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***  

  وال قرارات لديها بتبييض السجون.. ملهااألجهزة األمنية الفلسطينية تؤكد أن ال تغيير في ع .1
نفت مصادر أمنية في الضفة الغربية، أن تكون األجهزة األمنيـة قـد رفـضت               :  كفاح زبون  - رام اهللا 

ـ       .اإلفراج عن معتقلي حماس لديها     ، إنـه   »الشرق األوسط «وقالت مصادر في األجهزة األمنية المختلفة ل
ما يتم اعتقال آخرين، وإن أي تغيير لم يطرأ في سياسة عمل            يتم يوميا اإلفراج عن معتقلين من حماس ك       

باألمس أفرجنا عن معتقلين    «وقال أحد المحققين في جهاز األمن الوقائي،        . األجهزة ولم يطلب منها ذلك    
ونفت المصادر  . »لهم عدة شهور واليوم اعتقلنا آخرين لم يتغير شيء، ونحن نتبع الرئيس وما يقرره نافذ              

 الرئيس قد أصدر أي أوامر بتبييض السجون، أو على األقل اإلفراج عن عناصر حمـاس                بشدة أن يكون  
على دفعات، كما أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد، إثر اجتماع ثان بين لجان المصالحة فـي             

  .الضفة والقطاع
ـ          ال نتلقـى   «، وقال   »سطالشرق األو «وأكد العميد عدنان الضميري الناطق باسم األجهزة األمنية، ذلك ل

فقط نتلقى أوامر من المستوى السياسي، الـذي يتمثـل فـي            . أوامر من المتحاورين، وال من حركة فتح      
السيد عـزام األحمـد ال      «ومضى الضميري يقول،    . »شخوص وزير الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس     

وأوضح الـضميري أن    . » من؟ بصفته«وتساءل  . »يقرر اإلفراج أو االعتقال، وال يعطينا قرارات بذلك       
القائد األعلى ورئـيس    «مسألة تبييض السجون، أي العفو العام، ال يقرر فيها إال شخص واحد فقط، وهو               

  . »الدولة محمود عباس أبو مازن
وكانت مواقع إلكترونية محسوبة على حماس، إضافة لفضائية األقـصى التابعـة للحركـة، نـشرت أن                 

قالت فيه إنها ترفض اإلفراج عن أي معتقل من حماس بحجة الحوار، وإنها             األجهزة أرسلت كتابا لعباس     
وحدها من دفع ثمن انقالب حماس في غزة، وإن حركة فتح تركت أبناء األجهزة األمنيـة يواجهـون                  «

مصيرهم لوحدهم، وإن ذلك كان السبب الرئيسي للهزيمة الدراماتيكية التي حصلت في غزة، وبالتالي فإن               
  . » مسؤولة اليوم عن حفظ أمنها بنفسها ومنع أي انقالب مماثل في الضفة الغربيةتلك األجهزة
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، معتبرا أن مصدر هذه     »لو أمر الرئيس بهدم السجون سنهدمها     «وسخر الضميري من هذه األنباء، وقال       
وأوضـح  . األخبار، هي حماس نفسها التي اتهمها بأنها تحاول أن تروج وجود خالفات داخـل الـسلطة               

 معتقال من حماس وهذا قد تم فعال، وال         20أن الرئيس أصدر أمرا واحدا فقط، باإلفراج عن         «ري  الضمي
  .»جديد آخر

 21/6/2009الشرق األوسط، 
  

   يصدر تقديره االستراتيجي الثالث عشر"الزيتونة" .2
رة  قال مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت امس ان الجيش اإلسرائيلي اعلن للم             -بيروت  

االولى رسمياً ان إيران هي العدو االستراتيجي رقم واحد ، وأن السالح النووي اإليراني يشكل خطـراً                 
وجودياً ، مشيرا الى أن مشكلة القضاء على التهديد النووي اإليراني هي من أخطر القضايا األمنية التي                 

واضاف المركـز فـي تقـديره       . لعبريةتواجه القيادتين السياسية والعسكرية اإلسرائيلية منذ قيام الدولة ا        
" االحتمـاالت والتـداعيات   : ضرب اسرائيل البرنامج النووي االيراني    "االستراتيجي الثالث عشر بعنوان     

نسخة منه ، ان اعالن الجيش االسرائيلي هذا جاء في المؤتمر السنوي للقيادة العـسكرية               " الدستور"تلقت  
ويشير التقرير الى ان قادة الكيان يختلفـون        .  شباط الماضي  18اإلسرائيلية الذي يضم كبار الضباط في       

حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي االيراني بين من يدعو الى اعداد العدة لشن هجـوم عـسكري                  
وبين من يقرون بان اسرائيل غير قادرة على القيام بضربة بمفردها ، وبين اخرين يرون ان الحل مـع                   

 المركز ان الضربة االسرائيلية سـتؤثر علـى القـضية الفلـسطينية             تقدير ويرى. ايران ليس عسكريا  
واالوضاع االقليمية حيث ان فشل ايران في القيام برد عسكري مناسب سيؤدي الى تعـرض حركـات                 

  .المقاومة الفلسطينية الى مزيد من الضغط كي تخضع لشروط الرباعية والزامها بالمبادرة العربية
  21/6/2009الدستور، 

  
  عباس يبحث مع االسد الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية  .3

ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الجهود الراميـة الـى تحقيـق             :  وكاالت االنباء  -عواصم  
المصالحة الفلسطينية مع الرئيس السوري بشار االسد ، وقال نبيل ابو ردينة مساعد عباس ان الجـانبين                 

واعلـن كبيـر    . ري يتفقان على ضرورة ان ينجح الحوار الفلـسطيني فـي القـاهرة            الفلسطيني والسو 
هناك تطابق في النقاش والموقف مع      "المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي يرافق عباس انه كان          

 ، معتبرا " ما طرحه االسد حول تمسكنا بمبدأ المبادرة العربية وتمسكنا بالسالم الشامل واالنسحاب الكامل            
  ".المفاوضات هي اخذ وعطاء وما يطرحه نتنياهو هو اخذ وامالءات"ان 

اسرائيل تحـاول تـصدير     "وقال  . ورفض عريقات اعتبار ايران خطرا على العرب مثلها مثل اسرائيل         
  ". ان ايران ليست خطرا... االزمات وربط المخاطر بايران

سيكون هناك في تموزلقـاء     "، قال عريقات    وعن اللقاء المرتقب في تموز في القاهرة النجاز المصالحة          
حاسم الن الحوار ليس هدفا بحد ذاته وبالتالي نحن نبذل كل جهد النهاء االنقسام وانهاء االنقالب وتشكيل                 

وفي اشارة الى عدم وجود لقاء بين عباس ومثلي الفصائل الفلسطينية المعارضـة              ".حكومة وحدة وطنية  
  ". هذه الزيارة لقاءات فلسطينية فلسطينيةال يوجد على برنامج "قال عريقات 

  21/6/2009الدستور، 
  

  " األقصى"السلطة تحذر الحاخامات من محاوالت لتقسيم  .4
أدانت وزارة شؤون القدس المحتلة في الحكومة الفلـسطينية         :  محمد جمال  - قدس برس  -رام اهللا المحتلة  

 في المدينة المقدسة، بما فـي ذلـك المـسجد           الدعوة التي أطلقها رجال دين يهود بتقسيم المواقع المقدسة        
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غبيـة وتـستفز مـشاعر      "ووصفت الوزارة في بيان أصدرته أمس السبت الدعوة تلك بأنها            . األقصى
إن أسطورة جبل الهيكل هي     "مؤكدة  ". المسلمين، ومن شأنها تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني         

االت في إسرائيل، وهي محض افتراء ال أساس لها مـن           أكذوبة كبيرة أطلقها الحاخامات وصدقها الجنر     
المسجد األقصى هو مسجد إسالمي خالص، ولن يكون إال للمسلمين إلـى أن             "، ومؤكدة أيضا أن     "الصحة

وحذرت الوزارة الفلسطينية من أن استمرار هذه الدعوات المتطرفة، وما           ". يرث اهللا األرض وما عليها    
قد يشعل المنطقة بأسرها،    "ومحاوالت فرض وقائع داخل المسجد األقصى       يواكبها من اعتداءات مستمرة،     

  ". ولن يحترق بنارها الفلسطينيون والعرب وحدهم
  21/6/2009الشرق، قطر، 

  
   عائق أساسي أمام المفاوضات"إسرائيل"مستوطنات : المالكي .5

طاني اإلسـرائيلي هـو     اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن استمرار التوسع االستي          
وقال المالكي، في بيان صحافي عقب لقائـه         .العائق األساسي للتقدم في عملية المفاوضات لتحقيق السالم       
وزير (هناك رؤية خاطئة وتحليل خاطئ لدى       «مع وزير الخارجية المالطي تونيو بورج في رام اهللا، إن           

 وأهمية المستوطنات ضمن الحل النهائي      ليبرمان حول موضوع المستوطنات   ) خارجية إسرائيل أفيجدور  
المستوطنات لن تؤثر علـى     « وكان ليبرمان قال في تصريحات له إن        .  اإلسرائيلي -للصراع الفلسطيني 

  .»العملية السلمية وتحقيق السالم
ال يمكن القول إن المستوطنات ال تؤثر وال يجب أن تكون جزءا من المعيقات للتوصل               «وأضاف المالكي   

« وتابع   .»ق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أو أن المستوطنات ليست عائقا أساسيا للتوصل لذلك           إلى اتفا 
يعلم الجميع أن المستوطنات هي العائق األساسي للتقدم في عملية المفاوضات وهنـاك محاولـة لتغييـر                 

 مـواطنين   هناك عملية استقدام لمواطنين إسرائيليين وإحاللهـم مكـان        «ومضى   .»الواقع على األرض  
فلسطينيين وهناك احتالل لألراضي الفلسطينية ومصادرة لألراضي وهدم للوجود الفلـسطيني واحـتالل             

  .»استيطاني جديد لألراضي الفلسطينية المحتلة
  21/6/2009البيان، اإلمارات، 

  
  االعتقال السياسي يشكِّل عقبةً حقيقيةً أمام المصالحة : النائب الرمحي .6

ب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي أن االختطـاف الـسياسي             أكد النائ  :رام اهللا 
الذي تنفِّذه األجهزة األمنية في الضفة الغربية يشكِّل عقبةً حقيقيةً أمام التوصل إلى اتفاق جِدي بين حركة                 

: ح صـحفي  وقال محمود الرمحي في تـصري     . إلنهاء االنقسام " فتح"وحركة  "حماس"المقاومة اإلسالمية   
باإلفراج عنهـا،   " حماس"حتى هذه اللحظة لم يتم اإلفراج عن األسماء التي ذُكرت، والتي طالبت حركة              "

