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  غزةوالضفة في  "سجونالتبييض "و لحوار والمصالحة والوحدةو لندع: الدويك بعد اإلفراج عنه .1
رئيس  أن الناصرةوغزة ومن رام اهللا، محمد يونس  نقالً عن مراسلها في 24/6/2009الحياة، نشرت 

ي كلمة للشعب إسرائيلطالقه من سجن إمس عقب أ عزيز الدويك وجه .المجلس التشريعي الفلسطيني د
رسالة ":  المجلس التشريعيأماموقال الدويك من . الحوار والوحدة والمصالحة إلىالفلسطيني دعاه فيها 

أسرانا في السجون لشعبنا العظيم هي الوحدة الوحدة الوحدة، والتصالح التصالح التصالح، والحوار 
العمل على تبييض السجون في " المقبلة هي األيام مهمة سيقوم بها في أول أن وأكد. "الحوار الحوار

 من المعتقلين من حركتي فتح وحماس، واصفاً وجود فلسطينيين في سجون " الغربية وقطاع غزةالضفة
من اجل البحث عن مخرج " انه سيشرع في اتصاالت فلسطينية "الحياة"وقال لـ. "عار"فلسطينية بأنه 

  ."لالنقسام السياسي واالنفصال بين الضفة وغزة
خطوة " إطالقهفلسطينية كافة، فيما اعتبرت الجامعة العربية  الدويك ترحيباً من الفصائل الإطالقوالقى 

  . الفلسطينييناألسرى إطالق جميع إلى، داعية "غير كافية
 أي الدويك تعزيزا لقوة حماس في الضفة بعد عامين من الحظر الذي تفرضه السلطة على إطالقويمثل 

 بدأوا ألنهمفي احتجاز النواب فشلت  "إسرائيل" سياسة أن رسالة مفادها أمسوحملت كلمته . نشاط لها
 ما ال إلى مواقعهم الواحد تلو اآلخر، وان السلطة ال تستطيع حظر نشاط الحركة في الضفة إلىيعودون 

  .نهاية، وان الحل لالنقسام والصراع الداخلي يكمن في الحوار
تغييب النواب " ائيلإسر"عزيز الدويك ندد بسياسة أن غزة ورام اهللا من  24/6/2009الخليج، وأضافت 

  .المنتخبين طوال الفترة المقبلة
أطلقت ظهر أمس سراح الدويك بعد ثالثة أعوام من االعتقال في سجونها، حيث توجه " إسرائيل"وكانت 

وصل الدويك إلى حاجز جبارة شمال مدينة . إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني فور اإلفراج عنه
، حيث كان في استقباله وزير "هداريم"حتالل بعد خروجه من سجن طولكرم ترافقه قوة من شرطة اال

  .شؤون األسرى الفلسطيني عيسى قراقع وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم نواب عن حماس
وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية  .وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدويك لتهنئته بإطالق سراحه

  ".التصال بالدويك فور اإلفراج عنه على صحته وهنأه وعائلته بإطالق سراحهعباس اطمأن خالل ا"أن 
اإلفراج عن الدويك جاء بعد انتهاء محكوميته البالغة ثالث سنوات وليس  "أن حماس أكدتمن جهتها 

، واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في بيان "لهذا األمر عالقة بأي اعتبارات أخرى
يعني عودة الروح إلى السلطة التشريعية وتعزيز دورها وسيمثل نقلة "فراج عن الدويك  اإلأنصحافي 

  ".في إعادة التوازن في الضفة الغربية في ظل حالة التغول الذي تمارسه حركة فتح وأجهزة أمنها هناك
لورة لب"دويك ذكر أن األسرى يجتهدون عزيز   إلى أنرام اهللا من 24/6/2009 ،القدس العربيوأشارت 

يدي ممدودة "وأضاف . "موقف لرأب الصدع ووحدة الكلمة وأن يستعيد المجلس التشريعي دوره الرائد
ودعا . "لكل من يسعى لوحدة الشعب وجميع قواه من أجل الوطن الذي نبذل أرواحنا رخيصة في سبيله
 السجون للعمل على إخراج األسرى الفلسطينيين من العزل وإطالق سراح النواب المعتقلين من

  .اإلسرائيلية، ليستعيد هؤالء حريتهم ويساعدوا في إعادة بناء النظام الفلسطيني
أتوجه للشعب الفلسطيني من تحت قبة "وأعلن أنه سيعود لممارسة مهام منصبه في األيام المقبلة لكي 

  .'البرلمان لشكر هذا الشعب على إنجازاته ومعي كل اإلخوة النواب من كل الفصائل
 دويك أكد أنه عزيز أن وكاالت ونقالً عن الغزة ورام اهللا من 24/6/2009صحيفة فلسطين، ي وجاء ف

سيلتقي برئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس فور انتهائه من إجراء بعض الفحوصات الطبية، 
  .مؤكداً أنه ليس بحاجة إلى أي ترتيبات لهذا اللقاء

 كلمة متلفزة دويك وعائلتَه الكريمة باإلفراج عنه من سجون وهنَّأ رئيس الوزراء إسماعيل هنية في
  .االحتالل اإلسرائيلي، كما هنَّأ الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية بهذا االنتصار العظيم
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 في كلمة ألقاها من فوق أنقاض المجلس ]رئيس المجلس التشريعينائب [ أحمد بحر .من جانبه، قال د
تنتصر .. تنتصر إرادة الشعب الفلسطيني، وتتجلى في أبهى صورها: " مدينة غزة، أمسالتشريعي في

الشرعية الفلسطينية على الجالَّد الصهيوني لتمثل انعطافة سياسيةً مهمة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني 
رى، الذين هو انتصارا لصمود النواب األس"واعتبر بحر اإلفراج عن دويك رمزِ الشرعية  ".الصابر

  ".رفضوا كلَّ أشكال المساومة واالبتزاز السياسي مقابل اإلفراج عنهم والتخلي عن الثوابت الفلسطينية
من جهتها، أبرقت وزارة األسرى والمحررين بالتهنئة الحارة للدكتور دويك بإطالق سراحه من سجون 

تحملت عناء ومعاناة "الفلسطينية التي االحتالل، مؤكدة أن اإلفراج عنه يمثل انتصاراً للشرعية واإلرادة 
  ".االعتقال وقد خرج دويك رغم أنف االحتالل،

دويك بمناسبة تحرره من سجون االحتالل، متمنية أن يشكل ذلك دعماً للحوار . كما هنأت حركة الجهاد د
لجبهة وأعربت على لسان الناطق باسمها داود شهاب عن ثقتها بدور األسرى في وحدة ا .الوطني الشامل

  . الداخلية في مواجهة االحتالل الغاصب واالستمرار في مشوار التحرير واستعادة الحقوق
 

   في محادثات الحل النهائيجاهزون للبدء فوراً: عباس .2
  افتتح المجلس الثوري لحركة فتح، بحضور الرئيس محمود عباس القائد العام للحركة، مساء يوم:رام اهللا
أن تنفيذ  االلتزامات عباس وأكد  .سابعة والثالثين، في مقر الرئاسة برام اهللا، أعمال دورته الالثالثاء

المترتبة على األطراف حسب  البند األول من خطة خارطة الطريق، بما يشمل وقف االستيطان بكل 
إشكاله بما فيها ما يسمى النمو الطبيعي، وإزالة الحواجز المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، هي 

  .اإلسرائيلية من حيث توقفت - لمدخل الحقيقي الستئناف المفاوضات الفلسطينيةا
وجدد ترحيبه بخطاب الرئيس األميركي باراك أوباما األخير، والذي حدد فيه متطلبات عملية السالم، 

وأوضح الرئيس، أنه لمس تفهما من قبل الجانب  .وضرورة أن توقف إسرائيلي االستيطان بكل إشكاله
ركي للمطالب الفلسطينية، والتي هي ليست شروط الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، األمي

  .وإنما هي مطالب بتنفيذ ما ورد في خطة خارطة الطريق، والتي التزم بها الطرفان
 "إسرائيل"وأكد على أن الجانب الفلسطيني جاهز للبدء فورا في مفاوضات الوضع النهائي، في حال قيام 

  .يذ االلتزامات الواردة عليها في البند األول من خطة خارطة الطريقبتنف
  . اإلسرائيلي- وشدد على أن المبادرة العربية للسالم، تحتوى على الحل األمثل للصراع العربي

وبخصوص الحوار الوطني، أشار إلى أن كل الدول العربية تدعم جهود مصر في إنهاء االنقسام 
يادة الفلسطينية على الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، وإنهاء الداخلي، مؤكدا حرص الق

  .االنقسام الذي اضر كثيرا بالقضية الفلسطينية
  . إلى انه أن األوان لعقد مؤتمر فتح السادس، والذي تنتظره جماهير الحركة بفارغ الصبرعباسوأشار 

  23/6/2009 ،وكالة سما
  

  يونية في غزة جريمة صه2000توثيق : الغول .3
 أكد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل أن لجنة توثيق جرائم االحتالل الـصهيوني أنجـزت                 :غزة

 األصـول القانونيـة     بإتباع قضية موثقة، حسب شهادة خبراء دوليين، منوها         2000 ملف و  700حوالي  
 خالل استقباله في مكتبه يوم      وقال الغول . الدولية في تجهيز لوائح االتهام ضد مجرمي الحرب الصهاينة        

 وفدا من اللجنة القانونية في المجلس إنه جرى إرفاق األدلة على هذه الجـرائم، مؤكـداً               ) 6-22(اإلثنين  
أنها المرة األولي في تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تشكيل لجنة تقوم بتوثيق وإعداد لوائح قانونية               

عها أمام المحاكم الدولية، وذلك حسب القوانين الدوليـة المتعلقـة بجـرائم             ضد قادة االحتالل؛ تمهيدا لرف    
  .العدوان، واإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية
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 أنه تـم     مؤسسة دولية تختص بالشؤون القانونية، وموضحاً      900وأفاد الغول بأنه تم التواصل مع حوالي        
 قضية، مؤكدا أنـه كـان       700ويتوقَّع أن يرتفع العدد إلى       قضية أمام محكمة الجنايات الدولية،       87رفع  

للَّجنة دور كبير في التعاون مع الوفود القانونية التي جاءت إلى القطاع، وإمدادها باألدلة؛ حيث تم مؤخرا                 
  . إمداد لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة بكل األدلة التي تحتاجها

  23/6/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   لتوحيد الصف الفلسطيني"تجمع المستقلين"تأسيس عن   يعلنالمصريمنيب  .4
علن رئيس منتدى فلسطين منيب المصري عن تأسيس  تجمع المستقلين  أ : امجد معال،بترا –عمان 
 والتحديات التي يواجهها األخطار يعمل على توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة  وطنياًإطاراًليكون 
 االثنين بدعوة من األول أمس مساء ألقاهاوقال المصري في محاضرة  .وع الوطني الفلسطينيالمشر

 شخصية فلسطينية 1000 اللجنة التحضيرية لهذا التجمع قررت دعوة أن للعلوم والثقافة األردنيةالجمعية 
ين من شهر  الفلسطينية في الثامن والعشراألراضيمستقلة من الداخل والخارج لعقد اجتماع لها في 

  . الحالي لبلورة رؤية مشتركة لتحركها السياسي في المرحلة المقبلةيونيو/ حزيران
وأوضح أن فكرة التجمع نبعت من خطورة األوضاع التي تعيشها القضية الفلسطينية بفعل االنقسامات 

  .ياهوالحادة بين حركتي فتح وحماس، باإلضافة إلى تعنت الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتن
  24/6/2009الرأي، األردن، 

  
   أسيرا28ًاإلفراج عن النائب حويل و .5

  أن"وفا"ونقالً عن وكالة الدين،  حسام عزنقالً عن مراسلها  24/6/2009األيام، فلسطين، نشرت 
، عن النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي جمال أمسسلطات االحتالل اإلسرائيلي أفرجت مساء 

وقال النائب حويل لدى استقبال المواطنين له عند  .ا من جميع محافظات الضفة الغربية أسير28حويل، و
رغم قمع الساجن واالضطهاد، إال أنهم لم يطالوا من عزيمتي : معبر الظاهرية جنوب الضفة الغربية

  .وإرادتي شيئا، وها أنا اخرج بصحتي وعافيتي والحمد هللا
سين األعرج، ووزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، وكان في استقبال حويل محافظ الخليل ح

ومدير نادي األسير في محافظة الخليل وبيت لحم، امجد النجار وعبد اهللا زغاري، والنائب أبو علي يطا، 
ومدير األمن الوقائي في المحافظة أبو الفاتح، ومدراء األقاليم في محافظة الخليل، وجمع غفير من جميع 

  .، وأهالي األسرى ووسائل اإلعالممحافظات الوطن
الرئيس محمود  أن  نائل موسى،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 24/6/2009الحياة الجديدة، وأضافت 

 جمال حويل في المقاطعة الليلة الماضية على ضرورة اإلفراج عن سائر النائبعباس أكد لدى استقباله 
  .األسرى والمعتقلين في اقرب وقت

قطع أعمال دورته السابعة والثالثين المتواصلة في المقاطعة برام  قد الثوري لحركة فتح المجلس كانو
 جميعا يتابعون إنهمونقل حويل رسالة من األسرى الذين قال ، اهللا واستقبل بالتصفيق الحار النائب حويل

لتي موضوع المؤتمر السادس لحركة فتح، وضرورة عقده بعيدا عن ما وصفه باألصوات المحبطة ا
 أصحاب المشروع الوطني إن المؤتمر يمثل تاريخ وعظمة الحركة، و قال أنتحذر من الفشل، مقدرا 

 مازن، سيواصلون مسيرة النضال أبوالذي بدأه الشهيد ياسر عرفات ويكمله خلفيته رئيسنا وحبيبنا القائد 
  .ولن يصادفوا الفشل
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  في غزة للدراسة أتراك لطلبة  تقدم منحاًالمقالةحكومة ال .6
 أتراك، انها ستقدم عدة منح دراسية لطلبة أمس الحكومة المقالة في غزة أعلنت:  اشرف الهور-غزة 

ن المنح الدراسية ستكون أ العام لمجلس الوزراء األمين محمد عوض .وقال د .سيدرسون في قطاع غزة
ن أ إلىة، الفتا  للدراسة في جامعات غزأتراك منحة دراسة لطالب 37كاملة وان الحكومة ستقدم 

 الزيارة التي قام بها أثناء المنح قدمت أن إلىشار أو ."واإلقامةستتكفل بكامل النفقات الدراسية "الحكومة 
  . الماضياألسبوع تركيا إلىوفد حكومي ومؤسساتي 

 اإلخوة في تركيا لما يقدمونه من دعم دائم إلىرسالة شكر وعرفان متواضعة "ن المنح تمثل أ إلى وأشار
ن تركيا دائما تخرج علينا إ"وقال  ." شعبنا الفلسطيني، وخاصة المحاصرين في غزةأبناء إلىومتواصل 

  ." بين الشعبين الفلسطيني والتركياألصيل اإلسالميبمواقف نعتز بها وتدلل على العمق 
  24/6/2009 ،القدس العربي

