا"هند وتساءل كيف أمكن لباكستان ان تحدث توازنا اقليميا مع ال

 وال توازنا مع دول أخرى مثل تركيا وإيران وهي إسرائيللم يعملوا توازنا مع العدو الحقيقي "ان العرب 
باعتبارهما دولتين اسالميتين طالما ال "ورحب مشعل بالدور االيراني والتركي ".   دول ينمو دورها

هذه "مستدركا بالقول ان المهم أن يكون هناك دور عربي مكافئ , "نا ودورنايتعارض دورهما مع مصالح
  ".الفلسفة التي تنطلق منها حماس ونحن ال نقبل التبعية ألحد

تقبل أي دعم "وعن األموال االيرانية التي تتسلمها حماس قال رئيس المكتب السياسي لحماس ان الحركة 
كقائد فلسطيني عندي مسؤولية تجاه شعبي وكذلك حكومة غير مشروط من أي دولة في العالم، وأنا 

  ".اسماعيل هنية اآلن وهي تحت الحصار عليها مسؤوليات
والحكومة تحاول " ألف عامل في غزة بال عمل بسبب الحصار 100 ألف موظف و20وأوضح ان هناك 

ألرامل وغيرهم وهذا  دوالر كما تعطي الفقراء واليتامى وا100أن تعطي كل واحد منهم مساعدة قيمتها  
  ". مليون دوالر شهريا25يكلف حكومة هنية نحو 

علينا أن نطرق باب الجميع ومن بينهم باب إيران فإن أعطتنا نقول لها شكرا وجزاكم اهللا خيرا "وقال 
وغير مسيس وكذلك أطرق أبواب دول الخليج فمن يعطيني أقول له جزاك , لكن هذا مال غير مشروط

  ".رق أبواب دول أخرى عربية وأفريقية وحتى اوروبية بشرط اال يكون المال مشروطااهللا خيرا وأط
اما المال المشروط الحقيقي هو مال الدول المانحة الذي يعطى للسلطة الفلسطينية في الضفة "وأضاف 

  ".ويستعمل في ضرب المقاومة وردع سالحها وخدمة أغراض سياسية معينة
لألسف "تقوله السلطة عن تكفلها بالصرف على قطاع غزة قال مشعل وفي رده على سؤال في شأن ما 

ليست موجودة في أي بلد في "يقولون في اإلعالم ما ليس له عالقة بالحقيقة ففي قطاع غزة ثمة ظاهرة 
  ".العالم

وأوضح ان تلك الظاهرة تتمثل في قيام حكومة رام اهللا بقطع الراتب عمن يعمل في مؤسسات السلطة 
نعم هم "مستدركا بالقول , " في قطاع غزة ومن يقاطع حكومة هنية ويجلس في بيته يأخذ راتبهالموجودة

  ".يعطون رواتب لكن لمن يقاطع حكومة هنية هذه هي الحقيقة
هذا منطق ال يستحق الرد عليه فنحن بحاجة "وعما اذا كانت غزة تعمل في تبييض األموال قال مشعل 

عب في القطاع أما قصة غسل األموال فهذه ينطبق عليها المثل العربي الى تدبير أموال للصرف على الش
وأوضح ان حماس في ظل الحصار وإغالق المعابر ومنع الحسابات البنكية من ". رمتني بدائها وانسلت

وهذا شرف لنا "العمل مع قطاع غزة مضطرة الى نقل األموال بطرقها الخاصة حتى تصل الى غزة 
  ".عبنا في أصعب الظروففنحن نتشرف أن نخدم ش

ال بد ان يكون ألي حركة مقاومة برنامج "وعن قوة حماس وسالحها المستخدم في المقاومة قال مشعل 
اساسه وعموده الفقري هو المقاومة أما بقية البرامج السياسية والدبلوماسية واالعالمية فكلها عوامل 

  ".مكملة
ة الصراع المعتمدة على العقل والذكاء واالبداع وأوضح أن المقاومة تعني الجهاد والسالح وإدار

والمقاومة هي الخيار االستراتيجي للشعب فلسطيني الى نتحرر من "والمبادرة والشجاعة وعلى الصبر 
  ".االحتالل
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وهذا يثبت ان أي شعب وأي حركة "ي االخير عليها سرائيلوأشار الى صمود غزة في وجه العدوان اإل
قومات المقاومة في أصعب الظروف وأن تشق طريقها بين الصخور العاتية جادة تستطيع أن تمتلك م

  ".ومن هنا بنينا هذه القدرة العسكرية على الرغم من أنها متواضعة قياسا المكانات عدونا
لجأنا إلى تعويض ما خسرناه واستطعنا أن ندخل " على غزة إسرائيلواستذكر مشعل ما جرى بعد حرب 

  ".المزيد من السالح أيضا وهذا هو التحدي األساسيسالحا جديدا وأن نصنع 
 شهيد من كتائب عزالدين 400أما الخسائر البشرية فقد تكبدت حماس في تلك الحرب أكثر من "وقال 

  ".القسام ومن الشرطة وجميع المقاومين المحسوبين على حماس وهذه هي ضريبة المقاومة
متأخرة بل هي التي تتصدى وهي التي تكون في حماس ال تخوض المعركة في الصفوف ال"وأضاف ان 

ولوال الجاهزية التي استعدت لها حماس جيدا في غزة ما استطاعت الصمود في هكذا , المواقع المتقدمة
  .معركة