من قبل األجهزة األمنية التابعة للـسلطة       " حماس" عضوا جديدا من حركة      17بل بالعكس تم أمس اعتقال      
 اآلن غير مهيأة من أجل التوصل إلـى         واعتبر الرمحي أن األجواء   ". الفلسطينية في مدن الضفة الغربية    

أي اتفاق بين الجانبين، مشددا على أنه تم االتفاق على معظم القضايا، والمسألة الوحيدة العالقة هي ملف                 
وشدد على أن أسرع طريقة للتوصل إلى اتفاق حقيقي هو إغالق هذا الملـف، مـن                . االعتقال السياسي 

  .  في الضفة الغربية" حماس"عتقالً من  م750خالل إطالق سراح أكثر من 
  21/6/2009صحيفة فلسطين،  

  
  الحواربوقف   تطالب أم نضال فرحاتالنائبة .7

بوقف الحـوار   ) خنساء فلسطين (طالبت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني أم نضال فرحات          : غزة
 ومطـاردة ومـصادرة للحقـوق       ، مؤكدةً أن يجري في الضفة من قتل       "القتلة"الفلسطيني مع من سمتهم     
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 .واعتداء على دور العبادة والمؤسسات الخيرية جريمة بكل المقاييس، وانسالخ من القيم والدين والوطنية             
نـسخةً  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "اإلعالمي، تلقى   " حماس"وقالت النائبة في حوار أجراه مكتب حركة        

 بوقف هذا الحوار، وأعتبر الحوار مع القتلـة عبثيـا ال            أنا أطالب وبشدة  .. حقيقة): "6-20(منه السبت   
ال معنى ألن تحاورني وتقتلنـي فـي نفـس    "، مضيفةً أنه "فائدة منه، وأدعو قيادة الحركة إلى وقفه فورا      

  ".الوقت
بشكل علني، ومن خالل مظاهرة حاشدة أمـام مقـر   " حماس"وأوضحت أن الحركة النسائية طالبت قيادة   

ي في غزة، بعدم العودة إلى الحوار حتى يتم اإلفراج عن جميع المعتقلين مـن النـساء                 المجلس التشريع 
  .والرجال في الضفة الغربية، ووقف كافة الحمالت المسعورة ضد أبناء الحركة وقياداتها ومؤسساتها

اختطاف النساء في الضفة الغربية المحتلة على أيدي ميليشيا عباس مـصيبة عظيمـة،              "وأشارت إلى أن    
فهي خسة ونذالة، ودرجة منحطة من درجـات الـسقوط          ... وليس من عادات الشعب الفلسطيني وتقاليده     

  ".األخالقي
  20/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  زيادة الواردات لغزة " إسرائيل" تنفي تبليغها نية السلطة .8

زيادة عدد األصـناف التـي      ” إسرائيل“نفت السلطة الفلسطينية، أمس، تبليغها بشكل رسمي نية         : أ.ب.د
وقال وكيل مساعد وزارة االقتـصاد ناصـر         .توردها إلى قطاع غزة عبر الفتح الجزئي لمعابر القطاع        

 20السماح بـدخول    ” إسرائيل“التقارير التي تناقلتها وسائل اإلعالم بنية       “السراج، في بيان صحافي، إن      
عند السماح بدخول أي صنف جديد سـيتم         “وأضاف،. ”صنفاً جديداً من السلع لقطاع غزة غير صحيحة       

حتى اللحظة الموافقة علـى أي      ” اإلسرائيلية“لم تعط السلطات    “وتابع  . ”اإلعالن عنه عبر وسائل اإلعالم    
  .”صنف جديد

  21/6/2009الخليج، 
  

  لقاء بين مشعل وعريقات   ..زيارة أبو مازن لدمشق تؤجل خطاب مشعل": الشرق األوسط" .9
تقرر في اللحظة األخيرة تأجيـل      ، أنه   لندن من   علي الصالح  عن،  21/6/2009،  الشرق األوسط ذكرت  

خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان مقررا في العاصمة السورية دمـشق                
ـ      . وأرجعت حماس التأجيل إلى أسباب فنية     . أمس " الشرق األوسط "لكن مصدرا فلسطينيا في دمشق قال ل

  .لدمشق) أبو مازن(يقي هو زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السبب الحق
ـ           إن لقـاء برعايـة     " الـشرق األوسـط   "من جانبه، قال الكاتب الفلسطيني علي بدوان المقيم في دمشق ل

سيكون ، سورية، بين مشعل وصائب عريقات أحد كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني قد يكون جرى امس             
وأن . مقرب من أبو مازن ومشعل منذ سيطرة حماس على غزة قبل عامين           األول من نوعه بين مسؤول      

  .هذا اللقاء قد يمهد للقاء بين أبو مازن ومشعل
 شخصية عربية وفلسطينية ودبلوماسية في دمشق       500وحسب المصدر، فإن الدعوات وجهت ألكثر من        

ـ             الثالثـة بتوقيـت    (ي  لحضور الخطاب، الذي كان مقررا السادسة من مساء أمس حسب التوقيت المحل
  .بدمشق) غرينتش
أن مصادر قيادية في    ،  )آي.بي.يو(وعن  ،  "الخليج" عن    -عواصم  من  ،  21/6/2009الخليج،   وأضافت

ال تتوقـع   " حماس"إن  ": "الخليج"رفضت التعليق على سبب التأجيل، وقالت في تصريح خاص ل         " حماس"
المصالحة، ولن تحمل جديـداً أيـضاً علـى         أن تحمل زيارة عباس إلى دمشق جديداً على صعيد تحقيق           

الخطاب يعبـر   "وحول احتمال إدخال تعديالت على مضمون الخطاب قالت المصادر          ". الصعيد السياسي 
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ويوضح رؤيتها االستراتيجية المتكاملة، وتمت دراسته من كـل الجوانـب بـشكل             " حماس"عن موقف   
  ".مستفيض، ولن يجرى عليه أي تعديل

  
  ويبحث معه مجريات الحوار الوطني الفلسطينيلرئيس اليمني  يلتقي امرزوقأبو  .10

" حمـاس "وصل إلى اليمن، أمس، نائب رئيس المكتـب الـسياسي ل            ): آي.بي.يو(،  "الخليج "-عواصم  
وأضاف أبو مـرزوق     .موسى أبو مرزوق، بهدف إطالع القيادة اليمنية على مجريات الحوار الفلسطيني          

علي عبد اهللا صالح ونطلعه على مجريات ما توصـل          ) اليمني(رئيس  سنلتقي ال "في صنعاء للصحافيين،    
إليه الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مراحله األخيرة وإطالعه على آخر المـستجدات فـي القـضية                 

 ".الفلسطينية
  21/6/2009الخليج، 

  
  رحتها أسماء األسرى التي اقتمتبلغ حماس عبر كارتر موافقتها على معظ" إسرائيل": "عكاظ" .11

 تحدثت مصادر فلسطينية عن تقدم في صفقة تبادل األسـرى بـين حمـاس    :عبد القادر فارس ـ غزة 
وأوضحت أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ الحركة عبر رسالة تسلمتها مـن الـرئيس األمريكـي               . وإسرائيل

ندي السير جلعاد   األسبق جيمي كارتر موافقته على معظم األسماء التي اقترحتها المقاومة للمبادلة مع الج            
 .شاليط، مقابل معرفة ما إذا كان على قيد الحياة أم ال

  21/6/2009عكاظ، 
  

   السياسية في الضفة إزاء فرص المصالحة في ظل االعتقاالتة متشائمحماس .12
، عضو مكتبها السياسي خليـل الحيـة لــ          "حماس" القيادي في حركة     قال:  جيهان الحسيني  -القاهرة  

إذا لم تحل قضية االعتقاالت، فإن من الصعب التوصل إلـى اتفـاق             ... غير متفائل أنــــا  ": "الحياة"
، محمالً الـرئيس    "مصالحة مع حركة فتح، فاألمور تتجه نحو التصعيد، وهناك من ال يريد إنهاء االنقسام             

ورئيس حكومته سالم فياض مسؤولية اإلجراءات التي تقـوم بهـا األجهـزة             ) أبو مازن (محمود عباس   
  ".بقيادة المنسق األميركي الجنرال كيث دايتون الرجل الذي يحكم الضفة الغربية"ية في رام اهللا األمن

ومن هذا المنطلق   "تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية ألنها تقود المشروع الوطني،          " فتح"واعتبر الحية أن    
 من أمرها شيئاً ال يعفيها إطالقاً       واعتبار البعض أنها ال تملك    . عليها العبء الكبير لمعالجة ملف المعتقلين     

  ".عن المسؤولية
المصريين منزعجون جداً لعدم معالجة ملـف المعتقلـين وللتـصعيد           "وعن موقف مصر، قال الحية إن       

الجاري في الضفة، لكن االنزعاج غير كاف، وال بد من وضع حد لهذه الممارسات ولما ترتكبه األجهزة                 
  ". األمنية في الضفة

سيناريوهات طرحت على الحركة في الفتـرة       " الحياة"لـ  " حماس"رى، كشفت مصادر في     من ناحية أخ  
الماضية وتتناول ضرورة التوافق على شرعية الرئيس عباس وعدم معارضته من أجل إتاحة الفرصـة               

الظروف "بوجودها في غزة، الفتة إلى أن       " حماس"لعقد اتفاق سالم مع اإلسرائيليين في مقابل أن تحتفظ          
  ". ال تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ الذي تم تحديده مطلع العام المقبلقد 

في حال عدم إجراء انتخابات تشريعية فإنه ليس هناك أي إشكالية لدى حمـاس              "وأوضحت المصادر أنه    
 أن اإلشـكالية    ، معتبـرة  "التي لن تفقد موقعها أو غالبيتها في البرلمان ألن المجلس التشريعي سيد نفسه            

ستكون لدى الرئيس عباس ألنه ال يجوز للرئيس طبقاً للدستور أن يظل في موقعه أكثر من أربع سنوات                  "
  ". من دون انتخابات
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بـشكل غيـر مباشـر لالعتـراف بإسـرائيل          " حماس"وأوضحت أن هناك محاوالت تجرى حالياً لدفع        
م أن إسرائيل موجودة كـأمر واقـع، إال أن          رغ: "وشرعيتها في المنطقة في مقابل رفع الحصار، وقالت       

حماس ال تعترف بها تحت إغراء رفع الحصار، فهذه استراتيجية لدينا وثابت من ثوابتنا، ثم إننـا علـى                   
  ".يقين بأن رفع الحصار عن قطاع غزة مرتبط بإطالق الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت

الخبراء األمنيين العرب إلى غزة عقب اتفاق المصالحة        ورأت المصادر أن عودة الوفد األمني المصري و       
وشـددت  . األمنية" فتح"للمساعدة في بناء األجهزة األمنية وفق أسس أمنية، ستكون المدخل لعودة أجهزة             