  
  حماس تعلق مشاركتها في لجنة المصالحة احتجاجاً على االعتقاالت .7

حركة حماس ، أن وائل بنات عن مراسلها غزة، رام اهللا من 24/6/2009 الوطن، السعودية، ذكرت
كما اتهمت األجهزة ، أعلنت أمس أنها علقت مشاركتها في اجتماعات لجنة المصالحة في الضفة الغربية

،  الضفة من عناصرها في64األمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت غير مسبوقة أول من أمس طالت 
بينهم زوجة أسير من نابلس وخمسة أسرى محررين، على الرغم من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود 

  .عباس أوامره باإلفراج عن معتقلي الحركة
وأوضح وزير المالية الفلسطيني السابق وعضو المجلس التشريعي وممثل حماس في لجنة المصالحة في 

مشاركتها في االجتماعات جاء بناء على رفض وفد فتح في الضفة عمر عبد الرازق أن تعليق حماس 
لجنة المصالحة اقتراحات وفد حماس باإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالضفة وغزة في آن واحد 
وجدولة هذه اإلفراجات، مؤكدا أن فتح وضعت عراقيالً أمام جلسات المصالحة المنعقدة ورفضت 

  .ا حماسالتجاوب مع المرونة التي أبدته
 شخصا، 847وكشف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن عدد معتقليها السياسيين في سجون السلطة 

 في 60 في رام اهللا و64 في طولكرم و69 في الخليل و155 في نابلس و166 في قلقيلية و197منهم 
  . في طوباس وخمسة في أريحا وثالثة في القدس23 في بيت لحم و45 في سلفيت و60جنين و

وقال إن حملة االعتقاالت غير المسبوقة التي تشنها قوات عباس وفياض في الضفة عقب تصريحات 
رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحـمد عن اإلفراج عن معتقلي حماس وخطاب فياض عن إنهاء 

ألرض معتبرا أن ما يجري على ا، االنقسام تكشف زيف فتح وتفضح سياساتها التضليلية وسلوكها المشين
  .في الضفة هي حملة اجتثاث واستئصال لحركة حماس

القيادي في حركة ، أن رائد الفي والوكاالتعن مراسلها غزة  من 24/6/2009 الخليج، وأضافت
حماس، محمود مصلح، كشف عن وجود استعداد جدي لدى قيادة الحركة إلطالق سراح كافة المعتقلين 

بما في ذلك المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء من عناصر وكوادر حركة فتح في قطاع غزة 
المقال، اسماعيل هنية، معتبراً أن ما يعيق البدء بمثل هذه الخطوات اإليجابية لتهيئة األجواء إلنجاح 
الحوار الوطني هو ما وصفه التلكؤ والتالعب بقضية اإلفراج عن المعتقلين من أبناء وعناصر حماس 

  .ينية في الضفة الغربيةلدى أجهزة السلطة الفلسط
  

   أي اتفاق مع فتح يبقى حبرا على ورق إلى حين اإلفراج عن كل المعتقلين:برهوم .8
إن أي اتفاق مع حركة فتح سيبقى حبرا        " قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم         : حامد جاد  -غزة  

" ملف مرة واحدة إلى األبد    على ورق إن لم تطلق سراح كل المعتقلين السياسيين من سجونها ويغلق هذا ال             



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1473:         العدد       24/6/2009ربعاء األ :التاريخ

معتبرا أن مواصلة األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه اعتقال عناصر الحركة              
أن هذه الحمـالت    "وأضاف برهوم    .كشف عن زيف موقف حركة فتح اتجاه اإلفراج عن معتقلي حماس          
استئصال لحركة حماس تقودهـا مـا       تؤكد أن ما يجري على األرض في الضفة الغربية حملة اجتثاث و           

وبإشراف الجنرال األميركي دايتون، وتستهدف كـل مقومـات صـمود        "بميليشيا عباس  فياض     "أسماها  
 ".الشعب ومقاومته الباسلة، وتدمير متعمد لكل الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام والوصول إلى مـصالحة             

 من أنصار حركة حماس؛ مـن       64 ساعة   24 من   وأشار إلى أن حملة االعتقاالت األخيرة طالت في أقل        
بينهم زوجات أسرى وعدد من المحاضرين الجامعيين وأسرى محررون وأعضاء مجلس بلدي وقـضاة              

  .شرعيون
ووصف حملة االعتقاالت في الضفة بمحاولة يائسة لتصفية حماس وتدمير برنامج المقاومة، ولن يكتـب               

هو "ما أسماها بميليشيا عباس     " به األجهزة األمنية الفلسطينية      لها النجاح، مشددا على أن الدور الذي تقوم       
ونوه الى أن استمرار حملة االعتقاالت ستضع مسيرة الحـوار          . األخطر على الشعب الفلسطيني وحقوقه    

الفلسطيني في مهب الريح، محمال حركة فتح تبعات ما تقوم به من ممارسات تستهدف ضرب الجهـود                 
إذا ظنت حركة فتح أنها بهذه السياسة التصفوية سـتلوي ذراع حركـة             "ار، وقال   الرامية إلى إنجاح الحو   

حماس وتنتزع منها المواقف فهي مخطئة وإن أي اتفاق مع فتح سيبقى حبرا على ورق إن لـم يطلـق                    
  ".سراح كل المعتقلين السياسيين من سجونها ويغلق هذا الملف مرة واحدة إلى األبد

  24/6/2009الغد، األردن، 
  

  تبادل وشيك لألسرى يشمل شاليط عن  معلومات صحافيةحماس تنفي .9
نفت حركة حماس، أمس معلومات صحافية أوحت بوشـوك االفـراج عـن الجنـدي                :وكاالت -غزة  

االسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ ثالث سنوات مقابـل االفـراج عـن مئـات االسـرى                   
بالونات اختبار الستكشاف مواقـف حركـة       " بيان انها    ووصفت حماس هذه المعلومات في     .الفلسطينيين

ندعو وسائل اإلعالم تحري الدقة والصدق والتريث       "واضافت الحركة    ".حماس من صفقة تبادل األسرى    
  ".والكف عن التالعب بمشاعر األسرى وأهلهم وذويهم وعدم اإلسهام في إثارة البلبلة بين أبناء شعبنا

ال اساس  "امني رفيع رفض الكشف عن اسمه هذه المعلومات مؤكدا ان           أيضا نفى مسؤول    ) اسرائيل(في  
اي معلومـات   "اما والد الجندي المخطوف، نعوم شاليط، فصرح لوكالة فرانس برس بانه ال يملك               ".لها

  ".حول عملية تبادل من هذا النوع
  24/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ال صفقة أسرى في موازاة إطالق الدويك: أسامة حمدان .10

 إنه "الحياة"سامة حمدان لـ أ ممثلها في لبنان "حماس"قال القيادي في حركة :  جيهان الحسيني-لقاهرة ا
لم تحدث أي انفراجة تذكر على صعيد قضية تبادل األسرى الفلسطينيين في مقابل إطالق شاليت، 

نها لم تثمر موضحاً أن هناك اتصاالت مصرية جرت وتجري مع الجانب اإلسرائيلي في هذا الصدد، لك
 المتعلقة بقائمة "حماس"شيئا ولم تحدث أي اختراق يذكر نتيجة عدم تجاوب اإلسرائيليين مع مطالب 

  .األسماء التي تريد اطالقها، مشدداً على أن الحركة تتمسك بإطالق جميع أسماء األسرى في القائمة
بصفقة تبادل األسرى، مشيراً إلى ونفى حمدان ما تردد عن وجود اتصاالت تركية مع اإلسرائيليين تتعلق 

ورفض ربط إطالق رئيس المجلس التشريعي . أن مصر هي الوسيط الوحيد الذي يدبر هذه المسألة
ال يوجد ربط إطالقاً بين المسألتين، وال ": عزيز الدويك بقضية تبادل األسرى واإلفراج عن شاليت، وقال

 "الدويك أفرج عنه وفق معركة قانونية": ضافوا. "عالقة بين اطالق الدويك وقضية تبادل األسرى
. "هناك محاوالت من البعض لطرح هذه المسألة كي تبدو وكأنها صفقة، وهنا اختالق بين"مشيراً إلى أن 
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 شهراً ظلماً وعدواناً، ومن جانبنا استحقاقات صفقة تبادل األسرى 30الدويك دفع ثمن حبسه "واعتبر أن 
، مؤكدا أنه منذ شغل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو موقع "واضحة، وشروطنا ال لبس فيها

  .رئاسة الحكومة لم يحدث أي جديد في هذا الملف، وما ينشر هو في دائرة التكهنات واالجتهادات
  24/6/2009الحياة، 

  
  ثالثة من كبار فتح يتصدون لمحاولة عقد المجلس الثوري خارج المركزية .11

غيـر  'طعن ثالثة من كبار اعضاء اللجنة المركزية في حركة فـتح بالـدعوة    :ينعمان ـ بسام البدار 
التي وجهت مؤخرا النعقاد المجلس الثوري للحركة بهدف تقرير مـصير المـؤتمر الحركـي               ' النظامية

وبعد ان اصـدر عـضو اللجنـة         .السادس الذي اصبح عنوانا لخالفات تاريخية مزمنة داخل حركة فتح         
لداخلية االسبق الجنرال نصر يوسف بيانا طعن فيه بشرعية االجتماع المنـوي عقـده              المركزية ووزير ا  

للمجلس الثوري انضم اليه في هذا الطعن مع قرار للتصدي للمحاولة كل من عضو اللجنـة المركزيـة                  
  .محمد جهاد والرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي
ر غنيم على احالة ملف الخالف حول مكان وزمان         وكان الرئيس عباس قد اتفق مع احمد قريع وابو ماه         

  .انعقاد المؤتمر الحركي الى المجلس الثوري الذي دعي فعال لالجتماع عبر نائبي امين السر فيه
لكن هذه المحاولة تسببت بخالف جديد داخل قيادة الحركة حيث يشكك الثالثي يوسف وجهاد والقـدومي                

 على اساس ان النظام االساسي للحركة يـصر علـى ان الجهـة              بقانونية ونظامية اجتماع من هذا النوع     
المعنية بدعوة المجلس الثوري لالنعقاد هي اللجنة المركزية حصريا قائلين بأنهم ال يمكن ان يوافقوا على                

  .االجتماع المزمع للثوري
وفي غضون ذلك الحظت اوساط في حركة فتح ان بعض رموز الحركة الشباب من المقربين للـرئيس                 
عباس بدأوا بتنفيذ اتصاالت وزيارات لبعض اقاليم الحركة في الخارج بهدف جمع الحشد والتأييد لخطـة                

  .عباس في الدعوة الجتماع المجلس الثوري وعقد المؤتمر الحركي السادس في الداخل
  24/6/2009 ،القدس العربي

  
  إيران تستعد لضرب "إسرائيل"خطاب نتنياهو للحرب وليس للسالم و: سمير غوشة .12

أكد الدكتور سمير غوشة األمين العام لجبهة النـضال الـشعبي الفلـسطيني             :  محمد عبد اهللا   —القاهرة  
 7وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار االنقسام الفلسطيني الحالي الى ما بعـد                

حة الفلـسطينية سيـضر بـالموقف       يوليوالقادم وهوالموعد الذي حددته القاهرة النهاء الخالف في الـسا         
الفلسطيني في ظل السياسات التي تقوم بها الحكومة االسرائيلية اليمينية الحالية في ملفـات االسـتيطان                

إن ما تم إنجازه في ملف الحوار الفلـسطيني خـالل           " الشرق" وتهويد القدس، وقال فى تصريحات لـ       
ايا المؤجلة معقدة أيضا وتحتاج الى جهود كبيـرة         الجوالت الخمس الماضية كان إنجازا كبيرا لكن القض       

وإرادة سياسية من الجميع الغالق هذه الملفات، وأوضح غوشة أن موقف الجبهة يقوم على دعم فكـرة                 
تشكيل حكومة فلسطينية تهتم بالجوانب الحياتية للشعب الفلسطيني بينما عمليـات التفـاوض والجوانـب               

لفلسطينية، مشددا على أن موقف جبهة النضال من قضية االعتقاالت          السياسية تقوم بها منظمة التحرير ا     
في الضفة وغزة يقوم على رفض االعتقاالت على خلفية سياسية لكنها تتفهم االعتقاالت التي تقوم علـى                 

  . أسس جنائية لحماية مؤسسات المجتمع من الجناة والمجرمين
 بأنه خطاب حرب وليس خطاب سالم كما        ووصف غوشة خطاب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو       

أدعى نتنياهو حيث رفض فيه الدولة الفلسطينية ذات الحدود الدائمة وطالبها بان تكون منزوعة الـسالح،             
الفتا الى أنه ال يستبعد أن يكون هدف نتنياهو من توتير االجواء في المنطقة هوخلق الظـروف لتوجيـه                   

  . يرانيضربة عسكرية خاطفة للبرنامج النووي اال
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وأكد أن االنفتاح الغربي واالمريكي على حماس مؤشر إيجابي حتى ال يتم عزل الفلـسطينيين وتظهـر                 
إسرائيل بمظهر الدولة التي تبادر الى السالم، موضحا أن الموازنة بـين مـصالح الـشعب الفلـسطيني          

  . واالنفتاح على العالم يحقق المصالح الفلسطينية
الشعبي تؤيد إنفتاح العالم على الشعب الفلسطيني، كما تؤيد إنفتاح الفـصائل            ولفت الى أن جبهة النضال      

الفلسطينية على العالم الن االنفتاح يحقق مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وحتى يـتفهم العـالم االبعـاد                 
  . المختلفة للقضية الفلسطينية

 24/6/2009الشرق، قطر، 
  

  نية بالقرب من مقر السلطة الفلسطينية بؤرة استيطا300 تصادق على بناء "إسرائيل" .13
قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس إن وزيـر الحـرب           : وكاالت،  برهوم جرايسي  -الناصرة  

 وتقـع هـذه     ،)تالوم( بيت استيطاني في مستوطنة      300اإلسرائيلي إيهود باراك صادق مؤخرا على بناء        
  .لسلطة الفلسطينيةالمستوطنة في شمال غرب مدينة رام اهللا حيث مقر ا

 بيتا ستشكل حيـا     240 بيتا من هذه البيوت هي أصال في طور البناء، في حين إن              60وقالت اإلذاعة إن    
  ".جديدا ضمن المستوطنة

وحذرت جهات حقوقية إسرائيلية من أن مشروع البناء االستيطاني سيقطع الطريق بين قرى فلـسطينية               
  .مجاورة وأراضيها الزراعية

 عضو الكنيست أوفير بينيس من المتمردين على رئيس حزب العمل إيهـود بـاراك، فـي                 إلى ذلك قال  
إن باراك بقراره هذا يثبت بؤرة استيطانية غير شرعية، ويقرر مضاعفتها           : خطاب له أمام الكنيست أمس    

 التكـاثر " بيت استيطاني، وهذا بالتأكيد ال عالقة له بما يسمى           300 بيتا إلى    60بخمسة أضعاف، أي من   
  ".الطبيعي

 الخطة هدفها إقامـة     أن"اإلسرائيلية غير الحكومية في بيان لها أمس        ) بيمكوم(ومن ناحيتها أكدت منظمة     
توسيع المستوطنة على حـساب     "بين مستوطنة تالوم ونقطة استيطان عشوائية مجاورة و       " تواصل ميداني 

