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  32  :كاريكاتير
***  

  
  أشهر وخالفات حول االنضمام لحماسخمسة الجهاد تعاني أزمة مالية خانقة منذ ":األوسطالشرق " .1

الشرق "كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مقربة من حركة الجهاد اإلسالمي لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
وأكدت المصادر أن الحركة في قطاع غزة والضفة . ، أن الحركة تعيش أزمة مالية خانقة"األوسط

 . أشهر، وهو ما أدى إلى إغالق بعض مكاتب الحركة التنظيمية5ربية لم تتلق مخصصاتها منذ الغ
وبحسب المصادر، فقد طالت األزمة قيادات الحركة ومكاتبها التنظيمية والجماهيرية واإلعالمية وجناحها 

الحركة حول وتقول المصادر، إن هذه األزمة بدأت بعد أن دبت خالفات في . "سرايا القدس"المسلح، 
 ."االنضمام لحماس"مسألة 

جرى طرح عدة أفكار، من بينها توحيد مؤسسات الحركتين، أو تشكيل هيئة "وأوضحت المصادر، أنه 
قيادية موحدة مع حماس، مختصة في الشأن السياسي، لتوحيد مواقف الحركتين، يتبعها انضمام عناصر 

ة، التي تقودها حماس في قطاع جهزة األمنية الفلسطينيالجهاد إلى الوزارات المدنية، ومسلحيها، إلى األ
 ."غزة

وقالت المصادر إن قيادات بارزة في الجهاد تدفع لتبني فكرة تشكيل هيئة موحدة، واالنضمام لألجهزة 
األمنية، ومن بينهم، كما قالت المصادر، أمين عام حركة الجهاد، عبد اهللا شلح، ونائبه، زياد النخالة، 

غزة محمد الهندي، بينما يرفض قياديون آخرون، بينهم أبرز قيادات غزة، عبد اهللا الشامي، والقيادي في 
باعتبار هذه الخطوات من شأنها "ويقف ضد الدمج أيضا قواعد الحركة، كما ذكرت مصادر . ونافذ عزام

 ."أن تنهي استقاللية الجهاد، كحركة، وتحولها على المدى البعيد إلى مجرد تابع لحماس
. ت الخالفات جلية في غزة أكثر من غيرها، كما أوضحت المصادر، كون ثقل الجهاد يتركز هناكوبد

فقبل أسابيع وأمام حشد كبير في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة، بمناسبة ذكرى احتالل القدس، هاجم 
يشير إلى ما الهندي حركة فتح وأجهزتها األمنية، وتطرق إلى االعتقال السياسي في الضفة من دون أن 

غاضبا احتجاجا على ) الشامي(غادر "وقالت المصادر،  .يحدث في القطاع، فغادر الشامي القاعة غاضبا
االنحياز لحماس، وعدم تطرقه من قريب أو بعيد إلى االعتقاالت في غزة، طالما الحديث عن االعتقاالت 

 ."نفسهم على يد حماسالسياسية، كما لم يتطرق إلى اعتقاالت سابقة بحق عناصر الجهاد أ
ولم تربط المصادر، بشكل واضح، بين وقف الدعم المالي عن الحركة في الداخل، والخالفات الحالية، 
لكنها قالت إن ذلك قد يكون أحد أساليب الضغط لحمل شباب الحركة على القبول باالنضمام إلى سلطة 

  . لم تتأثر بها القيادة في الخارجووفق المصادر فإن األزمة المالية تقتصر على الداخل و .حماس
، القيادي البارز في الجهاد في غزة، نافذ عزام، الذي اعتذر بأدب عن عدم "الشرق األوسط"وسألت 

نحن ال نحب أن نتحدث عن أمور داخلية في وسائل اإلعالم، ونحن "الحديث حول األزمة المالية وقال 
أما حول . ")المقاومة(رنامج الذي اخترناه ألنفسنا، كحركة مجاهدة نحاول أن تكون األولوية دوما للب

إذا كان المقصود االندماج مع حماس، فال صحة لهذا على اإلطالق، "االنضمام لحماس فقال عزام، 
وربما تم تناقل الحديث خطأ، ونحن نسعى إلى وجود عالقة قوية مع اإلخوة في حماس وكل القوى 

 ."لى الساحة ألن هذا سيكون له تأثير إيجابي على المقاومةاإلسالمية والوطنية األخرى العاملة ع
ما حدث، أنه جرى فعال نقاش في حوار القاهرة حول مسألة التفرغ في األجهزة "لكن عزام أوضح 

في إطار اللجنة األمنية، قلنا إنه إذا تم إعادة بناء األجهزة األمنية وفق معايير وطنية "وأضاف، . "األمنية
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. "مع تحريم التنسيق األمني مع االحتالل، سنفكر إذن أن يدخل أبناؤنا إلى هذه األجهزةومهنية خالصة، 
 ."هذا حق لكل فلسطيني بغض النظر عمن يكون"أما فيما يخص المؤسسات المدنية للسلطة، فقال عزام، 

  25/6/2009الشرق األوسط، 
  

  "العبثية"قف المفاوضات وب طالبوي" الضيقة" يطالب الفصائل بالتخلي عن فئوياتها القدومي .2
طالب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي : نادية سعد الدين – عمان