لدينا في الحركة قاعدة نزن بها األمور "وعن حاجة حركة حماس الى حزب اهللا اللبناني قال مشعل 
 موقعه وال نلوم من ال يقدم لنا الدعم بل نقول كل أدرى بظرفه وال فنطلب دعم االمة جميعها كل من

  ".نحاسب أحد إال إذا عمل ضدنا
ودعا األمة العربية الى تطوير امكانياتها بما يكفي لتكون أقدر على نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه ماليا 

  .تلفةوسياسيا ورفع الحصار عنه واال  يطعن في ظهره وال يخذل في المحافل المخ
نعرف أن ميزان القوى في المنطقة ليس في صالح العرب وال نريد توريط العرب في حروب "وقال 

  ".رسمية ليسوا قادرين عليها لكن على العرب أن يملكوا ميزان القوى وأن يستعدوا
 فهي ستحاربهم لذا فإن ميزان القوى ضروري كنوع من الردع إسرائيلان لم يحارب العرب "وأضاف 

ظ على هيبة العرب وعلى مصالحهم وثرواتهم ومن ال يملك القوة ال يستطيع ان يفرض احترامه للحفا
  ".وال أن يحافظ على مصالحه

في ذروة التوتر بينهما "وعما اذا كانت حماس قد بذلت جهدا للتوسط بين حزب اهللا ومصر قال مشعل 
عن ما يثير التوتر بينهما لكن في قمت بجهد مع االخوة في مصر لتهدئة الحملة االعالمية والتوقف 

  ".زيارتي االخيرة لم أبحث هذا االمر ألن الجو عمليا هادئ بين حزب اهللا ومصر
وفي رده على سؤال بشأن ما تريده حماس من المقاومة ال سيما وان ليس لديها قدرة عسكرية على 

اس ليس لديها قوة تكفي لحسم حم" وال تريد في الوقت ذاته السالم معها قال مشعل ان إسرائيلمواجهة 
  ". فنحن لسنا دولة نحن حركة مقاومةإسرائيلالصراع مع 

في التاريخ كله لم تكن هناك أبدا حركة مقاومة تملك قوة مكافئة لقوة المحتل وإال لم يتحرر "وأضاف 
ية لكل ففلسفة المقاومة أنها حق مشروع في القوانين الدولية وفي الشرائع السماو, شعب من االحتالل

الشعوب التي تتعرض لالحتالل هذه الفلسفة تقوم على قدر ممكن من القوة تملكه الشعوب في ظل إرادة 
وإصرار وصبر وصمود وطول نفس وتراكم إلنجازات المقاومة على مدى زمن طويل يسمح بتحويل 

  ".االحتالل الى كلفة عالية ال يطيقها المحتل
بل هي , اطفة بحسب ميزان القوى فإما االنتصار او االنهزامليست حربا خ"ومضى يقول ان المقاومة 

  ".لعبة استنزاف للضغط على المحتل وهذه اللعبة هي التي تنتصر فيها الشعوب دائما
ي لكن في الوقت ذاته ليس صحيحا أننا ال سرائيلنحن ال نزعم اننا نملك قوة موازية لقوة المحتل اإل"وقال 

بل نحن نملك واال كيف خرج العدو من غزة وكيف ُأجبر شارون هذا , نملك شيئا نستطيع به النصر
  ".ي على الخروج منهاسرائيلالملك اإل

مشيرا , "المقاومة اخرجت المحتل من غزة ومزيد من المقاومة سيخرجه من الضفة وهكذا"وأضاف ان 
م اآللة الجهنمية  يوما أما21الى ان امكانيات حماس المتواضعة في غزة مكنت الشعب هناك من الصمود 

  .يةسرائيلاإل



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1469:         العدد       20/6/2009السبت  :التاريخ

 هي التي ترفض السالم مع فلسطين على اساس الرجوع الى حدود الرابع من إسرائيلوأوضح ان 
 بما فيها القدس وحق العودة وإزالة المستوطنات على الرغم من قبول الفلسطينيين والعرب 67حزيران 
  ".ونحن مع تمسكنا بخيار المقاومة"هذا الحل 

الة الرئاسة الفلسطينية اليوم مخالفة للدستور والقانون الفلسطيني والحل ال يكمن في ان ح"وأضاف ان 
تعطي جامعة الدول العربية أو وزراء الخارجية العرب الرئيس الفلسطيني تمديدا لواليته بل ال بد من 

اللوم الى وأعرب مشعل عن األسف لقيام بعض االنظمة العربية بتوجيه ". احترام الدستور الفلسطيني
حركة حماس عما جرى في الضفة واتهامها بأنها هي من أفشلت اتفاق مكة وقال انهم يظلمون حماس 

  ".وألن أميركا غير راضية عنا فإن تلبيسنا االتهامات أمر سهل"كثيرا 
  20/6/2009الغد، األردن، 

  
  في انتظار المؤتمر السادس لحركة فتح .40

  ماجد كيالي
، التي )اللجنة المركزية(فات كثيرة، وبعد طول انتظار، استطاعت قيادة فتح بعد مجادالت وتجاذبات وخال

في الرابع من (اجتمعت في عمان، التوصل إلى صيغة معينة لعقد المؤتمر العام السادس لهذه الحركة 
  ). أغسطس المقبل/ آب

ية له منذ أربعة ومن متابعة هذا الموضوع يمكن مالحظة أن عقد هذا المؤتمر، الذي شكلت لجنة تحضير
، بات قضية بحد ذاتها، إذ لم تشهد حركة سياسية جدالً في شأن انعقاد مؤتمرها مثلما أثارته (!)أعوام 