بـاراك يوافـق    "ن  ألي منظمة بيمكوم    أحد مسؤو ) الون ليفشيتز (وأكد   ".القرويين الفلسطينيين في المنطقة   
 ".للمرة الثانية خالل االشهر األخيرة على توسيع المستوطنات القائمة او على بناء مـستوطنات جديـدة               

ال يعتزم تجميد اعمال البناء في المستوطنات القائمة وال حتى منـع            ) باراك(هذا يدل على أنه     "وأضاف  
  ".اقامة مستوطنات جديدة

  24/6/2009الغد، األردن، 
  

  عرض عودة رمزية لالجئين ووضع األماكن المقدسة تحت إشراف لجنة دوليةي ولمرتأ .14
 الثالثاء، ان رئيس الـوزراء الـسابق        أمس العبرية،   "هآرتس"قالت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  

 /لـول  اقتراح السالم الذي سـلمه فـي اي        األمريكية" نيوزويك" فصل في مقابلة مع مجلة       أولمرت إيهود
 لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان يكون الحوض المقـدس،           2008سبتمبر من العام الماضي     

في القدس الشرقية المحتلة اي منطقة البلدة القديمة ومحيطها، دون سيادة، وان تدار بواسطة لجنة متعددة                
  . ة االمريكيةالجنسيات تضم السعودية، االردن، إسرائيل، الفلسطينيين والواليات المتحد

وبحسب الصحيفة فان اقتراح اولمرت جاء لتجاوز المصاعب في وجه تحقيق اتفاق على تقسيم الـسيادة                
مـن العـام    ) يوليـو (في االماكن المقدسة في القدس، والتي ادت الى فشل مؤتمر كامب ديفيد في تموز               

 والرئيس الفلسطيني الراحـل،      والتي شارك فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي انذاك، ايهود باراك،         2000
  .الشهيد ياسر عرفات
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التسمية اإلسرائيلية للحـرم    (ويكمن في االقتراح استعداد إسرائيلي للتخلي عن مطلب السيادة على الحرم            
  .، على البلدة القديمة وعلى جبل الزيتون)القدسي الشريف

الجمهـور، خـصوصا وانّـه      خفى تفاصيل االقتراح في حينه عـن        أ أولمرتن  أ إلى "هآرتس" وأشارت
 مع وعده لحزب شاس اليميني الديني المتطرف بعدم التفـاوض علـى القـدس، ولكـن                 أيضايتعارض  

 يقف على رأس حكومة انتقاليـة، بعـد         أولمرت كان   2008 سبتمبر   /أيلولالصحيفة تابعت قائلة انّه في      
  .  االئتالفيةإلىضطرار  يوليو من نفس العام، ولهذا فقد كان معفيا من اال/استقالته في تموز

 من كل الـضفة الغربيـة       "إسرائيل" تنسحب   أن انّه اقترح على عباس      األمريكية للصحيفة   أولمرتوقال  
راضـي  أ %5.8 من مساحة الضفة وبالمقابل تعطيهم       %93.7 حتى   93.5تقريبا، وان تسلم للفلسطينيين     

، فانه رفض المطلب الفلسطيني بــحق       والهأقوحسب  . لى قطاع غزة  إبديلة، وممراً من الضفة الغربية      
ن أ إلـى  باستيعاب عدد قليل من الالجئين الفلسطينيين في إسرائيل، مـشيرا            إنسانيةالعودة واقترح بادرة    

  .العدد الذي اقترحه اقل بكثير جدا من العدد الذي طالب به الفلسطينيون
ـ أكدوض صائب عريقات    ن رئيس الفريق الفلسطيني المفا    إكما قالت الصحيفة اإلسرائيلية       "نيوزويـك " ل

 إلـى  جـديا    أولمرتن هذا محزن جدا، فقد كان       إ في المقابلة، ورد على ذلك بالقول        أولمرتتصريحات  
وتابع عريقات قائال انّه والرئيس عباس اطلعا على التفاصـيل وبـدآ يعالجـان االقتـراح                . ابعد الحدود 

 اقتراحه لعباس، اندلعت الحـرب      أولمرت من تسليم    هرأشالفلسطيني المضاد، ولكن الزمن نفد، فبعد عدة        
، والتأكيد الذي   أولمرتن تصريحات   أ إلىولفتت الصحيفة اإلسرائيلية    .  منصبه أولمرتفي غزة وغادر    

 رئيس وزراء آخـر فـي       أي من   أكثر سار بعيدا    بأنهتلقته من الجانب الفلسطيني، تؤيد ادعاءه ومقربيه        
ولفت المراسالن السياسيان فـي     .  الفلسطينيين، على حد تعبير الصحيفة     إلىا  اقتراحاته السلمية التي نقله   

 فـي   أولمرتن الصحيفة اإلسرائيلية كانت قد نشرت تصريحات        أ إلى بن وباراك رافيد،     ألوفالصحيفة،  
  .الصيف الماضي

  24/6/2009 ،القدس العربي
  

  نتنياهو يبحث في روما الشأن اإليراني .15
أكدت أوساط سياسية إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيكرس حيزاً :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 وعالقات ايطاليا اإليرانيواسعاً من لقاءاته مع كبار المسؤولين في إيطاليا التي وصل إليها أمس، للشأن 
 األكبر بإيران، وأنه سيحض الحكومة االيطالية على تقليص حجم التبادل التجاري مع طهران، علماً أنه

من نوعه بين دولة أوروبية وإيران، بينما سيكون الموضوع الفلسطيني وإمكان استئناف المفاوضات مع 
سورية في صلب محادثاته مع الرئيس نيكوال ساركوزي وأركان حكومته خالل زيارته للعاصمة 

  . الفرنسية اليوم وغداً
اهو في حديث لصحيفة ايطالية ان وعشية وصوله إلى العاصمة االيطالية ظهر أمس، اعتبر نتني

تنطوي على أهمية تاريخية من الدرجة األولى، وتعبر عن طموح "التظاهرات االحتجاجية في إيران 
وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر نتنياهو ان المبادئ التي طرحها في ".الشعب اإليراني في إحداث تغيير

  ".  إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينيةتشكل صيغة ناجحة للتوصل"خطابه األخير لحل الصراع 
  24/6/2009الحياة، 

  
  معايير صفقات تبادل األسرىتغيير  ":إسرائيل" .16

كشفت مصادر في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، عن تغيير معاييرها إلجراء :  نظير مجلي-تل أبيب
ت نفسه أن هذه لكنها أكدت في الوق. صفقات تبادل األسرى وتشديد شروطها في الصفقات المستقبلية
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المعايير لن تطبق على صفقة تبادل األسرى الجاري التفاوض حولها حاليا وتشمل الجندي اإلسرائيلي 
  . أسير فلسطيني1100األسير، جلعاد شاليط، مقابل 

وقالت هذه المصادر إن اللجنة الخاصة التي أقيمت في زمن الحكومة السابقة ستوصي الحكومة بأال 
طينيين أو عربا آخرين أحياء مقابل جثامين مثلما حصل في الماضي وال تطلق تطلق سراح أسرى فلس

والهدف من هذه التوصيات هو القضاء . سراح مئات أو حتى عشرات األسرى العرب مقابل أسير واحد
  .على الرغبة في خطف جنود إسرائيليين سواء من قبل حماس أو حزب اهللا اللبناني أو غيرهما

ون خارج هذه الشروط وأن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وأكدت أن شاليط سيك
وافقت على خوض مفاوضات حول شاليط مع حماس عبر الوسطاء المصريين تنطلق من النقطة التي 

  . انتهت فيها المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت
 خاصة لتغيير المعايير وهو في حكومة إيهود وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، قد شكل لجنة

  أولمرت السابقة،
  24/6/2009الشرق األوسط، 

 
   إطالق سراح ولدهمن أجلكل قوته بعمل بال شاليطنتنياهو يتعهد لوالد  .17

م شاليط، والد الجندي األسير، واجتمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع نع:  نظير مجلي- تل أبيب
وأنه خالل زيارته الحالية في أوروبا سيطرح .  بكل قوته على إطالق سراح ولدهوأبلغه أنه سيعمل

لن : "وقال له. موضوع شاليط وسيحاول أن يقيم شراكة إسرائيلية فرنسية في المعركة إلطالق سراحه
  ".يهدأ لي بال قبل أن أرى ابنك عائدا إلى بيته حرا وسليما ومعافى

  24/6/2009الشرق األوسط، 
  

  نعمل لوضع بدائل لمواجهة إيران وحزب اهللا :ح الجو اإلسرائيلي سالقائد .18
ذكر قائد سالح الجو اإلسرائيلي اللواء عيدو نحوشتان ان قواته تعمل على وضع بدائل : يو بي آي

  .، في إشارة إلى حزب اهللا وسوريا"الجبهة الشمالية"لمواجهة إيران وما يسمى 
شتان قوله خالل لقاء مع مراسلين عسكريين عقد في قاعدة عن نحو" إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

سالح الجو يضع بدائل لمواجهة إيران "لسالح الجو في جنوب فلسطين المحتلة أمس، إن " حتسور"
اننا نتابع تطور حزب اهللا والجبهة الشمالية ونرى عملية متواصلة لبناء القوة "وأضاف ". والجبهة الشمالية

وعن البرنامج ".  لهذا األمر، وعلينا أن نعرف كيفية مواجهة ذلك وتطوير رد ضدهوثمة تأثيرات وتبعات
إسرائيل أعلنت في الماضي أن أي حل آخر باستثناء الحل العسكري هو حل "النووي اإليراني قال إن 

مفضل، لكن رغم ذلك فإن الجيش اإلسرائيلي يدرك مهمته وضرورة االستعداد لخيارات أخرى وسالح 
  ". مل ويستعد أمام مجموعة من المهام والتحديات في المدى البعيد والقريبالجو يع

  24/6/2009الخليج، 
  

   اإلسرائيلية تبتز عمال غزة إلجبارهم على التعاون معهاالمخابرات .19
 موقع فلسطيني مختص بالشؤون األمنية ان المخابرات اإلسـرائيلية شـرعت            أكد:  اشرف الهور  -غزة  

ال فلسطينيين يعملون على معبر يربط إسرائيل بقطاع غـزة، إلجبـارهم علـى              عم' ابتزاز'مؤخرا بـ   
 عن مصادر امنية خاصـة      األمني' المجد'ونقل موقع   . التعامل معها ونقل معلومات عن نشطاء المقاومة      

مـن غـزة الـذين      ) العتالين(لعمال  ' خطف'تاكيدها بان المخابرات اإلسرائيلية شرعت مؤخرا بعمليات        
  .، شمال قطاع غزة)ايريز(نقل البضائع في معبر بيت حانون يعملون على 
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وبحسب الموقع فان العملية تمت حين تقدم عدد من الجنود اإلسرائيليين نحو العمال وقاموا بخطفهم الـى                 
  .'الشاباك'داخل المعبر ليتم اقتيادهم لغرفة التحقيق الخاصة بجهاز االمن الداخلي اإلسرائيلي 

 عرضـوا   "الـشاباك "ادر االمنية التي التقت العمال المفرج عنهم قولهم ان ضباط           ونقل الموقع عن المص   
  .'مقابل السماح لهم بالعمل في المعبر'عليهم التعاون 

  24/6/2009 ،القدس العربي
  

  المشكلة بالمنطقة مع حماس: بيريز .20
ـ             :وكاالتال -القدس المحتلة    ي يواجههـا   زعم رئيس الدولة العبرية شـيمون بيريـز أن المـشكلة الت

الفلسطينيون هي حركة حماس وليس إسرائيل، وقال إنه إذا استمر االنقسام الداخلي الفلسطيني فـسيكون               
  . من الصعب التوصل إلى اتفاق سالم معهم 

يذكر أن الرئيس بيريز أدلى بهذا التصريح لدى استقباله في مقره أمس الثالثاء رئـيس وزراء المجـر                  
 المسؤول المجري بأن إسرائيل تستطيع االعتمـاد علـى دعـم بـالده              وبدوره صرح  .غوردون بايناي 

للمساعي الرامية إلى تحقيق السالم على أساس خطة خارطة الطريق وحل الدولتين، مشيرا إلى أن ذلـك                 
  . يتطلب تنازالت متبادلة من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني
ائيل واالتحاد األوروبي وعدم ربطها بقـضايا       وعلى صعيد آخر دعا بايناي إلى توطيد العالقات بين إسر         

  . الشرق األوسط
 24/6/2009الشرق، قطر، 

 
  إسرائيليةدولة نتنياهو الفلسطينية مجرد مراوغة : الطيبي .21

النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلـة القائمـة           قال  :  من زهير اندراوس    -الناصرة  
فقالها بـألم   ' دولة فلسطينية 'الحكومة نتنياهو لم يرغب بالتفوه بعبارة       رئيس   إن   الموحدة والعربية للتغيير،  

عدة مرات بينما   ' منزوعة السالح 'ولقد كرر نتنياهو    . 'دولة فلسطينية منزوعة السالح   'كمن اقتلع ضرسه    
، اذ من يصدق هذا االنتقال مـن        األمريكية لإلدارةهي مجرد مراوغة إسرائيلية موجهة      'دولة فلسطينية   '

  ! األبيض إلى األسود اليسار ومن إلىاليمين 
  24/6/2009 ،القدس العربي

  
   شاحنة من نقل إمدادات إلى غزة100 إسرائيليون يمنعون متظاهرون .22

منع متظاهرون إسرائيليون، أمس، حوالي مائة شـاحنة مـن نقـل اإلمـدادات              : وكاالت - بيت حانون 
رق رفح، فيما حاول آخرون إغالق معبري المنطار        والبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ش         

  .وبيت حانون
وذكرت إذاعة االحتالل أن المتظاهرين طالبوا بتلقي معلومات عن الجندي األسير في قطاع غزة جلعـاد                
شاليط بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة ألسره، مشيرة إلى أن قوات من شرطة االحتالل حاولت منـع                 

  . المعابرالمتظاهرين من إغالق
أن عشرات المتظاهرين اإلسرائيليين أغلقوا المعابر      " يديعوت احرنوت "وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة      

  ".بيت حانون"و" المنطار"و" رفح"المؤدية إلى القطاع وعرقلوا دخول الشاحنات إلى معابر 
لف شـاليط واإلفـراج     وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين أقدموا على هذه الخطوة للضغط باتجاه إنهاء م           

  .عنه خاصة أنه في األسر منذ ثالث سنوات، وال يتمتع بأي حقوق إنسانية، حسب ادعائهم
  24/6/2009صحيفة فلسطين، 

  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1473:         العدد       24/6/2009ربعاء األ :التاريخ

  
  السجن شهراً لجندي إسرائيلي رفض الخدمة العسكرية في الضفة .23

 االحتالل القمعية العسكرية اإلسرائيلية التي تشارك في ممارسات جيش" كفير" أمر قائد كتيبة :الناصرة
 يوماً لرفضه مشاركة أترابه في نشاط عسكري في 30في الضفة الغربية بسجن أحد أفراد الكتيبة 

  . الضفة، محتجاً على قيام زمالء له في الوحدة العسكرية بالتنكيل بمعتقلين فلسطينيين وضربهم
ثمة اعتقاد سائد لدى أفراد : " وقالوكان الجندي اشتكى في رسالة بعث بها إلى قادة الكتيبة سلوك أترابه،

