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  إنهاء االنقسام وفك الحصار وتهدئة وإطالق شاليط: خطّة مصرية لحّل أزمة غزة .1

، أمس، رون بن يشاي، عن مصادر       "يديعوت أحرونوت  "نقل محلل الشؤون األمنية في موقع     : محمد بدير 
هوداً دبلوماسية طموحة ومتعددة القنوات تقودها مصر يتوقـع أن          تشخّص ج "ية مطلعة قولها إنها     إسرائيل

  . "تحل العقدة الغزاوية بطريقة تريح جميع األطراف، بما في ذلك عائلة الجندي األسير جلعاد شاليط
، ستضع حداً لمعاناة سكان القطاع المحاصر       "التسوية الكبرى "وبحسب المصادر، فإن الخطة التي سموها       

، وسـتؤدي إلـى مـصالحة       إسرائيلها بإعادة بنائه، وستفرض تهدئة طويلة األجل مع         من خالل سماح  
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وقد حصلت الخطة، التي تمتد إلى ستة أشهر، ويبدأ تطبيقها الشهر المقبل، على مباركة              . فلسطينية داخلية 
الخطـة  وتتألف   .ية متحفّظة وكذلك، وفقاً لتقارير غير مؤكدة، على تأييد سوري         إسرائيلواشنطن وموافقة   

  :التي يشرف على إعدادها مدير االستخبارات المصرية، عمر سليمان، من جملة بنود أهمها
 تأليف هيئة إدارية مؤقتة مشتركة بين جميع الفصائل الفلسطينية لتصريف األمور في قطـاع غـزة                 -1

تكون الغالبيـة   و. 2010حتى موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقرر في كانون الثاني           
بين أعضاء هذه الهيئة، التي هي أشبه بحكومة معينة، لحركتي حماس وفتح، إلى جانب ممثلين عن كـل                  

  .من الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى
 تخضع الهيئة المذكورة لسلطة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مباشرة، ال لحكومة سالم فيـاض               -2
  .ي تعدها حماس غير شرعيةالت
 تتعهد حركتا حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية احترام نتائج االنتخابات التـي سـتجري العـام                 -3

المقبل، وإخضاع نفسها لسيادة الرئيس والمجلس التشريعي المنتخبين، وكذلك الحكومة التي ستتألّف فـي              
  .فة الغربية وقطاع غزة على حد سواءويسري هذا التعهد في كل من الض. أعقاب االنتخابات

 تتوقف حركتا حماس وفتح عن مالحقة أفراد بعضهما بعضاً واعتقالهم في الضفة الغربيـة وقطـاع                 -4
  .غزة

 يعمل خبراء ومراقبون، وربما حتى قواتٌ لحفظ السالم من دول عربية وأوروبية تحت راية األمـم                 -5
منية المشتركة المكلّفة حفظ األمن وفرض النظام، والتي يجري         المتحدة، على تقديم المساعدة إلى القوة األ      

وتتكفّل هذه القوة منع حصول تصادمات عنفية بين األطـراف          . تأليفها من أعضاء حركتي حماس وفتح     
  ."إسرائيل"داخل القطاع، أو شن عمليات باتجاه 

ند إلى فهم ضمني أوضحته      يجري إبرام صفقة تبادل لألسرى لقاء الجندي جلعاد شاليط، على أن تست            -6
مـن  « عبر رسالة نقلتها إلى القاهرة بأن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون مستعدة لتحرير أسرى                إسرائيل

  .مع ذلك، يبدي الجانبان استعدادهما إلظهار مرونة في تفاصيل أخرى من الصفقة. »العيار الثقيل
ائع، على أن يشرف مراقبون أجانـب علـى          وقطاع غزة لكل أنواع البض     إسرائيل فتح المعابر بين     -7

التأكد من أن مواد البناء والمواد الكيميائية التي يجري إدخالها عبر المعابر تُستخدم حصراً فـي إعـادة                  
البناء وفي نشاطات اقتصادية مدنية، وضمان عدم انزالق االستفادة منهـا إلـى نـشاطات ذات طـابع                  

  .عسكري
على أن يشرف أفراد من السلطة الفلسطينية ومراقبون أوروبيـون           تقوم مصر كذلك بفتح معبر رفح        -8

 حق الرقابة عن بعد عبر الكاميرا، وفقاً لالتفاق         سرائيلعلى حركة انتقال األفراد والبضائع فيه، ويكون إل       
  . إلدارة المعبر2005الذي جرى التوصل إليه عام 

د التي كانت قد فرضتها على حركة        تطلق مصر سراح أعضاء تعتقلهم من حركة حماس وترفع القيو          -9
  .أفراد حماس ومسؤوليها داخل أراضيها

وإضافة إلى النقاط السالفة، أشار بن يشاي إلى أن وجود معلومات غير مؤكدة تـشير إلـى أن القـاهرة                    
 تمتنع بموجبه عن تهريب السالح والمـواد        حماستحاول أن يتضمن االتفاق تعهداً سرياً من جانب قيادة          

وفي جردة استعرضت الرابحين األساسيين من هذه االتفـاق،         . ة والخبراء العسكريين إلى القطاع    المتفجر
رأى الكاتب أن حركة حماس تأتي على رأس هؤالء، إذ إنها ستتمكن من إطالق عملية ترميم القطـاع،                  

إضـافة  وهي بذلك ستعزز شرعيتها الداخلية، فضالً عن فتح األبواب أمام الحصول على شرعية دولية،               
أما القاهرة، فسوف يتمثـل ربحهـا فـي         . إلى الحصول على فرصة للتنافس على بقية مؤسسات السلطة        

استعادة موقعها اإلقليمي، فيما يتلخص ربح تل أبيب بالهدوء، إضافة إلى تعزيز فرص إطـالق سـراح                 
ق المتبلور كرزمـة    وبحسب بن يشاي، وجه المصريون إنذاراً إلى حماس بالرد إيجاباً على االتفا           . شاليط
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واحدة حتى السابع من تموز المقبل تحت طائلة نفض يدهم من ملف غزة كلياً، وإبقائـه تحـت رحمـة                    
  .يسرائيلالحصار اإل

  22/6/2009األخبار، لبنان، 
  

  وحماس" إسرائيل"ملف صفقة تبادل األسرى بين فتحي حماد في تركيا لبحث  .2
الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فتحي حماد غادر  أن وزير "الحياة"علمت :  فتحي صباح- غزة 

، األتراكورجحت المصادر أن يبحث حماد مع المسؤولين .  تركيا في زيارة غير معلنهإلىخيراً أالقاهرة 
وحماس، وربما إحياء اقتراح تقدم به رئيس " إسرائيل"من بين ملفات عدة، ملف صفقة تبادل األسرى بين 

 فبراير / شباط10خيرة في يهود أولمرت قبل االنتخابات البرلمانية األإالسابق سرائيلي الوزراء اإل
ويقضي االقتراح الذي نقله مستشارون لرئيس الوزراء التركي رجب طيب  . ساعة48الماضي بنحو 

 أسير فقط، من بينهم قائمة 700في دمشق أثناء زيارة خاطفه، بإطالق  لى قادة حماسإأردوغان 
 على العرض، ونقل طسرائيلي غلعاد شاليووافقت الحركتان اللتان تحتجزان الجندي اإل.  كاملة450الـ

وقالت المصادر إنه ربما تكون زيارة حماد ونتائجها سبباً . ال أن أولمرت تراجعإاألتراك الموافقة، 
  .ضافياً إلرجاء خطاب مشعلإ

  22/6/2009الحياة، 
  

   االنقسامإلنهاءزيارة عباس لدمشق أول لبنة : منظمة التحرير .3
 من مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس محمود عباس وصف في "الحياة"علمت :  فتحي صباح-غزة 

حديث مغلق مع مسؤولين فلسطينيين زيارته لدمشق بأنها األنجح واألفضل واألكثر ايجابية حتى اآلن، 
 "هم الزيارات وأنجحهاأ"يارة من  الزأمسفي حين اعتبرت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  ."ولى إلنهاء االنقسام الفلسطينياللبنة األ"كونها وضعت 
الهادي في بيان أن زيارة  اعتبر المستشار السياسي لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبدو

 على القضية ولاأل إلنهاء االنقسام الفلسطيني الذي يشكل الخطر األولىوضعت اللبنة "عباس لدمشق 
 إلنهاءجهود سورية الكبيرة ستنعكس على اجتماعات القاهرة بداية الشهر المقبل "وأكد أن . "الفلسطينية

  ."االنقسام، مقدمة بذلك دعماً كبيراً للجهود المصرية
  22/6/2009الحياة، 

  
  ال مفاوضات قبل وقف االستيطان بالكامل: عباس وحواتمة في دمشق .4

اتفق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع األمين العام : كفاح زبون: م اهللاسعاد جروس را: دمشق
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، على عدم إقامة مفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء 

   ."الوقف الكامل لالستيطان بما فيه أكذوبة النمو الطبيعي"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل 
 أكدا أن خطاب الرئيس األميركي أن عباس وحواتمةد بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية، األحد، وأفا

 "خطوة في االتجاه الصحيح"باراك أوباما في القاهرة ومباحثات عباس مع أوباما في واشنطن تمثل 
  ."دولة فلسطين المستقلة والوقف الكامل لالستيطان"لتأمين حق الشعب الفلسطيني في 

خطاب نتنياهو ال يستجيب لقرارات الشرعية الدولية ووضع "ف البيان أن الجانبين أكدا على أن وأضا
  ."القضية الفلسطينية في طريق مسدود

إنهاء االنقسام الفلسطيني بالحوار الوطني الشامل وانتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثل "أكدا على أن و
  ."نيةالنسبي الكامل طريق إعادة بناء الوحدة الوط
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، "حل القضايا الخالفية"يوليو ليوفر /  تموز7 المقرر إقامته في القاهرة في "الحوار الشامل"كما تطلعا إلى 
  ."لوقف تغذية االنقسامات في الصف العربي والفلسطيني"مشيرين إلى أهمية وحدة المواقف العربية 

  22/6/2009الشرق األوسط، 
  

   القدسفياض يرد على نتنياهو بخطاب من ضواحي .5
لقاء خطاب إسالم فياض يزمع .ن رئيس الوزراء دأعلمت وكالة معا المستقلة :  تقرير معا-بيت لحم 

سري نسيبة ونخبة .هام عصر االثنين من مقر جامعة القدس بأبو ديس بحضور رئيس الجامعة د
  .عالماعتبارية من قادة المجتمع الفلسطيني ووسائل اإل

 ألقاه بنيامين نتنياهو والذي اإلسرائيلي من خطاب رئيس الوزراء أسبوع هذا ويأتي هذا الخطاب بعد نحو
 وتضمن الموقف السياسي لحكومته من مجريات التطورات الراهنة أبيبمن مقر جامعة ايالون في تل 

  . وفلسطينياوإقليميادوليا 
  :أهمها جملة مواضيع إلى فياض سيتطرق في خطابه أنعرفت وكالة معا عن طريق مصادرها 

  . قلقيلية وما بعد قلقيليةأحداث الفلسطيني في األمنيداء األ: أوال
  .موضوع االستيطان والموقف الفلسطيني منه: ثانيا
  .دعم جهود حوار القاهرة وان حكومته ليست بديال عن الحوار: ثالثا
  .وحدة الضفة الغربية وغزة: رابعا
  .كيد التمسك بالمبادرة العربيةأ ت:خامسا

  21/6/2009 وكالة معاً،
  

  فياض هو من يقرر في الضفة وليس فتح: سابق إبراهيم أبراشالزير الو .6
 إبراهيم أبراش، وزير الثقافة المستقيل من حكومة سالم فياض          .أكد د :  خاص وكالة فلسطين اليوم    - غزة

ذلـك  جاء   .السابقة، أن حركة فتح غير قادرة على اتخاذ قرارات فيما يجري في الضفة الغربية المحتلة              
في معرض تعقيبه على تصريحات العميد عدنان الضميري الناطق باسم األجهزة األمنيـة فـي الـضفة                 
الغربية األخيرة، والتي أشار فيها إلى أن حركة فتح ال تقرر في قضية االعتقال السياسي التـي تجـري                   

ـ      .على قدم وساق في سائر محافظات الضفة       أن " اليـوم فلـسطين   "وبين أبراش في تصريحات خاصة ل
وأوضح أن حكومة فيـاض      .مشروع سالم فياض هو الذي يطبق في الضفة، وليس مشروع حركة فتح           

، التي وافقت الـسلطة     "خارطة الطريق "تخضع في مشروعها الذي تنفذه في الضفة إلى اشتراطات خطة           
 في الضفة تعنـى      فلسطينية رفيعة المستوى   - إسرائيلية   -الفلسطينية بموجبها على تشكيل لجنة أمريكية       
 ).أي المقاومين" ( المتشددين"بشؤون التنسيق األمني ومكافحة من يعرفون بـ

  21/6/2009وكالة فلسطين اليوم، 
  

  وحماس تنفيان لقاء مشعل مع عريقاتمصادر فلسطينية  .7
 مصدر فلسطيني رفيع، علمه بأي اجتماع قد حدث بين ى نف:كفاح زبون: سعاد جروس رام اهللا: دمشق

مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، ورئيس 
 وعريقات مكثا في دمشق عدة ساعات فقط، وانصبت ]عباس[الرئيس"، "الشرق األوسط"وقال المصدر لـ

  ."على لقاء القيادة السورية، ولم يكن هذا اللقاء على األجندة أبدا
ونشر الموقع الرسمي لحماس .  أي لقاء جمع مشعل وعريقاتونفى مصدر مطلع في حماس، كذلك

  ."إنه لم يحدث أي لقاء بين مشعل وعريقات، وال بين مشعل وعباس"تصريحا لمصدر مطلع قال فيه، 
  22/6/2009الشرق األوسط، 
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  ملوح يشدد في كلمة ألقاها نيابة عن عباس على استمرار المقاومة طالما بقي االحتالل .8

 عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية أمين نائب  أكد:تصر حمدان من- رام اهللا 
 الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم المزيد من التضحية أن، عبد الرحيم ملوح، نظمة التحرير الفلسطينيةلم

دا فوق من اجل نيل حقوقه الوطنية وحماية مشروعه الوطني، مشددا على انه ما دام االحتالل موجو
وقال ملوح في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود  .األراضي الفلسطينية فان المقاومة سوف تستمر

عباس، خالل الحفل الذي نظمته حركة فتح في رام اهللا لتكريم عميد أسرى حركة فتح فخري عصفور 
ل فهناك مقاومة ومادامت ما دام هناك احتال"البرغوثي بمناسبة دخوله العام الثاني والثالثين في األسر، 

هناك مقاومة فان هناك تضحيات ونحن مستعدون لتقديم التضحية لحماية حقوقنا الوطنية وإنهاء 
، مؤكدا انه ال يمكن فصل قضايا الحل النهائي عن بعضها بعضاً بما في ذلك قضية األسرى "االحتالل