حركة فتح، بحكم مكانة هذه الحركة على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وقيادتها للحركة الوطنية 
 السياسي الفلسطيني من منظمة التحرير إلى ، وتحكمها بالنظام)طوال العقود األربعة الماضية(الفلسطينية 

  .السلطة، ودورها في المقاومة، ثم في المفاوضة
 سنة على انعقاد المؤتمر السابق لـ فتح فثمة، أيضاً، عوامل تضفي أهمية 20وإضافة إلى مرور حوالى 

ت مهندس كبيرة ونوعية على مؤتمرها السادس، من ضمنها انه أول مؤتمر يعقد بعد غياب ياسر عرفا
فوق . هذه الحركة وقائدها التاريخي، وبعد تحولها من المقاومة إلى التسوية، وتموضعها كحزب للسلطة

إلى سدة السلطة » حماس«كل ذلك فإن المؤتمر يأتي في ظل تآكل مكانة هذه الحركة، بعد صعود 
  ). 2007(طاع غزة على ق» حماس«وسيطرة ) 2006(والقيادة، وإثر خسارة فتح االنتخابات التشريعية 

هكذا، فعلى رغم أهمية عقد هذا المؤتمر لإلجابة عن التساؤالت والتحديات التي باتت تواجهها هذه 
الحركة، داخلياً وخارجياً، إال أن اللجنة المركزية القيادية انشغلت فترة طويلة بخالفاتها البينية، ما عرقل 

  .دقية فتحلفترة طويلة انعقاد المؤتمر المنشود، وأثّر في ص
والمؤسف أن الخالف بين أعضاء اللجنة المركزية ليست له عالقة بالتوجهات السياسية التي تعتمدها هذه 

، وال عالقة له بكيفية إدارة هذه الحركة للعمل )على رغم التباينات الظاهرة بين أعضائها(الحركة 
 ال عالقة لألمر بتطوير هذه الفلسطيني على صعيدي السلطة والمنظمة، والمقاومة والمفاوضة، كما

الحركة، أو إصالح أوضاعها، لتمكينها من اإلجابة عن األسئلة الجديدة التي يطرحها الواقع الفلسطيني، 
  .بتغيراته وتحوالته، فهذه اللجنة لم تفعل شيئاً على كل هذه األصعدة

ا يتمحور حول تحديد عضوية ومن متابعة المجادالت في شأن المؤتمر يتبين أن الخالف بين قيادة فتح إنم
المؤتمر، ومكان انعقاده، وهو خالف أكبر وأكثر من المجادالت حول طبيعة الخط السياسي لهذه الحركة، 

  .أو كيفية ترميم أوضاعها
والخالف حول مسألة العضوية يمكن إحالته على البنية الهالمية لهذه الحركة وعدم تحديد أو توضيح 

 التنظيمية فيها، بحكم أن فتح انبنت في شكل قطاعات وأجهزة، وليس في شكل ماهية العضوية والتراتبية
أو (تنظيم حزبي هرمي، وقد أتاح ذلك لقيادة هذه الحركة، التحكم بكل أوضاعها، كما أتاح لها تحديد 
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ويمكن ببساطة مالحظة أن بعض الكوادر، أو مسؤولي القوات . المشاركين في مؤتمراتها السابقة) تعيين
جهزة األمنية واإلدارية، يفوق نفوذهم نفوذ عضو في اللجنة المركزية، التي يبدو أن كثيراً من واأل

  .أعضائها باتوا فاقدي الفاعلية والدور
أي تنتخب (وفي الحقيقة فإن اللجنة المركزية لهذه الحركة هي التي تنسب أو تسمي أعضاء المؤتمر  

ي في غياب إطار اللجنة المركزية كفريق عمل، ألسباب ذاتية ، وفي الوضع العياني الراهن، أ!)ناخبيها
من النافذين في ) ضمنهم الرئيس وبعض المقربين منه(وموضوعية، فإن بضعة أشخاص في هذه اللجنة 

  . القيادة هم الذين يتحكمون بتسمية أعضاء المؤتمر، وهذا ما فاقم المشكلة
، وقادة )الهيئة القيادية الثانية(ركزية والمجلس الثوري الجدير ذكره أن مؤتمر فتح يتشكل من اللجنة الم

، ومسؤولي األجهزة، ومعتمدي األقاليم، ) في المئة بحسب النظام الداخلي51لهم نسبة (القطاع العسكري 
وهؤالء يأتون بالتعيين كون القيادة (وممثلي فتح في المنظمات الشعبية والسفارات وأطر منظمة التحرير 

وفقط بين كل هؤالء فإن ممثلي ). أي التنظيم(، إضافة إلى ممثلي األقاليم ) المناصبعينتهم في هذه
 في المئة من المؤتمر، وحدهم الذين يأتون بطريقة االنتخابات ولكن 10األقاليم، الذين يشكلون حوالى 

 اللجنة  في المئة، إذ أن مؤتمرات األقاليم مثالً تنتخب ضعفي عدد لجنة اإلقليم، ثم تقوم50بنسبة 
  !المركزية باختيار أعضاء لجان األقاليم من بينهم

هكذا، فإن غياب التوافق بين أعضاء القيادة على تسمية أعضاء المؤتمر هو ما يفسر تعثر انعقاده، أكثر 
من أي شيء آخر، بواقع وجود أعضاء في اللجنة المركزية ليس لديهم يقين من إمكانية إعادة انتخابهم 

وقد تولّد عن هذا الواقع أن كل عضو في ). ال سيما إذا عقد في الداخل( حال عقده من المؤتمر، في
، )أو ناخبيه(القيادة بات يسعى لتثبيت مكانته في اللجنة المركزية من خالل فرض عدد معين من أنصاره 