وأضاف أن التنكيل بالفلسطينيين يذكّره بحكايات رواها أفراد ". الكتيبة تجاه العرب بأنهم حيوانات ال بشرا
  .أسرته عن مجازر وقعت في أماكن أخرى في العالم

الله جنود قام خ" مارس الماضي في نشاط عسكري في قرية حارس /يذكر ان الجندي شارك أواخر آذار
وفي أعقاب ما رأى، اشتكى لقادة الكتيبة الذين أمروا بفتح ". في الكتيبة بتنكيل فظ بمعتقلين فلسطينيين

في الحادث المذكور وغيره من حوادث مماثلة كان وغيره من زمالئه ) ما زال جارياً(تحقيق عسكري 
ساءه رفضه العودة إلى الخدمة ومع عودته من عطلته، حسم الجندي أمره وأبلغ رؤ. شهود عيان عليها

وسرد الجندي في رسالته تفاصيل اعتداءات تكررت نفذها زمالء له في . العسكرية في األراضي المحتلة
الكتيبة من تنكيل وضرب مدنيين آمنين خالل مداهمات لبيوتهم وتدمير ممتلكات مدنية خاصة، وتنكيل 

سالح الذي يحمله الجنود يمنحهم الشعور بالسيطرة إن ال: "وكتب. بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية
والغطرسة، ولذا يسمحون ألنفسهم بإذالل المارة من رجال ونساء في الحواجز فقط للتنفيس عن الملل 

إنهم يحصلون على كامل القدرات لإلهانات اللفظية وضرب إنسان مكبل ال يستطيع ... وتمرير الوقت
  ". الدفاع عن نفسه
، وهو من المهاجرين الروس، ضباطاً في الكتيبة )د(المشار إليه بالحرف األول من اسمه واتهم الجندي 

ما أراه في : "بعدم التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة على الرغم من معرفتهم بما يحصل، وأضاف
... يذكّرني بحكايات أبناء عائلتي عن مجازر وقعت في أماكن أخرى) المحتلة(المناطق الفلسطينية 

تناولت قبل أسابيع " هآرتس"وكانت صحيفة ". ألة ليست مسألة يسار أو يمين، إنما مسألة إنسانيةالمس
ودافع قائد الكتيبة ايتاي . العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة" كفير"بإسهاب ممارسات كتيبة 

وحا به إنما واجب إذا اللجوء إلى العنف والعدائية ليس فقط مسم"فيروب عن هذه الممارسات، معتبرا أن 
ضربة هنا ودفع : "وأضاف" كان هذا العنف يحول دون تصعيد الوضع أو دون ممارسة عنف أشد

شخص هناك، حتى إن لم يكونوا ضالعين في أي عمل، هي ممارسات مسموح بها إذا كان من شأنها أن 
  ".تسهم في تنفيذ عمل عسكري معين

  24/6/2009الحياة، 
 

  بزيارة وزير األمن اإلسرائيلي االستفزازية لألقصىالفلسطينيون ينددون  .24
الفعاليات والمؤسسات السياسية والدينية الفلسطينية أجمعت ، أن الناصرةمن  24/6/2009الحياة، نشرت 

على اعتبار الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحق أهرونوفتش والقائد 
هين وكبار قيادتها إلى المسجد األقصى أمس، استفزازية ومؤججة لمشاعر الشعب العام للشرطة دودي كو

الفلسطيني في وقت تستعر الهجمة اإلسرائيلية على القدس لتهويدها، وحذرت من أبعاد هذا االقتحام ومن 
أكد مدير دائرة األوقاف في القدس الشيخ عزام  حيث .مخططات إسرائيلية خفية وعلنية تستهدف المسجد

من  و."اإلستفزازية"، ووصفها بـ "زيارة مرفوضة بالمطلق من دائرة األوقاف في القدس"خطيب أنها 
األطماع اإلسرائيلية المفضوحة في "جهتها، حذرت الحركة اإلسالمية برئاسة الشيخ رائد صالح من 

إسرائيليين، المسجد األقصى المبارك التي باتت تدفع وبكثافة الى هذه الجوالت اللصوصية لمسؤولين 
وذلك لتهيئة األجواء لترجمة النيات اإلسرائيلية الخبيثة لبناء هيكل أسطوري مزعوم على حساب 
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كما حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من اقتحام الوزير للمسجد األقصى، وقالت إن . "األقصى
ى، واأليام المقبلة تنذر بأخطار تدل على أن المؤسسة اإلسرائيلية باتت أكثر استهدافاً لألقص"هذه الزيارة 

ووصف النائب في الكنيست طلب  .كبيرة قد يتعرض لها المسجد من المؤسسة اإلسرائيلية االحتاللية
إشعال النار في " من محاولة الوزير المتطرف اًحذرم، "االستفزاز الخطير والحقير"زيارة بـ الالصانع 
  ."المنطقة

  قال  اهرونوفيتش  ووكاالت، أن   القدس  مراسلها من   منصور  رامي  عن 24/6/2009 الدستور،   أضافتو
ن جولته في باحات األقصى جاءت بهدف اإلطالع على عمل الشرطة في الموقع وبالتنسيق مع دائـرة                 إ

 موافقـة   تمت مـن دون   الشيخ عزام الخطيب أكد، ان هذه الزيارة         إال أن    .األوقاف االسالمية في القدس   
من و . ألن الشرطة اإلسرائيلية هي التي تعطل عمل األوقاف منذ فترة طويلة           األوقاف عليها مطلقاً، نظراً   

هذه الزيارة ال تـاتي اال فـي         "أنندد مفتي القدس الشيخ محمد حسين بشدة بهذه الزيارة وصرح           جهته  
  ".سياق االستفزاز ومثل هذه االعمال تشجع الكثير من االسرائيليين على القيام بمثل هذه االستفزازات

السلطة اسـتنكرت   ، أن   القدسمن    مراسلها  نائل موسى   نقال عن  24/6/2009 الحياة الجديدة،    ء في وجا
 انه انتهـاك    واعتبر. االقصىعلى لسان وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، اقتحام المسجد           

سـتمرت  صارخ لقدسية األقصى، واستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، محذرا من عواقب وخيمـة إذا ا             
أعربت رابطة علماء فلسطين عن استنكارها الشديد إلقدام         كما   .هذه االعتداءات واالستفزازات العنصرية   

أهرونوفيتش على اقتحام باحات المسجد المبارك، في خطوة وصفتها بانها استفزازية وتدلل على مـدى               
  .االستهتار بمشاعر المسلمين في مشارق األرض ومغاربها

 زيارة الوزير االسرائيلي     اعتبرت  حماس  نقال عن وكاالت، أن    24/6/2009طين،   صحيفة فلس  وأوردت
وحـذرت   ".تحديا واستفزازا لمشاعر الماليين من المسلمين وألبناء األمة العربية وللشعب الفلـسطيني           "
  ".أي مساس بالمسجد األقصى المبارك سيدفع بالمنطقة برمتها إلى ما ال يحمد عقباه"ن أمن " سرائيلإ"
  

   أمر هدم لمنازل المقدسيين خالل العام الحالي1200االحتالل يسلم  .25
قال وزير شؤون القدس حاتم عبد القـادر أمـس إن الـسلطات             :  وكاالت - برهوم جرايسي -الناصرة  

 أمر هدم لمنازل فلسطينيين في مدينة القدس وهو ما يعـادل            1200اإلسرائيلية سلمت خالل العام الحالي      
  .سنوات السابقةما كان خالل الخمس 

  24/6/2009الغد، األردن، 
  

  الغربيةشارع استيطاني يثير قلقا بالضفة  .26
يثير شارع إسرائيلي جديد يمتد إلى الغرب من الجدار الفاصل فـي منطقـة              : عوض الرجوب  -الخليل  

الخليل، قلق الفلسطينيين خشية وجود مخطط إلقامة سلسلة مستوطنات جديدة داخـل الخـط األخـضر                
 485ويقول مختصون في مجال االستيطان إن الشارع يحمل رقم           .للتجمعات السكانية الفلسطينية  موازية  

والعمل فيه متواصل ويهدف إلى ربط سلسلة من المستوطنات القائمة وتلك التي ينوي االحتالل إقامتهـا                
  .اصلإلى الغرب منه، موضحين أن بعض أجزاء الشارع أقيم على أراض فلسطينية ضمها الجدار الف

  23/6/2009الجزيرة نت، 
  

   معتقال إداريا 19 أسيرا وتمديد اعتقال 30الحكم بالسجن على .27
ذكر مدير الوحدة القانونية لنادي األسير الفلسطيني المحامي جاد قضماني أن سلطات االحتالل              :بيت لحم 

حاكم اإلدارية   أسيرا فلسطينيا في محكمتي سالم وعوفر العسكريتين ومددت الم         30أصدرت أحكاما بحق    
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 معتقال إداريا ولفترات مختلفة وذلك خـالل األسـبوع          18بحق  " كتسيعوت"العسكرية في عوفر والنقب     
  .الفائت

  24/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   لكتاب وصحافيين في الضفة الفلسطينيةهيئة إعالمية تدين اعتقال السلطة .28
على "اتب الصحافي ساري سمور من جنين  أدان منتدى اإلعالميين الفلسطينيين اعتقال الك:يو بي آي

 بيان وذكر". خلفية عدة مقاالت صحافية كتبها مؤخراً، انتقد فيها السلطة والحكومة في الضفة الغربية
" الحقيقة الدولية" أنه جرى أيضاً اعتقال الصحافي قيس أبو سمرة مراسل إذاعة وصحيفة للمنتدى،

ضمن الهجمة الشرسة "من محافظة قلقيلية، معتبراً أن ذلك "  إسالم أو الين"ومركزها في األردن، وموقع 
  ".ضد الصحافيين وصوت الحقيقة بالضفة الغربية المحتلة

  24/6/2009الخليج، 
  

   السياسي االعتقالمؤسسة الضمير تطالب عباس بموقف واضح من .29
 غزة الرئيس طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الناشطة في قطاع : رائد الفي والوكاالت- غزة

محمود عباس بإعالن موقف واضح وصريح تجاه ملف االعتقال السياسي في ظل استمرار حمالت 
. االعتقال التي تنفذها االجهزة االمنية في الضفة رغم قراره اإلفراج عن كافة معتقلي حركة حماس

منية لقرارات من حقنا أن نضع عالمات استفهام حول مدى التزام واحترام األجهزة األ"وقالت إن 
  ".الرئيس

  24/6/2009الخليج، 
  

   من تزايد حاالت اإلصابة بالسرطان في قطاع غزةتحذرمؤسسة الضمير  .30
مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان من تزايد حاالت اإلصابة بالسرطان فـي           حذرت  : أيمن الرفاتي  - غزة

ة والزراعية والمواد المـشعة التـي       قطاع غزة بسبب االستخدام المفرط وغير المراقب للمبيدات الحشري        
 طفالً أصيبوا بمرض السرطان في جميع مناطق قطـاع          21وأكدت أن نحو    . أطلقتها القوات اإلسرائيلية  
أن فيما تجدر االشارة إلـى      . يسكنون في محيط األراضي الزراعية    ، غالبيتهم   غزة منذ بداية العام الحالي    

  .صابة بأمراض السرطانات المختلفةقطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق العربية إ
  24/6/2009الشرق، قطر، 

  
  معاقون فلسطينيون بسبب االعتداءات اإلسرائيلية يشكون سوء رعايتهم .31

 تقدر إحصاءات رسمية أن عدد المعاقين الفلسطينيين منـذ انـدالع االنتفاضـة              : جميل الصيفي  -نابلس  
لى أن العدد يصل إلى سبعة آالف استشهد منهم      األولى بستة آالف، في حين تشير مصادر أخرى مستقلة إ         

 2600بلغ عدد الجرحى من المعوقين نحـو        فيما   ، نساء وثالثة أطفال   9 منهم   56منذ اندالع االنتفاضة    
كما أن هناك عددا كبيرا من األطفال الفلسطينيين الذين         .  من عددهم اإلجمالي   %19معاق بنسبة تبلغ نحو     

وتقول إحـصائيات إن هنـاك نحـو         .الكتئاب والبكاء والخشية من النوم    يعانون من إعاقات نفسية مثل ا     
 إعاقة دماغية بين الفلسطينيين كثير منها يعود للعنف اإلسرائيلي واستخدام القوة المفرطة ضـد               45000

عدم وجود نظـام ضـمان      إلى  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن      ومن جهتها لفتت    . الفلسطينيين
تفع به المعاقون، إضافة إلى فشل المساعدات اإلغاثيـة التـي تقـوم بهـا وزارة الـشؤون                  اجتماعي ين 

  االجتماعية في تحقيق العدالة االجتماعية،
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 وتقصير المؤسسات الحكومية في تحمل مسؤولياتها تجاه المعاقين، وعجزها عن إيجاد الحلول الجذريـة              
  .للمعاقين

  24/6/2009العرب، قطر، 
  

  يدعو الى ترجمة االلتزام األميركي بحل الدولتين لخطوات عملية األردنيالعاهل  .32
أكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني، أمس، خالل لقاء مع رئيس الـوزراء الـسويدي               :  بترا –ستوكهولم  

فريدريك راينفيلدت ووزير الخارجية كارل بلدت، ضرورة ترجمة االلتزام األميركـي بحـل الـدولتين               
هود تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط الى خطوات عملية بأسرع وقـت             والدعم األوروبي لج  

ممكن للتقدم نحو هذا الحل وفي سياق اقليمي وصوال إلى السالم الدائم والشامل وفق المرجعيات المعتمدة                
  .، خصوصا مبادرة السالم العربية

جـراءات األحاديـة والنـشاطات      جميع اال " إسرائيل"وشدد جاللته خالل المباحثات على ضرورة وقف        
  .االستيطانية التي تهدد مستقبل تحقيق السالم

24/6/2009الدستور،   
  

  هناك ضغوط لتجنيس الفلسطينيين:  أردنيةمصادر .33
كشفت مصادر في وزارة الداخلية األردنية أمس، عن ضغوط تمارس عليها من            :  سامي محاسنه  -عمان  

وأكدت المـصادر الرفيعـة فـي وزارة    . يين الجنسية األردنية قبل جهات أجنبية وفلسطينية لمنح الفلسطن     
، وأن هذا الموضوع له نتائج ستؤثر على الوضع الديمغرافي لتركيبة           'األردن ليست فلسطين  ' الداخلية أن   

نحن نهدف الى مساعدة الفلسطينيين في الحفاظ على أرضهم المحتلة          ': وأضاف المصدر . 'الدولة االردنية 
 إلى حين التحريـر     1988لفلسطينية من خالل تطبيق قرار فك االرتباط الصادر في عام           وتجسيد الهوية ا  

  .'وإقامة الدولة الفلسطينية
24/6/2009الجريدة، الكويت،   

  
  "تهويد فلسطين" حيال إجراءات "الصمت العربي والدولي" يدين "حزب اهللا" .34

بدء االحـتالل  " العنصرية المتمثلة بـ  بشدة في بيان أمس االجراءات الصهيونية    "حزب اهللا "دان  : بيروت
اإلسرائيلي أوسع حملة هدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة وبيع أمالك الفلسطينيين في األراضـي               