خالد مشعل أكد في لقائه األخير الذي عقده في القاهرة مـع            " حماس"على أن رئيس المكتب السياسي لـ       
رية الوزير عمر سليمان أن أي إجراءات في غزة يجب أن تقابلها إجـراءات              رئيس االستخبارات المص  

ونحن نرى أن ما يحدث     "مماثلة في الضفة، بما فيها عودة الكوادر األمنية لمواقعها ووظائفها في السلطة             
في الضفة هو محاولة الستئصال الحركة من جذورها وهذا أمر تحسب له حماس كثيراً، لكنه لـم ولـن                   

  ".هناك تآمر على الحركةينجح، و
ال نريد إفشال الحوار، لكن يبدو أن المـصريين ال          ": "حماس"في غضون ذلك، قالت مصادر موثوقة في        

يستطيعون أن يضغطوا على الرئيس عباس إلطالق المعتقلين في الضفة ووقف حمالت التصعيد هنـاك               
استنكرت استمرار المصريين فـي     و". هناك إصرار على التمادي في ذلك     : "، مضيفة "ضد كوادر الحركة  
من أجل إبداء مواقف مرنة، في حين أنهم غير قادرين على التأثير في عباس              " حماس"محاولة التأثير في    

  .الذي ما زال مصراً على االستمرار في هذه الممارسات
تـزم  لن تمنح عباس شرعية مجانية خارج إطار التوافق الـوطني إال إذا ال            " حماس"وأكدت المصادر أن    

تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة وغزة معـاً، والتـزم الـذهاب إلـى                   
  .االنتخابات التشريعية والرئاسية مطلع العام المقبل

  21/6/2009 الحياة،
  

  استخفاف بالعقول ة مختطفاً في الضف750 من أصل 20إطالق : حماس .13
 اطالق األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة         "حماس"وصفت حركة   :  فتحي صباح  -غزة  

  ".استخاف بالعقول" من عناصرها المعتقلين لديها بأنه 750 معتقالً من أصل 20الغربية 
 من أبناء الحركة المختطفـين،      20ان الحديث عن إطالق     : "في بيان صحافي أمس   " حماس"وقالت حركة   

 مختطفـاً، اسـتخفاف بـالعقول وتالعـب         750 األمنية أكثر من     في وقت يقبع فيه في سجون األجهزة      
  ".بالعواطف ومحاولة للهروب إلى أمام من استحقاق إطالق جميع المعتقلين السياسيين

  21/6/2009 الحياة،
  

  " االنقالب"في الضفة بـ" أتباع دايتون"لن نسمح لقادة األجهزة األمنية :  األقصىكتائب .14
إنها لن تـسمح لقـادة األجهـزة        " فتح"التابعة لحركة   " كتائب شهداء األقصى  "قالت  :  فتحي صباح  -غزة  

  "فتح"على الرئيس محمود عباس و " باالنقالب"األمنية في الضفة 
، في بيان صحافي أمس إن      "فتح"، الذراع العسكرية لحركة     "كتائب شهداء األقصى  "من جهة اخرى، قالت     

خلية، وأعيننا تنتظر بفارغ الصبر الوصول إلـى اتفـاق بـين            الكل يتابع هذه األيام جلسات الحوار الدا      "
شطري الوطن، لكن ما قررته قيادات األجهزة األمنية بعدم االنصياع ألي أوامـر بـإطالق أي معتقـل                  
سياسي من سجونها في الضفة، ورفعها كتاباً واضحاً للرئيس بذلك، واتهامها حركة فتح بأنها تخلت عنهم                

ن مصيرهم وحدهم، يعتبر كالماً خطيراً، وله تداعياته على كل المشروع الذي            في غزة وتركتهم يواجهو   
  ".أسس له الرئيس المرحوم ياسر عرفات
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دمر حركة فتح من قيادات األجهزة األمنية في غزة، واستغل منـصبه والـدعم              "وأضافت أن هناك من     
إذا كانت حمـاس حـسمت      : "وتابعت". األميركي واإلسرائيلي له واستقوى على فتح والشعب الفلسطيني       

األمر عسكرياً في غزة نتيجة تصرفات هؤالء التدميريين، وفتح دفعت الـثمن مـن سـمعتها وقيادتهـا                  
وجماهيرها، وإن كنا لن نسمح لحماس أن تكرر تجربتها في الضفة، لكن ذلك ال يعني أننا سنطلق العنان                  

ت األجهزة األمنية التي اتخذت من فتح غطاء        دايتون وإسرائيل من قيادا   ) الجنرال األميركي كيت  (ألتباع  
الساعد (لها واستغلت دماء الشهداء وتضحيات القادة الكبار أمثال الرئيس الراحل ياسر عرفات، والشهيد              

أبو إياد، وغيرهم من الـشهداء      ) الساعد األيسر صالح خلف   (أبو جهاد، و    ) األيمن لعرفات خليل الوزير   
داتهم ومخططاتهم التدميرية التي باتت تشكل في بقائها خطراً على فتح وعلى            والقادة العظام من تنفيذ أجن    

رفض األجهزة األمنية تطبيق قرار الرئيس تمرداً خطيراً        "واعتبرت  ". مجمل المشروع الوطني الفلسطيني   
رئـيس  (على الرئيس وفتح التي بتضحياتها الجسام وبدماء قادتها أوصلتهم إلى هذه المناصـب، ولـيس              

اال تسمح ألي تمرد أو انقالب على الرئيس وفـتح          "وتعهدت  ". فياض ودايتون ) مة في الضفة سالم   الحكو
  ".من أيٍ كان

عضوية المجلس الثوري ليست حصانة ألحد، بل يجب أن تكون مـدعاة اللتـزام قـرارات                "قالت إن   و
قـرار الـرئيس    نؤكد أنه إذا اضطررنا الى حماية قرار فـتح و         : "وختمت بالقول ". الرئيس وحركة فتح  

ومشروعنا الوطني، فلن نحسب حساباً ألحد، وال لهؤالء المرتزقة الذين يستقوون بدايتون لالنقالب على              
فتح وعلى الرئيس، وال إلى العدو الصهيوني الذي صنع منهم أداة لتدمير فتح والمقاومة وتمزيق الشعب                

 ".الفلسطيني
  21/6/2009 الحياة،

  
   األمنية بالضفة بتنفيذ االعتقاالت تُعد مغامرة غير محسوبةاستمرار األجهزة:  حماسأسرى .15

حذر أسرى حركة حماس في سجون االحتالل من تداعيات استمرار االعتقاالت السياسية             :الضفة الغربية 
التهديـد المباشـر األول واألهـم لنجـاح الحـوار      "في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه االعتقاالت تمثل    

إن استمرار األجهزة األمنية بتنفيذ هذه االعتقاالت وتصعيد وتيرتها فيما          : سرى حماس وقال أ  ".الفلسطيني
يقف الشعب الفلسطيني بأسره على بعد أيام معدودة من فرصة مصالحة تاريخية تعيد له وحدته وتضمن                

ـ        "سلمه وأمنه الداخلي، تعد مغامرة غير محسوبة العواقب        اه ، داعين أجهزة أمن السلطة للتحـرك باالتج
  .اإليجابي من تلقاء نفسها، والكف عن ممارسة االعتقاالت السياسية، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين

  21/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ترجح عدم المشاركة في حوار القاهرةحماس .16
أفصح أمـين سـر المجلـس التـشريعي     :  عبد القادر فارس ـ غزة، عبد الجبار أبو غربية ـ عمان  

دكتور محمود الرمحي عن أن حماس انسحبت من اللقاء الثاني للجان المصالحة في الـضفة               الفلسطيني ال 
  .الغربية؛ بسبب رفض حركة فتح طلبا باإلفراج عن المعتقلين لديها وتبييض السجون ووقف االعتقاالت

ورجح مقاطعة حماس لجلسات حوار القاهرة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجـاري؛ علـى                
فية ما سماه بوضع معتقليها في الضفة كرهائن للتوقيع على اتفاق المصالحة في الـسابع مـن يوليـو                   خل

وأفاد أن الحركة لن تذهب إلى القاهرة في هذا الموعد في حال أصرت فتح على موقفها الرافض                  .المقبل
  .لتبييض السجون، إال إذا حدثت مفاجآت في األيام المقبلة

  21/6/2009عكاظ، 
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  سيفشلمحاولة من مصر لفرض اتفاق للمصالحة على الفصائل أي : حماس .17
، إسماعيل األشقر، ممثل الحركة في لجنة األمـن         "حماس"قال النائب عن حركة     :  أماني سعيد  –رام اهللا   

في الحوار الفلسطيني، إن أي محاولة من مصر لفرض اتفاق للمصالحة الوطنية على الفصائل الفلسطينية               
  ".ى ورق ال يجد طريقه للتنفيذسيكون حبراً عل"

إطالق سراح معتقلين مـن عناصـرها       " حماس"وجدد األشقر في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية نفي         
وأوضح ". تضليل إعالمي " عنصرا   20لدى السلطة الفلسطينية في الضفة، معتبراً أن الحديث عن إطالق           

  ".الخطير جدا"ا هذا األمر بـ معتقال، واصف750أن عدد معتقلي الحركة وصل اآلن إلى 
 من عناصـر    20إبراهيم أبو النجا أن السلطة أفرجت عن المعتقل رقم          " فتح"في المقابل أكد القيادي في      

هذه الدفعة التي شملت عشرين معتقال سـيتبعها        " السبت، مجددا تأكيد أن      -منتصف ليل الجمعة    " حماس"
 ".خطوات أخرى قريبا

  21/6/2009الجريدة، الكويت، 
  

  حق عودة الالجئين مقدس وغير قابل للمساومة :  الديمقراطيةلجبهةا .18
باعتباره حقا وطنيا فلسطينيا مقدسا غير      "أكدت الجبهة الديمقراطية، أمس، تمسكها بحق العودة        : )أ.ب.د(

  ".قابل للمساومة أو التنازل عنه كفلته قرارات الشرعية الدولية
بـاالعتراف  " اإلسرائيلي"العالمي لالجئين، على رفض المطلب      وشددت، في بيان صحافي لمناسبة اليوم       

 ماليين الجئ في العودة إلى جانب تهديد وجود أكثـر مـن             5الذي يعني شطب حق أكثر من       "بيهوديتها  
 بمخـاطر مـشاريع الترانـسفير       1948مليون وثالثمائة ألف فلسطيني يعيشون في فلسطين المحتلة عام          

  ".العنصرية
اليمينية المتطرفـة حتـى تلتـزم بـالوقف التـام           " اإلسرائيلية"تفاوض مع الحكومة    ودعت إلى رفض ال   