في عضوية المؤتمر، أو من خالل طرح شروط مسبقة تحفظ له إعادة تجديد موقعه القيادي في شكل 
سبق، من خالل الحديث عن التجديد التلقائي والجماعي ألعضاء اللجنة المركزية القدامى، أو على األقل م

  ). أبو األديب- أبو اللطف -أبو ماهر (لألعضاء التاريخيين في اللجنة المركزية 
عكس إنما ي) في الداخل أو في الخارج(وفي السياق ذاته فإن الخالف بين القيادة حول مكان المؤتمر 

من تضييع مكانتهم القيادية، حيث أن انعقاده ) في الخارج والداخل(خشية بعض أعضاء اللجنة المركزية 
في الداخل، مع حصة أكبر لكوادر فتح من الضفة والقطاع، على حساب الخارج، يمكن أن يصعب األمر 

  . عليهم
الوجود سوى االسم، فهذه اللجنة لم ومن المعروف أن اللجنة المركزية كإطار قيادي لفتح لم يعد لها من 

تجتمع في شكل منتظم منذ عودة القيادة إلى الداخل، حيث ظل ياسر عرفات يدير هذه الحركة، عبر 
وبعد رحيل أبو عمار فقدت هذه الحركة اإلجماع حول قائد لها، وإن تمت . مقربين منه، بطريقته الخاصة

ير الوضع بالطريقة السابقة، وبمعزل عن اللجنة المركزية تسمية أبو مازن رئيساً للحركة، إال أنه ظل يد
وما عزز هذا الوضع تحول ثقل العمل الفلسطيني إلى الداخل ومن إطار المنظمة والفصائل إلى . كإطار

  .إطار السلطة، وتراجع دور الفصائل وتجفيف مواردها المالية
 لن يقدم وال يؤخر في مسألة تطوير هذه على ذلك يخشى القول بأن انعقاد مؤتمر فتح، أو عدم انعقاده،

الحركة، أو إصالح أوضاعها، وفق الطريقة  التي يتم اإلعداد بها، وهي الطريقة التي أدت إلى تضييع 
  .فتح وتكلسها وإشاعة الفوضى فيها

وعلى األرجح فإن عقد مؤتمر فتح، في هذه الظروف والمعطيات، يمكن فقط أن يجدد التوافقات بين 
، بغض النظر عن جدوى ذلك )ليس أكثر(لسياسية المهيمنة على فتح، ما يمكنها من االستمرار الطبقة ا

على فتح ذاتها، أي على قدرتها على تطوير أوضاعها وبناها وخطاباتها، ومن دون أن يرتبط ذلك 
  . بتعزيز مكانتها في المجتمع وتطوير دورها النضالي
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، بهذه الطريقة المفبركة، يمكن أن يفتح الباب أمام تصدع هذه ويخشى القول أيضاً بأن انعقاد مؤتمر فتح
الحركة، وربما أمام انبثاق تشكيلة أخرى تكون أكثر تعبيراً عن روح فتح وطابعها، كحركة وطنية تعددية 

  .متنوعة، تبدو الساحة الفلسطينية أحوج إليها، وتبدو فتح بوضعها الراهن غير قادرة على تلبية ذلك
  20/6/2009الحياة، 

  
  إنقاذ مؤسسات الحكم الفلسطينية .41

  جوناز جار ستور
  ، وزير الخارجية النرويجي: جوناز جار ستور

  ."كريستيان ساينس مونيتور"بترتيب خاص مع خدمة المقال ينشر 
من العاصمة المصرية القاهرة، ألقى الرئيس األميركي باراك أوباما خطاباً بليغاً عن سالم الشرق 

حل ( على أساس -الذي يعتبر محور نزاعات المنطقة-ي سرائيل إلى تسوية النزاع اإلاألوسط، دعا فيه
ي بنيامين نتنياهو عبر سرائيلومن ناحيته استجاب رئيس الوزراء اإل. المستقلتين المتجاورتين) الدولتين

 مسبقة الخطاب الذي ألقاه األسبوع الماضي، مبدياً اعترافه وقبوله لحل الدولتين، لكنه وضع شروطاً
على أن ذلك ال يمنع القول بحقيقة تهيئة األجواء . وتعجيزية لإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
  .يين والفلسطينيينسرائيلإلجراء تفاوض من أجل التسوية النهائية للنزاع بين اإل

د في خطاب أوباما حث الفلسطينيين على تسليط جهودهم على ما يستطيعون بناءه فعالً، وكما ور
لقد أصاب أوباما في ما قاله، ولكن كيف ". ال بد للسلطة الفلسطينية من بناء قدرتها على الحكم: "القاهرة

لجنة االتصاالت "لهذا الهدف أن يتحقق على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال الذي تتولى اإلجابة عنه 
فعلى . المستوى الذي يعقد في أوسلو خالل اجتماعها الرفيع -التي أنشأتها عدة دول مانحة-" المختصة

إثر تقديرنا للوضع االقتصادي الفلسطيني الحرج، توجهنا بنداء إلى المانحين دعوناهم فيه إلى الوفاء 
 برفع القيود المدمرة لالقتصاد الفلسطيني، ولجهود اإلصالح سرائيلبالتزاماتهم، إلى جانب مطالبتنا إل
  .نيةالسياسي التي تبذلها السلطة الفلسطي