تستهدف فرض أمر واقع جديـد علـى األرض اسـتكماالً           "، معتبراً أن هذه االجراءات      "48المحتلة عام   
تغافل النظام الرسمي العربي ومعه اإلعالم الرسمي       "حزب من   وحذّر ال . "لمخطط تهويد فلسطين المحتلة   

كـل  "، داعيـاً    "عن هذه التطورات الخطيرة وتعاميه عن آثارها الكارثية على مستقبل العرب والمسلمين           
، "العمل بكل جهد والوقوف بوجه العدو ومنعه من تحقيق أهدافه         " إلى   "الغيارى من دول ومنظمات وأفراد    

  ."ك بخيار المقاومة هو الذي سيعيد األرض ويحفظ الكرامةالتمس"ومؤكداً أن 
24/6/2009الحياة،   

  
 أبوالغيط يحدد رؤية مصر للسالم.. مبارك يدعم اقتراح روسيا بعقد مؤتمر دولي .35

أكد الرئيس المصري حسني مبـارك، عقـب        :  وكاالت –  أحمد ربيع، هالل الحارثي    -القاهرة، موسكو   
تري مدفيديف أمس الثالثاء في القاهرة، مساندته لالقتراح الروسي بعقـد           محادثاته مع نظيره الروسي دم    

  . مؤتمر دولي حول الشرق األوسط قبل نهاية العام الجاري في موسكو
أكدت خالل المحادثـات مـساندة مـصر لعقـد     "وقال مبارك، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدفيديف،        
  . في الشرق األوسط" مالمؤتمر الدولي المقترح في موسكو لدعم جهود السال
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إلى ذلك، صرح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية المصري أمس، بأن عناصر الرؤية المصرية فيما يتعلق               
علـى أسـاس تركيـز      " اإلسرائيلي تقوم    -بالوضع الحالي لجهود تحقيق السالم على المسار الفلسطيني         

ر تظّل على أهميتهـا تـشدنا إلـى         االهتمام على إنهاء النزاع وليس صرف الوقت في الحديث عن أمو          
وأضاف أبوالغيط أن المواقف التي عبر      ".  التفاصيل وليس إلى الصورة الكبيرة التي هي التسوية النهائية        

تدعو إلى االحترام ويمكـن أن      "عنها الرئيس األمريكي أوباما وأركان إدارته فيما يتعلق بهذا الموضوع           
يخية إذا خلصت النوايا وإذا مكنت إسرائيل هذا الجهد من أن           توفر فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية تار      

وأكد أبوالغيط على ضرورة إعادة التأكيد علـى أن         ". يأخذ طريقه دون أن تعرقله أو تتفادى التعاون معه        
 تمثل أساس التفاوض بين الجانبين، مشيراً إلى أن مـسألة اعتبـار             1967حزيران  / خطوط الرابع يونيو  
التفاوض هو أمر محوري ويجب أن يدرك الجميع ذلك، ومن شأن هذا أن يساعد في               هذه الخطوط أساس    

  .حل قضايا الوضع النهائي
  24/6/2009الشرق، قطر، 

  
  عمرو موسى يندد بزيارة وزير األمن اإلسرائيلي االستفزازية لألقصى .36

رائيلي لساحة األقصى،   ندد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بشدة باقتحام الوزير االس          : القاهرة
جزء من اإلجراءات السخيفة والمـستفزة     "وأكد أن تلك الخطوة     . أمس، وتدنيسه عدداً من ساحات المسجد     

التي يقوم بها بعض المسؤولين اإلسرائيليين، وهم غير مسؤولين ومهما فعلوا فالمسجد األقصى والقـدس               
  ".ية التي يقومون بهاالشرقية عاصمة لدولة فلسطين مهما كانت الحركات الصبيان

  24/6/2009الحياة، 
  

 الجندي اإلسرائيلي شاليت سيصل إلى القاهرة األسبوع المقبل: مصدر مصري كبير .37
قال مصدر مصري كبير، مساء امس، انه من المتوقع أن يصل الجندي االسـرائيلي جلعـاد                : الوكاالت

وأكد . بعد حوالي اسبوعين" إسرائيل"الى شاليت المحتجز في غزة، الى القاهرة االسبوع المقبل وأن يعود           
" إسـرائيل "واشار الى انه من المتوقـع ان تطلـق          . المصدر بشكل ال يقبل التأويل ان شاليت حي يرزق        

  .عزيز الدويك. سراح مسؤول بارز من حركة حماس بعد افراجها امس، عن رئيس المجلس التشريعي د
  24/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  ستتركز على ملف األسرى" إسرائيل"مصري في المسؤول الحثات مبا: مصادر مصرية .38

، إن اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز       "العرب"أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ      :  إيهاب حسين  -القاهرة  
في زيارة تستغرق عدة سـاعات للقـاء        " إسرائيل"المخابرات العامة المصرية، توجه، أمس الثالثاء، إلى        

" إسرائيل"وأشارت إلى أن مباحثات المسؤول المصري في        . ائيليين رفيعي المستوى  مسؤولين أمنيين إسر  
ستتركز على ملف األسرى، والمقترحات التي تلقتها القيادة المصرية من رئيس المكتب السياسي لحركة              

 وأوضحت المصادر ذاتها، أن وفداً أمنياً مصرياً سوف       . حماس خالد مشعل خالل زيارته األخيرة للقاهرة      
يزور غزة قريبا للقاء قادة الفصائل األسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، لبحث الترتيبـات األمنيـة                

وقالت المصادر المصرية، إن إطالق السلطات اإلسرائيلية سراح الدكتور عزيز          . لتسلمه ونقله إلى مصر   
ب جمـال حويـل أمـس        أعوام والنائ  3دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد سجنه ألكثر من          

  . وجديتها في إنجاز الصفقة المرتقبة" إسرائيل"الثالثاء، جاء تحقيقاً لطلب حماس للتأكد من حسن نية 
  24/6/2009العرب، قطر، 
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  بوساطة تركيةاالسد يبعث برسالة لنتنياهو للشروع بالمفاوضات  .39
 رفيعة المستوى، امس الثالثاء،     قالت مصادر سياسية اسرائيلية وصفت بانّها     :  زهير اندراوس  -الناصرة  

ان الرئيس السوري بشار االسد وجه لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة شخصية بموجبها              
. بوساطة تركية وليس في اي قناة اخرى، على حد تعبيرها         " اسرائيل"معني هو باستئناف المفاوضات مع      

، ان رسالة الرئيس السوري نقلها االثنـين، وزيـر          "نوتيديعوت احرو "وقال المراسل السياسي لصحيفة     
من دمـشق   " إسرائيل"الخارجية الهولندي مكسيم فراخن، الذي كان قد وصل لهذا الغرض خصيصاً الى             

 -مباشرة، واشارت الصحيفة الى أن الرسالة لم تتناول في مـا اذا اذا كانـت المفاوضـات الـسورية                    
  . أم بدونها وبقيت غامضةاالسرائيلية ستستانف بشروط مسبقة

  24/6/2009القدس العربي، 
  

  البرلمانيون العرب يدعون للدفاع عن حقوق الطفل في ظل االحتالل االسرائيلي  .40
أكد المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، في ختام اجتماعاته في مقر جامعـة              :  بترا –القاهرة  

برلمانيين العرب للدفاع عن حقوق الطفل في ظل االحتالل         الدول العربية امس، ضرورة تضافر جهود ال      
وشدد المؤتمر الذي استغرق ثالثة ايام بمشاركة برلمانيين من مختلف الدول العربية علـى              . االسرائيلي

اهمية مراجعة التشريعات الوطنية لضمان مواءمتها مع احكام اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا                
دراج التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في اجراءات العمل المتبعة مـن قبـل             االختياريين والعمل على ا   

  .االجهزة الدستورية والتشريعية المختصة
  24/6/2009الدستور، 

  
  فكرة مؤتمر دولي للسالم" إسرائيل"ساركوزي سيعرض على ": يديعوت أحرنوت" .41

الفرنسي نيكوال ساركوزي اإلسرائيلية أمس إن الرئيس " يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة : الناصرة
سيعرض على رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل لقائهما اليوم األربعاء في العاصمة 

  .الفرنسية باريس فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم
وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الفرنسي ساركوزي يسعى إلقناع الواليات المتحدة بعقد مؤتمر دولي 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ يعتقد ساركوزي أن " إسرائيل"حريك المفاوضات بين للسالم، بهدف ت
مؤتمرا كهذا من شأنه أن يخرج العملية التفاوضية من حالة الجمود بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطينية، 

  .نكما انه يكون مناسبة لعقد لقاء أول بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو ماز
وقالت الصحيفة إن اإلدارة األميركية لم تبد حماسا لمؤتمر كهذا، وقالت إنه قبل عقد مؤتمر كهذا يجب 

  .رؤية تقدم ميداني ما، وبشكل خاص تجميد البناء في المستوطنات
24/6/2009الغد، األردن،   

  
  واشنطن تؤكد أن طلب أوباما وقف المستوطنات يشمل القدس .42

 أعلن أيان كيلي المتحدث باسم الخارجية األمريكية ـ في  :  وفائي، هدي توفيق سالي-القاهرة، واشنطن 
مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية ـ أن موقف الرئيس أوباما يدعو إلي وقف كل أشكال 

 ووقف البناء داخل المستوطنات بحجة النمو السكاني، والذي يشمل األحياء اليهودية في  ، االستيطان
    .1967  وكل األراضي الفلسطينية خلف الخط األخضر قبل الهدنة عام ، قيةالقدس الشر

24/6/2009األهرام،   
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   في الجهد المبذول من أجل إعادة إطالق عملية السالمستساهمموسكو : مدفيديف .43
 الروسي دمتـري مدفيـديف أن       الرئيسأكد  :  وكاالت  - هالل الحارثي ،   أحمد ربيع  -  موسكو ،القاهرة

من "سعى للمساهمة في الجهد المبذول من أجل إعادة إطالق عملية السالم في الشرق األوسط               موسكو ست 
  ". خالل مؤتمر موسكو الدولي الذي نعتزم عقده قبل نهاية العام

مبادئ يجب مراعاتها عند القيام بأي جهود للتوصل إلـى تـسوية            "وشدد الرئيس الروسي على أن هناك       
تين وموضوع وقف بناء المستوطنات ومسألة عاصمة الدولـة الفلـسطينية           عادلة وشاملة وهي مبدأ الدول    

  ". "إسرائيل"المستقبلية وعاصمة 
24/6/2009الشرق، قطر،   

  
  مجموعة أوروبية تدعم أخرى أميركية في مساندة مساعي أوباما من أجل السالم .44

السابقين عن دعمها عبرت مجموعة من المسؤولين والوزراء األوروبيين :  رندة تقي الدين-باريس 
مبادرة مجموعة من الشخصيات األميركية والتي تدعو إلى جهود متوازية لدعم الرئيس باراك أوباما في 

  .سياسته من اجل السالم في الشرق األوسط
وكانت المجموعة األميركية قدمت إلى أوباما بعد انتخابه تقريراً يدعوه الى االنخراط من دون أي تأخير 

وتشدد على ضرورة قيام دولتين تكون .  االسرائيلي-حث عن تسوية للنزاع الفلسطيني في مساعي الب
، وعلى ضرورة اعتماد تعديالت تأخذ باالعتبار 1967) يونيو( حزيران 4حدودهما مرسومة وفقاً لحدود 

زوعة وقالوا إن الدولة الفلسطينية ستكون من. مناطق الكثافة السكانية االسرائيلية في الضفة الغربية
  .ستحظى في الوقت نفسه بضمانات أمنية ضمن احترام السيادة الفلسطينية" إسرائيل"السالح، وان 

وطالبوا الواليات المتحدة بالعمل على تنشيط مساعي المصالحة الفلسطينية واإلعالن ان الحكومة 
 كمفاوض رئيسي وتعترف بالرئيس محمود عباس"  إسرائيل"الفلسطينية التي تقبل وقف اطالق النار مع 

  .وتلتزم احترام نتيجة استفتاء وطني على اتفاق سالم، لن تكون خاضعة ال للمقاطعة وال لعقوبات
24/6/2009الحياة،   

  
   غير قابل للتفاوض"إسرائيل"أمن : يطالياإ .45

قال وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني امس ): أ. ب. د (– رامي منصور -القدس المحتلة، روما 
وقف التوسع في المستوطنات اليهودية على الضفة الغربية على األقل خالل " تقدر"إيطاليا سوف إن 

وأضاف فراتيني أنه مع ذلك فإن برلسكوني سيؤكد لنتنياهو . المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
وقال فراتيني . نوذلك في إشارة إلى إيرا" لن يتغير"مجددا أن موقف إيطاليا ضد انتشار األسلحة النووية 

  ".إسرائيل لألمن غير قابلة للتفاوض وفي هذا الصدد ليس لدينا أي أعذار أو مبررات) حاجة"(
24/6/2009الدستور،   

  
  "جريمة دولية ضد اإلنسانية" أوروبية تعد دخول حصار غزة السنة الرابعة حملة .46

صمت المجتمع الدولي "مرار بشدة است" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"استهجنت : بروكسيل
المفروض على قطاع غزة، معتبراً أن دخول هذا الحصار السنة الرابعة على " على الحصار الجائر

وشدد أنور . ، على حد وصفه"في ظل صمت العالم المريب؛ هو جريمة دولية ضد اإلنسانية"التوالي 
نسخة منه اليوم الثالثاء " قدس برس"في تصريح مكتوب، وصل " الحملة األوروبية"الغربي عضو 

  .إلى ضرورة إنهاء الحصار عن قطاع غزة بعيداً عن أي تسييس للقضية) 23/6(
23/6/2009قدس برس،   

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1473:         العدد       24/6/2009ربعاء األ :التاريخ

  
  أية دولة؟: "دولتنا ستقام خالل عامين" .47

   ياسر الزعاترة
م في خطاب غير عادي سبقته حملة دعائية كبيرة ، توجه رئيس الوزراء حكومة السلطة الفلسطينية سـال           

يا جيراننا اإلسرائيليين ، لديكم تاريخ وهموم وآمـال ومتطلبـات ،            : "فياض إلى الشعب اإلسرائيلي قائال    
وإننا . ولنا أيضا تاريخ ولدينا الكثير من الهموم ، ولكن لنا تطلع واحد للعيش بحرية وكرامة في وطن لنا                 

نحن ال نريد أن    . بر سالم ذي معنى   نتطلع إلقامة دولتنا إلى جانب دولتكم على أساس حسن الجوار ، وع           
نقيم الجدران بل أن نمد الجسور ، نريد أن نعيش وإياكم على قاعدة االحترام والمنفعـة فـي االقتـصاد                    
واألمن واالستقرار ، وفي سبيل ذلك فنحن على وشك ولوج المراحل األخيرة إلنجاز الدولة الفلـسطينية                

  ". لنا من انهاء قضايا الحل النهائي كافةبما يساهم في تحقيق األمن لشعبنا ، وال بد
التوحد وااللتفاف حول مشروع اقامة الدولة ، وبناء وترسيخ وتقوية          "بعد ذلك دعا فياض الفلسطينيين إلى       

مؤسساتها في إطار الحكم الرشيد واإلدارة الفعالة لكي تصبح الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام القـادم                
  ".حقيقة قائمة وراسخةوكحد اقصى خالل عامين 