  ".اإلسرائيلي"والمعتقلين في سجون االحتالل 
زير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية االنتقالية، عيسى قراقع، من جانبه طالب و

اإلدارة األمريكية التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية خالل عامين، بوضع جدول زمني ملزم لإلفراج 
عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل على دفعات وصوال إلى نهاية العامين باعتبار أن قضية 

  . األسرىرى من القضايا الرئيسية حيث ال يمكن تحقيق السالم دون اإلفراج الكامل عن جميع األس
  22/6/2009الخليج، 

  
   عن زيارة فلسطين العربفكرة التطبيع وراء امتناع األشقاء: فياض .9

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الدول العربية إلى تقديم كل أشكال الدعم للشعب : عمان
زيارة األشقاء العرب لفلسطين " واعتبر خالل لقائه وفد جمعية الصحفيين الكويتيين في عمان ،سطينيالفل

وردا على سؤال ". هي تحد لالحتالل وفيها تعاطف وتضامن مع الفلسطينيين وليست تطبيعا مع إسرائيل
ربما " أن ذلك  أوضح فياض،عن أسباب وجود عدد قليل من السفارات العربية في األراضي الفلسطينية

نابع من كون المرحلة التي تعيشها السلطة اآلن انتقالية أو بسبب الخوف من فكرة التطبيع إضافة إلى 
وأشار فياض إلى أهمية توحد الفصائل الفلسطينية المتفقة جميعها على ". المصاعب عند المعابر الحدودية

وأضاف فياض أن ما ". ر صعب وقد نعجز عنهأم" وقال إن االتفاق المطلق بين الفصائل ،إنهاء االحتالل
ال يوحي بالقبول بفكرة أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات "تقوم به الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 

  ". سيادة
 22/6/2009الشرق، قطر، 

  
 السياحة واآلثار تندد ببناء فندق سياحي على أرض مقبرة تاريخية في يافا: غزة .10

لبناء فندق سياحي على أرض " المخطط اإلسرائيلي"احة واآلثار في غزة، بـ نددت وزارة السي:غزة
واعتبرت  .48مقبرة إسالمية تاريخية مملوكية تقع مالصقة للمسجد الكبير في يافا داخل أراضي الـ 

هذا االعتداء الجديد القديم بحق المقدسات "نسخة منه أن " قدس برس"الوزارة في بيان لها، وصل 
المسيحية من شأنه أن يعرض المقبرة لالندثار الكامل، كما سيعرض المسجد التاريخي الكبير اإلسالمية و

في استباحتها المقدسات " المؤسسة اإلسرائيلية"ونددت بالمشاريع التي تقيمها  ".للخطر أو االنهيار
ة أخرى تقيم فندقاً  وتار اإلسالمية، مشيرة إلى أنها تارة تقيم متحفاً للتسامح على أرض مقبرة مأمن اهللا،

لتنشيط السياحة، فتقوم بجرف مقبرة عبد رب النبي، ثم مقبرة سلمة لتبني العمارات ويسكنها غير 
المسلـمين، وها هي اليوم تريد وتخطط إلقامة متحف سياحي واستجمام على أرض المقبرة اإلسالمية 

  .التاريخية المالصقة للمسجد الكبير في يافا
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ل العربية واإلسالمية ودول العالم الحر بالتدخل الفوري للضغط على االحتالل وطالبت الوزارة الدو
لوقف تعديه على المعالم األثرية والمقدسات، معتبرة أنه واجب على كل مسلم ومسيحي في العالم 

  .المحافظة على فلسطين التاريخية التي مر بها أسالفهم السابقين
  21/6/2009 قدس برس،

  
   عن محتجزين من حماسباإلفراجاس اصدر تعليماته عبالرئيس : األحمد .11

، عن ان الـرئيس     أمس، مساء   األحمدأعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام       :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 األمنية باإلفراج عن محتجزين محسوبين على حركة حماس         األجهزةمحمود عباس، اصدر تعليماته لقادة      

 وتـضمنت االفـراج عـن       األجهـزة مات الرئيس كانت واضحة لقادة       قليلة، موضحا ان تعلي    أيامخالل  
  .المحتجزين حتى لو كانوا على خلفية امنية شريطة أال يشكلوا خطرا على االمن العام والنظام

 أن"،  "األسـبوع قـضية   " خالل مشاركته في البرنامج التلفزيوني الذي يبثه تلفزيون فلسطين           األحمد وأكد
 األولى الدفعة   إلى إضافة عنهم   اإلفراجن المحسوبين على حركة حماس سيتم       دفعات جديدة من المحتجزي   
 تهيئة األجـواء    إطار، موضحا ان اطالق سراح المحتجزين يأتي في         " منهم 20التي شملت اطالق سراح     

 سـراح   إطالقنحن نعمل من اجل     "واضاف   . الحوار الوطني والجهود المصرية في هذا االطار       إلنجاح
جل تهيئة االجواء النهاء االنقسام وانجاح الحوار، وال ننتظر من المليـشيات المـسلحة              المحتجزين من ا  

التابعة لحماس ان تبادرنا بمثل هذا الخطوات النها مليشيات غير شرعية تسيطر بقوة السالح على قطاع                
  ".غزة

 اختالق قضايا    االنقسام من خالل   وإنهاء الحوار   إنجاح وإفشال من محاوالت حماس لتعطيل      األحمدوحذر  
  .ومطالب ثانوية وليست جوهرية

  22/6/2009الحياة الجديدة، 
  

   دمشق طلبت من مشعل إرجاء خطابه":الحياة" .12
 ان دمشق طلبت من مشعل إرجاء خطابه الذي "الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 

، وحتى ال يشعر المسؤولون كان مقرراً مساء أول من أمس نظراً لتزامنه مع زيارة عباس لدمشق
السوريون بحرج اذا تناول مشعل في خطابه عباس بالنقد الشديد وهاجم األجهزة األمنية التابعة له، 

وأضافت المصادر أن هذا السبب الرئيس وراء ارجاء مشعل  .خصوصاً بعد أحداث قلقيلية قبل اسبوعين
 رئيس الوزراء في رام اهللا الدكتور سالم خطابه، باالضافة الى أسباب اخرى من بينها انتظار خطاب

ية بنيامين نتانياهو، اضافة الى انتظار نتائج زيارة سرائيلفياض غداً للرد على خطاب رئيس الحكومة اإل
  . وزير دفاعه أيهود باراك لمصر أمس

فضائية « ان من بين اسباب التأجيل ايضا رفض التلفزيون السوري منح "الحياة"وقالت مصادر لـ
 في غزة الترددات الالزمة لنقل الخطاب على الهواء مباشرة، علماً أن حماسالتابعة لحركة » قصىاأل

  .المسؤولين في القناة بذلوا جهوداً كبيرة منذ صباح السبت من دون جدوى
  22/6/2009الحياة، 

  
  بعدم القدرة على اإلفراج عن معتقليها في الضفة حماس تتهم فتح .13

 بأنها ال تستطيع أن تفي بوعودها فتح أمس حركة حماس اتهمت حركة :، وكاالت"الخليج "-غزة
باإلفراج عن المعتقلين السياسيين، كون من يحكم الضفة الغربية هو المنسق األمني األمريكي الجنرال 

  .كيث دايتون ورئيس حكومة رام اهللا سالم فياض
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ألجهزة األمنية في الضفة عدنان  فوزي برهوم إن تصريحات المتحدث باسم احماسوقال المتحدث باسم 
 الطالق سراح المعتقلين تكشف فتحالضميري بأن هذه األجهزة ال تتلقى أوامر من المتحاورين أو حركة 

وشدد على أن تصاعد .  على اإليفاء بوعودها إلنهاء هذا الملف تهيئة ألجواء الحوارفتحعدم قدرة حركة 
 التجاوب مع كل الجهود فتحضفة تثبت عدم نية حركة  في الحماسحملة االعتقاالت ضد أنصار حركة 

  .إلطالق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء هذا الملف
.  مجددا أمس األجهزة األمنية بمواصلة حملة االعتقاالت في صفوف عناصرها في الضفةحماسواتهمت 

 أسرى محررين  من عناصرها بينهم خمسة15وقالت في بيان، إن األجهزة األمنية اعتقلت السبت 
وأوضحت أن االعتقاالت ". وأربعة طلبة جامعيين ومدير مكتب النائب عن الحركة األسير عماد نوفل

  .جرت في قلقيلية وبيت لحم وسلفيت وجنين ونابلس والخليل
  22/6/2009الخليج، 

  
  حراك حقيقي في قضية شاليط ويمكن قبول إبعاد األسرى للخارج: "الشرق األوسط" .14

كدت مصادر فلسطينية أن حراكا حقيقيا قد بدأ فيما يخص صفقة تبادل األسرى بـين حمـاس                 أ: رام اهللا 
ـ   إسرائيلو إن أفكارا جادة مطروحة للنقاش بعد وساطة مصرية        «،  »الشرق األوسط «، وقالت المصادر ل

ورفضت المصادر الخوض في التفاصيل، معللة ذلك بأن المفاوضات مع مـصر تـدار اآلن                .»ضاغطة
ولمحـت  . لكنها أكدت أن حماس ترفض أي تغيير يطال قياديين بارزين طالبت بهم سابقا            . ملةبسرية كا 

مثـل  «المصادر إلى أن حماس أبدت مرونة في قضية إبعاد بعض األسرى من الضفة إلى غزة، وقالت                 
هذه القضية قد يتم تجاوزها عبر تحميل األسير نفسه مسؤولية قراره، فإذا وافق على الخـروج خـارج                  

  .»لضفة، وافقت حماسا
ية جديدة إلتمام   إسرائيلوجاء ذلك، رغم أن القيادي في حماس، صالح البردويل، نفى وجود أي عروض              

رؤيتها السابقة للصفقة دون    » تدوير«صفقة تبادل األسرى، مشيرا إلى أن الحكومة الصهيونية تعمل على           
ع محسوبة علـى حمـاس، تـصريحات        ونشرت مواق . وجود أية أفكار جديدة تذكر أو تستحق االهتمام       

 للوصول إلى شاليط، لكن     حماسللبردويل، قال فيها إن االحتالل يحاول البحث عن أساليب للضغط على            
  .على األرض ال توجد أي مؤشرات توحي بأن شيئا جديدا في الطريق إلتمام هذه الصفقة

ه قضية شـاليط ال أكثـر وال        هم يحاولون فقط ابتزاز حماس واستكشاف ما يمكن أن تؤول إلي          «وأضاف  
وموقفنا واضح، وال تغيير وال     .. أقل، وإال فإن ما يطرحونه ال يعبر عن أية إرادة جادة إلنهاء هذا الملف             

  . »تبديل في شروط المقاومة إلنهاء صفقة األسرى
 وافقت على   إسرائيلية، نقال عن مصادر فلسطينية، بأن       سرائيلاإل» يديعوت أحرونوت «ونشرت صحيفة   

ية السابق  سرائيل أسير فلسطيني سبق ورفضها رئيس الحكومة اإل       200اتخاذ قرار فيما يخص قائمة تضم       
إيهود أولمرت، وذلك مقابل أن تتراجع حماس عن إصرارها على خروج كافة المعتقلـين إلـى بيـوتهم                  

ـ  . وإمكانية نقلهم خارج مناطق الضفة الغربية       دقيقـا،   هـذا لـيس   » «الشرق األوسط «وقالت المصادر ل
ي اإلفصاح عن أي    سرائيلوأمس، رفض وزير الدفاع اإل    . »ي ليس كبيرا إلى هذه الحجم     سرائيلوالتغيير اإل 

في سرية  «وقال إن هذه القضايا يجب أن تناقش        . تفاصيل بشأن المحادثات المتعلقة بصفقة أسرى محتملة      
  .»بعيدا عن اإلعالم

  22/6/2009الشرق األوسط، 
  

  ية االعتقاالت بالضفةفتح ترفض تحمل مسؤول .15
اعلنت حركة فتح رفضها لتصريحات العميد عـدنان الـضميري النـاطق باسـم     :  اشرف الهور-غزة  

، التي قال فيها ان االجهزة لم تطلق سراح اي من ناشـطي             'شكال ومضمونا 'االجهزة االمنية في الضفة     
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معقبا على العميد   ' س العربي القد'حماس، وقال النائب اشرف جمعة عضو وفد حركة فتح في الحوار لـ             
نحن في فتح نرفض تحميلنا مسؤولية االعتقال السياسي، وكذلك نرفض تـصريحات العميـد              'الضميري  

  .'الضميري شكال ومضمونا
، 'نحن نتلقى اوامر من المتحاورين، ال من حركة فتح        'وكان الضميري قال واكد في تصريحات صحافية        

قى االوامر من المستوى السياسي، الذي يتمثل فـي شـخوص وزيـر             مشيرا الى ان االجهزة االمنية تتل     
  .الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس محمود عباس

ال يقرر االفراج او االعتقال، وال يعطينـا        ') رئيس كتلة فتح البرلمانية   (واكد الضميري ان عزام االحمد      
  .'قرارات بذلك

فعل االفراج عن آخر معتقل من العشرين فـي الـضفة           وقال ابراهيم ابو النجا القيادي في فتح انه تم بال         
سـتتبعها  'الغربية، وجدد في تصريح صحافي التأكيد على ان هذه الدفعة والتي شملت عشرين معـتقال                

  .'خطوات اخرى قريبا، لتمهد االجواء امام انجاح الحوار
، منتقدا في الوقـت     'اناصبحنا بين المطرقة والسند   'في السياق قال النائب جمعة في رده على الضميري          

ذاته تصريحات قادة حماس الذين حملوا حركته مسؤولية االعتقال السياسي في الضفة، قـائال ان فـتح                 
  .'تتحمل المسؤولية عن الجوانب االيجابية، وليس السلبية'

، مشيرا الى ان فتح     'مكلف من الرئيس عباس   'واكد ان وفد فتح الذي يحاور حماس اآلن في غزة والضفة            
ال تنسق مع االجهزة االمنية، وان عزام االحمد كلف بمتابعة امر اطالق سراح معتقلـي حمـاس مـع                   '

، الفتا الى   'اخطأ في التقدير  'واشار جمعة الى ان العميد الضميري        .'االجهزة االمنية بتعليمات من الرئيس    
وامر من عزام االحمد،    ، موضحا ان صوابه كان في تأكيده انه ال يأخذ اال          'كان يقصد عكس ما نشر    'انه  

انه بالفعل تم اطالق سراح معتقلين من       ' القدس العربي 'واكد جمعة لـ     . وتم الخطأ في تفسير تصريحاته    
  .حماس في الضفة بناء على االتفاق الذي تم مؤخرا

وفي سياق جولة الحوار القادمة التي تخطط مصر ان تشمل توقيع اتفاق نهائي بين الفصائل، اكد النائـب                
تقاتل من اجل نجاح الجهـد      '، مشددا على ان فتح      'تسير نحو االفضل  'عة ان امور المصالحة الداخلية      جم