 الذي شهد التوقيع على اتفاقات أوسلو، أن وجود السلطة 1993فنحن ندرك اليوم مثلما أدركنا في عام 
كما ندرك أيضاً أن . الفلسطينية القوية الفاعلة، يمثل األساس الذي يقوم عليه مستقبل الدولة الفلسطينية

قلة القادرة على تنظيم التجارة وتوفير الفلسطينيين شعب كادح مثابر، وأنه متى ما كانت لهم دولتهم المست
األسواق الداعمة لالستثمار وتوفير الوظائف، فسوف يسعدون كثيراً بتصريف شؤون حياتهم، دون ما 

ي إلى اليوم، ال تزال سرائيللكن وبفعل استمرار االحتالل اإل. حاجة منهم ألي مساعدات إنسانية خارجية
اً على المانحين الخارجيين، وها نحن نراها وهي تتعثر أمام عيوننا السلطة الفلسطينية تعتمد اعتماداً كلي

 مليون دوالر خالل 400إذ يتوقع أن يبلغ نحو -فبسبب العجز المالي الذي تواجهه في ميزانيتها . مباشرة
 تعاني السلطة الفلسطينية معاناة حقيقية في صرف رواتب العاملين في القطاع -الشهور القليلة المقبلة

وفي حين ال يزال الوقت مبكراً جداً . ومي، وسداد فواتير خدمات الكهرباء والمياه المستحقة عليهاالحك
للحديث عن إعياء المانحين وإرهاقهم من طول أمد المساعدات التي يقدمونها للفلسطينيين، إال إنه يجب 

 كابدنا في بنائها خالل القول بشعور المانحين بشيء من اإلحباط جراء إهدار مؤسسات الحكم التي طالما
السنوات الماضية الممتدة، في عمليات عسكرية ظلت تجري بين الفصائل المختلفة في كل من قطاع غزة 

ويقيناً ال أمل يرجى في قيام الدولة الفلسطينية المنشودة، فيما لو انهارت . 2000والضفة الغربية منذ عام 
أن دعم المانحين الدوليين الثابت للفلسطينيين هو دعم سياسي بيد . لبنات الحكم األساسية التي تقوم عليها

 إسرائيلفهدفنا هو قيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب . كذلك وليس إنسانياً فحسب
وكان الهدف من مليارات الدوالرات التي قدمت في شكل مساعدات مستمرة منذ إبرام . في أمان وسالم
 هو تعزيز االقتصاد ومؤسسات الحكم الفلسطينية، وليس أن نجد مؤسسات الحكم هذه في اتفاقيات أوسلو
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حاجة أقرب لالندثار، ال سيما في هذه الظروف التي ساءت فيها حياة الفلسطينيين وأصبحوا في أمس 
  .الحاجة لمؤسسات الحكم التي تسند ظهورهم

 التي طالما كابدوا -مؤسسات الحكم الفلسطينيةالمانحون الدوليون شعروا بشيء من اإلحباط جراء إهدار 
  . بسبب عمليات عسكرية بين الفصائل في غزة والضفة-في بنائها

فما الذي يمكن فعله إلنقاذ السلطة الفلسطينية من خطر االنهيار؟ ومن المسؤول عما حدث لها؟ نجيب 
 كافة األطراف ذات المصلحة بالقول إننا بحاجة إلى أسلوب جديد في التعامل مع هذا الواقع، من قبل

والمساهمة في إنجاح عملية السالم، أساسه تجديد العزم والعمل من أجل التوصل إلى تسوية تقوم على 
  .حل الدولتين، ووقف التراجع الحادث اآلن في مؤسسات الحكم الفلسطينية

ويعني الوفاء . الم، نحتاج إلى ما يطمئن على حسن نواياها وعزمها على تحقيق السإسرائيلفمن جانب 
، بما في ذلك التجميد الشامل لكافة أنشطة "خريطة الطريق"االلتزام التام بما يحقق خطة : بهذا المطلب

التوسع االستيطاني، وإزالة الحواجز األمنية المستفزة المقامة على أراضي الضفة الغربية، إلى جانب 
 السالم، الهادفة للتوصل إلى حل الدولتين مع  استعدادها لالنخراط الصادق في محادثاتإسرائيلإبداء 

  .الفلسطينيين
 سوى مقدمة، ال بد أن تتبعها خطوات عملية ملموسة إسرائيلولم يكن الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء 

صحيح أن التربة باتت مهيأة اآلن إلجراء المفاوضات، غير أن إحراز تقدم سريع باتجاه . على األرض
. طلوباً هو اآلخر، إلضفاء مصداقية على المفاوضات الجديدة المتوقع انطالقهاهذه المفاوضات يظل م

ي والفلسطيني، على خلفية االنتكاسات العديدة، سرائيلونستطيع فهم ضعف الثقة المتبادل بين الطرفين اإل
 يلإسرائكما ينبغي على . وحنث الوعود المتكرر من قبل طرفي النزاع خالل السنوات والعقود الماضية

فليس مقبوالً أن يستمر حرمان . أن تفي بوعدها برفع الحصار المفروض حتى اآلن على قطاع غزة
سكان القطاع من الحصول على األدوية والمواد الغذائية، وكذلك من مواد البناء الالزمة إلعادة تشييد 

قت مبكر من العام عشرات اآلالف من المنازل التي دمرتها عمليات القصف الجوي األخيرة للقطاع في و
فليس ثمة أمل ألي تنمية اقتصادية، دعك عن توفر األمن والسالم في ظل استمرار األوضاع . الحالي
وباستمرارها لن يحدث نمو ألي مجاالت أو منتجات أخرى عدا عن منتجات اإلرهاب والتهريب . الراهنة