  .لالستيطان وسياستها التوسعية وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية
بإنهاء االنقسام، وتهيئة األجواء إلنجاح الحوار الشامل المزمع إبرامه         " حماس"و" فتح"كما طالبت حركتي    

  ".اإلسرائيلية" لمواجهة اشتراطات وتصريحات الحكومة 2009،تموز / يوليو7في القاهرة في 
  21/6/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر للمستوطنات 250 بقيمة ميزانية تخصص "سرائيلإ" .19

اعلنت اذاعة الجيش االسرائيلي اليوم االحد ان مشروع الموازنة االسـرائيلية يـنص             :  ا ف ب   -القدس  
لمستوطنات الضفة الغربية بالرغم مـن ضـغوط الـرئيس           مليون دوالر    250على منح قروض بقيمة     

ويشمل مشروع الموازنة الذي تم التصويت عليه فـي          .االميركي باراك اوباما من اجل تجميد االستيطان      
 مليـون   250 رسميا استثمارات بقيمة     2010 و 2009البرلمان االسبوع الماضي في قراءة اولى لعامي        

  .رات في بناء مساكن وتطوير البنى التحتية بحسب االذاعةوستخصص هذه القروض الستثما .دوالر
واوضحت االذاعة ان حوالى اربعين مليون دوالر ستخصص لبناء حي جديد في معالي ادوميم، احـدى                

نفقات " مليون دوالر لتمويل     125اكبر مستوطنات الضفة الغربية شرقي القدس، في حين يخصص مبلغ           
  ".امنية

ايمر امين عام حركة السالم االن المعارضة لالستيطان ان االرقـام الفعليـة             من جهته رأى ياريف اوبنه    
واضـاف   ".مخبأة في فصول عـدة مـن الموازنـة        "لالستثمارات العامة في المستوطنات اعلى بكثير و      

االرقام الرسمية ال تشكل سوى جزء من االرقام الحقيقية وسيدفع االسرائيليون ثمنا سياسيا             "اوبنهايمر ان   
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وتؤكد هيئات المـستوطنين ان هنـاك خفـضا لحجـم القـروض              ".اديا باهظا لهذه المستوطنات   واقتص
  .المخصصة لمستوطنات الضفة الغربية اثر ضغوط الرئيس اوباما

  21/6/2009الدستور، 
  

   يعرب عن تشاؤمه من المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةموشيه يعلون .20
إلسرائيلي موشيه يعلون عن تـشاؤمه مـن المفاوضـات           أعرب وزير الشؤون االستراتيجية ا     :نيويورك

منذ بزوغ فجر الصهيونية لم يكن هناك قيادة فلسطينية مستعدة لالعتراف           : "وقال .الفلسطينية اإلسرائيلية 
إننا من الممكن كإسرائيليين أن نقوم بالتفاوض ولكني أدعو أبـو مـازن             "مضيفاً  ، "بحق اليهود في وطن   

  ".ه قادر على حكم الفلسطينيين من القاعدة حتى رأس الهرمليثبت بأن) محمود عباس(
وعرج يعلون على الموضوع اإليراني، وتوقع أن إيران تتجه نحو الثورة ولكنه ال يعتقد أنها ستؤثر على                 

  .برنامج البالد النووي
  21/6/2009صحيفة فلسطين، 

 
  والشقق فارغة.. االستيطان يتواصل :  اإلسرائيليالتلفزيون .21

كشف التلفزيون االسرائيلي ان الحفارات في الضفة الغربية وتحديداً فـي منطقـة رام اهللا ال                : م  بيت لح 
ووفقا للتقرير فان عمليات البناء في       .تزال تعمل وتبني، في المستوطنات من خالل مصادرة جبال فارغة         

 .تجد من يـشتريها   المستوطنات تمتد وتمتد وان مستوطنات جديدة تقام بالرغم من ان الشقق فارغة وال              
وتساءل التقرير هل هذا هو التطور الطبيعي للمستوطنات وفقاً لما قاله نتنياهو؟ حيث اظهر التقريـر ان                 

  . كرفاناً تم اقامتها بعد خطاب نتنياهو فقط70نحو 
الناس يعتقدون ان هناك ضائقة ليكتشفوا ان الشقق فارغة وال تجـد مـن يـشتريها،                "ووفقاً للتقرير فان    

الي هذا ليس تطوراً طبيعياً وانما هو المزيد من االستيطان الستجالب المزيد من المستوطنات، حيث               وبالت
  ".ان الكرفانات تمتد ومن ثم يأتي بعدها المنازل والبناء بالحجر

  21/6/2009األيام، فلسطين،  
  

   شيطان أكبر ودولة قائمة على العنصرية"إسرائيل": رئيس الكنيست األسبق .22
 شبه رئيس الكنيست األسبق أفراهام بورغ إسرائيل بالشيطان بسبب ما وصـفه ممارسـاتها               -تل ابيب   

المخاوف "العنصرية والفاشية، وذلك في محاضرة نظمتها جمعية سيكوي اإلسرائيلية اليوم السبت بعنوان             
ية ، وانتقـد فيهـا الممارسـات وااليديولوجيـة االسـرائيل          "والمواقف وأثرها على الصراع في المنطقة     

  .العنصرية، االمر الذي اثار غضب بعض الحضور الذين عبروا عن ذلك باالنسحاب من القاعة
وأشار بورغ ضمن محاضرته في بلدة مسغاف في الجليل أن إسرائيل قامت مـن أجـل حـل القـضية                    
اليهودية لكنها ال تزال عالقة بالماضي وتؤسس عالقاتها مع اآلخر على خوف اإلسرائيليين مـن بيئـتهم                 

وأوضح بورغ أن إسرائيل تعيش على الرؤية إياها بأن اليهود           .وكأنهم في أوروبا في القرن التاسع عشر      
شعب بال أرض يريد أرضا بال شعب، وهي ال ترى اآلخر وتحاول تجاوزه بمناورات مختلفة بخـالف                 

بقيه أرييـل   وذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخّص في نهاية المطاف كسا           .الواقع على األرض  
اعتقدت الـصهيونية   : "وأضاف. شارون وإيهود أولمرت وإسحق رابين الخطأ في اإلستراتيجية المذكورة        

أن فلسطين هي خيار فهاجر معظم اليهود من أوروبا إلى الواليات المتحدة والحقا تبين أن البالد صارت                 
  ".جوهرهاملجأ لليهود يعبرون فيه عن مخاوفهم ويحتمون به، ما غير واقعها و

 20/6/2009القدس، فلسطين، 
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   وحدة استيطانية في القدس5800 شرعت في بناء "إسرائيل" .23
حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية في القدس، من مشاريع االستيطان الجديدة           :قدس برس / القدس المحتلة 

  .التي بدأت تعرض تفاصيلها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بخصوص مدينة القدس الشريف
إن اإلعالنات والمصادقات الحكومية التي بدأت للـشروع        "وقال الدكتور حسن خاطر األمين العام للهيئة        

 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات القدس، والتي تقدر طاقتها االستيعابية بأكثر من              5800في بناء   
  ".لى األرض ألف مستوطن، يعد في نظرنا بداية خطيرة للشروع في ترجمة خطاب نتنياهو ع50

وأشار  خاطر في تصريح مكتوب أمس السبت، إلى أن تأكيد نتنياهو على أن القدس الموحدة ستبقى هي                  
عاصمة الدولة اليهودية، يعني وفق جميع التحليالت إعالن حرب شاملة على المدينة والمقدسـة وبنـاء                

نية وإحكام عزل المدينة، والعمل بكل الوسائل لتهجيـر أهلهـا           مزيد من المستوطنات والوحدات االستيطا    
  .الشرعيين وهدم بيوتها وأحيائها العربية

  21/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لنتنياهو تستهدف األقصى» مجنونة«حذر من مغامرة  يرائد صالح  .24
ينية المحتلة  داخل األراضي الفلسط  » رئيس الحركة اإلسالمية  «حذر الشيخ رائد صالح      :وكاالت -القدس
حكومة مغامرات مجنونة، قد ترتكب فـي كـل لحظـة    «من أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية       1948عام  

كاشفا عن وثائق بحوزته منذ كان نتنياهو رئيسا لحكومة االحـتالل فـي             » جرائم ضد الشعب الفلسطيني   
وبدأت قـرب   . يحاول ذلك مجدداً  أواسط عقد التسعينات، تفيد بنيته بناء الهيكل المزعوم، ما يعني أنه قد             

حي البستان في سلوان قرب القدس المحتلة امس، عملية إزالة انقاض آخر منزل هدمته سلطات االحتالل                
ويشارك في هذه الخطوة، متطوعون محليون وعرب من المنطقة         . اإلسرائيلي، وذلك تمهيدا إلعادة بنائه    

  . واجانب1948المحتلة عام 
  21/6/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
  بلدية االحتالل توظف قمرا صناعيا لمراقبة منازل المقدسيين: عبد القادر .25

كشف وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر النقاب الليلة الماضية عن وجود قمـر              :  وفا –القدس المحتلة   
 صناعي تجاري يعمل لحساب بلدية االحتالل في القدس المحتلة لمراقبة منـازل المـواطنين المقدسـيين               

استنادا إلى وثائق حصلت عليها وزارة شـؤون القـدس فـان البلديـة              "وقال عبد القادر    . بصورة دائمة 
اإلسرائيلية اشترت مؤخرا نظاما محوسبا مرتبطا بقمر صناعي لمراقبة مـا تـصفه بأنـه بنـاء غيـر                   

  ". مرخص
 مع تـصوير    85لعام  القمر الصناعي التجاري هذا يخزن في داخله إحداثيات القدس منذ ا          "وأشار إلى أن    

مشيرا إلى أن البلدية اشترت هذا النظام قبـل  " مسحي كان يتم كل ستة أشهر منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن   
إن "وقـال   .  ألف شيقل تدفعه للشركة المحتكرة للقمر الصناعي       200عدة أشهر برسم اشتراك سنوي يبلغ       

ديمة والمضافة بجميـع إحـداثياتها وكمياتهـا        النظام الجديد يزود أجهزة الحاسوب في البلدية لألبنية الق        
ومساحاتها في كل حي وحارة وشارع في حدود القدس الشرقية، وتم تفعيل هذا النظام منذ بداية اسـتالم                  

  .رئيس بلدية االحتالل الحالي نير بركات منصبه قبل عدة أشهر
  21/6/2009الحياة الجديدة، 

  
   متضامين أجانبةسبعيعتقل واالحتالل يقمع مسيرة في الخليل  .26

قمعت قوات االحتالل االسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت امس في بلدة بيـت أمـر فـي             :  د ب أ   -الخليل  
. الخليل جنوبي الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة األراضي واالسـتمرار فـي بنـاء المـستوطنات               
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 سالم إسرائيلي ومـصور     وذكرت المصادر أن ثالثة من المشاركين في المسيرة أصيبوا من بينهم ناشط           
صحفي أثر اعتداء القوات اإلسرائيلية التي اعتقلت كذلك سبعة من المتضامنين األجانب ونشطاء الـسالم               

وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالـضرب            . اإلسرائيلي
وحـسب المـصادر    . ت في مختلف أنحاء الجسد    بالهراوات والبنادق ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم بكدما        

 شـجرة دون أن     200فان المستوطنين أقدموا على حرق الحقول الزراعية في منطقة بيت أمر واتلفـوا              "
  ".يتحرك الجيش اإلسرائيلي بل وفر الحماية لهم

  21/6/2009الدستور، 
  

  السلطات المصرية تمنع وفداً تضامنياً استرالياً من دخول غزة .27
 السلطات المصرية، أمس، وفداً استرالياً من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحـدودي،               منعت -غزة

وذكرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واسـتقبال الوفـود، أن الوفـد            . وذلك لليوم الثامن على التوالي    
  متضامنين ما زال عالقاً في مدينة العريش، موضحة أنه قـام بالعديـد مـن               10االسترالي والذي يضم    

  . االتصاالت مع جهات عدة من أجل السماح له بالدخول إال أن جميعها باءت بالفشل
وبينت اللجنة في بيان لها، أن الوفد االسترالي قدم إلى مصر بعد أن استوفى جميع أوراق الـسفر التـي                    
تؤهله للدخول إلى القطاع، مستنكرة الطريقة التي تتعامل بها السلطات المـصرية مـع بعـض الوفـود                  

  .التضامنية القادمة إلى غزة
  21/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تحسباً لغرامة اسرائيليةتجبر المقدسيين على هدم بيوتهم بأيديهم " إسرائيل" .28

أجبرت قوات االحتالل التابعة لبلدية االحتالل في القدس المحتلة، عـدداً مـن     : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 منازلهم بأيديهم بعد أن وضعتهم أمـام خيـارين وهمـا، أن             المواطنين في جبل المكبر، أمس، على هدم      

  يقوموا بهدم منازلهم بأيديهم أو أن يدفعوا غرامات مالية كبير وتكاليف الهدم التي تنفذها جرافات البلدية، 
ولم يجد المواطنون الثالثة أمامهم سوى تنفيذ األوامر تجنباً لغرامات كبيرة تفوق تكاليف البنـاء، وأكـد                 

 شهور  بمسح هندسي وتصويري شامل لبيوت جبل المكبر، في           8طنون الثالثة أن البلدية قامت قبل       الموا
وقال المقدسي أحمـد سـرور إن        .”أرمون هنتسيف “إطار استهداف المنطقة نظرا لقربها من مستوطنة        

نـزل  مدينة القدس برمتها  تعاني من صعوبة استصدار تراخيص بناء، ويضطر المواطن إما الستئجار م              
 .أو أن يقطن مع عائلته

  21/6/2009الخليج، 
  

   ينفي سحب الجنسية من أي مواطن  األردنيوزير الداخلية .29
قال وزير الداخلية نايف سعود القاضي ان الوزارة لم تسحب جنسية اي مواطن             :  نايف المعاني  - عمان  

رتباط الذي جاء بطلب من     ، مؤكدا ان هناك فقط تصويبا الوضاع عدد من المواطنين نتيجة قرار فك اال             
  .منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية

واضاف اننا نعرف ان هناك استهدافا لالردن من خالل التطرف االسرائيلي وهذا يحتم علينا ان نتـشدد                 
الذي يشكل خطرا علينا وعلى اخواننا الفلسطينيين وهو يأتي في سياق الـضغط             " التجنيس"في موضوع   
  .االسرائيلي

تطرق القاضي الى ما اشيع مؤخرا من السماح لالسرائيليين بالدخول الى االردن دون الحصول علـى                و
هناك معاهدة سالم مع اسرائيل وهناك اتفاقيات دولية مـع معظـم دول             : تأشيرة دخول مسبقة حيث قال    
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ـ            يرات دون العالم وهناك دول تعطينا تأشيرات دون ترتيب مسبق وهناك في المقابل دول ال تعطينـا تأش
  .اذونات مسبقة، موضحا ان لالردن مصالح وطنية واستراتيجية مع هذه الدول

انها حركة فلسطينية وان كان هناك تعاون او تعامل فانه يتم عن طريق             : وعن حركة حماس قال الوزير    
لوحيد ان  همنا ا "وقال  . السلطة الوطنية الفلسطينية، متمنيا على الفلسطينيين ان يوحدوا صفوفهم ومواقفهم         

  ".يتوحدوا الننا نسعى في االردن دوما الى الحرص على وحدة الموقف العربي
  20/6/2009الدستور، 

  
  "إسرائيل"إجراءات أمنية لوقف تسلّل أفارقة إلى : مصر .30

 اتخذت أجهزة األمن المصرية عدداً من التدابير واإلجراءات التي من شأنها وقف عمليات تـسلل                :سيناء
 إفريقياً إلى إسرائيل    38رائيل في أعقاب ارتفاع معدالتها وإحباط أربع محاوالت لتهريب          األفارقة إلى إس  

وأفاد مصدر أمني    .األسبوع الماضي عبر المناطق الحدودية جنوب معبري رفح وكرم سالم وسط سيناء           
 مـن   أن تلك التدابير اتخذت على خلفية ما توافر لدى الجهات األمنية من معلومات عن نشاط التهريـب                

  . خالل اعترافات المتسللين األفارقة
 إفريقياً خالل أربع محـاوالت تـسلل إلـى          38وكان شمال سيناء شهد خالل األسبوع الماضي توقيف         

الجاري الذي شـهد توقيـف      ) يونيو(إسرائيل، وهي األكبر في عدد األفارقة الموقفين منذ بداية حزيران           
  . إرتيريا466 بينهم 2008 خالل عام  متسلال1016ًمتسلالً إفريقياً حتى أمس، و112

  21/6/2009 الحياة،
  

  "إسرائيل"السودانية يقوم بزيارة سرية إلى " العدل والمساواة"عيم ز ":الخليج" .31
من مصادر عليمـة    ) smc(أكدت معلومات تحصل عليها المركز السوداني للخدمات الصحافية         : وكاالت

بترتيب من  ” إسرائيل“زيارة سرية قام بها خليل إبراهيم إلى        أن الدعم التشادي للعدل والمساواة جاء عقب        
  .الرئيس إدريس دبي عبر إحدى الدول اإلفريقية

يرافقـه  ” إسـرائيل “أن الرئيس التشادي قام بترتيب زيارة خليل إبراهيم إلى          ) smc(وأكدت المصادر ل    
 بعبور نهر شاري والوصول     الجنرال تيمان إدريس والجنرال عمر إدريس حيث قام أعضاء الوفد الثالثة          

وقام بتزويدهم باألوراق الالزمـة لـدخول       ” اإلسرائيلي“إلى دولة في وسط إفريقيا حيث استقبلهم السفير         
  .”إسرائيل“

بجواز سفر دبلوماسي تشادي باسـم مـستعار بـصفة          ” إسرائيل“وأكدت المصادر أن خليل قد دخل إلى        
العسكرية والسياسية التزمت بتزويد خليل بكل      ” اإلسرائيلية “مستشار بالرئاسة التشادية مؤكداً أن السلطات     

  الوسائل الممكنة بهدف إنهاء النظام القائم في السودان،
  21/6/2009الخليج، 

  
   رغبتها في استئناف عملية السالم"إسرائيل"موسكو تؤكد لحكومة  .32

السالم في الـشرق األوسـط   أبلغت موسكو تل أبيب بالجهود التي تبذلها روسيا في سبيل استئناف عملية        
أوضح ذلك مصدر فـي وزارة الخارجيـة        . وفي سبيل تقديم المساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية       

الروسية في ختام الحديث الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونائب رئـيس                
  . الوزراء وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان

لمصدر بأن االتصال جرى بمبادرة من الجانب اإلسرائيلي وقال تم خالل ذلـك بحـث ومناقـشة                 ونوه ا 
  . المسائل اآلنية في العالقات الثنائية وكذلك الوضع الحالي في الشرق األوسط
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وذكر المصدر أنه بعد إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو عن اإلقـرار بمبـدأ الـدولتين            
 اإلسرائيلية، الحظت موسكو بعين الرضا التزام إسرائيل بإقامة السالم فـي            -سوية الفلسطينية   كأساس للت 

من جانبه قال النـاطق الرسـمي باسـم وزارة          . الشرق األوسط واستعدادها الستئناف المفاوضات فورا     
اء الوسـط " ربـاعي "الخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو نحن مستعدون ومع الشركاء اآلخـرين فـي             

الدوليين لتقديم المساعدة الفعالة في سبيل تقريب المواقف الحقا لمصلحة استئناف عمليـة الـسالم فـي                 
المنطقة وهذا مهم جدا ألن خطاب رئيس حكومة إسرائيل يتضمن عدة نقاط يجـب أن يجـري اتخـاذ                   

  .  اإلسرائيلية المباشرة-القرارات المنسقة بشأنها خالل المفاوضات الفلسطينية 
 الناطق على أن روسيا تنطلق من أنه سيصبح من الممكن التوصل إلـى حـل بـين الفلـسطينيين                    وأكد

وقـال  ". خارطة الطريق "واإلسرائيليين فقط إذا ما التزم الجانبان بكل التعهدات التي وافقا عليها بموجب             
لنهـائي  وفي هذه الوثيقة تم بوضوح تحديد ضرورة سير كل من الطرفين نحو اآلخر وتحديد الوضـع ا                

 .لألراضي الفلسطينية بما في ذلك مصير القدس والمستوطنات عن طريق المفاوضات
  21/6/2009الشرق، قطر، 

  
  واشنطن تفند االدعاءات اإلسرائيلية حول البناء االستيطاني للنمو الطبيعي .33

ار النقـاش   في إط   واشنطن االدعاءات اإلسرائيلية حول البناء االستيطاني للنمو الطبيعي         فندت :تل أبيب 
قـدمت   و الدائر بين اإلدارة األميركية وإسرائيل حول البناء االستيطاني في الـضفة الغربيـة والقـدس،              

معطيات وإحصائيات تبين أن إسرائيل ال تقول الحقيقة وتتستر وراء ادعاءات غير واقعية، مطالبة بوقف               
استئناف المفاوضـات حـول   حتى نتوصل إلى صياغات معقولة تتيح    «الخداع في هذا الموضوع وغيره      
  .»تسوية دائمة في الشرق األوسط

 200، من   %32وجاء في هذه المعطيات أن عدد المستوطنين زاد خالل السنوات السبع األخيرة، بنسبة              
، مما يعنـي    %40وفي منطقة القدس زادت بنسبة      .  ألفا في السنة الماضية    295 إلى   2001ألف في سنة    