  .'المصري بإتمام المصالحة
  22/6/2009 ،القدس العربي

  
   ضد األخيرةفتح ولن تحمل بندقية حماسالجهاد ليست في جيب : البطش .16

مي في فلسطين اليوم، أن حركته ليست في        أكد الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسال        : غزة
، والشعب الفلسطيني لـن     حماس ضد   فتح ولن تتطابق معها، كما أنها لن تحمل بندقية          حماسجيب حركة   

  .يرحم الحركتين قادةً ومسؤولين إذا استمر االنقسام الداخلي
لـشعب الفلـسطيني    مع القيادي البطش، شدد على أن مصلحة ا       " فلسطين اليوم "وفي حوار أجرته مراسلة     

وقضيته الوطنية غير مرهونة بمزاجيات حركتي فتح وحماس، ويجـب تـسهيل إجـراءات المـصالحة              
  .وإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين واستئناف الحوار

وأوضح البطش، أن حركة الجهاد قالت موقفها الواضح من االنقسام وأنها ترفض ما يحدث ولن تكن مع                 
 يقدم خدمةً ألحد، وثبت بالدليل القاطع أكثر من مرة أن االنقسام أضر بحركتي فتح               أحد ضد آخر، ألنه ال    

  .وحماس، كما أضر بالشعب الفلسطيني
 الوحيـدة التـي   إسـرائيل ، حيـث أن  1948ووصف البطش، االنقسام بنكبة كبيرة على شعبنا بعد نكبة         

المفروض على قطاع غـزة، ومالحقـة       استفادت من هذا االنقسام، بتوسيع المستوطنات وتشديد الحصار         
  .عناصر المقاومة
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وفيما يتعلق ببعض المشكالت الميدانية التي تحدث بين عناصر حركة الجهاد وحمـاس، خاصـةً عنـد                 
إطالق الصواريخ، اعتبر البطش أن الساحة الفلسطينية مليئة بالتناقضات، وأن االنقسام الحاصل أثّر على              

 فبالتالي إن حدثت بعض االحتكاكات يتم معالجتها حرصاً من الحركـة            كل شئ وعلى العالقة بين الناس،     
وأضاف، أن أي خلل مع حركتي حماس وفتح، تحرص الحركة على حلـه عبـر                .على التوافق الداخلي  

الحوار وليس عبر البنادق، أو نقل الخالف إلى وسائل اإلعالم، وأنها معنية بإنهاء الخالفـات الـسياسية                 
  .قاتوالتوافق في العال

  22/6/2009وكالة فلسطين اليوم، 
  

  لجان الحل الخمس ستجتمع بعد لقاء حركتي فتح وحماس: الفلسطينيالحوار  .17
تم االتفاق خالل اجتماعات وفدين من فتح وحماس قبـل ايـام، وسـط تأكيـدات                :  اشرف الهور  -غزة  

ه الحركتين، وانهـا    فلسطينية من مصر التي ترعى الحوار انها ستدعو لجان الحل الخمس عقب اجتماع            
  .'سواء وافقت الفصائل او اعترضت عليها'تنوي فرض مسودة اتفاق 

من جهتها اشترطت حركة حماس اطالق سراح معتقليها في الضفة قبل توقيع اي اتفاق مـصالحة مـع                  
الفشل المسبق يتربص بكل صيغة     'ية ان   سرائيلفتح، وقال حسام بدران عضو قيادة حماس في السجون اإل         

  .' للمصالحة الفلسطينية ما لم يسبقها اطالق سراح االسرى السياسييناتفاق
ـ      .دكذلك قال    ان حركته سـتحدد موقفهـا مـن        ' القدس العربي ' اسماعيل رضوان القيادي في حماس ل

واكـد انـه اذا      .'طبقا للتقدم في ملف انهاء االعتقال السياسي في الضفة الغربيـة          'المشاركة في الحوار    
مـن  'في الضفة على ما هي عليه اآلن، ولم يحدث تجاوب في ملف االعتقاالت، فسيكون               استمرت الحالة   

  .'الصعب الحديث عن وجود تقدم للحوار، او التنبؤ بتوقعات
 وفي سياق جولة الحوار القادمة التي تخطط مصر ان تشمل توقيع اتفاق نهائي بين الفصائل، اكد النائـب               

تقاتل من اجل نجـاح     '، مشددا على ان فتح      'تسير نحو االفضل  'ة   جمعة ان امور المصالحة الداخلي     أشرف
  .'الجهد المصري بإتمام المصالحة

واشار الى ان دعوة لجان الحل الخمس المقرر اجراؤها لجلسات نقاش حول قضايا الخالف قبل توقيـع                 
توقيـع االتفـاق    االتفاق في السابع من الشهر المقبل، ال يستغرق امر دعوتها سوى يومين، الفتا الى ان                

  . 'متوقف على نوع وشكل استجابة جميع االطراف'النهائي 
انه لغاية اللحظة لم تصل دعوات مصرية لعقد لجان الحـل     ' القدس العربي 'لكن الدكتور رضوان قال لـ      

يؤكدون على المواعيد التي حددوها سابقا الجتماعات في        'الخمس، غير انه قال ان المسؤولين المصريين        
  .، مؤكدا حرص حركته على انجاح الحوار'القادم) يوليو(تموز 

ان اللجان  ' القدس العربي ' واصل ابو يوسف االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية لـ           . د أكدفي السياق   
الخمس التي تبحث في حل الخالف وهي الحكومة واالمن واالنتخابات ومنظمـة التحريـر والمـصالحة           

القادم، عقب االجتمـاع الثنـائي الـذي سـيجمع       ) يوليو(ب بداية شهر تموز     الوطنية ستجتمع على االغل   
واشار الى ان اجتماع اللجان، سيتبعه اجتماع آخر لألمناء العامين           . الجاري 28حركتي فتح وحماس يوم     

  .للفصائل، تمهيدا لتوقيع االتفاق النهائي
  22/6/2009 ،القدس العربي

  
   تجري في سرية"شاليط"ة عن االستيطان وجهود إطالق نتحفّظ على الرؤية األميركي: باراك .18

استقبل الرئيس حسني مبارك وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك الذي زار :  جيهان الحسيني- القاهرة 
القاهرة أمس، وبحث معه خالل جلسة محادثات ثنائية المستجدات في األراضي المحتلة وتطورات عملية 

وصرح باراك عقب المقابلة بأنه أجرى محادثات مهمة مع . ة محادثات موسعةالسالم، قبل ان تعقد جلس
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مبارك تناولت مجموعة من القضايا والتطورات المهمة التي تمر بها المنطقة التي قال إنها تمر بفترة 
واإلرهاب " حماس"وحركة " حزب اهللا"مهمة للغاية، كما أنها تواجه الكثير من التحديات من جانب 

واضاف ان المنطقة أمامها أيضا فرصا مهمة للغاية في تحقيق مبادرات السالم . وإيرانالمتطرف 
اإلقليمية التي طرحها الرئيس باراك أوباما، وضرورة المضي قدماً على طريق دفع المسار الفلسطيني، 

  . وأيضا االستعداد لدفع عملية السالم على مسارات أخرى
ولت أيضاً األوضاع في لبنان بعد االنتخابات األخيرة، وكذلك أن جلسة المحادثات تنا"وأضاف باراك 

، مؤكداً الدور المحوري والمهم التي " الفلسطيني- األوضاع في قطاع غزة، وتطورات الحوار الفلسطيني 
أهم دولة رائدة في العالم العربي ومركز "ووصف مصر بأنها . تضطلع به مصر في هذا السياق

  . حيث تواصل جهودها في طرح الحلول لمشاكل المنطقةلالعتدال في الشرق األوسط
 وجهود اإلفراج عنه، شاليط غلعاد األسيروأشار إلى أن المباحثات تناولت قضية الجندي اإلسرائيلي 

  .منوهاً بالدور المصري في هذا الصدد باعتبار أن مصر تتمتع بعالقات وثيقة مع الجانب الفلسطيني
، قال باراك إنه يحبذ عدم التحدث عن جهود اإلفراج عنه علناً ألن طشاليورداً على سؤال عن مصير 

  .مثل هذه القضايا ال بد من عالجها بسرية بعيداً عن اإلعالم
". يجب أن يتم في االتفاق النهائي للتسوية احترام طبيعة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي: "وقال باراك

سطيني عندما يتم التوصل إلى تسوية سلمية نهائية، فإنها وأشار إلى أنه يتوقع تفهماً عند الجانب الفل
ستكون نهائية فعال بحيث يجب أن تنهي النزاع بصورة مطلقة وتضع حداً لمطالب الطرفين، مؤكداً أن 

  .ذلك هو عناصر أية اتفاقية دولية
  "حماس"الموقف من 

، قال باراك ان ذلك "حماس "وردا على سؤال عن امكان أن تقبل إسرائيل حكومة فلسطينية تشارك فيها
ال ندعي أننا في : "على الشروط الثالثة التي أقرها المجتمع الدولي، مضيفاً" حماس"يتوقف على موافقة 

". موقف نملي فيه على الجانب الفلسطيني ما ينبغي أن يفعله، ونحن نحترم إرادة الشعب الفلسطيني
أجل تغيير موقفها في ما يتعلق باالعتراف وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على حماس من 

  .بإسرائيل، وقبول شروط اللجنة الرباعية الدولية
لدينا بعض التحفظات : " من عملية االستيطان، قال باراكنتنياهوورداً على سؤال عن موقف حكومة 

ات على ما تضمنه خطاب الرئيس األميركي الذي ألقاه في القاهرة في شأن ضرورة تجميد المستوطن
لكننا سنواصل ... اإلسرائيلية، مثلما كانت لنا تحفظات في شأن االستيطان مع اإلدارات األميركية السابقة

، معرباً عن اعتقاده بأن مثل هذه األمور يمكن وضعها في قالب "الجهود لتنفيذ مبادرة السالم األميركية
  .بحيث ال يعوق عملية السالم

  22/6/2009الحياة، 
  

  لحكومة اإلسرائيلية بعد تكرار نتنياهو موقفه من الدولة الفلسطينية داخل اخالفات .19
نشب جدل واسع بين أعضاء الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها األسبوعي أمس :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 – برنامجه السياسي في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني نتنياهوبعد أن استعرض رئيسها بنيامين 
من ان الدولة الفلسطينية " بار ايالن"ا قاله في خطابه األحد قبل الماضي في جامعة اإلسرائيلي وكرر م

. ستقام بعد أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية وشرط أن تكون الدولة العتيدة منزوعة السالح
 المحسوب على تيار الوسط رئيس الحكومة إلى تحريك المسار" العمل"وفيما دعا وزراء من حزب 

، أعلن وزراء )أبو مازن(التفاوضي مع الفلسطينيين واستئناف اللقاءات مع الرئيس محمود عباس 
وآخرون من اليمين المتشدد رفضهم فكرة إقامة دولة فلسطينية مع كل الشروط التي " ليكود"متشددون من 

  . إلقامتهانتنياهووضعها 
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ألسبوع لكل من فرنسا وايطاليا سيؤكد وجوب أن  أبلغ وزراءه أنه في زيارته الوشيكة هذا انتنياهووكان 
يلبي الفلسطينيون الشروط التي حددها في خطابه إلقامة دولة لهم، خصوصاً شرطي أن تكون الدولة 
مجردة من السالح وأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية، مضيفاً أن البرنامج الذي عرضه هو 

  ".لصراع بين الشعبينالبرنامج الوحيد الذي يوفر الحل ل"
ودعا وزير البنى التحتية العمالي بنيامين بن اليعيزر في معرض تعقيبه على رئيس الحكومة إلى التعاون 

وأضاف أنه يؤيد أن يبادر الرئيس المصري إلى ". لتدفعا معاً العملية السياسية"مع الرئيس حسني مبارك 
  . لسياسية وعباس لدفع العملية انتنياهوعقد لقاء ثالثي مع 

يجب التقدم في العملية السياسية كي ال "من جهته، قال زميله من الحزب الوزير أفيشاي برفرمان إنه 
ألن كل يوم يمر ليس ...  هو في التنفيذنتنياهوامتحان خطاب "وأضاف ان ". تكون دولة واحدة للشعبين

  ".في مصلحتنا، وعلى رئيس الحكومة االجتماع مع ابو مازن
تشدداً موشيه يعالون معقباً على " ليكود"ل، قال النائب األول لرئيس الحكومة وأكثر وزراء في المقاب
". نحن فقط نعطي وال نحصل على أي شيء في المقابل... ال يوجد شريك فلسطيني: "نتنياهوحديث 

ال : "قالإقامة دولة فلسطينية مجردة من السالح فكرة غير عملية، و) ليكود(واعتبر الوزير بيني بيغين 
وأضاف انه يجب وضع ". الصواريخ ستأتي إلى هذه الدولة بعد إقامتها... شيء اسمه دولة بال صواريخ

من حقنا أن تكون : "وزاد. شرط واضح يقول بوجوب إعالن الفلسطينيين انتهاء الصراع وانتهاء مطالبهم
  )".لضفة الغربيةا(لنا دولة يهودية، ومن حقنا أن نواصل االستيطان في يهودا والسامرة 

المتطرف الوزير دانيئل هرشكوفتش إن قبول الفلسطينيين شرط " البيت اليهودي"وقال رئيس حزب 
من حق شعب إسرائيل أن يقيم في أرضه "يجب أن يسبق التفاوض معهم، مضيفاً أن " يهودية إسرائيل"

ي حكومة إسرائيلية صالحية هذه حقيقة تاريخية يجب أن يقر الفلسطينيون بها وال توجد أل. التاريخية
  ".مصادرة هذا الحق

  22/6/2009الحياة، 
  

   تمدد لمائير داغان في الموساد"إسرائيل" .20
أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمس تمديد خدمة الجنرال مئير داغان كرئيس لجهاز الموسـاد             : حلمي موسى 

 لثماني سنوات كاملة وهـو      ويعني هذا أن داغان سيخدم في المنصب      . 2010عاما آخر حتى نهاية العام      
وتزداد أهمية هذا االستثناء في ضوء حقيقة       . ما يعتبر عمال استثنائيا على األقل في العقود الثالثة األخيرة         

. االعتراض الكبير الذي واجه في حينه قرار رئيس الحكومة أرييل شارون اختيار داغان لهذا المنـصب               
في عهد رئيس الحكومة السابق إيهود      "  األولى في إسرائيل   الشخصية األمنية "ويمكن القول أن داغان غدا      

  . أولمرت، الذي كان يفتقر للخلفية العسكرية واألمنية
قام بعمل مهـم وممتـاز لتحـسين        "وأشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقرار التمديد لداغان، قائالً أنه           

تجدر اإلشارة إلـى أن القـرار       ".  ممتاز رئيس موساد ممتاز ولديه طاقم    "وأضاف أن داغان هو     ". قدراتنا
وامتدح وزير الصناعة والتجـارة بنيـامين بـن         . بالتمديد لداغان اتخذ من دون الحاجة إلى أي تصويت        