من المفيد ابتداء التوقف عند داللة قيام رئيس حكومة تصريف أعمال ، نعم هذا هو اسـمها األصـلي ،                    
بإلقاء خطاب من هذا النوع يحدد أسس حراك الشعب الفلسطيني وعالقته مع عدوه خالل المرحلة المقبلة                

هي قائمة انتخابيـة وليـست فـصيال        ) ق الثالث قائمة الطري (، مع العلم أن المجموعة التي ينتمي إليها         
  ).فياض وحنان عشراوي(مناضال ، حصتها عضوان في المجلس التشريعي 

خالصتها أن الرجل قد أصبح رقما صعبا في المعادلة الفلسطينية بعدما           : هي داللة ال تخفى على العارفين     
ة الجنرال دايتون دون تناقض مع      الثاني تحت سيطر  (سيطر عمليا على جهازي المال واألمن في السلطة         

  .، مع العلم أن مصدر المال واحد للجهازين في حكومة يشكل المال أكسير الحياة بالنسبة إليها) فياض
ثمة مصدر آخر لقوة الرجل يتأتي من التفويض الذي يأتيه من الرئيس الذي ال يؤمن عمليا ال بـالتنظيم                   

الل المرحلة المقبلة ، وفي حال تـم المطلـوب باسـتدراج            وال بالجماهير ، وإن بقي في حاجة إليهما خ        
حماس إلى انتخابات مبرمجة لهزيمتها بصرف النظر عن النسب ، وعادت الشرعية إلى وضعها القـديم                
لتحولت حركة فتح بشكل كامل ومعلن إلى حزب سلطة تحت والية الفريق الذي يتحكم بالمال واألمـن ،                  

  .عربية التي تعتمد نظام الحزب الحاكمتماما كما هو حال الجمهوريات ال
في سياق الخطاب الذي ألقاه فياض ، تبدت تلك اللغة الحميمية في الحديث إلى اإلسرائيليين ، ومحاولـة                  
استمالتهم بالحديث عن روايتهم للصراع مقابل الرواية الفلسطينية ، فضال عن التعاون في مجاالت األمن               

هو مشروع المستقبل الفلسطيني ممثال في الدولة التـي علـيهم التوحـد           واالقتصاد والمنافع ، لكن األهم      
  .لبنائها ، والتي ستقوم في العام القادم ، أو خالل عامين في أبعد تقدير

هنا نتذكر أمرين ، األول خطاب نتنياهو الذي رسم صورة متكاملة للدولة العتيدة صارت معروفة للجميع                
، والثـاني   ) ربية بمسمى دولة من دون القدس وال عودة الالجئـين         حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغ      (

كالم الجنرال دايتون حول كتائب األمن العشرة التي ستكون جاهزة خالل عامين لبسط األمن في سـائر                 
  ".الفلسطيني الجديد"مناطق الفلسطينيين في الضفة على قاعدة 

ة حاليا ، مـع فـارق أنهـا سـتنفتح أكثـر علـى               هكذا يتبدى لنا أن الدولة التي ستقوم هي ذاتها القائم         
االستثمارات وتعمل على تحريك االقتصاد ، فيما سيكون الجنرال دايتون قد اسـتكمل تـدريب الكتائـب      
السبعة المتبقية ، والكافية لحفظ األمن الفلسطيني واإلسرائيلي في آن ، وبمـا يـسمح بخـروج الجـيش                   

 بحسب تصنيفات أوسلو ، أي منـاطق التجمعـات الـسكانية            ،) ب(و  ) أ(اإلسرائيلي نهائيا من مناطق     
  .الفلسطينية
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بذلك تكون أركان الدولة العتيدة قد اكتملت ، فإذا تم التفاهم مع اإلسرائيليين على قضايا ما يسمى الحـل                   
وقع التفاهم على جزء مهم منها عمليا ، بشطب الالجئين واإلبقاء على الكتل االستيطانية تحـت                (النهائي  

، إذا تم ذلك ، فبها ونعمت ، وإال فهي قائمة على أية حال ، لكنها تعـيش نزاعـا                    ) د تبادل األراضي  بن
أليس هذا هو السالم االقتصادي الذي تحدث عنـه         . حدوديا مع جارتها تترك تفاصيله لطاولة المفاوضات      

  .نتنياهو؟،
  24/6/2009الدستور، 

  
  عالقة حكومة فياض بحركة فتح وبالمشروع الوطني .48

  إبراهيم أبراش.د
أجدني مضطرا للحديث مرة أخرى عن عالقة حكومة الدكتور سالم فياض بحركـة فـتح وبالمـشروع                 
الوطني وبالرئيس أبو مازن ،وأقول مضطرا ألن انهماك الكتاب والمثقفين والسياسيين بالحديث والجـدل              

عالمي  وبالتالي يبعـدنا عـن       حول الخالفات الداخلية يستنزف الجهد العقلي و ويستحوذ على المشهد اإل          
جوهر القضية الوطنية كقضية صراع مع االحتالل وخصوصا بعد خطاب نتنياهو الذي كان مفترضا أن               
يوحد كل الجهود الفلسطينية ،جهود الكتاب والمثقفين والسياسيين لمواجهة نهج نتنياهو الرامي إلطـالق              

دولة الفلسطينية المستقلة بالقدس عاصمة وبحق      رصاصة الرحمة على ما تبقى من إمكانية لقيام مشروع ال         
لألسف ال يبدو أن فجاجة وخطورة خطاب نتنياهو أثر على          . عودة الالجئين كحق إنساني وكالتزام دولي     

مواقف المتصارعين من الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركتي فتح وحماس بحيث يكون هـذا التهديـد               
على الجراح،بل تفاقم الخالف واخذ منحا خطيرا خالل األيام         حافزا لتسريع حوارات المصالحة والتعالي      

الماضية من خالل تحميل حركة حماس المسؤولية لحركة فتح عما يجري في الضفة الغربية سواء مـن                 
طرف األجهزة األمنية أو الحكومة و حتى مسؤولية ما تمارسه إسرائيل ،ونتمنى أن ال تنزلـق حركـة                  

  .عدو رئيس لهاحماس لدرجة تصنيف حركة فتح ك
 فلماذا تحمل حركة حماس حركة فتح المسؤولية عما يجري في الضفة؟ وما تداعيات ذلك؟وهل بالفعـل                

  .أن حكومة فياض هي المشروع الوطني الفلسطيني و أنها حكومة حركة فتح؟
حتى أيام قليلة كانت حركة حماس تتحدث عن الخالفات ما بين حركة فتح وحكومـة الـدكتور فيـاض                   

ت تتحدث عن محاوالت فياض الهيمنة على حركة فتح و استمالة قياداتها من خـالل المال،وكانـت                 وكان
تصب جام غضبها على حكومة فياض وعلى األجهزة األمنية التي تنسق مباشرة مع الجنرال األمريكـي                

ت حركة  كيب دايتون،و عندما شكل الدكتور فياض حكومته األخيرة وعارضتها كتلة فتح البرلمانية اعتبر            
حماس ذلك داللة على أن فياض ال يمثل المشروع الوطني أو الشعب الفلسطيني وضخمت حركة حماس                

الموقف السابق لحركة حمـاس والـذي  يفـرق بـين            .من الخالفات داخل فتح وخالفات فتح مع فياض       
فين الحكومة وأجهزتها من جانب وحركة فتح من جانب آخر، ساعد على استمرار الحوارات بين الطـر               

التحول في موقف حركة حماس له عالقة على ما يبدو بالحوارات ووجود توجـه وضـغط مـصري                  .
للتوصل التفاق ولو على ورق، وهو ما تدعمه كل الدول العربية تقريبا ،هذا األمر يحرج حركة حمـاس   

ـ                    ن ألن أي اتفاق سيفقدها السلطة في غزة إن نُفذ ،وسيحملها مسؤولية فـشل المـصالحة إن تهربـت م
ومن هنا كان ال بد من البحث عن ذرائع للتهرب من الحوار فكان تحميل حركة فـتح المـسؤولية          .التنفيذ

  .عما تقترفه األجهزة األمنية في الضفة
أيضا فإن هذا التوجه الجديد لحركة حماس تواكب مع إعادة الحديث عن إمكانية تجديد المفاوضات غيـر       

 شاليط  واحتمال إطالق سراحه قريبا بعد إطالق سراح الـدكتور            المباشرة مع اإلسرائيليين حول الجندي    
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، وتزامن هذا التصعيد ضد حركة فتح مع تكرار زيارات المسئولين          
والوفود األوروبية واألمريكية لقطاع غزة وااللتقاء مع قيادات حركة حماس ومع رئيس وزراء حكومـة               
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نا لالستنتاج أن اقتراب واشنطن واألوروبيين وحتى إسرائيل من حركة حمـاس            حماس،األمر الذي يدفع  
وحكومتها لم يعد مرتبطا باعتراف حركة حماس بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة بل بمدى ابتعادهـا عـن                

 فلم تعد إسرائيل معنية بأن تعترف بها حركة       .المصالحة الوطنية و باستمرار التزامها بالتهدئة غير المعلنة       
حماس وال باعتراف الحركة باالتفاقات الموقعة ألن إسرائيل ذاتها لم تعد تعترف بهذه االتفاقات وال تريد                

الجانب اآلخر من خطورة تحميل حركة فتح مسؤولية ما يجري في الضفة أن تـستعمل حركـة                 .تنفيذها  
ة المعاملة بالمثل،وقد   حماس هذا مبررا لما تقوم به من ممارسات ضد أبناء حركة فتح في غزة على قاعد               

صرح احد قيادات حركة حماس بان حركة فتح في قطاع غزة تتحمل مسؤولية عما يجري فـي الـضفة            
  .الغربية

أما بالنسبة لعالقة حركة فتح بما يجري في الضفة الغربية،فهو وضع معقد وملتبس فباإلضافة إلى وجود                
ب العالقة ما بين الرئيس أبو مازن وحركـة فـتح   االحتالل وكونه صاحب السيادة المطلقة ،فإن لبسا ينتا    
بالنسبة لعالقة الرئيس بالحكومة ،فمن حيث المبـدأ        .وحكومة فياض وعالقة الحكومة بالمشروع الوطني     

 ليس هذا تزكية لوجود حكومة وسـلطة        –يجب أن تكون حكومة في الضفة الغربية لتسيير أمور الناس           
لى إلغاء السلطة وما أنتجت من مؤسسات فوجود سلطة يتطلـب           فلسطينية،ولكن ما دام لم يحدث توافق ع      

  وفي ظل حالة االنقسام وتعطيل المجلس التشريعي ،يجب علـى الـرئيس مـنح ثقتـه                  -وجود حكومة 
للحكومة، فال يمكن للرئيس أن يتعامل دوليا بدون وجود حكومة،وبغض النظر عن شخصيات الحكومـة               

لفلسطينية وان تأخذ هذه الحكومة الثقة من الرئيس لكونه رئـيس           وأدائها فيجب أن تكون حكومة للسلطة ا      
أما بالنـسبة  . السلطة ورئيس الشعب الفلسطيني،هذا إجراء إداري أملته الضرورة بعيدا عن أي حكم قيمة  

للتوصيف السياسي فأية حكومة هي أداة تنفيذية و لذا تسمى سلطة تنفيذية للـسلطة والدولـة،وبالتالي ال                 
ن للحكومة مشروع وطني خاص بها منفصل عن المشروع الـوطني ،الحكومـات تتبنـى               يمكن أن يكو  

برنامجا سياسيا مستمدا من ومؤسسا على ثوابت األمة والمشروع الوطني الذي هـو مـشروع التوافـق                 
بالنسبة لحكومة الدكتور فياض فهي حكومة تسيير أعمال ومعنى هذا أنها مؤقتـة ،والن هنـاك                .الوطني

 المشروع الوطني وألن حكومة فياض لم تنل الثقة أمام المجلس التشريعي لـيس فقـط                خالف عام حول  
بسبب عدم انعقاده واعتقال إسرائيل لغالبية أعضائه من ممثلي حركة حماس،فحتى لـو انعقـد المجلـس                
بكامل أعضائه فلن تنل الحكومة الثقة،بل الن حكومة الدكتور فياض جاءت في وضع خالفـي وملتـبس                 

اد لحكومة طوارئ منتهية و مبرر استمرارها هو فقط لتسيير األمور الحياتية للناس والحيلولـة               وهي امتد 
دون انهيار السلطة لحين عودة األمور لحالها بتشكيل حكومة كاملة الشرعية بعد التوافـق والمـصالحة                

مـرتبط  واالنتخابات،وعليه ال يجوز لحكومة فياض اإلدعاء أنها المـشروع الـوطني،فمبرر وجودهـا              
بضرورات الحفاظ على السلطة وعلى نهج التسوية  وليس قيادة المـشروع الوطني،أمـا إذا عرضـت                 
الحكومة على المجلس المركزي لمنظمة التحرير كما اقترح الدكتور فياض فسيختلف األمر حيث ستستمد              

ص القـانون   الحكومة شرعيتها من منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب ولكن هذا األمر سيصطدم بن            
  .األساسي للسلطة،وسيرتب تداعيات سياسية عميقة على مجمل النظام السياسي

لو التزمت حكومة فياض بالهدف األول لوجودها أي حكومة تسيير أعمال دون مهام سياسية لكان مـن                 
 الممكن أن تستمر دون جدل لحين انتهاء االنقسام ،ولكن شخصية الدكتور سالم فياض الذكية و الطموحة               

وكونه ليس رئيس وزراء من التكنوقراط بل جاء وهو يحمل مشروعا سياسيا يحضا بقبول خارجي واسع                
وخصوصا أمريكي وأوروبي ،وطول فترة وجوده كرئيس للوزراء،واستمرار غيـاب فـصائل العمـل              

كل ذلك دفع بسالم فياض للتصرف ليس       ... الوطني عن الحكومة وكونه يمسك بمفاتيح التمويل الخارجي       
كرئيس حكومة تسيير أعمال مؤقتة بل كزعيم سياسي لدرجة انه أصبح يتحدث عن المـشروع الـوطني           
ويقول بان حكومته تمثل المشروع الوطني وتدافع عنه ،وباألمس فقط ألقى كلمة سياسية يرد بهـا علـى                  

  .خطاب نتنياهو وحدد مواقف سياسية إستراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني
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لتشكيك بشخص الدكتور سالم فياض أو بحقه بالطموح السياسي والسعي للزعامة ،ولكـن             لسنا في وارد ا   
وحيث أن حكومة فياض متواجدة في الضفة حيث االحتالل واالستيطان ،والن هذه الحكومة وحتى تحافظ               
على وجودها ،وحتى تضمن التمويل الخارجي، وحتى تتجنب تكرار ما جرى في قطاع غـزة ألزمـت                 

فإنـه مـن الخطـأ      ...قات أمنية وتعهدات سياسية مع األمريكيين واإلسرائيليين واألوروبيين         نفسها باتفا 
والخطورة التعامل معها باعتبارها المشروع الوطني،أو مشروع حركة فتح التي حتى اليوم تقول بأنها ال               

ح لـه   تعترف بإسرائيل ومن المعروف أن جزءا من الجدل الذي يدور حول عقد المؤتمر الـسادس لفـت                
  .عالقة بالموقف من االتفاقات الموقعة ومن حكومة الدكتور فياض 