، لمواجهة ما وصفه "القوى والفصائل الوطنية بالخروج من فئوياتها الضيقة واالحتكام للهم الوطني"
ودعا القدومي، الذي يشغل  .بنيامين نتنياهو أخيراًالذي ألقاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي " بخطاب الحرب"

موقف عربي موحد يتمسك بالمبادرة العربية للسالم من دون "أيضاً منصب أمين سر حركة فتح، إلى 
الجانب الفلسطيني بانتظار تحويل أقوال الرئيس األميركي "، مشيراً إلى أن "تعديل أو مساومة على بنودها

  ". في خطابه األخير في القاهرة إلى أفعالباراك أوباما التي أوردها
، ولكنه رهنها "العبثية مع الجانب اإلسرائيلي"استئناف المفاوضات " الغد"ورفض القدومي في حديث إلى 

بشرط التوقف الكامل لالستيطان واإلقرار بحق عودة الالجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة "في الوقت نفسه 
 وعاصمتها القدس، على أن تتم بوجود 1967 يونيو /دود الرابع من حزيرانالفلسطينية المستقلة على ح

كافة الخيارات مفتوحة أمام "بيد أن القيادي في فتح أكد أن  ".وسيط دولي وخارج األراضي المحتلة
استمرار المقاومة المسلحة أو اإلعالن من جانب "، دون استبعاد "الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل

  ".1988 عن دولة فلسطينية على األرض بعدما أعلن عنها في المنفى عام واحد
ووصف القدومي خطاب نتنياهو الذي ألقاه أخيراً من على منبر جامعة بار إيالن، معقل المتدينين اليهود 

وحذر  ".تكريس واستمرار االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية"الرامي إلى " بالعنصري"، "الحريديم"
هدف "بما تحمل في طياتها من " كدولة يهودية" خطورة المطالبة اإلسرائيلية باالعتراف بإسرائيل من

 من بالدهم، وشطب حق عودة الالجئين 1948طرد الشعب الفلسطيني مواطني األرض المحتلة العام 
  ".1948الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي العام 

  25/6/2009الغد، األردن، 
  

   هناك لمصلحة الوحدة سيكون مبرراًأو تنازل هنا أي:  مشعلمخاطباًالدويك  .3
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، أنه سيعمل على عقد جلسة للمجلس .  قال د:تقرير معا - الخليل

 وإعادةلة االنقسام الفلسطيني التشريعي في القريب العاجل، للتحرك من خالل السلطة التشريعية إلنهاء حا
وأكد على وجوب إنهاء ما اسماها حالة التلوث والشرذمة التي أصابت أبناء  .اللحمة بين شطري الوطن

يجب أن نكون أبناء وطن واحد "وأضاف  .الشعب الفلسطيني، وطي صفحة الماضي والتطلع للمستقبل
" معا"وقال الدويك في حديث خاص لـ. "تخر بهوقيادة وعمل موحد، تحت العلم الفلسطيني الذي نعتز ونف

منذ أن قمت أنا وأعضاء المجلس التشريعي بأداء :  الصعبة الذي يقدمه ناصر اللحاماألسئلةضمن برنامج 
اليمين أمام الرئيس كان همنا األول واألخير هو خدمة أبناء الشعب الفلسطيني بعيداً عن الحزبية 

س، وأكبر وأعظم وأشرف الناس، أحمل رسالة الوحدة ويجب أن جئتكم من عند خير النا والفئوية،
يدي ممدودة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، للمساعدة في مد "ضاف أو. "نتعاون جميعاً إلعادة الوحدة

  .اإلسرائيليجسور الثقة، وتبيض قلوبنا، حتى نفوت الفرصة على االحتالل 
لقد قلت جميالً ونريد أن نرى " با على خطابه، قال فيهاووجه الدويك رسالة للرئيس األمريكي أوباما تعقي

  ."على األرض صنيعاً جميالً وموازياً ألقوالك
يهام العالم بوجود تقدم، وهي إنتنياهو تالعب بالكلمات، يريد "وفي تعليقه على خطاب نتنياهو، قال 

  ."ر على شعوب أخرىمراوغة إسرائيلية معهودة، ولن تستطيع المرور على الشعب الفلسطيني وقد تم
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عليك بمحاولة دعم "  خطابهإلقاءوطالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عشية 
 تنازل مبرر هنا أو هناك هو في وأيالمشروع الوطني الفلسطيني، ورجائي بأن تدفع باتجاه الوحدة 

ي في الداخل والخارج الدفع كما وطالب قيادات العمل الوطني الفلسطين. "سبيل مصلحة الشعب الفلسطيني
  . اللحمة بين شطري الوطنإلعادة وتذليل كافة الصعوبات االتجاهبهذا 

غزة تمثل األلم واألمل، عشرات آالف الناس بال مأوى، بقي األهل "وفي رسالته لقطاع غزة قال الدويك 
لذي هزمت فيه في غزة صامدين أمام آلة الحرب اإلسرائيلية واستطاع الشعب أن يصمد في الوقت ا

جيوش في ستة أيام، وما زالت غزة لم تهزم، من حق القطاع علينا أن يتعافى ويتشافى وعلى رأسه مقر 
  ."المجلس التشريعي الذي دمره االحتالل اإلسرائيلي