  . أليعزر داغان وأداءه وقال أنه يشكل قدوة لنظرائه في العالم
  22/6/2009السفير، 

  
   صادراتها بمليار دوالر"تؤمن"إسرائيل  .21

ل اإلسرائيلية تقديم تأمين قيمته مليار دوالر لشركات التصدير التي تأثرت سلباً الركود تنوي وزارة الما
الستثمارات التأمين في صورة ضمانات حكومية، كذلك تجري " هاريل"االقتصادي، من طريق شركة 

ادرات دعم قطاع الص"وبحسب وزير المال، يوفال شتاينس، فإن . للتأمين واالستثمار" كالل"محادثات مع 
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، فالصادرات تمثّل نحو نصف "هو الركيزة األساسية للخطة االقتصادية للوزارة خالل األزمة الحالية
النشاط االقتصادي في الدولة العبرية التي عانت في الفصل األول من العام الجاري مع تقلّص االقتصاد 

  . في المئة3.9بنسبة 
  22/6/2009األخبار، لبنان، 

  
  ال تزال وجهة لالتجار بالبشر" إسرائيل ":تقرير أمريكي .22

أشار تقرير صدر عن وزارة الخارجية األمريكية قبل أيام حول االتجار بالبشر إلى أن  -)ايرين(
ال تزال تشكل وجهة لتهريب النساء والرجال من ضحايا االتجار بهدف االستغالل الجنسي أو " إسرائيل"

رامية المنظمة تهرب النساء من االتحاد السوفييتي السابق السخرة، الفتا إلى أن بعض الجماعات اإلج
  .عبر الحدود مع مصر وتجبرهن على العمل في البغاء" إسرائيل"والصين إلى 

حزيران، إلى أن مئات النساء، ومعظمهن من األجانب، / يونيو16كما أشار التقرير، الذي صدر في 
ل الجنسي، وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية يتعرضن سنوياً لالتجار داخل البالد بهدف االستغال

 على المستوى الثاني بقائمة 2006وضعت في عام ،" إسرائيل"وكانت . المحلية مثل إيشا لياش وموكيد
المراقبة الخاصة بوزارة الخارجية األمريكية، حيث وصفتها الوزارة ومكتب األمم المتحدة المعني 

   ".سية لالتجاروجهة أسا"بالمخدرات والجريمة بأنها 
  22/6/2009الخليج، 

  
  بالدي بالدي :  والطيبي يرد "ارض إسرائيل"نواب اليمين ينشدون أغاني  .23

 ومناقشة موضـوع الميزانيـة      اإلسرائيلي في حادثة طريفة واثناء انعقاد جلسة مطولة للكنيست          -عمان  
انية اعترض نـواب اليمـين      وبحث تفاصيل اقتراح وزارة المالية حول ما يسمى قانون التسويات والميز          

والنواب المتدينون عليه بحجة عدم جواز بيع ارض الميعاد ألصحاب رؤوس أعمال واحتجاجـا قـاموا                
ـ   ، ما أثار النائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير الذي            " ارض إسرائيل "بإنشاد أغان ل

  . الليكودأعضاءحنها وسط اعتراض مرددا ل" بالدي بالدي"أنا أغنيتي هي "قاطعهم قائال 
  22/6/2009الدستور، 

 
  انفلونزا الخنازير تقترب من نتنياهو .24

 أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو لم يشارك : ردينة فارس- غزة
وترأس . ونزا الخنازيرفي الجلسة األسبوعية للحكومة أمس، بسبب إصابة أحد السائقين المقربين منه بانفل

 .الجلسة بدال منه النائب األول لرئيس الحكومة موشيه يعلون
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن سائق زوجته وهو من سكرتاريته العسكرية الخاصة أصيب بانفلونزا 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو ألغى كافة  .الخنازير، حسب ما أكدت الفحوصات المخبرية
 التي كان مقررا عقدها منذ يوم الجمعة الماضي، عقب اإلعالن عن إصابة أحد السائقين اجتماعاته

 .المقربين منه بفيروس انفلونزا الخنازير
  22/6/2009عكاظ، 

 
  مستعدون الستقبال األسد أو الذهاب إليه: ليبرمان .25

ئيس الوزراء بنيامين  أفاد وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان أن إدارة ر:عبد القادر فارس -  غزة
استقبال الرئيس السوري بشار األسد في  نتنياهو مستعدون للصعود على متن أول طائرة إلى دمشق، أو

 .مطار تل أبيب
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وزعم أن الحكومة تؤمن بكل المسارات، على عكس الحكومات السابقة، وترى أنه يجب وضع كل شيء 
 .و دبلوماسية سريةمعتبرا أنه ليست هناك خدع أو حيل، أ. على الطاولة

وفيما يتعلق باستئناف مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين أفصح ليبرمان أنه يجب عدم حسم ما 
تعتبره إسرائيل أصعب قضايا الوضع النهائي، قائال إن األطراف يجب أن تبدأ المفاوضات بالنقاط التي 

 .اتليس عليها خالف
  22/6/2009عكاظ، 

  
  يرانيلشعب اإلنتنياهو يشيد بشجاعة ا .26

التي يقوم بهـا    "  االحد باعمال الشجاعة الخارقة    نتنياهو اشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين       :نطنواش
  .الحاكم في هذا البلد" الطبيعة الحقيقية للنظام"، معتبرا انها تكشف عن اإليرانيونالمتظاهرون 

ر جليا اننا امام نظام يقمع شـعبه وينـشر          يظه"وقال نتنياهو ردا على اسئلة شبكة ان بي سي االميركية           
لقد كشفت طبيعة النظام الحقيقية وما كشفها هو اعمال الشجاعة الخارقـة التـي اقـدم علبهـا                  . الرعب

  ".المواطنون االيرانيون
ينزلون الى الشارع ويواجهون الرصاص، ويمكنني ان اقـول لكـم           "واضاف ان المتظاهرين االيرانيين     

  ".بالديموقراطية، ان ما نراه في ايران هو انعدام الديموقراطيةكشخص له ايمان راسخ 
امـرا  "واعتبر ان   ". خير دليل للعالم باسره على طبيعة النظام الحقيقية       "ووصف ما يجري في ايران بانه       

  ".عميقا جدا وجوهريا جدا يجري، والشعب االيراني يعبر عن توق عميق الى الحرية
  22/6/2009 ،القدس العربي

 
  48 من فلسطينيي  بحق الدروزيسرائيل اإلجرحى في احتجاجات ضد التمييزنية ثما .27

 من عناصر شرطة االحتالل وأحد المحتجين 7، أن وكاالت نقالً عن ال22/6/2009 الخليج، نشرت
 بجروح كما اعتقل ثالثة محتجين أمس خالل تظاهرة للعرب الدروز أمام مكتب رئيس الوزراء واأصيب
ادعت الشرطة ان حوالى قد و .لقدس المحتلة للمطالبة بإنهاء التمييز العنصري بحقهمي في اسرائيلاإل

 باستثمارات كافية في مناطقهم في شمال يةسرائيل اإللتنديد بعدم قيام الحكومةقاموا با متظاهر 800
  .1948فلسطين المحتلة عام 

ئـيس مجلـس سـاجور      ر مراسلها من القدس، أن       رامي منصور   عن 22/6/2009 الدستور،   وأضافت
المحلي، حمود جبر، حذرمن إندالع انتفاضة درزية جراء تدهور األوضـاع اإلقتـصادية فـي القـرى                 

. يسـرائيل الدرزية والتمييز الالحق بهم على الرغم من إلزامهم بأداء الخدمة العسكرية فـي الجـيش اإل               
ن مـأجورين فـي الجـيش        عاماً، فلسنا مقـاتلي    60نحن نعاني من عنصرية على مدار        "قائالًوأضاف  

قضية المجالس الدرزية جزء ال يتجزأ من       "ن  إ جمال زحالقة،     في الكنيست  بدوره قال النائب   ".يسرائيلاإل
قضية السلطات المحلية العربية وال يجوز سلخ ابناء الطائفة المعروفية عن الشعب العربي الفلـسطيني،               

لموارد، ومن سياسة المصادرة وتضييق الخناق في       وكلنا نعاني من نفس سياسة التمييز في الميزانيات وا        
يجب عدم الوقوع في فخ المطالبة في الحقوق ألن الـدروز            " قائالً وأكد ".الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ   

يخدمون في الجيش، والتشديد على أن حقوقهم تنبع من كونهم مواطنين وجزء ال يتجزأ من أهل الـبالد                  
  ".األصليين
احتياجات القرى الدرزية العربية والشركسية في ، أن رام اهللا من 22/6/2009  السفير،وأوردت

وبحسب .  مليون دوالر، نصفها عجز في الموازنة والباقي ديون متراكمة150تقدر بنحو " إسرائيل"
 فإن هذه األموال قليلة مقارنة ،المتحدث باسم منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية فريد غانم

  .، لكنها مع ذلك ال تصرف"إسرائيل"نة بمواز
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  ذالل المعتقلين الفلسطينيينإ تحرص على "إسرائيل": حقوقيون .28

 ان معتقالت أمس،ية نشرته صحيفة هآرتس إسرائيلقال تقرير لمؤسسة حقوقية :  بترا–القدس المحتلة 
ود الدنيا من الشروط  واالعتقال، فضال عن افتقارها للحداألسراالحتالل تعاني ترديا عميقا في ظروف 

ية شكاوى معتقلين فلسطينيين حول تعرضهم لسوء سرائيلوتلقى مكتب المحاماة العامة اإل . للحياةاإلنسانية
 حاالت وفاة، إلى المعتقالت أدى أوضاع التقرير أن تدهور  وأوضح.معاملة منهجي وعقوبات استثنائية

  .خصوصا بين كبار السن ومرضى األمراض المزمنة
  22/6/2009ور، الدست

  
   تسلم المواطنين دفعة جديدة من اإلخطارات لهدم منازلهمالقدسبلدية  .29

سلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل، أمس، أصحاب عدد من المنازل في مدينـة القـدس               : القدس المحتلة 
ت كما تم تسليم العديد من أصحاب هذه المنـازل مخالفـا           .دفعة جديدة من إخطارات هدم إلضافات بناء      

مالية عالية جداً كعقوبة على عدم االنصياع ألوامر محكمة البلدية والشروع في إجراءات الحصول على               
  .رخص بناء

  22/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   بالترحيلستهدف عرب النقبيي سرائيلاالحتالل اإل: تقرير .30
 دفعـت   ،ية متواصـلة  إسـرائيل باتت المنازل العربية في منطقة النقب هدفا لحملة         : وديع عواودة  -حيفا  

تهدف فـي   و ،تتم تحت ذرائع مختلفة   التي  " عمليات التطهير العرقي  " للشكوى من تصاعد     48فلسطينيي  
يا في صحراء   إسرائيلوطبقا لمعطيات مجلس القرى غير المعترف بها         .النهاية إلى اقتالعهم من أراضيهم    

 فـضال عـن   ، قرية45 القرى البالغ عددها  منزال في تلك560 نحو 2002 منذ "إسرائيل"النقب، هدمت   
ويقيم في النقب الذي تبلغ مساحته حـوالي ثلثـي مـساحة             . ألف منزل عربي هناك    11أوامر هدم بحق    

، ونجـا منهـا     48 ألف عربي بعدما هجر تسعون ألفا منهم في النكبة عـام             150فلسطين التاريخية نحو    
  ".قنبلة ديموغرافية ""إسرائيل" ، التي تراها%5.5 عشرة آالف تضاعفوا بفضل الزيادة الطبيعية بنسبة

  21/6/2009الجزيرة نت، 
  

 ببناء فندق سياحي على أرض مقبرة تاريخية في يافافلسطيني د يتند .31
ي لبناء فندق سياحي على أرض مقبرة سرائيلنددت وزارة السياحة واآلثار في غزة، بالمخطط اإل :غزة

هذا "واعتبرت أن  .48 للمسجد الكبير في يافا داخل أراضي الـ إسالمية تاريخية مملوكية تقع مالصقة
االعتداء الجديد القديم بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية من شأنه أن يعرض الـمقبرة لالندثار الكامل، 

  ".كما سيعرض الـمسجد التاريخي الكبير للخطر أو االنهيار
  21/6/2009 ،قدس برس

  
  لسماح ببناء حظائر لألبقار على مقابر قرية البروة المهجرةية تقرر اسرائيلالمحكمة اإل .32

ية قراراً يسمح لمستوطنة أحيهود  بإقامة حظائر لألبقار علـى           سرائيلأصدرت المحكمة العليا اإل   : القدس
  ، وإقامة حدائق على أقسام أخرى من المقابر، وبذلك ترد االلتماس 1948مقابر قرية البروة المهجرة عام 
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ت به مؤسسة األقصى وممثلون عن اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة، والـذي بموجبـه                الذي تقدم 
  .أوقف العمل في المقبرة لمدة سنة ونصف السنة

  22/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  االحتالل يورد أبقاراً هرمة وغير صالحة لالستهالك اآلدمي إلى غزة .33
مسؤول لجنة إدخال البضائع إلى ، أن غزةا من  مراسله رائد الفي عن22/6/2009 الخليج، نشرت

 رأس ماشية من إناث األبقار 350 أكد ان سلطات االحتالل سمحت بإدخال ،قطاع غزة رائد فتوح
الهرمة غير المدرة للحليب التي ال تصلح لحومها لالستهالك اآلدمي وذلك بدال من السماح بإدخال 

شحنة التي سمح بتوريدها السبت تعد شحنة أولى من أصل ن هذه المشيرا إلى أ .العجول إلى أسواق غزة
نحو ألف رأس من إناث األبقار يعتزم إدخالها إلى غزة بمعدل مرة كل أسبوع وذلك بعد تسعة أشهر من 

  .حظر االحتالل دخول لحوم البقر إلى القطاع
لزراعة في  إسماعيل دعيق وزير امن غزة، أن 22/6/2009الغد، األردن،  مراسل  حامد جادوذكر

أن وزارته اضطرت للموافقة على إدخال هذه الشحنة من األبقار رغم عدم اعتبر حكومة سالم فياض 
 إال أنها تظل أفضل بحسبه من المواشي غير ، لحومها على قيمة غذائيةوعدم احتواءصالحيتها 

  .  المحصنة ضد األمراض التي يتم تهريبها عبر األنفاق
  

  موع في غزة  عامة على ضوء الشثانوية .34
 ألف طالب فلسطيني يتقدمون هذه األيام المتحان الثانوية 81 يواجه أكثر من : ماهر إبراهيم- غزة 
 ساعة، إضافة إلى ما 12تحد انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ألكثر من ست ساعات كل ، العامة

  .يكابده الطالب من عدم توفر جو دراسي، وال انتظام أليام الدراسة
  22/6/2009ان، اإلمارات، البي