وفـي  %. 38، بنـسبة    1967لفترة في المناطق الفلسطينية المحتلة عـام        أن االستيطان زاد خالل هذه ا     
إضافة إلى ذلك، انضم    . حساب بسيط يتضح أن هذه الزيادة تبلغ أكثر من ثالثة أضعاف التكاثر الطبيعي            

السفير األميركي األسبق في تل أبيب، دان كريتزر، إلى وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، في التأكيـد                
 يوجد اتفاق أميركي إسرائيلي أو تفاهمات تتيح إلسرائيل مواصلة البنـاء االسـتيطاني فيمـا                على أنه ال  

وقال كريتزر، وهو دبلوماسي يهودي يتعاطف جدا مع إسرائيل، إن النقـاش            . يعرف بالكتل االستيطانية  
  .حول هذا الموضوع تم في زمن خدمته وإنه شخصيا كان مطلعا على تفاصيل القضية
  21/6/2009سط، الشرق األو

  
  كيف ننجز سالماً فلسطينياً ـ إسرائيلياً؟ .34

  حسني مبارك
جاء الخطاب المبدع الذى ألقاه الرئيس باراك أوباما فى القاهرة بمثابة نقطة تحول فـى العالقـات بـين                   

إن قـضايا الـسياسة     : الواليات المتحدة والعالم اإلسالمى، فرسالته كانت واضحة وال لبس فيها أال وهى           
ياسات، وليس صدام القيم، هى التى تفصل بين أمريكا والعالم اإلسالمى، وحسم هذه القـضايا هـو                 والس

  .الذى سيبدد هذا االنقسام
وينبغى أن تتبع األجندة الطموحة التى طرحها الرئيس أوباما خطوات لألمام تخط مـساراً جديـداً فـى                  

 ناحية أخرى، وإننى أتطلع إلى العمل مـع         العالقات بين أمريكا من ناحية والعرب والعالم اإلسالمى من        
  .من أجل تحقيق هذا الهدف) أوباما(الرئيس 
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فعلى مدى عقود من الزمن، انخرط العالم العربى فى عملية مجهدة من المراجعة للـذات حـول كيفيـة                   
يعاً، مواكبة قوى التغير التى تعتمل داخله، بما فى ذلك التوقعات الصاعدة لألجيال الشابة التى تنمو سـر                

  .وتصاعد الصراعات اإلقليمية التى تزعزع االستقرار، وتضخم تيار التعصب والتطرف
وقد كانت مصر دوماً فى الصدارة من المواجهة مع هذه التحديات، سواء من حيث كونها أول من بـادر                   

طـر  بمد يد السالم إلى إسرائيل، أو التعامل مع مخاطر انتشار أسلحة الـدمار الـشامل، أو مواجهـة خ             
  اإلرهاب من خالل الوسطية والتسامح اللذين يشكالن لب تراثنا الدينى، 

وعبر هذه التحديات وما وراءها، عكفت مصر على عملية إصالح تشهد نجاحاً فى توفير فـرص أكبـر             
لشبابنا، والمزيد من التمكين للمرأة، فضالً عن المزيد من التعددية والحوار الداخلى، ونحن نقر بصراحة               

  .لطريق أمام هذه العملية اليزال طويالً حتى تلبى تطلعاتنابأن ا
وقد حان الوقت لكى نجدد التزامنا بالتعامل مع هذه التحديات العديدة، ومن بين طائفة التحـديات التـى                  
تواجهنا، القضية الفلسطينية التى تتطلب تحركاً عاجالً نظراً للحالة الحرجة التى تمر بها عمليـة الـسالم         

وقد أبدى الرئيس أوباما رغبة فى تولى زمام القيادة من أجل تحقيق السالم فـى               . ت من الجمود  بعد سنوا 
  .الشرق األوسط، وعلى العالم العربى أن يرد من جانبه بالقيادة المباشرة

رغم االنتكاسات التى شهدتها السنوات القليلة الماضية، فمن األهمية بمكان أن نتـذكر أن العديـد مـن                  
فبعد ما يربو على عقدين من التفـاوض بـين اإلسـرائيليين            . قد تم التفاوض عليها بالفعل    عناصر الحل   

والفلسطينيين منذ بداية عملية أوسلو للسالم، أضحت العديد من تفاصيل التسوية النهائية معروفة جيـداً،               
تطرح إطاراً  ٢٠٠٢عالوة على ذلك، فإن مبادرة السالم العربية التى تبنتها القمة العربية فى بيروت عام               

إقليمياً لمثل هذه التسوية، فألول مرة فى تاريخ هذا الصراع، تلتزم الدول العربيـة باإلجمـاع بـالتطبيع       
  . وحل قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل التفاوض١٩٦٧الكامل مقابل االنسحاب الكامل إلى خطوط 

 الجهود من قبل كل األطـراف، وقـد بـذلت           واآلن يتطلب الطريق إلى التسوية النهائية، القيادة وتضافر       
مصر على مدى السنوات القليلة الماضية جهوداً مضنية لتوحيد القيادة الفلسطينية بشكل يضمن التزامهـا               

  .. بحل تفاوضى حول الدولتين
كما حاولت مصر التوسط حول اتفاق طويل األمد لوقف إطالق النار بين إسـرائيل وحمـاس يمـضى                  

وقد جددت خالل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو         . نا لتبادل السجناء  بالتوازى مع وساطت  
  .لمصر الشهر الماضى التزامنا باستئناف هذه الجهود

واآلن، ينبغى أن تقترن هذه الخطوات بعملية جادة للتفاوض حول التوصل إلى اتفاق للوضع النهائى بين                
تعطى األولوية لحسم مسألة الحدود الدائمة لدولة فلـسطينية ذات          إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويجب أن      

، إذ إن هذا من شأنه أن يطلق التحرك على صـعيد            ١٩٦٧سيادة ومتصلة األراضى على أساس خطوط       
  .أغلب قضايا الوضع النهائى األخرى بما فيها المستوطنات واألمن والمياه والقدس

 قوية من قبل األطراف لدعم مصداقية العملية، فيجب أن          وسيتوقف نجاح هذه المفاوضات على التزامات     
يتوقف التوسع العنيد للمستوطنات الذى أدى إلى تآكل التطلعات لحل الدولتين، وأن يتوقف معه حـصار                
غزة، ومن جانبهم ينبغى أن يواصل الفلسطينيون تطوير قدرات مؤسساتهم مع التغلب على انقسامهم من               

  .لدولةأجل تحقيق تطلعاتهم إلى ا
وبينما يمكن أن يأتى التطبيع الكامل مع إسرائيل فقط بعد تسوية شاملة تشمل المسارات السورية واللبنانية                
  .والفلسطينية، فإن الطرف العربى يقف مستعداً لمبادلة الخطوات الجادة التى تتخذها إسرائيل نحو السالم

وية تمنح الفلسطينيين الدولة والتحـرر مـن        والتوصل إلى تسوية تاريخية هو أمر فى متناول األيدى، تس         
االحتالل، كما تمنح إسرائيل االعتراف واألمن لكى تعيش فى سالم، ومع تأكيد الرئيس أوبامـا لقيـادة                 

  .الواليات المتحدة فى المنطقة، تبدو فى األفق ثمة فرصة نادرة



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1470:         العدد       21/6/2009االحد  :التاريخ

لعالم العربى سيفعل الشىء     ومصر من جانبها تقف مستعدة القتناص هذه الفرصة وأنا على ثقة من أن ا             
  .ذاته

  "وول ستريت جورنال"
  20/6/2009المصري اليوم، 

  
  التغيير الذي يتوقف عند حدود الموقف اإلسرائيلي: أوباما .35

  بالل الحسن
برز نتنياهو في خطابه الذي رد فيه على خطاب الرئيس األميركي في جامعة القاهرة، بالصورة الكريهة                

ولذلك نستطيع أن نقول إنه لم تكن هناك مفاجأة عربية، ال بالخطـاب وال       . ربنفسها التي عرفها عنه الع    
ولكن مفاجأة العرب جاءت من واشنطن، ومن البيت األبيض بالذات، حـين أبـدى الـرئيس                . بمضمونه

  .أوباما ترحيبه بخطاب نتنياهو، معتبرا أن الخطاب يمثل خطوة إلى األمام
نفصله وال لنحلله، فقد شاع الخطاب وعمت أفكـاره، ولقـي مـن             نبدأ بالحديث عن خطاب نتنياهو، ال ل      

االستهجان واالستنكار الشيء الكثير، وتم اإلعالن عن موقف عربي رسمي ضده من خالل الموقف الذي               
وما نريد قوله هنا حول خطاب نتنياهو، إنه ليس خطاب رجل واحد، بل هو              . أعلنه الرئيس حسني مبارك   

فكلهم عملوا حسب األهداف والمواقـف التـي أعلنهـا نتنيـاهو بـشأن              . خطاب جميع رؤساء إسرائيل   
الفارق الوحيد أنهم كانوا كلهم كذابين وأن نتنياهو هو الصادق الوحيد بينهم، الصادق الوحيد              . الفلسطينيين

الذي يقول إن اإلسرائيليين يريدون االستيالء على الضفة الغربية من خالل االستيطان، والصادق الوحيد              
، والـصادق الوحيـد الـذي يعتـرف أن          »مستقلة«لذي يقول إن الفلسطينيين ال يريدون دولة فلسطينية         ا

اإلسرائيليين ال يريدون حال متفاوضا عليه بل حال مفروضا على الفلسطينيين رسـم نتنيـاهو شـروطه                 
ـ    . وتفاصيله في خطابه   ذه كل رؤساء وزارات إسرائيل السابقين، عملوا وتصرفوا وتفاوضـوا حـسب ه

ولكنهم اختلفوا عنه بأمر واحد، هو أنهم كانوا يسايرون واشنطن، يـسايرون            . البنود التي أعلنها نتنياهو   
سياستها المعلنة، ويقولون إنهم يوافقون على إنشاء دولة فلسطينية، ومن خالل التفاوض، ثـم يرسـمون                

  .على األرض كل الوقائع التي تجعل تحقيق ذلك أمرا مستحيال
وصف األمور بهذه الطريقة، عليه أن يستذكر ولو قليال، شريط التفاوض الفلسطيني مـع              ومن يستغرب   

ماذا فعل كل هؤالء؟ من أفشل مفاوضات كامـب         . إيهود أولمرت، ومع آرييل شارون، ومع إيهود باراك       
 سوى إيهود باراك؟ من دمر الضفة الغربية ودمر أجهزة السلطة الفلسطينية، وأمـر ببنـاء                2000ديفيد  

لجدار الفاصل غير آرييل شارون؟ من كثف االستيطان وضاعفه مرات ومرات غير إيهود أولمرت؟ إن               ا
  .ما طالب به نتنياهو في خطابه هو ما مارسه كل هؤالء أثناء حكمهم