وشدد الدويك على أهمية وحدة القرار الفلسطيني، موضحاً بأن الشعب الفلسطيني ما زال يدفع الثمن، وآن 
أحب أن أرى شعبي ينعم ويعيش بحرية " ول على دولته وبسط سيادته عليها وعاصمتها القدسعليه الحص

  ."كباقي الشعوب األخرى، وعلى الدول العربية مساعدته في ذلك
  25/6/2009وكالة معاً، 

  
  الدويك يؤكد أنه سيبذل جهده لتبييض السجون من المعتقلين السياسيين .4

دعوته إلى وقف الفلسطيني  رئيس المجلس التشريعيز الدويك عزي. جدد د :محمد المنيراوي - غزة
كافة أشكال االعتقاالت السياسية في الضفة وغزة، وتبييض السجون الفلسطينية من كل المعتقلين 

وخاطب الدويك في كلمة قصيرة عبر  .الفلسطينيين، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق ذلك
خرجت من السجون " :ين أموا خيمة أقامها المجلس التشريعي في غزة قائالًالهاتف وفود المهنئين الذ

وأشاد بجهود الشعب الفلسطيني  ".اإلسرائيلية حامالً رسالة األسرى التي تنادي بتحقيق الوحدة والحوار
وناشد الدويك بأن  .والتفافه حول قيادته للمضي قدما نحو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن أرض فلسطين

بدأ فور دخوله المجلس التشريعي في رام اهللا باإلعالن عن جلسة للبرلمان في الضفة وغزة ليلتئم الجرح ي
  ".ويبدأ المجلس من غزة ورام اهللا باإلعالن عن وحدة شعبنا الفلسطيني"الفلسطيني، 

  25/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

 لتشريعي لك برئاستهتمسدويك ويؤكد الالهنية يندد بإغالق السلطة أبواب التشريعي أمام  .5
أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التمسك برئاسة عزيز دويك للمجلس التشريعي             : غزة

وندد هنية خالل زيارته لخيمـة      . الفلسطيني، مشدًِّدا على رفض أية محاولة للمساس بها أو التشكيك فيها          
 التشريعي مساء األربعاء بإقدام سلطة في رام اهللا على          تلقي التهاني باإلفراج عن دويك في ساحة المجلس       

إني أقرأ  "وقال هنية    .إغالق أبواب المجلس أمام رئيسه في اليوم األول لإلفراج عنه من سجون االحتالل            
 .الذي جرى في رام اهللا قراءةً أبعد من إغالق أبواب المجلس، وكأنها رسالةٌ فيها عدم اعتراف برئاسة د                 

". مجلس، والدخول في مناورات صغيرة مرفوضة على حساب الشرعية ورئاسة التشريعي          عزيز دويك لل  
 للتشريعي، ورفض أية محاولة للتشكيك في ذلك، واعتبر هذه الممارسات سوء            وأكد التمسك بدويك رئيساً   

 . نية ومحاولةً للنيل من الشرعية الفلسطينية
  25/6/2009وكالة قدس نت لألنباء، 

  
  دويك انتصار لإلرادة الحرةالعن اإلفراج  :هنية .6

 رئيس ، عزيز دويك. سراح دإطالقن إ هنية رئيس الحكومة المقالة إسماعيلقال  : اشرف الهور-غزة 
 خروج دويك من أنوشدد هنية على  . الفلسطينيةلإلرادة يمثل انتصارا  الفلسطيني،المجلس التشريعي

على حدود الثوابت الوطنية الذين لم يقدموا تنازالت الواقفين " لـأيضاالسجن اإلسرائيلي يعد انتصارا 
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 سراح دويك، مثمنا إلطالقوعبر هنية عن ارتياحه  ."مام الهجمة اإلسرائيلية التي تعرض لها النوابأ
ن أكد هنية خالل أو ." مشروع التحررإلى االنقسام وصوال وإنهاءالمصالحة "خطواته وحرصه على 

 عزيز . في رسالتهم التي نقلها دإليها االنقسام التي دعوا وإنهاء تحقيق الوحدة" إلىحكومته تسعى 
 توافق للبدء بمرحلة جدية على إلى االستمرار بالحوار للتوصل إلىتسعى "ن حكومته إوقال  ."دويك
  ." التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينيةأساس

  25/6/2009 ،القدس العربي
  

  رقيات تهاني لرئيس المجلس المحرربحر يدعو الدويك لعقد جلسة للتشريعي وب .7
أقام المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره المدمر بغزة خيمة الستقبال المهنئين بمناسبة إطالق : غزة

أحمد بحر النائب . وكان على رأس المستقبلين د. عزيز الدويك من سجون االحتالل. سراح رئيسه د
واب، فيما تلقى دويك العديد من برقيات التهنئة من األول لرئيس المجلس التشريعي وعدد كبير من الن
  .رؤساء برلمانات عربية لتهنئته بمناسبة اإلفراج عنه

وأشار بحر خالل كلمته أمام حشود كبيرة من المهنئين في خيمة االستقبال إلى أن خروج الدويك انتصار 
، وشدد على الكلمات "نا وجرحاناعهد أن نظل األوفياء ألسرانا ودماء شهدائ" للشرعية الفلسطينية، وقال