  
   بعد أن أشعل مستوطنون النار في خيمتهم قرب الخليل فلسطينييننجاة ثالثة  .35

نجا ثالثة مواطنين فلسطينيين من خربة سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل، من موت محقق، : الخليل
  .صيبوا باالختناقأحيث تون فيها، يبعد أن أضرم مستوطنون يهود، النار في الخيمة التي كانوا يب

  21/6/2009 قدس برس
  

   أشتال الزهور إلى قطاع غزةإدخالاالحتالل يواصل منع  .36
أكد رئيس جمعية غزة الزراعية أحمد الشافعي أنه مـن المفتـرض البـدء بزراعـة                : حامد جاد  - غزة

ل اشتال  ي لم يسمح حتى اآلن بإدخا     سرائيلمحصول الزهور منذ منتصف الشهر الحالي، إال أن الجانب اإل         
األمر الـذي يهـدد      . الزهور كما امتنع على مدار الموسمين الماضيين عن إدخال أشتال التوت األرضي           

  .بفقدان الموسم الزراعي الحالي للعام الثالث على التوالي
  22/6/2009الغد، األردن، 

  
   القنابل القذرة في غزة"إسرائيل"عينات مخبرية تؤكد استخدام  .37

 بيتر أيـر عـن أن       ،لخبير والباحث البريطاني في األسلحة النووية واليورانيوم      كشف ا  :وكاالت - لندن
 أظهـرت أن    ،أبحاث الفحص المخبري لعينات أخذت من غزة وتم التعامل معها في مختبر فـي ويلـز               

العديد من األسلحة النووية بما فيها أسلحة اليورانيـوم فـي حربهـا             و استخدمت القنابل القذرة     "إسرائيل"
على ضرورة  أخذ بعض التدابير العاجلة من جانب المجتمع          في هذا السياق    وشدد   .القطاععلى   األخيرة
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 قد استخدمت اليورانيـوم المنـضب، معتبـرا أن          "إسرائيل"الدولي والسلطات المحلية تحسبا ألن تكون       
 الخبيـر   من المتوقع أن يـصل     إلى ذلك،    .المواقع التي تم فصفها تعتبر بؤر خطيرة النبعاث اإلشعاعات        

بيتر لغزة مع قارب غزة الحرة لكسر الحصار خالل أيام حـامال فـي جعبتـه ملفـات تثبـت تـورط                      
وسيقوم بتقديم بعض النصائح فيما يتعلق بالتلوث الذي نجـم          . يين بسرقة الغاز من شواطئ غزة     سرائيلاإل

  .عن الحرب األخيرة
  22/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
 ية من معونات غزة منتهية الصالح% 22 .38

 من األدوية التي وصلت %22أكد وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة باسم نعيم أن ما نسبته 
  . من المساعدات الخارجية منتهية الصالحية، وغير موزعة جيداً غزةلقطاع

  22/6/2009البيان، اإلمارات، 
  

  األسد رفض مطالب نتنياهو الستئناف المفاوضات": هآرتس" .39
العبرية، أمس، أن الرئيس السوري بشار األسد رفض مطالب رئيس          " هآرتس"رت صحيفة   ذك: آي.بي.يو

ي بنيامين نتنياهو الستئناف المحادثات غير المباشرة، المتمثلة برفض األخيـر إعـالن             سرائيلالوزراء اإل 
قطـة  على االنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة واستئناف المحادثات مـن الن           " إسرائيل"موافقة  

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تحدد هويته لكنها قالت إنه ضالع فـي             . التي توقفت عندها العام الماضي    
وسـوريا  " إسـرائيل "المحادثات التي أجراها المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم جورج ميتشل في            

خير، وأن األسـد رفـض     قوله، إن ميتشل مرر رسالة نتنياهو إلى األسد بعد بضعة أيام من اجتماعه باأل             
. تعرف جيدا أن األساس للمفاوضات هو انسحاب كامل من الجـوالن          " إسرائيل"االقتراح وشدد على أن     

وحسب هآرتس، فإن األسد شدد بدوره خالل لقائه مع ميتشل على أنه ينبغي استئناف المفاوضـات مـن                  
ي من المرحلة التي تعـين علـى        النقطة التي توقفت عندها خالل والية رئيس الوزراء ايهود أولمرت أ          

وذكرت أن األسد أبلغ ميتشل بأنه مهتم       . الجانبين صياغة التزامات تسمح بالشروع في مفاوضات مباشرة       
باستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة تركيا، لكن المصدر قال إن نتنياهو تحفظ أمام ميتشل علـى                

  .وساطة أنقرة على خلفية موقفها من حرب غزة
  22/6/2009يج، الخل

  
  لدور أوروبي فاعل في دعم جهود السالممصر تطلّع : أبو الغيط .40

استقبل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، وزير الداخلية األلماني فولفغانغ شـوبل   : القاهرة
ح الناطق  وأوض. الذي يقوم بزيارة للقاهرة، وبحث معه في األوضاع اإلقليمية والدولية والعالقات الثنائية           

باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أنَّ أبو الغيط أشار، خالل اللقاء، إلى تطلـع مـصر                  
 من أجل حملهـا علـى       إسرائيللدور أوروبي فاعل في دعم جهود السالم واستخدام أوروبا عالقاتها مع            

اإلدارة األميركية في تحريك جهـود  االستجابة لمتطلبات السالم العادل والدائم في المنطقة، كما نوه بدور    
  ".تحقيق السالم واستئناف محادثات التسوية النهائية

  22/6/2009الحياة، 
  

  الجزائر تعلن عن تمويل مركزين للمعوقين بخان يونس في قطاع غزة .41
كشف مسؤول حكومي جزائري أن حكومة بالده، خصصت مبلغاً مالياً خاصاً           :  حسين بوجمعة  -الجزائر  

كزين الستقبال األطفال المعوقين الفلسطينيين في خان يونس بقطاع غزة، لكنه تحفظ عن ذكر              بإنجاز مر 
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وأكد وزير التضامن واألسـرة والجاليـة الجزائريـة         . قيمة المبلغ الذي تم تخصيصه لهذين المشروعين      
ن أن الجزائر خصصت ميزانية لبناء مراكـز السـتقبال األطفـال المعـوقي            "بالخارج جمال ولد عباس،     
  ".لفلسطينيين في قطاع غزة

  22/6/2009العرب، قطر، 
  

  جئين تمهيداً لتوطينهم في دول الشتات خدماتها لالبتقليص" ااألونرو"أبو زيد تنفي قيام  .42
بما اننا جزء من االمـم      ": حدث وتعليق "في برنامج   " اونروا"قالت كارين ابو زيد المفوضة العامة لوكالة        

يين كي يقبلوا بمشاريعنا الرامية الى تمكين الفلسطينيين من         سرائيلعلى اإل المتحدة فنحن نسلط ضغوطاتنا     
على عدم االعتراض على دخول المواد التي تستخدم        " إسرائيل"العودة لحياتهم الطبيعية عن طريق موافقة       

  مليـون دوالر   32إننا نحتاج الى مبلـغ      : واضافت. في هذه المشاريع التي من بينها اعادة بناء المساكن        
لـذا نأمـل ان تـوفي الـدول     ,  الف موظف 29شهرياً لدفعها كرواتب الى موظفينا البالغ عددهم زهاء   

 لكن المانحين اخبرونا بوجود صعوبات لديهم من جـراء االزمـة الماليـة العالميـة         ،المانحة بالتزاماتها 
  .اتهم تتزايد ايضاًهذا في حين ان عدد الالجئين الفلسطينيين في تزايد مستمر، وان احتياج. الراهنة

، فـضالً   الجئ الف   800 ما يقرب من     إلىاالونروا متواجدة في غزة، وهي تقدم الطعام        : وقالت ابو زيد  
 إلـى لكن الفلسطينيين في القطاع بحاجـة       .. . والخدمات الصحية األساسية ومؤسسات التعليم     األدويةعن  

  .اكبر من ذلك من اجل توفير مستقبل أفضل ألطفالهم
سؤولة الدولية ما يشاع من ان االنروا شرعت بتقليص خدماتها لالجئـين الفلـسطينيين تمهيـداً                ونفت الم 

القضية الفلسطينية ال تنتهي اال اذا قبل الفلسطينيون بانتهاء قضيتهم           : لتوطينهم في دول الشتات  وأكدت       
روا ستكون هنـاك الـى ان       ان االن . وان تمنح القيادة الفلسطينية الخيار لالجئين بتحديد مصيرهم بانفسهم        

  .     يحصل هذا األمر
21/6/2009روسيا اليوم،   

  
   على دور مباشر لحماسوإصرار من ضعف سلطة عباس أمريكيقلق  .43

يبدو ان االدارة االمريكية غير مستعدة لطرح خطة للسالم في الشرق االوسط في وقت : فهد الخيطان
  .عدة اسبابقريب كما كانت تأمل دول االعتدال العربي وذلك ل

 لم يتبلور لدى فريق اوباما المعني بالملف تصور متكامل لخطة سياسية تحظى أمريكيينفحسب محللين 
 وشروطه التعجيزية على الفلسطينيين تجعل "غير المشجع"كما ان موقف نتنياهو . األطرافبقبول كل 

ي خاصة فيما يتعلق سرائيلاإل التعنت "تليين" عرض خطة متوازنة قبل األمريكية اإلدارةمن الصعب على 
  .بمسألة االستيطان

 تدرك انه من دون أوباما إدارة.  السريعاألمريكيالوضع الفلسطيني هو اآلخر ال يشجع على التحرك 
وفي هذا السياق . ية فلسطينية ان تحقق نتائج قابلة للتطبيقإسرائيلحركة حماس ال يمكن ألي مفاوضات 

 األمريكي لقيادة الحركة في غزة عبر الرئيس أوباما إدارةذي تقدمت به  الاألمريكييمكن قراءة العرض 
 السياسية تترقب خطاب زعيم الحركة خالد مشعل لسماع الرد اال ان األوساطوكانت . جيمي كارتر

  . ألسباب غير معروفةأيام عدة "مؤتمره الصحافي"مشعل قرر تأجيل 
باتجاه فتح حوار مع حركة حماس وعرضت صيغة  أمرها قد حسمت أوباما إدارة أنواضح من العرض 

توفيقية تضمن تلبية شروط اندماج الحركة في المسار السياسي دون اذعان مباشر وكامل لشروط 
  .الرباعية الدولية

 تريد دورا رئيسيا ومباشرا لحركة حماس في األمريكية اإلدارةويذهب دبلوماسيون عرب الى القول ان 
 بأهمية دور حماس المستقبلي األمريكية اإلدارةويتنامى شعور . يينسرائيلع اإلاي اتفاقية سالم مقبلة م
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 حول وضع سلطة الرئيس محمود عباس أوباما فريق أوساطفي ضوء القناعة التي تولدت في 
  . "الضعيفة"

 التقاهم مؤخرا قولهم ان أوباما إدارةفقد نقل دبلوماسي عربي رفيع المستوى عن مسؤولين كبار في 
 في األبيض قد ابلغوا عباس عند زيارته البيت األمريكية اإلدارة أي سلطة عباس يثير القلق وانهم ضعف
 في الضفة الغربية والسعي لتجديد األمن وطلبوا منه العمل بكل عزم على حفظ األمر الماضي بهذا أيار

وتجنب . وق فيهقيادة حركة فتح وتعزيزها بالوجوه الشابة ليتسنى للسلطة االستمرار كشريك موث
  . في لقاءاتهم مع عباس البحث في ملف غزةاألمريكيونالمسؤولون 

 22/6/2009العرب اليوم  
  

  اشتروا الصواريخ بدالً من إيران ": إسرائيل"روسيا لـ .44
ية سـرائيل عن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قوله لـوزير الخارجيـة اإل          " معاريف" نقلت صحيفة   

 زيارة ليبرمان األخيرة في مطلع حزيران الحالي إلـى موسـكو، أنـه إذا أرادت          أفيغدور ليبرمان، أثناء  
 المضادة للطائرات إليران، فعليها أن تشتريها بنفـسها أو          "300إس  " أن ال تتم صفقة صواريخ       "إسرائيل"

  .  كالسعودية مثالً بشرائها،أن تقنع دولة أخرى
د منظومة عالقات طويلة من الصفقات األمنية، بمـا         وقال ميدفيديف لليبرمان إنه بين روسيا وإيران توج       

رباحاً مالية كبيرة، وروسيا ال يمكنها أن تترك        أ جو، وهي صفقات تدر      –في ذلك توريد صواريخ ارض      
  . كل صفقات السالح إلى الواليات المتحدة

22/6/2009السفير،   
  

  لحصار رئيسة حزب الخضر األمريكي ترأس قافلة بحرية متجهة الى غزة لكسر ا .45
ي علـى   سـرائيل  التي تضم ناشطين أمريكيين ودوليين كسر الحـصار اإل         "غزة حرة "تعتزم حركة   : غزة

وأفادت الحركة في بيان أصدرته أمس أن الرحلـة         . الفلسطينيين، وإرسال رحلتها الثامنة إلى قطاع غزة      
ة األولى لتحدي الحـصار     الجديدة، التي تنطلق من ميناء الرنكا القبرصي الخميس المقبل، تعتبر المحاول          

 الذي كان محمال بمساعدات إنـسانية  "الكرامة"ي بإعطاب قارب    إسرائيلالبحري منذ قيام زورق عسكري      
وذكر البيان أن رئيسة حزب الخضر األمريكي، والمرشحة فـي انتخابـات الرئاسـة              .في يناير الماضي  

 عن رغبتها الشديدة في الذهاب إلـى        األمريكية األخيرة سينثيا ماكيني ستشارك في الرحلة، حيث عبرت        
  .غزة، سيما عقب الحرب التي شنه االحتالل على القطاع

من جهتها عبرت الناشطة األيرلندية والفائزة بجائزة نوبل للسالم ميرياد ماجواير عن دعمها لشعب غزة               
ين بالمـساواة   من خالل مشاركتها في الرحلة، معتبرة أن روح مقاومتهم غير العنيفة تلهم جميع المـؤمن              

  .والحرية والعدالة
22/6/2009عكاظ،   

  
   على التزام أوباما بتحقيق السالم؟نتنياهوهل قضى  .46

  محمد عبد اهللا يونس 
 في جامعة بار إيالن في السادس عـشر مـن           نتنياهوي بنيامين   سرائيللم يكن خطاب رئيس الوزراء اإل     

لتفاوض مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما      يونيو الجاري مجرد توضيح لسياسته تجاه عملية السالم وا        
ية من دعوة أوباما لقبول حل الدولتين ووقف االستيطان         سرائيلتعدى ذلك الستعراض موقف الحكومة اإل     