أما الجديد في مسيرة نتنياهو، فهو أنها تأتي في لحظة سياسية يتكاثف فيها تطور المجتمـع اإلسـرائيلي                  
إن ظواهر هـذا    . حو اليمين المتطرف الذي ينطوي على سمات عنصرية بالغة الوضوح         نحو اليمين، ون  

التطور موجودة وبارزة منذ زمن، ولكنها تتكثف من مرحلة إلى مرحلة، ومن انتخابـات نيابيـة إلـى                  
ومن يدرس بنية الكنيست اإلسرائيلي األخير، يجد أن نـسبة األحـزاب اليمينيـة              . انتخابات نيابية جديدة  

إن هذا التطور في بنية المجتمع هو األمـر الخطيـر فـي             . طرفة فيه قد أصبحت هي اللون الغالب      المت
إسرائيل، وهو ما يجب أن يلفت األنظار أكثر من خطاب نتنياهو، فحين يتطور المجتمع بهذه الوجهـة،                 

ـ   . فإن الوضع يتجاوز نوايا هذا الزعيم أو ذاك، ويصبح نهجا مؤهال ألن يفرض نفـسه               ين وبخاصـة ح
يتضح أن يمينية وعنصرية األحزاب اإلسرائيلية، تجد لنفسها تطبيقـات عمليـة تـسير فـي اتجـاهين                  

التفكيـر  : رفض البحث في حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة من حيث المبدأ، والثاني          : متناقضين، األول 
ف مليـون   مليـون ونـص   (الجديد بضرورة تهجير من بقي متواجدا من الفلسطينيين فوق أرض وطنهم            
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لقد أصبحت األحزاب الداعية لهذا التوجه متواجدة داخل الكنيست، وأصبح وزير الخارجيـة             ). فلسطيني
  .أفيغدور ليبرمان من المبشرين علنا بضرورة هذا التوجه

إن مجتمعا إسرائيليا يتطور بمجمله نحو اليمين، ونحو اليمين المتطرف، ليس مسألة سياسية أو أخالقيـة                
وهذه هي الرسالة االستراتيجية العميقة التـي ينطـوي         . مر ينذر بصدامات وحروب مقبلة    فقط، بل هو أ   

عليها خطاب نتنياهو، فلهذه المسيرة السياسية المتضامنة مع هذا النوع من المسيرة االجتماعيـة، نتيجـة            
ـ . ، والحرب خارج الحدود بـين الـدول       )الترانسفير(حتمية واحدة هي الحرب، الحرب في الداخل         ن وم

واجب ومسؤوليات الحاكم العربي وقد سمع خطاب نتنياهو وقرأه أن يدرك ذلك، وأن يبدأ بتهيئـة بلـده                  
  .لمواجهة حالة الحرب هذه

لقد رحب الـرئيس األميركـي      . بعد خطاب نتنياهو ال بد من وقفة عند رد الفعل األميركي على الخطاب            
قفز عن كل ما ورد فـي       ). الدولة الفلسطينية (مة  بالخطاب واعتبره خطوة إيجابية إلى األمام ألنه ذكر كل        

  ).الدولة الفلسطينية(الخطاب من شروط ومطالب، وتمسك بكلمة 
على مستوى أميركـا وعلـى      » التغيير«لقد جاء موقف أوباما هذا، بعد حملته الكبيرة التي رفعت شعار            

لقاهرة، داعيـا الفلـسطينيين     في جامعة ا  » اإلسالمي«وجاء موقف أوباما هذا بعد خطابه       . مستوى العالم 
والمسلمين والعرب إلى عالقة من نوع جديد، ولقيت مواقف أوباما هذه ترحيبـا وتفـاؤال فـي أوسـاط                   

ولكن ترحيب أوباما بخطاب نتنياهو، والقفز عن كل مضمونه من أجل           . الفلسطينيين والعرب والمسلمين  
وهذه . تغرابا شامال، إن لم نقل انزعاجا شامال      التمسك بكلمة واحدة فقط، أثار دهشة شاملة، إن لم نقل اس          

الدهشة، وهذا االستغراب، وهذا االنزعاج، ليس مسألة نفسية فقط، بل هي نوع من التساؤل حول مـدى                 
وهو نوع من التساؤل حول مدى جدية أوباما في التبشير بسياسة           . جدية أوباما بشعار التغيير الذي رفعه     

سرائيل، ومع تسويفها الدائم الذي خرب كل محاوالت التسوية الـسياسية           أميركية جديدة في التعامل مع إ     
  .في كل المراحل السابقة

لقد كانت أميركا في السنوات السابقة كلها، شريكة مع إسرائيل في كل عمليات التسويف والخداع عبـر                 
وكانت تقدم لها   . هاكانت تقبل من إسرائيل موافقة لفظية على مواقفها ونقضا واقعيا وعمليا ل           . المفاوضات

بعد ذلك التغطية السياسية الالزمة، بدءا من مجلس األمن حيث كان الفيتو األميركي جاهزا دائما لـدعم                 
إسرائيل وحمايتها من الغضب العالمي، وانتهاء بالمفاوضات السياسية، حيـث كانـت واشـنطن تـدعم                

اوض تتلخص برفض االحتكام للقـانون      إسرائيل في تثبيت قواعد التفاوض التي تريدها، وهي قواعد للتف         
 مطـروح   242أراض متنازع عليها وليست أراضي محتلة ـــ القـرار           . (الدولي أو للشرعية الدولية   

  ).إلخ.. للتفاوض حوله وليس لتطبيقه
. وحين جاء أوباما بدعوته للتغيير، وشدد على موقفه بضرورة وقف االستيطان، تفاءل الفلسطينيون خيرا             

ترحيبه بخطاب نتنياهو الذي لم يتضمن قبوال بوقف االستيطان، فقد تحول التفـاؤل إلـى               أما حين أعلن    
تشاؤم، والتشاؤم في الصراع العربي ــ اإلسرائيلي يعني أن حالة المقاومة، وأن حالة الحرب، ستعود               

  .إلى سابق عهدها
ـ              اهو، فهـي شـروط     بعض المحللين األميركيين يقولون إن على العرب أن ال ينزعجوا من شروط نتني

للتفاوض، ولكن هذا الرأي مرفوض، فالمفاوضات السابقة كلها، بدأت وفشلت، بسبب هذا المنهج، ألنـه               
منهج للتفاوض حسب موازين القوى بين الفلسطينيين وبين الجيش المحتل، حيث الغلبـة دائمـا لجـيش                 

ك نمت الحاجـة إلـى موقـف        فإما أن تقبل شروطه وإما أن تفشل المفاوضات، ولذل        . االحتالل المهيمن 
وهذا مـا تفـاءل     . أميركي يضع مرجعية جديدة للمفاوضات، مرجعية القانون الدولي والشرعية الدولية         

الفلسطينيون والعرب بأن األمور سائرة إليه، ولذلك فإن مفاجأتهم كانت كبيرة حين سارع أوبامـا إلـى                 
  .امتداح خطاب نتنياهو والترحيب به
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ومعنى هذا أن ال تغييـر فـي الموقـف          . لك أن أمور التفاوض ستبقى على حالها       لقد فهم الجميع من ذ    
  .األميركي من الموضوع الفلسطيني

  21/6/2009الشرق األوسط، 
  

  يفتح طريقا للسالم؟ ويلغمه؟ ولماذا؟: نتنياهو .36
  أسعد عبد الرحمن. د

روندشاو األلمانية، أكد   لصحيفة فرانكفورتر   ) شلومو ساند (في حديث صحفي للمؤرخ اإلسرائيلي الشهير       
أن مطالب إسرائيل للفلسطينيين بـضرورة االعتـراف        ) كيف تم اختراع الشعب اليهودي    (صاحب كتاب   

بيهودية إسرائيل سيقود إلى مخاطر واضحة، منوها إلى أن نحو ربع سكان إسرائيل ليسوا من اليهـود،                 
التي تشتمل علـى    ) إسرائيلي(مة  يقلص من الوصف، على العكس من كل      ) يهودي(كما أن استخدام كلمة     

ـ     ) ساند(وأشار  . مفهوم أوسع  نظـرا ألن اليهوديـة ديانـة       ) الشعب اليهودي (إلى عدم وجود ما يسمى ب
وليست أمة، مبينا أن هناك شعبا إسرائيليا في ظل حقيقة ال تقبل الشك وهي وجود دولة إسرائيلية علـى                   

  ! عكس أطروحة الشعب اليهودي المستجدة
حـين  ) بنيامين نتنياهو(أبلغ رد على ما تفوه به رئيس الوزراء اإلسرائيلي        ) ساند(تصريحات  ربما تكون   

أعلن في خطابه، ولو بشكل موارب لكن واضح، رفضه لمبادرة السالم العربية ولطروحـات الـرئيس                
وافقـة  المعلنة من القضية الفلسطينية، مقدما عرضا متكامال لشروط اسرائيل من أجل الم           ) باراك اوباما (

يطالب باالعتراف بالدولة اليهوديـة والتطبيـع       ) نتنياهو(على مشروع اوباما االقليمي لصنع السالم إذن        
خلق شيء ما يـشبه     /معها على أساس يهوديتها، مع تجريد الدولة الفلسطينية من أسس الدولة أي تأسيس            

وافق، للمرة االولى، على    ) ياهونتن(ومع ان   !! الحكم الذاتي، أو تكون، باألحرى، مجرد محمية إسرائيلية       
وفـتح طريقـا، كمـا يـرى     ) طبعا مع تفريغها من أي مضمون سيادي حقيقي  (مبدأ قيام دولة فلسطينية     

كاتـب  ) بين كاسـبيت  (ويقول  . الغرب، نحو حل للنزاع، غير انه سارع الى اغالقه بشروط غير مقبولة           
حين نفرض شروطا كثيـرة ونقـول       .. لطريقةان السالم ال يصنع بهذه ا     : االفتتاحية في صحيفة معاريف   

كما . فكل ما ننجح في تحقيقه هو اثارة غضب شريكنا الفلسطيني واهانته          ).. اذا، واذا، وفقط اذا، وربما    (
ان . هي التي تقضي على كل ما تبقـى       ) لكن(ان كلمة   : احد صانعي اتفاقات اوسلو   ) رون بونداك (كتب  

إذ كتـب   ) مناحيم كالين (وشاطره الرأي االستاذ الجامعي     . لخيرالشروط التي وضعها نتنياهو ال تنبئ با      
االسـرائيليون هـم    . انه خطاب كان يمكن ان يلقيه الرئيس االميركي الـسابق جـورج بـوش             : ساخرا

. الصالحون الذين يريدون السالم، والفلسطينيون هم االشرار الذين يترتب عليهم اثبات ارادتهم في السالم             
كان يجدر به ان يظهر قدرا اقـل مـن التعـالي            . عالم يتقدم بسرعة اكبر من نتنياهو     ان ال ) كالين(وتابع  