األولى التي نطق بها دويك لحظة خروجه من السجن المتمثلة بدعم الوحدة الوطنية والتأكيد على 
  ".ضرورة الحوار من أجل إنهاء االنقسام بأقرب وقت ممكن

ودعا بحر دويك أن يبدأ فور دخوله المجلس التشريعي في رام اهللا باإلعالن عن جلسة للبرلمان 
لفلسطيني في الضفة وغزة ليلتئم الجرح الفلسطيني ويبدأ المجلس من غزة وارم اهللا باإلعالن عن وحدة ا

  .الشعب الفلسطيني اإلعالن عن هذا االنقسام من قلب المجلس التشريعي
وفي سياق آخر ندد بحر بالهجمة الشرسة التي يقودها االحتالل ضد المسجد األقصى والتي كان آخرها 

 األمن اإلسرائيلي لباحات المسجد األقصى مدججا بعدد كبير من الشرطة والجيش دخول وزير
  .اإلسرائيلي، مطالبا الدول اإلسالمية بتحمل مسئولياتها تجاه المسجد األقصى المبارك

  24/6/2009قدس برس، 
  

  الدويك الرئيس الحقيقي بعد انتهاء والية عباس: نائب من كتلة حماس .8
 سالم . البرلمانية التابعة لحركة حماس دواإلصالحتبر النائب عن كتلة التغيير اع:  فتحي صبَّاح-غزة 

 عزيز دويك بعد انتهاء المدة القانونية للرئيس .الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني هو د"ن أسالمة 
  ."الفلسطيني محمود عباس المنتهية واليته

  25/6/2009الحياة، 
  

  نهاء االحتاللإلرفع الحصار استحقاقات ال بد منها الستيطان واالجتياحات واوقف : فياض .9
 سالم فياض إن أي اتصال سياسي مع الجانب اإلسرائيلي .قال رئيس الوزراء د :الدين كتب حسام عز

 على االلتزام باستحقاقات أساسا السياسي الذي يحكم عملية التفاوض والقائم اإلطاريتطلب الوضوح في 
 عقب استقباله رئيس الوزراء المجري جوردون باجناي في رام اهللا، ضاف فياضأو .الشرعية الدولية

 بما يحقق الوقف األرض تغييرات جوهرية على إلحداث دولية أجواء توفير إلى، انه يسعى أمس
وقال فياض في  .اإلسرائيلي التام لالستيطان ووقف االجتياحات ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

تحدثنا عن العالقات الثنائية التي يمكن تقويتها في مختلف : ره الضيفمؤتمر صحافي مشترك مع نظي
  . االحتالل ومتطلبات بناء الدولة الفلسطينية المستقلةإلنهاء ركزنا على احتياجاتنا وأيضاالمجاالت، 
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 باستحقاقات "إسرائيل"وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الموقف الفلسطيني القاضي بضرورة التزام 
  .لطريق، ومنها الوقف التام لالستيطان ووقف االجتياحات ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيخارطة ا

  .أكدناه االحتالل، وهذا ما إنهاء واستحقاقات ال بد منها في سبيل أساسيةكل هذه هي عناصر : وقال
ن حول الجهود التي م" األيام"من جهته، قال رئيس الوزراء المجري في معرض رده على سؤال لـ

 مواصلة االستيطان إزاء األوروبي تبذلها المجر في سياق دورها كعضو في االتحاد أنالممكن 
انه لن  "أمس من أول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ابلغه خالل اجتماعهما إناإلسرائيلي، 

  ". للمستوطنات القائمة مستوطنات جديدة، ولكنه يعتبر انه من المقبول السماح بالنمو الطبيعيإقامةيؤيد 
 تتجنب أن" قبولها وإلى "إسرائيل" رئيس الوزراء المجري دعم بالده لفكرة حل الدولتين، داعيا وأكد

  ". القيام بردات فعل متبادلةاألطراف
 25/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  السالح الشرعي الوحيد هو سالح السلطة الوطنية:  في حكومة فياضوزير الداخلية .10

 علي وزير الداخلية واألمن الوطني على أهمية العمل المشترك أبوسعيد . كد دأ : سمبلأبو عماد - أريحا
 لضمان التقدم والتطور والحفاظ على المنجزات الوطنية األمنيةبين مختلف األجهزة والمؤسسات المدنية 

تلف مراحل النضال على  لوال التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني في مخإليهاالتي ما وصلنا 
 وطموحات الشعب الفلسطيني ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس آمالطريق تحقيق 

 والشرطية بحضور كامل حميد األمنية األجهزة بقادة أمسجاء ذلك خالل اجتماعه ظهر . الشريف
  .أريحا في مقر المحافظة وسط مدينة واألغوار أريحامحافظ 

 والشرطية بالعمل بروح الفريق الواحد والحرص على األمنية األجهزة علي قادة ومسؤولي وطالب أبو
 علي أبو وتطبيق العدالة، وأكد وإنفاذ القانون مشددا على ضرورة مواكبة فرض وسيادة القانون إنفاذ

في السلطة  االنقسام قائال لكننا وإنهاء الوحدة وإعادةحرص القيادة الفلسطينية على تحقيق المصالحة 
  .الفلسطينية لن نسمح بتعدد السالح وان السالح الشرعي الوحيد هو سالح األجهزة األمنية الفلسطينية