في خطابه للعالم اإلسالمي الذي ألقاه من جامعة القاهرة، في ظل ما تردد عن تصاعد وتيـرة الـضغوط           
 أن يعاجل بتحديـد     نتنياهوولذا آثر   . لمفاوضات مع الجانب الفلسطيني    الستئناف ا  إسرائيلاألمريكية على   
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مساحة حركة أوباما واستباق طرحه لمبادرة الستئناف المفاوضات على المسارين الفلسطيني والـسوري             
  . بالقدر الكافيإسرائيلقد ال تراعي مصالح 

ية منزوعة السالح كان يوجه خطابـه        رؤيته لعملية السالم وقبوله بإقامة دولة فلسطين       نتنياهوحينما طرح   
ي الذي تسيطر عليه التوجهات اليمينيـة المتطرفـة الرافـضة         سرائيلالداخل اإل : باألساس لطرفين أولهما  

أما الطرف اآلخر فهو إدارة أوباما التي جعلـت مـن تـسوية     . لتقديم أي تنازالت خالل عملية التفاوض     
وهو مـا يثيـر     . ى حد تعبير أوباما في خطابه بالقاهرة      عل" مصلحة أمريكية "يسرائيلالصراع العربي اإل  

ية فيما يتعلق بتـسوية القـضية      سرائيلتساؤالً حول مواضع التوافق والخالف بين المصالح األمريكية واإل        
   اليمينية؟نتنياهوالفلسطينية وإلى أي مدى يمكن أن تضغط اإلدارة األمريكية على حكومة 

  ية؟ سرائيلكية واإللماذا الخالف في المواقف األمري
ية عدة متغيرات في اآلونة األخيرة منذ وصول الـرئيس أوبامـا   سرائيلشهدت العالقات األمريكية ـ اإل 

 وإعالنه االلتزام برعاية التوصل لتسوية للقـضية  2009لسدة الرئاسة في الواليات المتحدة في بداية عام  
 لحكومـة   نتنيـاهو كيل حزب الليكود بزعامـة      الفلسطينية تقوم على حل الدولتين وهو ما تواكب مع تش         

ائتالفية من أحزاب اليمين المتطرف التي تدعم التوسع االستيطاني وال تقبل بتقـديم أي تنـازالت علـى          
صعيد القضايا الرئيسة للصراع بما أدى إلى اتساع حجم التناقض في توجهات الطرفين وأهدافهما المعلنة               

  .  إلى الواليات المتحدة ولقائه بالرئيس أوبامانتنياهوووصل األمر إلى ذروته خالل زيارة 
ي تجـاه   سـرائيل  مواقف الرأي العام اإل    إسرائيلومما يعزز الهوة بين المواقف المعلنة للواليات المتحدة و        

ية وهو ما   سرائيلعملية السالم التي أضحت أكثر تأييدا للسياسات الحدية المتطرفة لقادة أحزاب اليمين اإل            
 Institute forستدالل عليه بنتائج استطالع الرأي الذي أجراه مركز دراسات األمـن القـومي  يمكن اال

National Security Studies ممن % 71 بجامعة تل أبيب في يونيو الجاري والتي أشار فيها حوالي
% 54 ورفض نـسبة تقـارب       سرائيلشملهم االستطالع أن تسوية القضية الفلسطينية لن تحقق األمن إل         

وفـي المقابـل ال     . إسرائيلالنسحاب من مزيد من المناطق في الضفة الغربية باعتبار ذلك تهديد ألمن             ا
ي مصلحة أمريكية حيوية وهو ما أكدتـه        سرائيليرى الرأي العام األمريكي في تسوية الصراع العربي اإل        

 Pew Research Center for theنتائج استطالع للرأي أجرته مؤسسة بيـو السـتطالعات الـرأي    
People & the Press من األمريكيين ال يفضلون انخـراط  % 48 متضمنة أن حوالي 2009 في يناير

  . ي والفلسطينيسرائيلالواليات المتحدة بصورة أكبر في مفاوضات التسوية بين الطرفين اإل
  مساحات التوافق في خطابي أوباما ونيتنياهو
 في جامعة بار إيـالن عـن عـدة          نتنياهوالقاهرة وخطاب   تكشف إعادة قراءة خطاب الرئيس أوباما في        

قواسم مشتركة وجوانب واسعة لالتفاق بين الجانبين أهمها تأكيد أوباما على عمق وقوة أواصر الـصلة                
 وعدم إمكانية انفصامها ألي مبرر بما يعني أن الخالفات الراهنـة            إسرائيلالتي تربط الواليات المتحدة ب    

 بقولـه   نتنياهو وهو ما أكد عليه      إسرائيلكذلك االعتراف بيهودية دولة     . العالقاتلن تؤدي إلى توتر تلك      
مبدأ أيده أوباما خالل خطابـه فـي        "  هي الدولة القومية للشعب اليهودي وستظل هكذا       إسرائيلإن دولة   :"

  . 2008ام إبان حملته لالنتخابات الرئاسية في ع) إيباك(ية سرائيلمقر لجنة الشئون العامة األمريكية اإل
 وأوباما فتمثل في القبول المبدئي للمضي قدما فـي عمليـة   نتنياهوأما الجانب الثالث للتوافق بين خطابي     
السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكـون مـن           "السالم وهو ما أكد عليه أوباما بقوله        

إن هذا السبيل يخـدم     . وا في سالم وأمن   يون والفلسطينيون أن يعيش   سرائيلخالل دولتين يستطيع فيهما اإل    
 في خطابه بقبول دعوة الـرئيس       نتنياهووجاء رد   "  ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكا    إسرائيلمصلحة  

إنني أشارك الرئيس األمريكي رغبته     . أؤيد جدا فكرة السالم اإلقليمي التي يقودها      :"األمريكي مبدئيا بقوله  
معلنًا استعداده لحضور قمة في دمشق أو الريـاض  " الحة في منطقتنافي االنتقال إلى عهد جديد من المص  

  . أو بيروت ودعوته للقادة العرب للتفاوض حول السالم
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 على دور الدول العربية في مفاوضات السالم، حيـث رأى أوبامـا أن              ونتنياهوولقد أكد كلٌّ من أوباما      
الدول العربية ال تنتهي بهذه المبادرة، وإنما يتحتم        مبادرة السالم العربية كانت بداية هامة إال أن مسئولية          

، في مقابل   إسرائيلعليهم أيضا مساعدة الشعب الفلسطيني على تطوير مؤسساته ودعم اعترافهم بشرعية            
 من استئناف التفاوض وال يرى دورا للجانب        إسرائيل على العوائد االقتصادية التي تجنيها       نتنياهوتركيز  

 كمقابل لقبولها بإقامة دولة فلسطينية وهو ما عبر عنـه           سرائيليم منافع اقتصادية إل   العربي سوى في تقد   
إن . إنني أناشد الدول العربية التعاون مع الفلسطينيين ومعنا للمضي قـدما بالـسالم االقتـصادي              :"بقوله

  ". هالسالم االقتصادي ال يأتي بديالً عن السالم السياسي لكنه يشكل مقوما هاما في إنجاز
 في تقييمهما السلبي لحركة حماس واعتبارها عقبة في طريق عمليـة            ونتنياهوكما تشارك الرئيس أوباما     
 لن تقبل بأن تكون الدولة      إسرائيلإن  :  في عدة مواضع من خطابه بقوله      نتنياهوالسالم وهو ما أشار إليه      

، في حين ألزم أوباما الحركـة       الفلسطينية المزمع إنشاؤها حماسستان وأنها لن تتفاوض مع حركة حماس         
   . واالتفاقات السابقة ونبذ العنف لتنال الشرعيةإسرائيلباالعتراف ب

 والتصدي للتهديد النووي اإليرانـي أحـد ثوابـت          إسرائيلوفي السياق ذاته يظل توفير ضمانات ألمن        
يرانـي المعاديـة   ، واتضح ذلك من إدانة أوباما الضمنية لتصريحات الـرئيس اإل         ونتنياهوخطابي أوباما   

 إسرائيل على أولوية التهديد النووي اإليراني واعتباره الخطر األكبر الذي يواجه            نتنياهو وتأكيد   سرائيلإل
  . ومنطقة الشرق األوسط

  االستيطان عقدة الدور األمريكي في رعاية التسوية 
ي، إال  سرائيلين الفلسطيني واإل   قبوله بإقامة دولة فلسطينية كنتاج لعملية التفاوض بين الطرف         نتنياهوأعلن  

أنه وضع عدة شروط لتحقيق ذلك الهدف أهمها أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح وال تمتلك أي                 
 للرد على التهديدات األمنية     سرائيلصالحيات لعقد معاهدات عسكرية وأن يكون مجالها الجوي مفتوحا إل         

 نتنيـاهو وأضـاف   .  تتمتع الدولة الفلسطينية بسيادة كاملة     من جانب حزب اهللا وإيران أو بمعنى آخر أال        
 واحتفـاظ األخيـرة بالقـدس       إسـرائيل شروط أخرى تتعلق باعتراف الطرف الفلسطيني بيهودية دولة         

 أن تحل قضية الالجئين الفلـسطينيين خـارج         نتنياهوكعاصمة أبدية بشطريها غير مقسمة ، كما اشترط         
  .  دولة للشعب اليهوديإسرائيلمع استمرار  لتناقض ذلك إسرائيلحدود دولة 

 بحل الدولتين واعتباره خطـوة إيجابيـة إال أنـه           نتنياهووعلى الرغم من ترحيب الرئيس أوباما بقبول        
 وشـروط الفلـسطينيين     سرائيلإنه أرفق ذلك بعديد من الشروط، وأن الشروط األمنية إل         : استطرد قائالً 

مفاوضات موضحا أنه يتوجب على الفلسطينيين االعتـراف بالطـابع          المتعلقة بالسيادة يمكن أن تحل بال     
  . سرائيلاليهودي إل

ي واألمريكـي،   سـرائيل ي القضية األكثر إثارة للجدل بين الجانبين اإل       سرائيلويظل النشاط االستيطاني اإل   
ستمرار في  حيث أكد الرئيس األمريكي في خطابه بالقاهرة على أن الواليات المتحدة ال تقبل بشرعية اال              

ية ألنها تنتهك االتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السالم وأنـه            سرائيلبناء المستوطنات اإل  
 إال أنه لم يقبله بصورة مطلقـة        نتنياهوآن األوان لتتوقف هذه المستوطنات، وهو ما لم يعارضه صراحةً           

أن قضية األراضي ستكون موضع بحث فـي         مبهما حيال هذه القضية فلقد أكد        - من ثم    -وجاء خطابه   
 إنشاء مستوطنات جديدة أو مـصادرة األراضـي         إسرائيلاتفاق الوضع الدائم وحتى ذلك الحين ال تنوي         

  . لتوسيع المستوطنات القائمة، وهو ما ال يعني عدم االستمرار في بناء المستوطنات التي تم البدء بها فعليا
ي واألمريكي خالل لقاء وزيـرة الخارجيـة       سرائيلف بين الجانبين اإل   وفي هذا الصدد اتضح اتساع الخال     

 من يونيو الجاري، التي أكـد  17ي أفيجدور ليبرمان في    سرائيلاألمريكية هيالري كلينتون مع نظيرها اإل     
 ال يمكنها القبول بهذه الرؤية التي تنص علـى تجميـد تـام وكامـل                إسرائيل"خاللها ليبرمان على أن     

في مقابل تأكيد هيالري على ضرورة الوقـف    " جب أن يكون بإمكاننا مواكبة النمو الطبيعي      لالستيطان وي 
  .الكامل لعمليات االستيطان باعتبار ذلك متطلب أساسي لدفع عملية السالم قدما
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حق الشعب اليهودي في    " إلى أن    نتنياهوي واضحا أيضا خالل إشارة      سرائيلولقد بدا الخالف األمريكي اإل    
إنه لوال وقوع المحرقة لما     : هنالك من يقول   .ن له دولة ال ينبع من سلسلة الويالت التي ابتُلي بها          أن تكو 

 في موعدها لما كانت المحرقة سـتقع  إسرائيلإنه لو قامت دولة  :  ستقوم، لكنني أقول   إسرائيلكانت دولة   
عرض لها اليهود تاريخيـا     وهو رد واضح على ربط أوباما في خطابه بالقاهرة بين المآسي التي ت            " أصالً

إن االعتراف بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص         :  وحقهم في إقامة دولتهم بقوله     – على حد قوله     -
  ". لهم هي رغبة متأصلة في تاريخ مأساوي ال يمكن ألحد نفيه

   خطوة لألمام أم للخلف نتنياهوخطاب 
 على االستمرار   إسرائيلي السيما حول إصرار     سرائيلإن الخالفات الواضحة بين الطرفين األمريكي واإل      

في األنشطة االستيطانية تطرح تساؤالً حيويا إمكانية تحقيق تقدم في مـسار التفـاوض بـين الطـرفين                  
ي وقدرة إدارة أوباما على رعاية مفاوضات ناجحة بين الطـرفين؟ ويجيـب آرون              سرائيلالفلسطيني واإل 

 Woodrow Wilson Internationalوو ويلسون الـدولي   الباحث بمركز ودرAaron Millerميللر 
Center for Scholars   ا بالنظر إلـى عـدةا حقيقيبقوله عملية السالم من غير المنتظر أن تحقق تقدم 

ي الواضـح لتقـديم أي      سـرائيل عوامل أهمها االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس والرفض اإل         
اع ولذا يتحتم على إدارة أوباما ممارسة قدر متوازن مـن الـضغوط             تنازالت في القضايا الرئيسة للصر    

 الرئيس كارتر للسياسة ذاتها خالل المفاوضات بين مناحم بـيجن والـرئيس             بإتباععلى الطرفين مستدالً    
  . يةسرائيلالسادات وهو ما أدى لتوافق الطرفين وتوقيعهم لمعاهدة السالم المصرية اإل

 Council For الباحث بمجلس العالقات الخارجيـة األمريكـي  Steven A. Cookويرى ستيفن كوك 
Foreign Relation لن تكون مقبولة من جانب الطـرف الفلـسطيني   نتنياهو أن الشروط التي وضعها 

وسوف تقوض من وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهته مع حركة حماس وأنه بذلك أدى                
المزيد من العقبات التي تعترض جهود الرئيس أوباما، أال أنـه عـاد             لتعقيد مسار عملية السالم وإضافة      

 لن تتأثر سلبا بالخالفات الواضحة بين الطـرفين         إسرائيلليؤكد على أن العالقات بين الواليات المتحدة و       
  . لتعديل موقفها تجاه قضية االستيطاننتنياهووأن إدارة الرئيس أوباما لن تمارس ضغوط على حكومة 

ي والفلسطيني لن تحقق    سرائيلإن الجهود األمريكية لدفع المفاوضات بين الطرفين اإل       :يمكن القول ومن ثم   
تقدما ملحوظًا على المدى القريب بالنظر إلى استمرار االنقسام الداخلي الفلسطيني وانشغال إدارة أوبامـا               

ريكي ناهيك عن موقف حكومـة      في التصدي للتداعيات السلبية لألزمة المالية العالمية على االقتصاد األم         
 من عملية السالم الذي يقوم على استباق المحادثات بوضع شروط تعجيزية للطـرف الفلـسطيني                نتنياهو