  .السري لألسلحة عبر األنفاق
 هو وحدة الصف وتعزيز األوضاع األمنية على امتداد األراضي أما في الجانب الفلسطيني، فالمطلوب

ذلك أنه لن يكون . وعلى الفصائل الفلسطينية المتصارعة تجسير هوة الثقة القائمة بينها. المحتلة جميعها
سوى في وسع حركة فلسطينية وطنية موحدة وقادرة على احترام األعراف والمواثيق الدولية وحدها، 

  . فيما يتصل بتقرير الوضع النهائيإسرائيلما يتم االتفاق عليه بينها والتفاوض وتنفيذ 
العزم وممارسة المزيد من الضغط على كال طرفي : بذلك نصل إلى ما نحتاجه من المجتمع الدولي

يالحظ أن . فعلى المانحين الدوليين على حد سواء، الوفاء بتعهداتهم المالية إزاء الفلسطينيين. النزاع
وفي حين نتفق .  في المئة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي50 خفضوا التزاماتهم السابقة بمعدل المانحين

جميعاً على أهمية رأب الصدع الفلسطيني، ونحمل الفلسطينيين مسؤولية ما يحدث في صفوفهم، فإنه ال 
وف تكون قاصمة الظهر فس. يجوز لنا تعليق مساعداتنا لهم، أو رهنها للنزاعات المتبادلة بينهم حالياً

  ".سلطتهم"للفلسطينيين فيما لو سمحنا بانهيار 
  20/6/2009االتحاد، اإلمارات، 
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  ماذا بعد؟ ...خطاب نتنياهو .42
  غازي العريضي

ية بنيامين نتانياهو، ألقى خطاباً منذ أيام، أطاح بكل اآلمال المعقودة على احتمال سرائيلرئيس الحكومة اإل
فالذين كانوا .  وبكل مفاعيل خطاب الرئيس األميركي، الذي ألقاه قبل ذلك في القاهرةالتسوية في المنطقة،

يعتقدون أو يميلون إلى االعتقاد أن اإلدارة األميركية الجديدة ستكون عادلة، وأنه ستتم إدارة الحل القائم 
 الخوف والقلق من ، أصيبوا بخيبة كبيرة، ولفّـهمإسرائيلدولة فلسطينية ودولة " الدولتين"على أساس 
ي، الذي اعتبر من قبل الرئيس أوباما خطوة متقدمة وإيجابية، فقط ألن نتانياهو أشار سرائيلالموقف اإل

  !إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية
منذ انتخاب أوباما، ومع كل التاريخ السيئ والسمعة السيئة، والكوارث التي خلفتها إدارة الرئيس بوش، 

والعبرة . العبرة في التنفيذ: يجابي، الذي أعلنه أوباما في أكثر من مناسبة، كنت أقولومع كل الكالم اإل
والمعيار هما في ما ستكون عليه األمور في المنطقة، أي في حل المشكلة الفلسطينية، وعلى قاعدة إقرار 

 الالجئين حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس وضمان عودة
  .في الخارج إليها

نتانياهو قال كلمته منذ أيام ليؤكد أنه ال حل، وأن ال تنفيذ لما سمع من أوباما وأقفل كل األبواب إال باب 
 إسرائيل.  تريد الحرب وال تريد التسويةإسرائيلنعم، . العنف المفتوح وباب الحروب، التي لن توفر أحداً

  ".اإلرهاب واإلجرام واالستيطان واستهداف الشعب الفلسطيني"أي بـ "قيمها ومبادئها وأسسها"متمسكة بـ
 الفلسطينية -فلسطينية جديدة، وفتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية " فتح"يجب التطلع إلى 

  . العربية، للعمل من أجل تحقيق فتح فلسطيني على األرض-والفلسطينية 
  :نتانياهو يقول

يعني عليهم أن يدركوا أنهم معرضون للتهجير من .  دولة يهوديةإسرائيلاف ب على الفلسطينيين االعتر-
وهم يشكلون قنبلة . فهذه األرض ليست لهم وعددهم يزداد عليها وهذا خطر كبير. إسرائيلداخل 

وهذا ال يمكن القبول به مستقبالً ألن . يينسرائيلديموغرافية كما كان يقول ويكرر اليوم عدد من القادة اإل
وبالتالي، فإن كالم نتانياهو . يينسرائيل قد يصبح أكبر من عدد اإل-من وجهة نظرهم-د الفلسطينيينعد

وفي الوقت ذاته يؤكد إسقاط حق عودة الفلسطينيين . يهدف إلى إسقاط حق بقاء الفلسطينيين على أرضهم
ي توطينهم حيث أي ف! من الخارج إلى أرضهم، عندما يعلن أن حل مشكلة الالجئين يكون في الخارج

  !هم، أو في نقلهم وتهجيرهم إلى بعض المواقع التي يتواجدون عليها إلى مواقع أخرى
اتركوا فلسطين، وال تحلموا بالعودة إليها، إنها أرضنا وليست : أيها الفلسطينيون: باختصار، هو يقول

  فأين تقام الدولة الفلسطينية التي أشار إليها إذاً؟! لكم
 غير – قال، ويجب أن تكون منزوعة السالح، مكشوفة األجواء، مفتوحة الحدود  الدولة هذه كما-

!  بسلسلة من اإلجراءاتإسرائيلي تحت عنوان ضمان أمن سرائيل أمام كل أشكال اإلرهاب اإل–المحددة 
بال حدود، أو بحدود مؤقتة كما " وهمية"هل تقبل دولة في العالم هذه الشروط، أن تكون دولة : وبالتالي