  25/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  مؤسسات عربية وإسالمية وعدت بإعمار القطاع الصحي في غزة:  نعيمالوزير .11
يم تلقيه وعوداً ضخمة من دول  باسم نع.أعلن وزير الصحة الفلسطينية د : محمد أبو شمالة- غزة

ومؤسسات عربية وإسالمية إلعادة إعمار القطاع الصحي المدمر بفعل الحرب اإلسرائيلية المدمرة على 
إن هناك تفاعالً غير مسبوق من : "وقال نعيم في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمدينة غزة .قطاع غزة

المشاريع التي تم رفعها ووعدوا بتمويلها خاصة نقابة قبل كافة المؤسسات الدولية التي التقاها مع كافة 
  ". األطباء المصريين واتحاد األطباء العرب ومؤسسة العون الطبي اإلسالمي

 زار مصر وسوريا وتركيا وعقد اجتماعات مع نظرائه في الدول التي زارها ةوكان وزير الصح
أن المشاريع المتعلقة بالقطاع : "ف نعيموأضا. ومسؤولي الجمعية والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني

الصحي متمثلة بإعادة تمويل المستشفيات والمؤسسات التي دمرها االحتالل وتطوير الكادر البشري 
  ".والتعليم الصحي حظيت باهتمام خاص في الجانب المصري

لصحي بكافة وبين نعيم أنه رصد ما يقارب مليون ونص المليون دوالر من أجل دعم القطاع التعليمي ا
شرائحه، الفتاً إلى أن هناك مشاريع يمكن من خاللها تجاوز الحصار مثل التعليم والبعثات ودعم 

  .المدارس والقطاع الصحي ودعم العاطلين عن العمل
  25/6/2009صحيفة فلسطين، 
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  حماس تكشف عن رسالة تهديد نقلها كارتر لقيادة الحركة في قطاع غزة .12
 أن  ، القيادي في حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانيـة صـالح البردويـل            قال :رزق الغرابلي  -غزة  

ساعدونا حتى  : "الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، وخالل زيارته لقطاع غزة مؤخرا، قال لحماس           
بمـاذا  : "، متسائال البردويل  "نساعد أوباما، حتى يستطيع أن يتغلب على اللوبي الصهيوني ويحقق سياسته          

 نساعده حتى يساعد ميتشيل، وحتى ميتشيل يساعد أوباما، وحتى يستطيع الجميع أن يتقدموا فـي   يريد أن 
  ".سياسة التغيير وأن يرفعوا شروط الرباعية عن الشعب الفلسطيني؟

كارتر قدم رسالة أسوأ من شروط الرباعية، طلب منا أن نوقع عليها لنرسلها إلـى ميتـشيل                 : "وأضاف
إن ميتشل ينتظره على أحر مـن الجمـر، وإذا لـم            : هم يلعبون لعبة واحدة، وقال    ليرسلها إلى أوباما، كل   

يحصل على هذه الرسالة فأنا أعتقد، يقول كارتر، أن مصيركم سيكون صعباً جدا جدا، وحتى لو حـدثت                  
انتخابات لن يسمح لكم حتى بدخول هذه االنتخابات، أنا حزين لذلك أنا ال أريد ذلك، ولكن القرار لـيس                   

ي، اللعبة واضحة، أوباما يبدأها، نتنياهو يستثمرها، كارتر يلعب في تـشبيك العالقـات واالسـتفادة                بيد
  ".المباشرة من ردود األفعال عملياً

حسب " في ضوء هذا الواقع كان ال بد أن يخرج خالد مشعل ويلقي خطابا، هذا الخطاب سيتناول أمرين                "
م كله بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وسيكون تعقيبـاً واضـحاً          يتعلق بتذكير العال  : األمر األول "البردويل،  

على خطاب نتنياهو، فنتنياهو حاول أن يطمس على أعين الناس من خالل طرحه لذلك بهذه العنجهيـة،                 
وال بد في هذه المرحلة التاريخية أن يقف قائد فلسطيني ويقول ال، تذكروا أن هذه قـضيتنا، ونحـن ال                    

  ".ناك بهذا الشكلنبحث عن حلول هنا وه
أن هناك خشية من تصفية القضية الفلسطينية عبر هذا الموال، ألن رد فعل السلطة ليس               : أما األمر الثاني  

مستنكرا لخطاب نتنياهو إال ببعض العبارات العاطفية، وال زال التنسيق والعمالة األمنيـة جاريـة فـي                 
ن خطاب مشعل، وهما ضـروريان اآلن، ال        أعتقد أن هذين الموضوعين سيشكال    : "الضفة الغربية، وقال  

نقول حمى خطابات، بل ال بد في مرحلة تاريخية، إذا أصبح الخطاب السياسي وسيلة دعائيـة وغـزواً                  
فكرياً كما فعل أوباما، الذي اخترق عقول الساسة والمثقفين وطبقات الشعب، اآلن مطلوب وضـع حـد                 

  ".عرب والفلسطينيينلمثل هذه التأثيرات السلبية الضارة على عقل ال
  24/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
   طلب عباس عقد المؤتمر الحركي بالداخلإقرارالمجلس الثوري لفتح يبحث  .13