ورفض تقديم أي تنازالت في القضايا الرئيسة وخاصة القدس والحـدود ووقـف االسـتيطان وعـودة                 
  . الالجئين

  20/6/2009تقرير واشنطن، 
  

  ل التفاوضية؟هل من طريق وسط بين الحلو .47
  ماجد الشّيخ

 نتانياهو عما كانت قبلها، وبعد إلقاء - ية بعد لقاء أوباما سرائيللم تتغير معطيات المواقف األميركية واإل
  .أوباما خطابه القاهري، وإلقاء نتانياهو خطابه األخير

البيضة، ففي وضع نتانياهو سامعيه كأنهم أمام أولويات متعاكسة يمكن مقاربتها عبر قصة الدجاجة و
الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن قطع شوط طويل نحو مساعي جدية لتسوية تفاوضية، سيؤدي إلى 

  .تفكيك الملف النووي اإليراني والحد من أخطاره وتهديداته، يرى نتانياهو أن العكس هو الصحيح
 والنيات من دون االنتقال وإذا كانت وعود أوباما ونياته تذكّر بحقب أميركية عديدة، كان عمادها الوعود

فإن نتانياهو اليوم . إلى حيز زحزحة الجمود واالنتقال خطوة نحو تحقيق ولو القليل من تلك الوعود
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أقرب إلى شارون منه إلى أولمرت، تجاه التسوية السياسية التفاوضية على المسار الفلسطيني، أي أن 
التي » دولة الحكم الذاتي«و » السالم االقتصادي«الملتبسة والغائمة لما يسمى » رؤيته«نتانياهو وعبر 

هو أقرب للمصادقة على قرارات أحادية »  دولة يهوديةإسرائيل«و » حل الدولتين«تقبع في الوسط بين 
الجانب تتعلق بالضفة الغربية، من حيث إزالة بعض البؤر االستيطانية العشوائية، واإلبقاء على تلك 

في منظور التسوية الراهن لليكود وأنصاره »  اليهوديةإسرائيل« من الكبرى التي باتت تشكل جزءاً
كما تبلورت » الرؤية اإلقليمية«هنا يقبع بالتحديد مضمون . وحلفائه من الفاشيين الجدد في الحكومة

  . بخطابي أوباما في القاهرة ونتانياهو في جامعة بار إيالن
كهذا، ال تشتمل » سالم«فألن آلية » السالم االقتصادي«وفي كل األحوال، فإن كان نتانياهو يتبنى مفهوم 

التنازل عن أرض أو تمنح أي شكل من أشكال االستقالل للطرف الفلسطيني، وهو لهذا يهدف في مراميه 
وما الحديث عن تطوير اقتصادي إزاء العالقة . البعيدة إلى تصفية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني

ي، من حيث االستمرار بالعالقات التي سرائيل محاولة لخدمة االقتصاد اإلمع الفلسطينيين كشعب، إالّ
 ومناطق إسرائيلأرساها اتفاق أوسلو، لجهة الحفاظ على تطوير ورعاية عالقات اقتصادية بحتة بين 

  .السلطة الفلسطينية
 فهو لن وعلى رغم ما بلوره خطاب نتانياهو من مواقف على صعيد التسوية على المسار الفلسطيني،

يعدم وجود شركاء له في الجانب الفلسطيني، ولكن شريطة الموافقة والعمل على دمج مناطق السلطة 
وحتى لو نجح نتانياهو في تحقيق . ي األكبر والمهيمنسرائيلالفلسطينية، وإلحاق اقتصادها باالقتصاد اإل

مة دولة فلسطينية تابعة حتى على ذلك، فإن تصفية المشروع الوطني الفلسطيني سياسياً، لن تقود إلى إقا
وهنا . شكل حكم ذاتي، وال تتجاوزه للتعاطي مع حق الالجئين والعودة حتى ضمن مراحل الحل النهائي

» االستقالل«خطورة أن يتجه الرأسمال الفلسطيني للعب دور البرجوازية الكومبرادورية التابعة، و
وضع الفلسطيني تعقيداً فوق تعقيدات االنقسام بجهودها ووضعيتها عن الوضع السياسي، ما سيزيد ال

  .»فتح«السياسي والخالفات الفصائلية وحتى البينية من قبيل ما يجري داخل حركة 
العملية السياسية ليست األمر «على أن المعادلة كما  يضعها الفاشي أفيغدور ليبرمان، تقوم اليوم على أن 

 من وجهة نظر حكومتها إسرائيلمر األهم بالنسبة الى ، فاأل»العاجل من أجل التوصل إلى سالم دائم
لهذا ترفض ! أما األمر األهم بالنسبة للفلسطينيين فهو االقتصاد. الحالية أو أكثرية هذه الحكومة هو األمن

بما تعنيه هذه الفكرة من » السالم االقتصادي«وتتمسك بفكرة » األرض مقابل السالم«الحكومة الحالية 
االستثمار في مشاريع محددة من أجل «ل، وتحسين أوضاع الفلسطينيين اقتصادياً، عبر استمرار االحتال
  .وفق ما يرى ليبرمان ومن قبله نتانياهو وأضرابهما» خلق أماكن عمل

وإذا كانت اإلدارة األميركية طالما ألمحت، بل وألحت على حكومة نتانياهو، بأن عليها أن تعرض خطة 
، بينما تتركز مساعي نتانياهو إسرائيلسها قيام دولة فلسطينية إلى جانب جدية لتسوية سياسية، أسا

وشركاه إلبقاء معالجة التهديد النووي اإليراني على رأس جدول أعمال حكومته، فإن اإلدارة حتى بعد 
انفضاض لقائها بنتانياهو وخطاب رئيسها القاهري، ما انفكت ترى أن التقدم على المسار السياسي 

، هو ما ينبغي له أن يكون المقدمة الضرورية لبلورة جبهة واسعة إقليمياً ودولياً، في مواجهة التفاوضي
من هنا كانت رسالة عيد النيروز األميركية الموجهة لطهران . إيران وبرنامجها النووي كتهديد وجودي

كار وممارسات في شأن الحوار واحدة من خطوات المسار الحواري األميركي، وهو المسار المناقض ألف
  أيهما األسبق؟ ... ي، الالعب على حبال المسارات لعبة الدجاجة والبيضةسرائيلالمسار اإل

 –ياً إسرائيل –، أن مجموع التسويات المعروضة 1993 سنة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 16بينت تجربة 
تمر وتتواصل حتى في ظل ليست خليقة بتحقيق السالم، على رغم استمرار عملية غامضة ما تلبث أن تس

 على الشعب الفلسطيني لن إسرائيلوعلى رغم أن أي تسوية تعرضها . اختالل هائل في موازين القوى
 –تكون إال على حسابه ومقتطعة من حقه المسلوب، وبمثابة العملية التي يخضع بموجبها العمل المأجور 
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شرائح متنفّذة من رأسمالية فلسطينية باتت ي، وربما لشراكة مع بعض سرائيل للرأسمال اإل- فلسطينياً 
تتماهى مصالحها ومصالح اقتصاد العدو، مؤسسة اقتصاداً هجيناً ومشوهاً ال قيمة له خارج تلك الشراكة 

وسواء كان الحل إقليمياً شامالً أو جزئياً، فإن ما تسعى إليه حكومة نتانياهو، لن يخرج عن . البغيضة
تيطاني الذي يريد تحويل بعض الفلسطينيين إلى قوة عمل مأجورة تعمل  االس- كونه الحل االقتصادي 

لدى المستوطنين، وتحويل بعض آخر إلى قوة عاملة لدى الرأسمال الفلسطيني المشترك بين الرأسمالية 
أما الذين طردوا من وطنهم، فلهم المنافي ومخيمات اللجوء واالستمرار . ية وتلك الفلسطينيةسرائيلاإل

وهذا هو حال صيغ التسوية األخرى على اختالفها، ومهما حاولت . رات حق العودة دون عودةبرفع شعا
أو تحاول اإلدارة األميركية أو الرباعية الدولية أو النظام اإلقليمي العربي، إخضاع التسوية العتيدة 

ين ومنع  االنتقاص من حق الفلسطيني: لتسويات معقدة هي األخرى، فسيبقى جوهر التسوية على حاله
حق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها، على رغم فشل كل الحلول الممكنة إلبادة الفلسطينيين حتى 

. وإذا كانت التسوية هي الدجاجة، فهي البيضة كذلك، وفي ذات الوقت. حتى البعيد.. اآلن وفي المستقبل
سالمه «أيهما يختار أوباما لتسوية ، و» االستيطاني–سالمه االقتصادي «فأيهما يختار نتانياهو لتسوية 

؟ وهل يمكن أن نشهد حالً وسطاً بين حلول التسوية التفاوضية التي تتباعد آفاقها يوماً بعد يوم؟ »اإلقليمي
 بالتأكيد على رفض الدولة الفلسطينية، وتلميحه إلى إسرائيلوإذا كان نتانياهو أعاد موضعة موقف 

حل «أي رفض ما يسمى ) الحكم الذاتي الفلسطيني(» نصف الدولة« و )يةسرائيلاإل(بحل الدولة » القبول«
، فأي موضعة يمكن أن يقدمها الخطاب األوبامي، ونياته المفتوحة حتى انتهاء واليته األولى »الدولتين

  .بعد أربع سنوات من اآلن، وهي الفترة التي حددها إلمكان قيام الدولة الفلسطينية؟
  22/6/2009الحياة، 
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  بثينة شعبان
، فإن معظم وسـائل اإلعـالم العربيـة         2009 حزيران   14رغم خطورة خطاب نتنياهو الذي ألقاه في        

أغلق البـاب أمـام     «تعاملت معه بخفّة، كما فعلت وسائل اإلعالم الغربية تماما، ولكن األولى زادت أنه              
أن الدولة الفلسطينية التي اقترحها ممسوخة      «، أو   »للفلسطينيينلم يعترف بدولة حقيقية     «أو أنه   » التسوية

فقد بنى نتنياهو خطابه على أسـاس الوثيقـة         . ولكن خطورة الخطاب أبعد من ذلك بكثير      . »وبدون سيادة 
استراتيجيا جديدة لضمان أمن    : تغيير جذري « حين كان رئيسا للوزراء بعنوان       1996التي قدمت له عام     

» الدراسات االسـتراتيجية والـسياسية المتقدمـة األميركيـة        «عدت هذه الوثيقة مؤسسة     وقد أ . »المملكة
  .»2000نحو الـ: ية جديدةإسرائيلمجموعة الدراسة حول استراتيجيا «

 سيطرتها على الشرق األوسط برمته بعد أن تتخلص من التهديـد            إسرائيليهدف جوهر الوثيقة إلى بسط      
يد حزب اهللا وضرب سورية أو احتوائها، ويعني هذا تخليا جـذريا عـن              العراقي والتهديد اإليراني وتهد   

والتحول إلى مفهوم تقليدي عن االستراتيجيا يعتمد على استخدام القوتين العـسكرية            » سالم شامل «شعار  
  .ية إلخضاع المنطقة برمتها للهيمنة اليهوديةسرائيلواالقتصادية اإل
تي علقنا عليها آمالنا منذ ألفي سنة شرعية ونبيلة، فلـيس ضـمن             إن مطالبتنا باألرض ال   «وتقول الوثيقة   

، فوحده قبـول العـرب     »نقوم بالسالم بشكل أحادي   «مهما قدمنا من تنازالت، أن      » قوتنا الخاصة «نطاق  
، يشكل قاعدة صلبة للمـستقبل،      »السالم للسالم «غير المشروط بحقوقنا، خصوصا ضمن بعدها األرضي        

قوق اإلنسان ـ المنصهر داخل هويتهم بفعل حلم عمره ألفا عام للعيش بحرية  فعطش الشعب اليهودي لح
  .»على أرضهم الخاصة ـ يلهم مفهوم السالم ويعكس استمرارية في القيم مع التقاليد الغربية واليهودية

الحقيقة البسيطة هي أن جذر     «:  حين قال  14/6/2009لنقارن هذا النص بما ورد في خطاب نتنياهو يوم          
.. اس هذا النزاع ما زال هو رفض االعتراف بحق الشعب اليهودي بدولـة فـي وطنـه التـاريخي                  وأس



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1471:         العدد       22/6/2009اإلثنين  :التاريخ

 عام، وهذه حقوقنـا     3500ية تعود ألكثر من     سرائيلوبالتالي أقول إن العالقة بين اليهود وبين األرض اإل        
كيتهـا  في السامرة وأراض أخرى كما أن نبينا سليمان بن داوود كان في هـذه األرض التـي تعـود مل                   

  .»ألجدادنا وأسالفنا
وهكذا أنهى نتنياهو أي جدل حول حق الشعب الفلسطيني في استعادة وطنه فلسطين حرا مـستقال، مـن                  

ية هذه يتم تبرير حمالت المجازر والتهجير والقتل المستمرة منـذ سـتين عامـا،               سرائيلوجهة النظر اإل  
ني في أرضه واعتبار الفلسطينيين جالية يجـب  باعتبار أن غايتها األساسية هي إنكار حق الشعب الفلسطي  

أن تعيش دون حقوق تاريخية في األرض ودون حق في الحرية أو االستقالل ضمن دولة وطنية، وعلى                 
هذا األساس فإن نتنياهو مستعد للتفاوض على أساس أن الفلسطينيين شـعب بـال أرض وال حريـة وال                   

لسطينيين إلى أرضهم، وأن عاصـمتهم القـدس ستـصبح          حقوق إنسان، وأن ال مكان لعودة الالجئين الف       
أي أن  !  اليهودية التي يجب أن يغادرها الفلسطينيون إلى المنـافي المجهولـة           سرائيلالعاصمة الموحدة إل  

نتنياهو يسعى إلى إعادة قصة الدياسبورا وذلك بتهجير الفلسطينيين كلهم من أرضهم كلها ونفـيهم إلـى                 
  !أصقاع األرض

 بالمبـادرة   إسرائيل الشمالية تنص الوثيقة على ضرورة أن تستأثر         إسرائيلأمن حدود   ومن أجل ضمان    
االستراتيجية عبر ضرب البنى التحتية في لبنان، وضرب أهداف عسكرية في لبنان، وأهداف محددة في               

، وتوجيه ضـربات ضـمن      2006 بالفعل بضرب لبنان في عام       إسرائيلوقد قامت   . األراضي السورية 
  .لسوريةاألراضي ا

مـن المهـم تحديـدهم      : إسـرائيل مستعدون للعمل مع    « كما تنص الوثيقة على أن الكثيرين من العرب         
، وهذا هو أساس شبكات التجسس التي تم اكتشافها في لبنان وأخرى لم يتم اكتشافها بعد في                 »ومساعدتهم

 بهدف ضـرب سـورية      ئيلإسراالدول العربية التي تحاول االستراتيجية الجديدة ضمها بحلف معلن إلى           
  .وإيران وحزب اهللا