  ي، وبال سالح وبال مؤسسات وبال أمن؟سرائيلقال الرئيس اإل
 الدولة سرائيليين هي العاصمة األبدية الواحدة الموحدة إلسرائيل وماذا عن القدس؟ القدس في نظر اإل-

ترى، هل يمكن أن يشكل هذا ! مع ضمان حق الصالة فيها للمسلمين وغيرهم! الواحدة الموحدة لليهود
  ر خطوة إيجابية في نظر الرئيس أوباما؟الطرح حالً؟ ليعتب

يين، فتأتي واعدة بحروب سرائيلبعد ستين عاماً من االغتصاب واإلرهاب، ينتظر العالم كلمة من اإل
جديدة، قد تستمر عقوداً من الزمن، ألن فيها إصراراً على االستباحة والقتل وممارسة اإلرهاب بحق 

  ... حقوقهالشعب الفلسطيني صاحب األرض والتنكر لكل
  وماذا يعني ذلك؟
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واألخطر، هو أنه أبدى . ، إذ لم يترك نتانياهو شيئاً للتفاوض عليهإسرائيلبالتأكيد، ال مجال للتفاوض مع 
أسفه بكل وقاحة وعنجهية لردود الفعل العربية التي جاءت لتجمع على رفض مضمون خطابه ولتطالب 

  ...التوجه، لكن شيئاً من هذا لم يحصلاإلدارة األميركية بمواقف جدية وعملية من هذا 
يعني، نحن ذاهبون إلى مواجهات جديدة في فلسطين وربما لبنان وغيرهما من المواقع، ألن مثل هذا 

وإذا ما ربطنا الكالم بالفعل والممارسة، . ي ال يمكن أن يؤدي إلى تسوية وأمن واستقرارسرائيلالتوجه اإل
ي والمناورات العسكرية، واالستعدادات العسكرية وحجم سرائيلإلونظرنا إلى التعبئة داخل المجتمع ا

ي من الواليات المتحدة، سرائيلالمساعدات، ونوعية السالح الجديد المتطور الذي استلمه الجيش اإل
ويضاف إلى ذلك العمل . ألدركنا أكثر فأكثر ضرورة التنبه إلى خطر الحرب ونتائجها المرتقبة من اآلن

ية سرائيلي في كل مكان، وخصوصاً في لبنان من خالل كشف شبكات التخريب اإليلسرائاألمني اإل
المكلفة بالقيام بأعمال أمنية كافية لتهز الوضع اللبناني، وتعيد لبنان إلى دائرة الفوضى والصراعات 

  .المذهبية والطائفية
سم من اإلدارة ية، وموقف جديد وحاسرائيلإن المطلوب عربياً موقف موحد من هذه السياسة اإل

  :وحسناً فعل األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عندما أعلن. األميركية
دولة : والحل معروف". إن اإلدارة األميركية قادرة على فرض الحل في المنطقة إذا كانت تريده"

 الوزير فلسطينية مستقلة وعودة الالجئين كما نصت على ذلك المبادرة العربية التي كان قد أعلن
السعودي نفسه وغيره من المسؤولين العرب أكثر من مرة أن هذه المبادرة لن تبقى إلى األبد أمام 

  ية؟سرائيلكيف يمكن أن يواجه السياسة اإل! ولذلك ينبغي اليوم البحث في البدائل. إسرائيل
قاً فلسطينياً وتعادي آخر، ية ال تؤيد فريسرائيلفالمواقف اإل. والمطلوب فلسطينياً وحدة موقف بالحد األدنى

وال تميل إلى فريق وتبتعد عن آخر، وال تريد مصلحة فريق وتستهدف آخر، إنها تستهدف الشعب 
وال يجوز بقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه، وقاعدة . الفلسطيني بكل فئاته وتستهدف كل حقوقه

الحق والقضية واألرض والتاريخ االتفاق يجب أن تكون التمسك بالحقوق وأهمها حق الدفاع عن 
فلسطينية جديدة، وفتح صفحة " فتح"يجب التطلع إلى . والحاضر والمستقبل إلى أن يكون الحل العادل

 العربية، للعمل من أجل تحقيق فتح فلسطيني – الفلسطينية والفلسطينية –جديدة في العالقات الفلسطينية 
  !على األرض في الداخل

إلى هذه العناوين، وقيام حماس بخطوات تكرس وحدة الصف الفلسطيني ويجب التطلع في حماس 
وحقوق الشعب الفلسطيني ليكون حماس في الخارج عند العرب وغيرهم لمزيد من الخطوات التي توفر 

  .كل أشكال الدعم المطلوب لهذا الشعب ومؤسساته وقواه المناضلة
يباً الذي شهدناه في المواقف الرافضة لخطاب أما في لبنان، وبعد االنتخابات، وفي ظل اإلجماع تقر

نتانياهو والمنددة به والمحذرة من إطاللة مشروع التوطين بجدية وقوة، فإن المطلوب أيضاً االستفادة من 
هذا المناخ لتفعيل الحوار حول االستراتيجية الدفاعية ليكون موقف موحد وإجماع حول المقاومة في وجه 

اخلي وقيام مؤسسات وطنية لبنانية بدءاً من الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها العدو، ولتوحيد الصف الد
من أجل مواجهة مخاطر المرحلة المقبلة، وليس ثمة مبرر لدى أي منا للتلكؤ أو التقصير في هذا 