المجلس الثوري لحركة فتح ، أن  محمد يونس عن مراسلهارام اهللا من 25/6/2009 الحياة، ذكرت
ه بعقد دورة استثنائية التخاذ سحب صالحيات اللجنة المركزية في عقد المؤتمر، وبادر عدد من أعضائ

وبدأت الدورة ليل أول من أمس بمشاركة الرئيس محمود عباس، ولم  .قرار في شأن مكان وزمان عقده
، إال أنها 120 عضواً من أصل 79يكتمل النصاب القانوني لعقدها في الجلسة األولى التي حضرها 

 عضواً تأييدهم عقد 20 وعددهم األولى وأظهر المتحدثون في الجلسة.  عضوا81ًاكتملت أمس بحضور 
 المقبل الذي يصادف ذكرى ميالد مؤسس الحركة غسطسأ /المؤتمر في الوطن في الرابع من آب

وشهدت نقاشات المجلس انتقادات حادة للجنة المركزية لما سماه كثيرون . الرئيس الراحل ياسر عرفات
  . عاما15ً بعد تأخير دام "لسادس للحركةفشلها في القيام بمهمتها في عقد المؤتمر العام ا"

وقال أبو علي شاهين عضو المجلس إن اقتراحات ثورية قدمت في المؤتمر لتفادي تكرار تجربة 
العشرين عاماً الماضية من تحكم اللجنة المركزية في الحركة، منها انتخاب رئيس لها، وتقليص فترة 

أن عقد المؤتمر مرة كل سنتين يؤدي "وأضاف . فقط سنتين إلىانعقاد المؤتمر العام من خمس سنوات 
يذكر أن النظام الداخلي لحركة فتح يخلو من موقع رئيس . " تفعيل الحيوية والحراك الدائم في الحركةإلى

  .الحركة



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1474:         العدد       25/6/2009الخميس  :التاريخ

 مقاطعة عدد من أعضاء إلىويتوقع أن يؤدي قرار المجلس عقد المؤتمر في الوطن في الموعد المذكور 
المجلس الثوري، في مقدمهم رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير أمين سر اللجنة المركزية و

  . اللجنة المركزية فاروق القدومي
وأظهرت الدورة أن الرئيس محمود عباس ومعه فريق واسع في المجلس الثوري يتجهون إلى عقد 

جنة المركزية خارج المؤتمر مهما كانت النتائج التي سيكون من أبرزها مقاطعة عدد من أعضاء الل
  .المؤتمر، ما يعني فقدانهم مواقعهم القيادية في الحركة

ـ    ، أن   عمان و بيت لحم  من   25/6/2009 ،القدس العربي  وأضافت القدس "مصادر فلسطينية داخلية قالت ل
 واستمر عدة ساعات توحي بـأن الـرئيس         األربعاء أمس االجتماع الذي بدأ بعد ظهر       أجواء إن "العربي
 سيتمكنون من تحصيل قرار باسم المجلس الثوري يحسم الجدل حول مكان وزمان انعقاد              صارهوأنعباس  

  .المؤتمر السادس لصالح عقده في الداخل وبالتوقيت الذي اقترحه عباس
 منعتهم حركة حماس،    أن الحركة، وتحديدا الموجودين في قطاع غزة بعد         أبناءولم يحضر عدد كبير من      

 بـصورة   األولتتحه عباس بخطاب داخلي خاص وبالتالي لـم يعقـد االجتمـاع              الذي اف  األولاالجتماع  
 وجهت الدعوة لحضور االجتماع الثـاني       األولوفور فشل تحقيق النصاب القانوني في االجتماع         .نظامية
ومـن   . لواحد وال يحتاج ألغلبية الثلثين     إضافة وهو اجتماع شرعي تماما بأغلبية النصف        األربعاء أمس

 في عقده يهدف لخطف قرار نهائي بعقد المؤتمر الحركـي           اإلسراع أو عقد االجتماع الثاني     أنالواضح  
  . لم تقرره اللجنة المركزية للحركة وشكل محورا دائما للخالفأمرفي الداخل وهو 

  
 مصر تدعو فتح وحماس إلى حوار القاهرة األحد .14

مصادر مصرية فلسطينية ، أن عة محمود جم عن مراسلهاالقاهرة من 25/6/2009 العرب، قطر، ذكرت
متطابقة قالت إن مصر وجهت الدعوة لوفدي حركتي فتح وحماس لعقد اجتماع مشترك األحد القادم مع 
مدير المخابرات المصرية عمر سليمان من أجل العمل على إنهاء المعوقات أمام الجهود المصرية إلنهاء 

صدر في وقال م .مقبل الموعد المقترح إلعالن االتفاقيوليو ال/ تموز 7االنقسام والتوصل إلى اتفاق قبل 
 إن الحركة تلقت دعوة مصرية للحضور للقاهرة من أجل عقد "العرب"حركة فتح في تصريح خاص لـ

 يونيو من أجل العمل على إنهاء المعوقات أمام الجهود 28اجتماع مشترك مع وفد من حماس في 
 .يوليو المقبل الموعد المقترح إلعالن االتفاق/ تموز 7اق قبل المصرية إلنهاء االنقسام والتوصل إلى اتف