، فمـن   »ي استراتيجي مهم ومحـق    إسرائيلكهدف  «ومع أن الوثيقة تحدثت عن إزالة صدام من السلطة          
ومن الواضـح مـن خطـاب       . الواضح أن الهدف هو إضعاف العراق كدولة وإخراجه من دائرة التهديد          

 تشعر بنفسها أنهـا بلغـت مرحلـة         إسرائيللفعل، أن   نتنياهو ومن الوثيقة اللتين تتطابقان تطابقا الفتا با       
النضج، وأنها قادرة على اتخاذ قرار مستقل عن الواليات المتحدة، وأنها من اليوم فصاعدا تريد التعامـل              

ية ترتكز على االعتماد علـى الـذات والنـضج          إسرائيلفي شراكة أميركية    «بندية مع الواليات المتحدة     
ية الجديدة تعكس االستمرارية مع القيم الغربية عبر التأكيد علـى أن            سرائيليا اإل واالستراتيج. »والتبادلية
وأنها تستطيع  ..  تعتمد على ذاتها وال تحتاج للقوات األميركية في أي شكل من األشكال لحمايتها             إسرائيل

 ضـغطا   حرية عمل أكبر ويزيـل إسرائيلإن اعتمادا على الذات مماثال قد يمنح    . إدارة شؤونها الخاصة  
  .»مهما استعمل ضدها في الماضي

كمـا  «ي كلمة هناك وقـال  إسرائيليحكى أنه في الذكرى المئتين الستقالل الواليات المتحدة ألقى مسؤول          
 أن تكون دولة عظمى خالل أقل مـن         إسرائيلأسست الواليات المتحدة نفسها لتصبح دولة عظمى، تأمل         

والمطروحة في مراكز األبحاث تفسر لنا اليـوم لمـاذا يقـف            هذه الخلفية الفكرية المكتوبة     . »مئتي عام 
دون أن يخشى أي رد فعل حقيقي من الواليات         » لن نوقف االستيطان  «ليبرمان في قلب واشنطن ويقول      

أن وقف االستيطان   «المتحدة حتى وإن كانت تقف إلى جانبه وزيرة خارجية الواليات المتحدة والتي تؤكد              
إذا نحن أمـام    . »تريد وقفا كامال لالستيطان   «، وأن حكومة الرئيس أوباما      »مشرط أساسي إلحالل السال   

والـسالم  . ونظرتها لإلقلـيم وللعـالم    » للفلسطينيين«لذاتها ونظرتها   » إسرائيل«مرحلة جديدة في نظرة     
 االستراتيجي بالـسيطرة علـى العـرب جميعـا          إسرائيلاالقتصادي الذي يتحدث عنه نتنياهو هو هدف        

الغرب في نهب نفط وأسواق العرب كي تتحول عبر تحقيق أداء اقتصادي على مستوى العالم               ومشاركة  
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القوة : إلى قطب مالي واقتصادي، وبذلك تكون قد حققت شرطي ظهور اإلمبراطورية اليهودية أال وهما             
  .العسكرية والقوة االقتصادية

 جرى وال يـزال يجـري فـي         هل أصبحت الصورة أكثر وضوحا اليوم، وهل يمكن أن نعيد قراءة ما           
العراق ولبنان وسورية وإيران، والتحديات التي تواجهها البلدان العربيـة كافـة نتيجـة لالسـتراتيجية                

ية الجديدة التي تخطط إلقامة إمبراطورية يهودية على أنقاض الوجود العربي، سواء من خـالل               سرائيلاإل
 من خالل التجسس والحرب كما فعلت بالعراق وفي         المالحقة والقتل والحصار كما تفعل بالفلسطينيين، أو      

لبنان، أو من خالل توجيه ضربات لمراكز معينة كما فعلت ضد سورية، أو من خـالل إثـارة القالقـل                    
فـاألمور مترابطـة اسـتراتيجيا، والـصهيونية        . والتحديات كما يحدث للنظام اإليراني اليوم أمام أعيننا       

اإلعالم واإلدارات السياسية في الغرب مستعدة للقيام بما يلزم كـي           المسيطرة أساسا على مراكز المال و     
إذ كل ما تراه    . تسيطر على المنطقة العربية، خاصة أن نظرتها العنصرية للعرب والمسلمين تؤهلها لذلك           

 اليوم هو الدولة اليهودية التي تخلّصت فيها من األغراب، وكل ما ترتكبه مـن جـرائم تبـرره                   إسرائيل
 طبعا، وهي تعمل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق اإلمبراطوريـة اليهوديـة            إسرائيلأمن مملكة   بضرورات  

  .مدعومة بالشعور الغربي بالذنب تجاه المحرقة
العرب جميعا هم األطراف المستهدفة مباشرة، وهم ضمن دائرة الخطر علـى وجـودهم، ولـيس فقـط        

حدة مصيرها ووجودها، وأن تتعاون بصدق      مصالحهم وحقوقهم، وعلى أنظمتهم المتصارعة أن تدرك و       
ي الداهم والحقيقي، والذي يشكّل بخطورة تهديـده االسـتراتيجي          سرائيلوإخالص لمواجهة هذا الخطر اإل    

 على أمن واستقرار منطقتنا ككل فـي القـرن          إسرائيلللوجود العربي نقلة نوعية في الخطر الذي تمثله         
 من التفسيرات الساذجة والمجتزأة التي يكررها البعض لتبرير         لقد حان الوقت للتخلّص   . الواحد والعشرين 

عجزهم أو لتبرير مواقفهم القديمة، وعلى الجميع قراءة ما يجري حولنا من منظور استراتيجي قادر على                
 لـرئيس   1996مواجهة التحديات التي تمثلها االستراتيجيا التي اقترحتها الصهيونية وأعوانها منذ عـام             

ي نفسه بنيامين نتنياهو، والذي لم يكن قادرا حينئذ على اتخاذ الخطوات السافرة التـي               رائيلسالوزراء اإل 
  .يتخذها اليوم، والتي عبر عنها بوضوح في خطابه

فهل بين البنى الفكرية والسياسية واإلعالمية العربية من يقرأ أو يخطط ويواجه، أم أن مصير طوائـف                 
  !. اإلرادة أوالاألمر يحتاج إلى! األندلس ينتظرنا؟

  22/6/2009الشرق األوسط، 
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  نواف الزرو

ية، سرائيل اإل- الواضح أن سؤال الدولة الفلسطينية هو السؤال األكثر تفجراً في العالقة الفلسطينية 
ات األخيرة إلى جدل والجدل بين الجانبين حوله هو جدل تاريخي وسياسي استراتيجي تحول في السنو

 .تحريضية متفاقمة/ معنوية/ نفسية/ حربي ملغم بالتهديدات اإلبادية في ظل حرب إعالمية
هو " عملية المفاوضات والسالم"قصة كل من وراء المرحلي فإن كان الهدف الفلسطيني الكبير والعريض 

وفق (تقلة بحدودها الواقعية اقامة الدولة الفلسطينية المس"و" حق تقرير المصير"في المحصلة تحقيق 
على كامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الهدف ) القرارات الدولية

هو " عملية المفاوضات والسالم"ي الكبير والعريض ومتعدد الغايات واألبعاد من وراء كل قصة سرائيلاإل
والحصول على الشرعية الفلسطينية والعربية "ئمة أوالً، كحقيقة قا"  دولة يهودية-  إسرائيلدولة "تكريس 
- 40ية ما بين سرائيللهذه الدولة ثانياً، ثم ضم نسبة كبيرة تتراوح حسب المشاريع السياسية اإل" والدولية

 إسرائيلتخليد القدس الموحدة عاصمة "ية ثالثاً، ثم سرائيل إلى السيادة اإلالضفة الغربيةمن مساحة % 60
ضمان "خامساً، و" تدمير مقومات االستقالل الفلسطيني الحقيقي وبناء الدولة المستقلة"رابعاً، ثم " إلى األبد
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  .سادساً" ية على المنطقة كلهاسرائيلالتفوق والهيمنة االستراتيجية اإل
 ي المحتدم دائماًسرائيل اإل-على خلفية هذين الهدفين االستراتيجيين المتعارضين نتابع الجدل الفلسطيني 

  .حول سؤال الدولة الفلسطينية
 ان كان هذا الجدل قائما ومتاحا على مدى السنوات الماضية، فانه من المفترض والمنطقي ان -ولكن

يكون خطاب نتنياهو  على منصة قلعة جامعة بار ايالن  اليمينية المتشددة قد وضع حدا لمثل هذا الجدل 
سطيني العربي  في هذه المرة استثنائيا ومختلفا عن تفاوضيا، ومن المفترض ايضا ان يكون الرد الفل

الخطابات التقليدية السابقة، فنحن عمليا امام خطاب يميمني يشكل الخالصة المكثفة  للمشروع والفكر 
  .فلسطينالصهيوني في 

التي يجري نحتها بال توقف على امتداد تالل الضفة الغربية وسهولها االستيطان والجدران خريطة تهدف 
 :بواالستراتيجية التي يمكن تكثيفها ..س معظم اهداف االحتالل التاريخيةيق وتكريتحقى ال

تكريس االهداف والمضامين االستراتيجية االستيطانية للمشروع الصهيوني على كامل مساحة : اوال
 .فلسطين
  .ين البحر والنهرية الشاملة على كامل المنطقة الواقعة بسرائيلتكريس السيطرة االستراتيجية اإل: ثانيا
محاصرة وعزل من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وفصلهم خارجيا بانتزاعهم من : ثالثا

جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا ايضا عن بعضهم البعض، الضفة والقطاع مثال عن فلسطين 
لكتل االستيطانية والجدران  والضفة عن القطاع، اضافة الى تقطيع اوصال جسم الضفة بواسطة ا1948،

االساسية وااللتفافية، وعدم اتاحة اي تواصل بين هذه المناطق اال عبر عدد قليل من الجسور واالنفاق 
  .يةسرائيلوالطرق الخاضعة للسيطرة االمنية اإل

ى هذه انهاء كافة المطالب والطموحات الوطنية االستقاللية الفلسطينية، وانهاء النزاع استنادا ال: رابعا
الخريطة االستيطانية، وبعد ان يستسلم الفلسطينيون حسب مخططه استسالما كامال آللة الحرب 

  .يةسرائيلواالجتياحات والدم والدمار اإل
اي على مستوى - اتفاق انتقالي طويل االمد"ارساء وفرض المحددات الجغرافية والسياسية لـ : خامسا

ويواصله نتنياهو  من سنوات طويلة، وواصله اولمرت حمله شارون في جعبتهكان " -حكم ذاتي فقط
  .بعده وذلك باعتراف الشرعيات المطلوبة له وهي الفلسطينية والعربية والدوليةاليوم 

هي قصة فقصة حقائق االمرالواقع التي يقيمها االحتالل وفي مقدمتها الجدران اذن بترابطها االستراتيجي 
ية، ناهيكم سرائيل ان تبتلع الضفة الغربية بكاملها  تحت السيادة اإلمن شانهااستراتيجية بمنتهى الخطورة 

 كل هذه المعادالت مجتمعة ومعا  تنتج نكبة فلسطينية كبيرة جديدة تفرخ بدورها نكبات صغيرة عن ان
" الجغرافيا االستيطانية والحكم الذاتي للتجمعات السكانية العربية"يومية مستمرة تحقق وتكرس فيه صيغة 

الوقت الذي تجهز فيه تماما على مقومات اقامة الدولة الفلسطينية  كما تؤكد ذلك المعطيات المتراكمة في 
  .على االرض الفلسطينية هناك

المضمون الحقيقي لخطاب نتنياهو اليوم تجاه االراضي المحتلة والقضية بكافة عناوينها  يفرخ لنا كل 
 وجهة نظره  فان الضفة الغربية ايديولوجيا جزء ال يتجزأ هذه المضامين والتداعيات الواردة اعاله، فمن

  ...!.وال مجال القامة دولة فلسطينية سيادة عليها" إسرائيلارض "من 
دولة فلسطينية منزوعة السالح وبدون اي سيطرة على االرض او االجواء "وان كان  نتنياهو لفظ اسم 

  :لدولة الفلسطينية  كما يلي، فان شارون كان قد سبقه في  رسم اوصاف ا"الخ...او
دولة فلسطينية "و" دولة شارون الفلسطينية"وهي " الدولة المؤقتة طويلة األمد"انها وفق األدبيات الشارونية 

، وهذه الدولة تعزز على "إسرائيل"تعيش في سالم كامل مع -ية سرائيلحسب المعايير اإل- ديمقراطية 
دولة يهودية، ولكن لن يكون هناك سالم بدون التخلي عن ورفاهيتها ك" إسرائيل"المدى الطويل أمن 

  .4/9/2003كما اعلن شارون في بيان العقبة يوم " وازالة االرهاب والعنف والتحريض ـ الفلسطيني
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ولكنها " من مساحة الضفة الغربية% 42دولة على مساحة "، و"دولة مؤقتة في القطاع"وهي في الوقت 
مقطوعة الرأس والرجلين وبال ارض، وخريطة الطريق وخطط ستكون دولة "حسب ميرون بنفيسي

 وهي أيضا حسب افي شاليم استاذ العالقات الدولية في جامعة ،"الفصل انما تكرس الوضع الراهن
كيان فلسطيني عاجز ومنزوع "عبارة عن " إسرائيلالعرب و: الجدار الحديدي"اكسفورد ومؤلف كتاب 

على الحدود والمجال الجوي " يةإسرائيل" الغربية مع سيطرة السالح يقام على اقل من نصف الضفة
  ".فلسطيني وليس لدولة حرة" غيتو"والموارد المائية الفلسطينية، وهذه وصفة لـ

" إسرائيل"ستكون منزوعة السالح تسيطر "والدولة الفلسطينية المعروضة حسب تصريحات شارون نفسه 
التي يقصفنا " تشكل من جهة ثانية ذروة التنازالت المؤلمة، وهي "على حدودها الخارجية وعلى أجوائها 

االنسحاب من المدن "بها شارون على مدار الساعة وسقف التنازالت المؤلمة التي لدى شارون هو 
  ". انفسهم بأنفسهمالفلسطينيونالفلسطينية فقط كي يحكم 

 ...ية كاملةإسرائيليادة اي انهم شارون ونتنياهو وغيرهما انما يردون عمليا دولة فلسطينية بس
  !؟....تصوروا
قبل ان تصبح الدولة الفلسطينية مستحيلة فان الفلسطينيين يحتاجون في مواجهة هذه التهديدات : ونقول

االستراتيجية الخطيرة إلى خطاب وعمق وموقف ودعم عربي حقيقي وجاد ومسؤول في الوقت الذي 
لداخلية والى برنامج سياسي واضح المعالم والمضامين يحتاجون فيه قبل كل شيء إلى وحدتهم الوطنية ا

  .واألهدافوالخطوط 
20/6/2009 
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