  .والمزيد من التعاطف مع الفلسطينيين
تؤكـد أنـه خطـاب جـاء ؟مثـل      ) نتنياهو(إن أي قراءة هادئة للكلمات وما وراء الكلمات، في خطاب        

فهـو،  . نتظار تطورات المستقبل   ملتبسا، وعلى نحو مقصود، بهدف ا      -الشخصية السياسية لنتنياهو نفسه   
بشكل جلي، خطاب تضمن كلمات وعبارات حمالة لألوجه تجعلـه صـالحا ألن يكـون مـرآة تعكـس          

وحقا لم تكن هناك في الخطاب ؟ بما في ذلـك           ) العنصرية والمتطرفة (ايديولوجيته وايديولوجية حكومته    
. قبل الخطاب كانت مؤشرا علـى فحـواه  ) نتنياهو(بل إن تصريحات  . التباسه المتوقع سلفا؟ أي مفاجآت    

كما ان تحليل خطواته وممارساته، في االشهر االخيرة، تدل على انه يفضل شخصيا تعزيز قاعدته فـي                 
غير ان المفاجأة الكبرى في إعقاب انتخابه تمثلت في صـعود الـرئيس             . اليمين على االنتقال الى الوسط    

يغازل امكانية التحرك الـى  ) نتنياهو( االمر الذي جعل وطروحاته وضغوطه الناعمة حتى اآلن، ) اوباما(
الوسط ليضمن نفسه على رأس السلطة من جهة أولى، وكي يحتاط من ناحية ثانية، وبالذات ان كثـرت                  
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على حساب القوى المتطرفة    ) كديما(الضغوط عليه، لتشكيل حكومة جديدة تضم حزب المعارضة األكبر          
  .ديولوجي المتطرفالتي تحاول تكبيله بخطابها االي

 ليس قانونا ملزما، إال أنه تـضمن        -؟الذي صيغ بكلمات مطاطية لكن مدروسة     ) نتنياهو(ومع أن خطاب    
من الوجود، أو   ) اوباما(كأن يختفي   : طرحا يكشف حقيقة أنه انما يشتري الوقت الالزم لحدوث متغيرات         

 جسد التسوية، فانه يتجلى في مقولـة        اما حجر سنمار في بناء السالم، أو كعب أخيل في         . يغير طروحاته 
بجانب منـه، وباشـتراطه اعتـراف    ) نتنياهو(ومما يفاقم من خطورة األمر كون طرح      . الدولة اليهودية 

بيهودية الدولة، انما يتبنى موقفا عاما ألركان حكومته، عبر عنـه زعمـاء تلـك               ) والعرب(الفلسطينيين  
ورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل بوصـفها دولـة         الحكومة، مرارا وتكرارا، حين أجمعوا على ضر      

كـان خطـة اسـرائيلية      ) نتنياهو(وبهذا فان ما عرضه     !! يهودية كشرط أساسي غير قابل لألخذ والرد      
الستمرار الصراع مع الفلسطينيين والعرب البتزاز مزيد من التنازالت منهم وصوال إلى دولة لحـد أو                

  !، وليس عرضا لصنع التسوية التاريخية التي طال الحديث عنهادولة سعد حداد بصيغتها الفلسطينية
  21/6/2009الرأي، األردن، 

  
  !حق العودة الفلسطيني والتسوية الممكنة .37

  ماجد الشّيخ
في ظل الصعود الثاني لليمين الصهيوني المتطرف والمتزمت، بدأت إسرائيل العنصرية تكشف عن مزيد              

ولت إخفاءه أو تخبئته أو تأجيله، وهي تذهب نحـو سـن قـوانين              من وجهها الفاشي البشع، عبر ما حا      
استعمارية استيطانية وتطهير عرقي، ضد كل من تبقى من مواطني الوطن الفلسطيني في الجليل والمثلث               

أي االعتراف بإسرائيل دولة يهودية لمجرد      » يهودية الدولة «فاشتراط  . والنقب على أرضهم وفي وطنهم    
، كاشتراط مسبق، يعرف اإلسرائيليون ومن يـدعمهم ويـدعم          »عملية السالم «ا يسمى   القبول باستئناف م  

شروطهم أنه ال يوجد إجماع فلسطيني، وال حتى أي موافقة من أي مستوى، أو من يمكنه الجهر بقبـول                   
اشتراطات كهذه، تحيل إلى حسم المفاوضات قبل أن تبدأ، وقبـل أن يعـرف الفلـسطينيون مـا الـذي                    

  .هسيحصلون علي
وال يكتفي عتاة اليمين الفاشي اإلسرائيلي بذلك، بل هناك في إسرائيل اليوم ما يمكن أن نـسميه إجماعـا                   
بحدود معينة، يؤيد هدف استكمال حرب التطهير العرقي ضد مواطني الجليل والمثلث والنقب، وضد حق               

ذلك عبر محاوالت إقرار أو      إلى الوطن، و   1948عودة أهاليهم وأقربائهم الذين شردوا منذ منتصف العام         
المصادقة على جملة قوانين عنصرية، تستهدف استئناف ما كانت قد لجأت إليه الحركة الصهيونية مـن                

 الماضي بالقراءة األولى 5/ 28 عاما، وذلك من قبيل موافقة الكنيست يوم    60تطهير عرقي منذ أكثر من      
دولـة  «رفض االعتراف بالكيان الصهيوني     على مشروع قرار يقضي بالسجن لمدة عام كامل لكل من ي          

حيث تستطيع حكومة اسرائيل بموجب هذا القانون مالحقة أي مواطن فلـسطيني            !! »يهودية ديموقراطية 
  .»يهودية الدولة«في الجليل والمثلث والنقب بتهمة عدم اعترافه بـ 

ـ  » ال مواطنة من دون والء    «فضال عن هذا، فإن قانون الوالء المسمى         ر بـه علنـا الفاشـي       والذي جه
االنتخابات األخيرة، هذا القانون له توابعه      » إسرائيل بيتنا «أفيغدور ليبرمان، وعلى أساسه خاض وحزبه       

التي باتت تتجلى في قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة، إضافة إلى قانون مقدم من قبل ليبرمان يمنح وزير                  
يهوديـة  «ب الجنسية مـن أي مـواطن ال يقـر           الداخلية في حكومة االحتالل واالستيطان صالحية سح      

، وآخر يلزم من يمتنع عن أداء الخدمة العسكرية في جيش االحتالل، بدفع ضرائب سوف تذهب                »الدولة
  .بمجموعها لصالح المؤسسة العسكرية

يس بمثل هذه القوانين، وربما غيرها الحقا، يستهدف اليمين الليكودي الحاكم وتحالفاته الفاشية المتطرفة، ل             
خلق مقدمات إسقاط حق العودة لفلسطينيي المهجر والشتات، بل ومواجهة القنبلة الديموغرافية وتوقعـات              
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التفوق السكاني الفلسطيني خالل عدد من السنوات المقبلة، وذلك عبر المزيد من التضييقات والضغوطات              
 الفلسطيني، وضرورته مـن     كل ذلك هدفه اإلقرار بانتفاء حق العودة      . التي تستهدف حملهم على الرحيل    

أجل الوصول إلى تسوية مقبولة، فهل ال تدرك حكومة نتانياهو ومن يؤيد أهدافها عبر العالم، أن انتفـاء                  
  .حق العودة يعني انتفاء إمكانية الوصول إلى التسوية مهما تكن طبيعتها؟

الموجهة للفلسطينيين، وذلك   قدم باراك أوباما العديد من المواعظ       ) 2007/ 12/ 24(في حملته االنتخابية    
إن على الفلسطينيين أن يفهموا حق العودة بشكل يحافظ على          «حين أكّد على مفهومه لحق العودة، بقوله        

إسرائيل كدولة يهودية، ويمكن أن يشمل هذا دفع تعويضات من قبل اإلسرائيليين وتقديم تنازالت أخرى،               
  !»يتها كدولة يهوديةلكن إسرائيل ال يجب أن تتخلى في النهاية عن هو

هذه، تلك التي تقطـع     » موعظة الجبل «فأية أهداف تلك التي تدفع الرئيس أوباما لـ         .. يا لها من مواعظ   
على التسوية العتيدة إمكانية أن تتحقق، إالّ إذا تخلى الفلسطينيون عن حق عودتهم إلـى ديـارهم التـي                   

نهم، وقاموا بمحو تاريخهم وذاكراتهم، وتناسوا      شردوا منها، واعترفوا باغتصاب إسرائيل الصهيونية لوط      
ذواتهم كضحايا الستعمار استيطاني، استخدم التطهير العرقي وسيلة لطردهم ونفيهم وتشريدهم من أرض             

 دولة عربية وإسالمية    57ثم أال تشكل رسالة أوباما إلى حكام        . وطنهم التاريخي، أرض آبائهم وأجدادهم    
يل، دفعة على حساب التخلي عن حق العودة الفلسطيني، مقابـل اإلقـرار             باالعتراف والتطبيع مع إسرائ   

  !.مرة وإلى األبد؟» حق العودة اإلسرائيلي«واالعتراف بـ 
لهذا تحديدا سيبقى حق العودة الفلسطيني، النقيض التاريخي والمطلق لحق العودة المزعوم، لمن ال يملك               

فلسطيني العقبة الكـأداء أمـام كـل صـيغ التـسوية            أرضا لوطنه الموهوم، ولهذا سيبقى حق العودة ال       
اليمينية المتطرفة اليوم على إسرائيل كونها دولة يهودية، والسعي للحفاظ          » الصحوة«المطروحة، كما أن    

حـل  «على هويتها المزعومة كونها كذلك، سوف يبقى يحبط كل جهود باتجاه تسوية سياسية ممكنة، كـ                
سيما وأن اشتراطات اليمين الليكودي الحـاكم فـي إسـرائيل اليـوم             أو أية صيغ أخرى، ال      » الدولتين

وسياساته المعلنة كما المضمرة، سوف تبقى تقوم مقام المانع الجامح أمام الوصـول إلـى أي صـياغة                  
.  ألية جهود محتملة لمتابعة أو اسـتئناف المفاوضـات  - ولو سلحفاتي -ممكنة، يتحقق بموجبها تحريك   

يوم استقاللنا يوم يعود أهلنـا مـن الـشتات          :  فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب    ولهذا سيبقى لسان حال   
والمنافي القريبة والبعيدة إلى ديارهم التي شردوا منها، ويوم حقنا األصيل حين نستعيد وطننا التـاريخي                

  . ويعود من شاء من اليهود إلى أوطانهم األصلية
  21/6/2009 الحياة،

  
  :كاريكاتير .38

  
  21/6/2009الدستور، 