/ حزيران 28صالح البردويل القيادي في حماس أن الجانب المصري وجه دعوة للحركة في . كما أكد د
يونيو لمناقشة ما يجري في الضفة الغربية، وعمل اللجان التي أفرزت لمتابعة األوضاع الميدانية في 

وقال البردويل في بيان له أمس األربعاء إن كافة  .موضوع االعتقال السياسيغزة والضفة، خاصة 
القضايا المطروحة على جدول األعمال ستكون مرتبطة بملف االعتقال السياسي، موضحاً أن وفد الحركة 

محمود الزهار من الداخل، . موسى أبو مرزوق من الخارج، ود. هو نفس الوفد السابق برئاسة د
وأضاف  .خليل الحية ونزار عوض اهللا، وكل من محمد نصر وعماد العلمي .ى كل من دباإلضافة إل

، مؤكدا " يوليو7 من هذا الشهر، تمهيداً الجتماعات 28أنهم سيكونون في القاهرة يوم "القيادي في حماس 
  .في الوقت نفسه أن النتائج ستكون مرتبطة بإنهاء ملف االعتقال السياسي

 البردويل دعا حركة فتح لعدم الرضوخ ، أنالقاهرة وغزة من 25/6/2009،  الشرق األوسطوأضافت
للضغوط واإلمالءات اإلسرائيلية واألميركية، محذرا من أن تداعيات الوضع القائم حاليا ستكون خطيرة 

واتهم البردويل المنسق األمني األميركي كيث دايتون بإدارة الحرب ضد . على الحركة قبل غيرها
يشارك في هذه الحرب راضيا، متهما ) أبو مازن(لضفة، مستدركا أن الرئيس محمود عباس حركته في ا

 . ودايتون"إسرائيل"السلطة بتنفيذ ما تخططه 
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 النائـب   حمـاس  القيادي في    هقال، ما    سمير حمتو  عن مراسلها غزة   من  25/6/2009 الدستور،   ونقلت
ـ   ار مشددا على أن كـل الملفـات سـتكون          إن وفد حماس سيشارك في الحو     " الدستور"مشير المصري ل

وأوضح المصري أنه سيتم خالل الجلسة مناقشة عمـل اللجـان           . مرتبطة بإنهاء ملف االعتقال السياسي    
الميدانية المشتركة والنتائج التي توصلت إليها وتحديدا ملف االعتقال السياسي وما يحدث فـي الـضفة                

  .  والمقاومةحماسالغربية ضد عناصر 
ري على حرص حركته على إنجاح الحوار والوصول إلى اتفاق ينهي االنقسام مشيرا إلى أن               وشدد المص 

إلنهاء ملف االعتقاالت ومالحقـة     " فتح"ذلك كله مرتبط بتهيئة أجواء الحوار وتوفر اإلرادة الوطنية لدى           
  .المقاومة في الضفة الغربية

  
  ة األمنية في الضفة على أيدي األجهزحماس من عناصر 40أبو زهري يؤكد اعتقال  .15

 اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبـو زهـري أن اسـتمرار                : حامد جاد  - غزة
االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية وارتفاع وتيرتها يعد دليال على عدم جدية حركة فتح في تحقيـق                 

وأعلن أبو  . ة حماس في الضفة   المصالحة الوطنية وتورطها في ما وصفته بالمخطط الرامي لتصفية حرك         
 من أبناء الحركـة وكوادرهـا،       40زهري، أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية اعتقلت أول من أمس            

وأكـد  . بينهم نائب رئيس بلدية نابلس، وثالثة أسرى محررين وعدد من أئمة المساجد والطلبة الجامعيين             
 مصالحة بين الحركتين، وسـتدفع باألوضـاع علـى          أن هذه االعتقاالت لن توفر أي أجواء إلبرام اتفاق        

 كل التصريحات في وسائل اإلعالم حـول        أنالساحة الفلسطينية إلى مزيد من التعقيد والتأزم مشددا على          
  .إفراجات مزعومة أو مرتقبة هي مجرد ادعاءات للتضليل واالستهالك اإلعالمي

ت بحق أنصارها في الضفة الغربية تـصاعدت         حملة االعتقاال  أن"وفي السياق أكدت حماس في بيان لها        
منذ أن أعلن عن قرار الرئيس عباس القاضي باإلفراج عن معتقلي الحركة في الضفة، ما يعني بحـسب                  
حماس أن تلك الممارسات تعد سياسة مدروسة ومنظمة غير مرتبطة بأداء جهاز امني بعينـه أو قيـادة                  

  ". سبق إصرار وإدراك للعواقبمنطقة بذاتها بقدر ما هي سياسة عامة تنفذ عن
األجهزة األمنية في الضفة لم تقم باتخاذ خطـوة واحـدة           "وشككت حماس بصدقية قرار عباس مؤكدة أن        

لتنفيذ هذا القرار إن وجد بل صعدت وتيرة اختطافها ألبناء حماس وتعذيبهم منذ اإلعالن عـن صـدور                  
إلعالن المفترض خالل األيام الثالثة الماضـية       قرار باإلفراج عنهم؛ حيث بلغ عدد المختطفين منذ ذلك ا         