القول إن حكومة الدكتور فياض وممارسات أجهزتها األمنية  هي المشروع الوطني يعتبر إهانة وتقـزيم                
للمشروع الوطني ،وخصوصا أن غالبية قوى العمل الوطني رفضت المشاركة بهذه الحكومة وشـككت               

إن يكن للـدكتور  .لك تيار قوي في حركة فتح يتحفظ على الحكومة ويحذر من أهدافها      بشرعيتها بما في ذ   
فياض طموح وله تطلعات سياسية شيء وان يقول بأنه يمثل المشروع الـوطني شـيء آخر،المـشروع                 
الوطني ال تمثله حكومة فياض وال تمثله حكومة حماس،المشروع الوطني ال يكون مع االنقسام بل هـو                 

إن كان ال بد من تحميل حركة فتح مسؤولية عما يجري في الضفة فهو مسؤوليتها               . االنقسام تجاوز لحالة 
عن عجزها عن توحيد صفوفها وعقد مؤتمرها ،عجزها عن إعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر حتـى                 
ضمن إطار قوى العمل الوطني الملتزمة بشرعية وببرنامج المنظمة، عجزها عن اتخاذ مواقف واضحة              

شاركة بالحكومة أو أن تشكل هي وقوى العمل الوطني الحكومة وتتحمل وتُحمـل المـسؤولية لهـذه            بالم
القوى بدال من أن تبقى دون موقف واضح حيث تدعم الحكومة وتقول بأنها حكومتها متى تريد وتنتقـد                   

عـن  الحكومة وتتنصل منها متى تريد،األمر الذي دفع حركة حماس للقول بأن فتح تتحمـل مـسؤولية                 
  .ممارسات األجهزة األمنية

وخالصة، يمكن القول بأن الرئيس أبو مازن هو رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية والمؤتمن على القضية               
الوطنية، وحركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح بفكرها ومنطلقاتها وتعبيرها عن الفكرة الوطنيـة  هـي                

ة الدكتور فياض فهي حكومة تسيير أعمال حتى اآلن         حاملة المشروع الوطني وعموده الفقري،أما حكوم     
وبالتالي فهي حكومة مؤقتة لتدبير الشؤون الحياتية للمواطنين إلى حين تشكيل حكومـة توافـق وطنـي                 

 .بالتراضي أو نتيجة االنتخابات
23/6/2009  

  
   وأميركا"إسرائيل"سالم فلسطين الحائر بين العرب و .49

  اهللا األشعل عبد
وقد . رؤى واضحة من الناحية الشكلية لم يحدث التفاعل التام بينها أو االشتباك الساخنلدينا اآلن ثالث 

تسرع البعض فأفتى، بناء على السوابق والثوابت، بينما رأى البعض اآلخر أن ما يبدو من اتساق بين 
المه الخاص فالرؤى الثالث تؤكد أنها تتوق إلى السالم، ولكن، لكل س. الرؤى الثالث هو األمل واأللفاظ

وأظن أن الظرف الحالي يفترض . وكان يفترض أن واشنطن توفق بين الرؤيتين العربية واإلسرائيلية. به
أوالً التسليم بأن الشعور بالخطر على القضية الفلسطينية برمتها له ما يبرره وأن نقطة الحسم التى تمكنت 

تمزق الصف الفلسطيني الذي تراهن عليه  هي في الواقع – ضمن نقاط أخرى أقل حسماً -منها إسرائيل 
كما أظن أن الوضوح اآلن والحزم . إسرائيل بعد أن استفادت من الشقاق العربي حول أشباح السالم

وعدم السكوت المهذب والمواربة وانتظار ما ال يجيء لم يعد يجدي بل أدى إلى تسرب أركان القرار من 
 السالم يعني أن يحصل كل على حقه وفق قواعد تعارف فالرؤية العربية تقوم على أن. أيدي العرب

المجتمع الدولى عليها وترك للفرقاء التفاوض حولها، بحيث تجمع التسوية بين نظرية األوزان النسبية 
  .لألطراف، وبين المبادئ المجردة التى ارتضاها مجتمع األمم المتمدنة
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أي قبل احتالل أراض عربية، وبعد ) يونيو(ان  حزير4وتنطلق المبادرة العربية من أن إسرائيل بحدود 
 في المئة من مساحة فلسطين فوق ما قرره لها قرار التقسيم، هذه الوحدة السياسية بهذا 21.5احتالل 
 – يمكن االعتراف بها، وأن تتم تسوية هذا الصراع الدامي، لذلك فإن إسرائيل - رغم كل شيء –الحجم 

ال ينطبق ( دولة احتلت أراضي عربية في مصر وسورية ولبنان -له في نظر العالم العربي والعالم ك
 في 22، وحيث بقيت األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تمثل )242على هذه األخيرة القرار 

المئة من مساحة فلسطين ويجب أن تجلو إسرائيل عنها، وأن تسمح لماليين الالجئين الذين فروا عند قيام 
لعودة إلى بيوتهم وإلى وطن صار إسرائيل بعد فرارهم، وأال تعترض على إقامة دولة إسرائيل با

 في المئة من 78فلسطينية في هذا الجزء الباقي بعد قرار التقسيم وبعد التهام شريحة تمثل في مجموعها 
ر واعتقد العالم العربي أن طرح هذه المبادرة يكفي لتتفاعل إسرائيل معها وتدو. مساحة فلسطين

  .المفاوضات حولها إذا تم قبول أسسها ومنطلقاتها
في الجانب اآلخر، كان من المستحيل قبول المبادرة، ألن رؤية نتانياهو، وهي ال تختلف عن سابقيها 
سوى في الصراحة والوضوح والصدق في اإلعالن، تنطلق من عكس منطلقات المبادرة العربية والفهم 

طالق األولى هي أن كل فلسطين كانت ملكاً لليهود وأنهم اآلن ونقطة االن. الدولي ألسس الصراع
فإذا . يستردونها، ومن ثم التبس موقف إسرائيل بين حقيقة ما تريد، وبين الطرح الدولي لجوهر القضية

دون تحديد جسمها، فقد قال عنها بيريز أنها ) غير مستقلة(أكد نتانياهو أنه يقبل بقيام دولة فلسطينية 
ل عنها الكنيست أنها في األردن، كما أنها دولة منزوعة السالح، تسيطر عليها إسرائيل من موقتة، وقا

أما الحدود فيجب أن تكفل األمن إلسرائيل وحدها، أي تنفرد إسرائيل . كل صوب وتضعها تحت نظرها
دس فهي وأما الق. بتحديدها، ولم يقل نتانياهو هل تقوم الدولة في ما تبقى من فلسطين أم في األردن

أما الالجئون فإنهم مأساة يجب حلها ولكن . عاصمة إسرائيل، كما أن إسرائيل نفسها دولة يهودية خالصة
ونستطيع أن نتصور شكل الدولة الفلسطينية إذا سمح بقيامها في فلسطين بأنها تلفظ . بعيداً من إسرائيل

الدولي، محمية إسرائيلية يطلق عليها كل من عادى إسرائيل من الفلسطينيين، أو أنها، بالفهم القانوني 
وطبيعي في إطار هذا المشروع الظاهر . وصف الدولة، كما أن مياهها وما قد يظهر فيها ملك إلسرائيل

أن يظل االستيطان هو وسيلة ضم األراضي واستيعاب المهاجرين اليهود حتى تستولي إسرائيل النقية 
ولم يفت نتانياهو أن يشدد . ارها في مراحل الحقةعلى كل األرض وتطرد كل من عاش عليها أو بجو

على أن العائق الوحيد للسالم الذي تريده إسرائيل هو حماس وإيران، ولو اسبعدا من الصورة فإن السالم 
سيرفرف على ربوع فلسطين، سالم األحياء لليهود وسالم المقابر للفلسطينيين في ملحمة لم يشهد لها 

  .التاريخ مثيالً
  ؤية أوباما للسالم؟فما هي ر

دولة فلسطينية قادرة على : الخطوط األساسية التى عبر عنها في خطابه في جامعة القاهرة ثالثة، هي
البقاء، وقدس مفتوحة للعبادة لكل أتباع األديان الثالثة، ووقف االستيطان حتى يترك جزء لجسد الدولة 

  فهل اتفق نتانياهو أم خالف رؤية أوباما؟ . الموعودة
جب أن نفرق في صدد هذه النقطة بين ما يقال علناً بين واشنطن وإسرائيل وما يقال في شكل خاص، ي

لكن الظرف الحالي يتطلب أعلى درجات الوضوح، فقد ذهب البعض إلى أن طروحات نتانياهو ستغضب 
لذي واشنطن وأن واشنطن في انتظار إيضاحات، ومن أنصار هذا الرأي الرئيس األسبق جيمي كارتر ا

توقع صداماً بين البلدين، وعزز ذلك أن بعض المراقبين أوضحوا خالل أول لقاء رسمي بين أوباما 
في هذا اإلطار ال بد أن كل طرف يستحث أوراقه في . ونتانياهو أنهما غريبان يستكشف كل منهما اآلخر

شيئاً على األرض، معركة، إن صح الحديث عنها، فإنها لمصلحة العرب، لكن المعركة وحدها ال تفعل 
ولو شاءت واشنطن لفعلت رغماً عن إسرائيل، ولعل المرافقين ألوباما خالل زيارته القاهرة والرياض لم 

  .يفتهم التلويح بأنهم درسوا طرق معاقبة إسرائيل إن لم تتوافق مع الرغبات األميركية
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ال خالف عليها، لكن واشنطن في الجانب اآلخر، أعتقد أن المنطلقات األساسية بين إسرائيل وواشنطن 
تريد إرضاء إسرائيل وعدم إغضاب العرب، وهى تعلم أنهم لن يغضبوا، ولعل واشنطن فوجئت 
بتصريـحات الرئيس حسني مبارك والجانب الفلسطيني من أن نتانياهو نسف كل فرصة للسالم، مما 

اشنطن هي المطالبة بتقديم هذه يعني أن الموقف العربي من رؤية نتانياهو يدعو إلى بداية جديدة وأن و
  .البداية

المشكلة كما أراها أن نتانياهو تجاوب مع طلب أوباما باالعتراف بحق الفلسطينيين في دولة ولم يشترط 
أوباما وصفاً معيناً للدولة، أما وقف االستيطان فمسألة كما قال نتانياهو يمكن الحديث مع واشنطن في 

 بين إسرائيل وواشنطن، وأن إسرائيل كانت حريصة في تقديم رؤيتها شأنها، وكأن القضية كلها تنحصر
  .على عدم إحراج أوباما

والحقيقة أنني ال أرى تناقضاً بين أوباما ونتانياهو، فكالهما يدعو إلى السالم وكالهما أكمل الصورة من 
وقف االستيطان موقعه، فطالب أوباما بدولة وسارع نتانياهو الى تقديم صورتها، ودعا أوباما إلى 

فأوضح نتانياهو أن ذلك لن يضر بعالقة الرجلين، وطالب أوباما بحرية المعتقد والعبادة في القدس وقال 
  .نتانياهو أنه سيضمن ذلك تحت سيادة إسرائيل، ثم أن أوباما رحب بالرؤية اإلسرائيلية

 من الطرفين من الخالف، لدينا إذاً رؤيتان تبدوان متوافقتين، مع خالف في بعض التفاصيل ومحاذير
  . ورؤية عربية تجاوزتها األحداث، ورفض عربي واستنجاد بواشنطن
  فما هي فرص السالم الحائر في فلسطين في هذه اللوحة السوريالية؟ 

البداية الحقيقية هي وحدة األطراف الفلسطينية وموقف عربي محدد إزاء اإلصرار على المشروع 
دة لئال يتهم العرب بالتواطؤ لتصفية القضية أو السكوت عنها أو الصهيوني، وأوراق عربية مسان

  .االنسحاب أمام الهجمة اإلسرائيلية، أو في أضعف الفرضيات أال نكون كاأليتام على مأدبة اللئام
  24/6/2009الحياة، 

  
  دبلوماسية عربية حائرة بين خطابين .50

  نقوال ناصر
عات وزراء الخارجية العرب في القاهرة يـوم األربعـاء          يكاد يكون أمرا شبه مؤكد أن ال تسفر ال اجتما         

المقبل، وال أي دورة اجتماعات الحقة لهم، وال الجولة العربية للرئيس محمود عباس، عن أي جديد فـي               
الموقف العربي من خطابي الرئيس األميركي باراك أوباما في القاهرة في الرابع من الـشهر الجـاري                 

ئيلي بنيامين نتانياهو في الرابع عشر منه، وهما الهدفان المعلنان الجتمـاع            ورئيس دولة االحتالل اإلسرا   
وتبدو الدبلوماسية العربية حائرة بين الخطـابين، فهـي إن حولـت           . وزراء الخارجية وجولة عباس معا    

رفضها السلبي اللفظي لخطاب نتانياهو إلى رفض إيجابي عملي ستخاطر بالتأكيد بخالف ال تريـده وال                
 تحمل مضاعفاته السياسية مع اإلدارة األميركية التي رحب رئيسها بخطـاب رئـيس الـوزراء                تستطيع

اإلسرائيلي، متذرعة بأنها ال تريد خلق أي صعوبات عربية تضاف إلى العقبات اإلسرائيلية التي أثارهـا                
  .خطاب نتانياهو وجعلت وفاء أوباما بوعوده اللفظية للعرب والمسلمين أمرا أكثر صعوبة

ر أن الدبلوماسية العربية في حيرتها بين الخطابين ال تستطيع تجاهل الرأي العام العربي الذي لن يقبل                 غي
منها بالتأكيد أي موقف يتخذه وزراء خارجيتها، عندما يجتمعون بمقر جامعة الدول العربية في القـاهرة                

ل، من سقف نظيرهم السويدي     في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يكون سقفه أدنى، على سبيل المثا           
كارل بيلدت، الذي ستتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي في األول من يوليو المقبل، والـذي                

، أو أدنـى    "يمكن تعريفها كدولة  "شكك في ما إذا كانت الدولة الفلسطينية التي ذكرها نتانياهو في خطابه             
إلى الشرق األوسط روبرت سري الذي قال إن ما عرضـه           من سقف مبعوث األمين العام لألمم المتحدة        

كل ما هو مطلوب إلطالق عملية مفاوضات بناءة تقود فورا إلى الـسالم             "نتانياهو في خطابه لم يتضمن      
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، أو أدنى من سقف البيان الذي أصدره سبعة وعشرون وزيـر خارجيـة لالتحـاد                "في الشرق األوسط  
الي في بروكسل وهو البيان الذي أسقط الدعوة المتكررة فـي           األوروبي في الخامس عشر من الشهر الح      

بياناتهم السابقة إلى االلتزام العربي والفلسطيني بما أصبح يعرف باللغة الدبلوماسـية العربيـة بـشروط                
 والعنف والقبول باالتفاقيـات الـسابقة       "االرهاب"اللجنة الرباعية الدولية الثالث لالعتراف بإسرائيل ونبذ        

  .بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل اإلسرائيليالموقعة 
إن الحد األدنى المقبول شعبيا ألي بيان يصدره وزراء الخارجية العرب يوم األربعاء المقبل يجب أال يقل               
عن سقف بيان نظرائهم األوروبيين، وإال كان قادة الدبلوماسية األوروبية أكثر عروبة من أندادهم العرب               