  .الكل مهدد، والكل مدعو إلى رفع التهديد عنه وعن لبنان. المجال
  20/6/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
  األفق اآلخذ في التباعدخطاب  .43

  ناحوم برنيع
قام العميد أودي ديكل رئيس قسم التخطيط االستراتيجي بتنسيق عمل طاقم التفاوض مع الفلسطينيين في 

وقد أعد وطاقمه شاشة عرض ملونة، قدمت تقريرا عما حدث وعما لم يحدث بين . حكومة أولمرت
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ي اتفق عليه بين الجانبين أو لم يتفق عليه وما الذي أولمرت وأبو مازن وبين ليفني وأبو العالء وما الذ
. قيل حول كل المستوطنات وأية تفاهمات تم التوصل اليها مع الواليات المتحدة وما هي نقاط الخالف

وضع على طاولة عوزي اراد مستشار نتنياهو السياسي " سري وحساس"الكراس الذي يحمل التصنيف 
  .ساس إعادة التقييم التي سبقت خطاب نتنياهووكان أ. ورئيس مجلس األمن القومي

بعد انتهاء فترة تبادل األدوار اقترح اراد على ديكل مواصلة عمله في الحكومة الحالية إال أن ديكل 
واستنتج نتنياهو وأتباعه من المادة . لتخليد ضحايا النازية" يد واسم"رفض ذلك وقال إنه متوجه لمؤسسة 

كلما تم االقتراب من األفق أخذ هذا : بدأ لعملية التفاوض مع الفلسطينيينالتي قدمها ديكل ان هناك م
ية للوصول الى نقطة الحسم في المفاوضات تنتهي إسرائيلوكانت كل محاولة . األفق في االبتعاد

 /األول وفي تشرين 2000هذا ما حدث في كامب ديفيد العام . بالضرورة في غياب الشريك الفلسطيني
  . على ابو مازن خارطة التسويةأولمرت عندما طرح 2008كتوبر العام أ

هو مقلق النه اقتنع ان . ومع ذلك فهو سبب الطمئنانه. من الناحية األخرى يقلق هذا االكتشاف نتنياهو
ي يسجل إسرائيلوكل تنازل . الفلسطينيين يدخلون في جيوبهم في كل جولة تفاوضية حقوقا مستقبلية

كما أن ذلك طمأنه النه اقتنع بأن الفلسطينيين غير قادرين . في الجولة التاليةويتحول الى نقطة البداية 
لذلك يعفونه من الحاجة لمواجهة القرارات الصعبة واألزمات . على التوقيع على اتفاق إلنهاء الصراع

لسطينية لن السماء لن تسقط والدولة الف: بإمكانه قول عبارة الدولة الفلسطينية والبقاء حيا يرزق. الداخلية
  .تقوم

كان نتنياهو خالل السنين الماضية عضوا في المجلس الوزاري وكان رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
ورئيسا للمعارضة وقد كان يقرأ الصحف بالعبرية واإلنجليزية ويقرأ الوثائق ويصغي للخبراء ولذلك ال 

  .يحتمل أنه اكتشف اآلن فقط أسرار فلسطين
لماذا تطلب األمر منه . األمر متأخرا، ونفترض أن ما نراه من هنا ال يراه من هناكلنفترض أنه اكتشف 

  .شهرين ونصفا في رئاسة الحكومة حتى يدرك أن بإمكانه الوصول إليها بعد عشرة أيام
كما ان انقالبا لم يحدث في . نتنياهو لم ير النور فجأة. اوباما هو سبب التغيير. الجواب هو باراك اوباما

مجرد خطوة تكتيكية صحيحة وذكية إال أنها جاءت لشدة األسف . ان رئيس الوزراء في القدسديو
  .متأخرة

حصل على : على المستوى التكتيكي كان اإلنجاز مهما، فقد اصطاد نتنياهو ثالثة عصافير بطلقة واحدة
ك أقنع اغلبية ي نادر من تسيبي ليفني حتى البيت اليهودي وكذلإسرائيلثناء البيت االبيض وإجماع 

اعضاء كتلة الليكود بأن شيئا لم يحدث وإنما فقط غمزة خفيفة شقية لالميركيين وعبارة عن خدعة في 
  .مجال العالقات العامة

قبل ثالثة اسابيع فقط عقدت عضوة الكنيست الجديدة تسيبي حوتوبلي اجتماعا لخيرة األدمغة من أجل 
ثالثة وزراء ألقوا في هذا . ولتين والدولة الفلسطينيةإزالة المصطلحين عن جدول االعمال، حل الد

وفي يوم االحد ليال بعد خطاب . بوغي يعلون ويولي ادلشتاين وايلي يشاي: المؤتمر خطابات ملتهبة
ويعلون بالمقابل عبر عن تأييده الحذر الهامس لخطاب . نتنياهو صرحت حوتوبلي بأنها مصابة بالصدمة

سفة الى بيني بيغن، وكان نتنياهو أشرك بيغن في المحادثات التي سبقت وتوجهت حوتوبلي آ. نتنياهو
وفي جولته الثالثة في السياسة يفضل . الخطاب وأقنعه باالكتفاء بمعارضة خفيفة قليلة والسير إلى األمام

ا بيغن وجه انتباه حوتوبلي الى المقالة التي كتبه. بيغن التأثير من الداخل، وليس االحتجاج من الخارج
 .جابوتنسكي في الثالثينيات من القرن الماضي حول أهمية الكلمات

  أحرونوتيديعوت 
  20/6/2009الغد، األردن، 
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  :كاريكاتير .44
  

  
  20/6/2009الحياة، الجديدة، 

  