سماع نبض الشارع العربي، وربما يكون أمرا عمليا أن يتبنى الوزراء العرب النص الخاص بالشرق               في  
األوسط الذي ورد في بيان نظرائهم األوروبيين، بالرغم مما قد ينطوي عليه ذلك من مفارقـة سـاخرة،                  

قبـول  ليتجنبوا حرج صياغة موقف عربي يكون أعلى أو أدنى سقفا منه للتخلص من حيـرتهم بـين ال                 
بخطاب أوباما بانتظار تحقيق الوعود األميركية التي وردت فيه وبين رفضهم لخطاب نتانيـاهو الـذي                

  .رحب به أوباما
، أسوة بالموقف األوروبي، كشرط مـسبق       "شروط الرباعية "فأي موقف دبلوماسي عربي جديد ال يسقط        

طينيين خلف الرئيس محمود عبـاس      التشجيع المستمر للمصالحة بين الفلس    "يمنح مصداقية ألي تعبير عن      
 بقدر ما يمنح مصداقية ألي دعوة توجه إلى         "ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والجامعة العربية        

، كما جاء في بيان وزراء خارجية االتحاد األوروبي يوم االثنين           "كل الفلسطينيين إليجاد أرضية مشتركة    "
ال يتضمن المطالب الثالثة لألمم المتحـدة كمـا أوردهـا           الماضي، أو أي موقف دبلوماسي عربي جديد        

روبرت سري في بيان صحفي قبل ساعات من خطاب نتانياهو، وهي االعتراف اإلسرائيلي بقيام دولتين               
كهدف نهائي ألي مفاوضات قد تستأنف، وتجميد االستيطان اإلسرائيلي غير الـشرعي فـي األراضـي                

المواد الالزمة إلعادة االعمار إلى قطاع غزة، إن أي موقف عربي           الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول     
 هذه سيكون بالتأكيد إضعافا للرئيس األميركـي فـي          "غير العربية "جديد ال يتضمن عناصر الحد األدنى       

خالفه العلني مع حكومة نتانياهو حول المستعمرات االستيطانية والدولة الفلسطينية، وتشجيعا لنتانيـاهو             
، وعلى رأسها انتزاع اعتـراف فلـسطيني        "عملية السالم "ر على شروطه الجديدة الستئناف      في اإلصرا 

، ناهيك عن اإلحباط الذي سيشعر به الرأي العـام العربـي عنـدما              "دولة يهودية "وعربي بإسرائيل كـ    
  .يكتشف مجددا أن عجز النظام الرسمي العربي هو عجز مزمن ال شفاء له

 التاسع عشر من الشهر الجاري وصف يوسي ساريد، عـضو الكنيـست             في مقال له نشرته هآرتس في     
السابق وزعيم حزب ميريتس األسبق، الموافقة المشروطة التي أعلنها نتانياهو على قيام دولة فلـسطينية               

طفل علقت في حلقة لقمة هوت دوغ، تكاد تخنقه         "بأنه كان كمن يتجرع السم،وبدا وهو يعلن موافقته مثل          
 ليتلفظ  "ينما والداه يضربانه على ظهره وهما مرعوبان حتى تقيأ ما كان عاجزا عن ابتالعه             خالل دقيقة، ب  

، سيواصلون التهرب   "حسب الخطاب "، ليخلص ساريد إلى القول إن اإلسرائيليين،        "الكلمات المحرمة "بـ  
  ."لمدة أربعين سنة أخرى على األقل"من استحقاق قيام دولة فلسطينية كحتمية 

سية العربية تقف على مفترق طرق، فإذا عجزت يوم األربعاء عن التوصل إلـى موقـف ال                 إن الدبلوما 
يفتقد الحد األدنى العربي المطلوب فإن من األفضل لوزراء الخارجية العـرب األعـضاء فـي اللجنـة                  

هـامش   على "الرباعية الدولية"الوزارية لمتابعة مبادرة السالم العربية أن يلغوا اجتماعهم المخطط له مع      
 في إيطاليا أواخر يونيو الجاري، فأي اجتماع كهذا ال يستطيع االسـتناد إلـى               "مجموعة الثمانية "اجتماع  

، ويطالبهـا   "دولة يهودية " بإهمال أي حديث عن االعتراف بإسرائيل كـ         "الرباعية"إجماع عربي يطالب    
 الذي يريـده أوبامـا      "الفوري" بإهمال شروط نتانياهو لقيام دولة فلسطينية، كشرطين مسبقين لالستئناف        

لمحادثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، سيكون اجتماعا ال جدوى منه، وسيكون من األفضل بكثير فـي               
هذه الحالة لو أوكل وزراء الخارجية العرب مهمة النطق باسم الدبلوماسية العربية لنظرائهم األوروبيين،              
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وزارة الخارجية األميركية طالما يصرون على أن خيارهم الوحيد         أو لو حولوا وزاراتهم إلى أقسام تابعة ل       
  . هو الخيار األميركي

لقد وضع خطاب نتانياهو الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي غامر بالدخول في اختالف علنـي معـه                 
 علـى   ، أمام امتحان لمصداقيته الدولية، لكي يثبت أنـه قـادر          "الدولة الفلسطينية " و   "المستوطنات"حول  

 بوعوده كما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مواجهة رفض نتانياهو لتجميد التوسع               "الوفاء"
االستيطاني وإعالنه شروطا تعجيزية مسبقة يريد من المفاوض الفلسطيني تلبيتها قبل موافقته على دولـة               

طينية صائب عريقات قد أعلن دون      وإذا كان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلس        . فلسطينية
، في مطالبة غيـر مباشـرة لكنهـا         "في الملعب األميركي  " موجودة اآلن    "عملية السالم "مواربة بان كرة    

واضحة كالشمس لكي يفي أوباما بوعوده، فإن هذا التصريح في حد ذاته ينطوي علـى تـسليم بالقـدر                   
  .كل بيضه في سلتهاألميركي كخيار وحيد ما زال المفاوض الفلسطيني يضع 

وهذا الرهان الفلسطيني على الخيار األميركي يمثل نهجا عربيـا درج عليـه حلفـاء أميركـا العـرب                   
وأصدقاؤها منذ احتكروا صنع القرار العربي بعد انهيار االتحاد السوفياتي السابق ثم احـتالل العـراق،                

 األميركية أواخر عقد السبعينيات     -يلية   اإلسرائ -وهو نهج بدأ منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد المصرية          
من القرن العشرين الماضي، نهج ما زال متمسكا بمنح السياسة الخارجية األميركية فائدة الشك في كونها                
منحازة إلى غير رجعة لدولة االحتالل اإلسرائيلي وفي احتمال أن تتوازن يوما ما بين طرفي الـصراع                 

 خير نموذج لهذا النهج دبلوماسية الرئيس المصري حسني مبارك،          وربما يكون . العربي ــ اإلسرائيلي  
، فتصريحاته االثنين الماضي التي     "األهرام ويكلي "الذي يفكر بزيارة واشنطن أواخر الشهر المقبل حسب         

أعرب فيها عن أمله في أن يتمكن أوباما من إزالة العقبات التي تعترض استئناف المحادثات الفلـسطينية                 
يلية، ثم تصريحاته، في مقال نادر له نشرته الوول ستريت جورنال يوم الجمعة الماضـي،               ــ اإلسرائ 

بأن إعادة تأكيد الزعامة األميركية في الشرق األوسط يوفر فرصة نادرة إلقرار السالم بين الفلـسطينيين                
أن العـالم العربـي     الرئيس أوباما يريد أن يأخذ زمام المبادرة لتحقيق السالم و         "وبين اإلسرائيليين، وبأن    

، هي تصريحات تشير، في الظاهر على األقل، إلى عدم توقع أي تغيير في هـذا الـنهج                  "سيتجاوب معه 
العربي في المدى المنظور وإلى استمرار الرهان العربي والفلسطيني الـراهن علـى حـدوث معجـزة                 

  .أميركية طال انتظارها أكثر من الالزم
 بخطاب نتانياهو، بالرغم من اإلجماع الفلسطيني الـصريح علـى           لكن ترحيب البيت األبيض األميركي    

ال يـستطيع   "رفضه، والرفض العربي الدبلوماسي األقل صراحة له، وقول الرئيس المصري مبارك إنه             
 عليه، وإدانة رئيس الوزراء اللبناني له باعتباره ينسف كل الجهـود            "أي فلسطيني وال أي عربي الموافقة     

بي ــ اإلسرائيلي سلميا، إنما يثبت مجددا أن الدبلوماسية العربية ما زالت تمارس             لتسوية الصراع العر  
نتيجة لعجزها خداعا للنفس ال ينطلي على شعوبها، بينما تثبت مجددا دعوة الرئاسة الفلسطينية للمجتمـع                

م التمنـي   الدولي إلى عزل نتانياهو وحكومته أن دبلوماسية المفاوض الفلسطيني ما زالت غارقة في أوها             
  .بالرغم من ادعائها الواقعية السياسية التي تتهم معارضيها بافتقادها

إن التوقعات العربية والفلسطينية الكبيرة المتفائلة التي أثارها أوباما في خطابه بالقاهرة في الرابـع مـن                 
ا وإسـالميا   الشهر إذا لم يستطع ردفها بسياسات تقرن كلماته باألفعال سوف تخلق إن أحبطت عداء عربي              

ألميركا أكبر بكثير من العداء الذي استهدف أوباما بخطابه في القاهرة احتواءه والتخفيف منه، غيـر أن                 
وفاء أوباما بوعوده يتطلب جرأة على مواجهة مع دولة االحتالل اإلسـرائيلي تتجـاوز كثيـرا مجـرد                  

ألميركي يفتقدها أو هو غير مستعد      االختالف العلني معها، وهذه جرأة تشير كل الدالئل إلى أن الرئيس ا           
لها، بقدر ما تتطلب جرأة عربية لتغيير جذري في النهج الدبلوماسي العربي الراهن يضغط على أميركا                
للوفاء بوعود رئيسها وال يكتفي بمجرد عقد اآلمال على حسن نواياه، وهذه بدورها جـرأة تـشير كـل                   

  . الدالئل إلى أن الدبلوماسية العربية تفتقدها



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1473:         العدد       24/6/2009ربعاء األ :التاريخ

فمعارضة أوباما لالستيطان اليهودي غير الشرعي في األراضي العربية المحتلة، وبخاصة الفلسطينية، ال             
فهو ليس الرئيس األميركي األول الذي يعارضها، وكما كتب ديفيد إغناطيوس في الديلي ستار              . جديد فيها 

 ومجموعها اآلن تسع    - 1967ب  منذ حر ) أميركية(كل إدارة   "اللبنانية في الرابع من الشهر الحالي، فإن        
ونتانياهو، مثل القادة اإلسرائيليين الذين سبقوه، رفـض هـذا          .  طالبت جوهريا بالمطلب نفسه    -إدارات  

ماذا يفعل اآلن؟ وكيف يظهـر بـأن        : القاهرة) خطاب(المطلب، مما يثير المشكلة التي تؤرق أوباما بعد         
   "إدارته تعني ما تقول حقا؟

 الشتداد ساعد المقاومة الوطنية الفلسطينية لالحتالل       1967مة الخرطوم العربية عام      ق "الءات"لقد مهدت   
 التـي أجبـرت     1973 ثم لحرب أكتـوبر عـام        1970ولحرب االستنزاف المصرية الدفاعية حتى عام       

الواليات المتحدة على التحرك إلجبار إسرائيل على الجنوح إلى السالم الذي قاد إلى قمة كامـب ديفيـد                  
 عربية جديدة قد    "الءات"لى فمعاهدات واتفاقيات السالم المصرية واألردنية والفلسطينية، وربما تكون          األو

أصبحت ضرورية اآلن ألداء مهمة تاريخية مماثلة تخرج عملية السالم من الطريـق المـسدود الـذي                 
و فـي إمكانيـة     وصلت إليه قبل وصول نتانياهو إلى سدة الحكم، وتبعث األمل الذي قتله خطاب نتانياه             

استئنافها بعد وصوله على الحكم، وتمهد ظروفا موضوعية جديدة تساعد أوباما على أن يقـرن أقوالـه                 
  . باألفعال

لقد انفردت مصر بين الدول العربية بخرق الصمت الذي تلتزم به الدبلوماسية العربية حيـال المطالبـة                 
 عندما قال الرئيس مبارك إن      "دولة يهودية "يل ك اإلسرائيلية باعتراف المفاوض الفلسطيني المسبق بإسرائ     

، بينما استنكف القادة العرب اآلخرون وحكوماتهم ووزراء خارجيتها         "تجهض فرص السالم  "هذه المطالبة   
عن إبداء رأي رسمي مماثل على مستوى رفيع مماثل، تاركين للمفاوض الفلسطيني وحده تقريبا مهمـة                

ـ    الرد، وكأنما أي اعتراف، فلسطينيا      فـي الوسـط     "الدولة اليهودية " يهودي اسمه    "غيتو" كان أم دوليا، ب
العربي واإلسالمي أمر ال يعني دولهم، وكأنه شأن فلسطيني خالص، بالرغم من خطورته كسابقة تمهـد                
إلعادة رسم خريطة المنطقة على أساس الدولة الدينية، ال القومية أو الوطنية، وكضوء أخضر لتحويـل                

 اإلسرائيلي ضد عرب فلسطين إلى سياسة إسرائيلية رسمية معلنـة تحظـى بـاعتراف               التطهير العرقي 
  .دولي، وبالرغم من أن هذه المطالبة اإلسرائيلية موجهة للعرب بقدر ما هي موجهة ألشقائهم الفلسطينيين

ة بـصفة   إن الدول العربية الرئيسية المجاورة المضيفة لالجئين الفلسطينيين كاألردن وسوريا ولبنان معني           
خاصة بمثل هذه المطالبة اإلسرائيلية، ألن التطهير العرقي اإلسرائيلي المتواصل منـذ أضـفت األمـم                

 إذا ما اكتسب اعترافا دوليا ولو       1947المتحدة شرعيتها على دولة المشروع الصهيوني في فلسطين عام          
سية العتراف كهذا سوف تجد     جزئيا به كسياسة رسمية لدولة االحتالل اإلسرائيلي فإن المضاعفات السيا         

أول ترجمة عملية لها على األرض في دول الجوار هذه نفسها، أوال بفرض توطين الالجئين الفلسطينيين                
 لالجئـين   "وطن بـديل  "الذين تستضيفهم فيها، لتصبح سوريا ولبنان وليس األردن فقط دوال مرشحة كـ             

وار الستيعابها أي فائض ديمغرافي تعجز إمكانـات        الفلسطينيين، وثانيا باالحتمال الواقعي جدا بحكم الج      
الدولة الفلسطينية الموعودة عن استيعابه بعد حشر كل الالجئين الفلسطينيين فيها، وثالثا بتحويلها إلى دول               

 بغض الطرف عن الترحيـل الجمـاعي لعـرب          "الدولة اليهودية "تقع في دائرة شبهة التواطؤ مع فكرة        
ه الدولة اآلن، وهو الترحيل الذي تحول إلى سياسة إسرائيلية رسـمية معلنـة           في هذ  "المواطنين"فلسطين  

تنتظر فقط الوقت المناسب لتنفيذها بشغل داعيتها ومنظرها األول أفيغـدور ليبرمـان لمنـصب وزيـر                 
  .الخارجية

  23/6/2009الوطن، قطر، 
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