  . معتقال، وال تزال حمالت االختطاف مستمرة143
  25/6/2009الغد، األردن، 

  
   معتقال42 سراح إطالق بالتهرب من استحقاقات الحوار وتؤكد م حماستهتفتح  .16

 األجهـزة م   قيـا  وأكدرفض فهمي الزعارير المتحدث باسم فتح اتهامات حماس،         :  اشرف الهور  -غزة  
 لجنة شكلت لدراسة ملفات باقي المعتقلـين        أن إلى من حماس، الفتا     42 سراح   بإطالق في الضفة    األمنية

كذلك رفض الزعارير    . العام باألمن اإلخالل عنه   اإلفراجوان هذه اللجنة ستطلق سراح كل من ال يؤثر          
ليـست  " فـتح    إني الضفة، وقال     تحميل حركة فتح مسؤولية االعتقال ف      "القدس العربي "خالل حديثه مع    

، وحمل الزعارير حماس مـسؤولية      " من عناصر حماس   أيا القانون، وال تعتقل     بإنفاذالجهة التي تختص    
 معتقلي فـتح    أسماءرفضت مناقشة   " حماس   أن إلى االنقسام، مشيرا    إلنهاء فشل لجهود مصر الرامية      أي

 بشن حملـة اعتقـاالت خـالل        أيضاماس  ، متهما ح  " منهم أي سراح   إطالقفي غزة، وال تزال ترفض      
 في غزة التـي     األمنية القوات   أن إلى أيضا وأشار .الساعات الماضية بحق عدد من نشطاء فتح في غزة        

 من المجلس الثوري من غزة من الذهاب لرام اهللا لحضور اجتماعات لقيادة             أعضاءتديرها حماس منعت    
  .الحة النجا عضو لجنة المصأبو إبراهيمالحركة، بينهم 
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غير دقيق، وتهرب من    " حركته المسؤولية عن فشل الحوار        حديث حماس عن تحميل    آنورأى الزعارير   
 الزعارير مضي فتح في جهود المصالحة التي ترعاها مـصر، سـواء فـي               وأكد،  "استحقاقات الحوار 

  . في القاهرةأوالمناطق الفلسطينية 
  25/6/2009 ،القدس العربي

  
  اوح مكانها وال جديدصفقة التبادل تر: برهوم .17

أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس فوزي برهوم على أنه            :فاطمة الزهراء العويني   - غزة
ال جديد حول صفقة التبادل مع الحكومة اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن االحتالل اإلسرائيلي ما زال يماطـل                 

يجري في وسائل اإلعالم بالونـات اختبـار يطلقهـا          كل ما   :" وقال .ويتالعب بالقوائم والكرة في ملعبه    
نريد " :وأضاف ".االحتالل حتى يستكشف مواقف حماس من الصفقة و يستفيد منها بمعلومات استخبارية             

صفقة مشرفة تحفظ كرامة أسرانا البواسل وتضحياتهم وتعمل على إطالق سراح قيادات ورموز شـعبنا               
مصممون على شروطنا ومعاييرنا وعلى القائمة التي       (...) عالية  والنساء األسيرات وذوي المحكوميات ال    

ويضغط عليها حتى تتنازل عـن معاييرهـا        " حماس"وأشار إلى أن االحتالل يحاول أن يبتز         ".قدمناها  
  .عادلةولكنها متمسكة بها إليمانها بأن قضية األسرى هذه قضية 

  25/6/2009 ،القدس العربي
  

  وفرصة نجاح الحوار ضعيفة.. تواصلت" جرائم الضفة: "البردويل .18
صالح البردويل، من نسبة     .قلل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في التشريعي د         : نسمة حمتو  - غزة

نجاح الحوار الفلسطيني إزاء ما يجري من جرائم بحق أبناء حماس في الضفة الغربية المحتلة واستمرار                
وأشار البردويل إلى أن ما يعيق عمليـة         .فة الغربية المحتلة    االعتقاالت السياسية في كافة محافظات الض     

  ". عدم قناعة فتح بالشراكة الحقيقية وعدم قدرتها على تقديم تنازالت للشرعية الفلسطينية"الحوار 
 في مجال األمن فإن حركة فتح ال ترى ضرورة إلصالح األجهزة األمنية أو منظمـة التحريـر                : "وقال

تمارس عملية تحريـضية عبـر تلفزيـون فلـسطين          (...) ل قانون االنتخابات  وتتمترس في موقفها حو   
ـ     ".والناطقين اإلعالميين باسمها بحق حماس     إلـى أن الـرئيس     " فلـسطين "وأشار البردويل في حديث ل

محمود عباس المنتهية واليته بحكم القانون ما زال متمسكاً بما أقره رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين                
مشددا على أن هذا التمسك يؤكد أن فـتح غيـر           ، و اإلقرار بخارطة الطريق وعملية التسوية     نتنياهو وه 

وطالب البردويـل الـدول      .جاهزة للوصول لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج اتفاق مكة          
ودعـا   .العربية بالضغط على فتح من أجل وقف الممارسات بحق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة               

وأن توقـف   ،  ركة فتح إلى االحتكام للقانون الفلسطيني الذي بموجبه انتهت صالحية الرئيس عبـاس            ح
  . التنسيق األمني والتعامل مع االحتالل

  25/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  المطلوب إطالق سراح المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية :خضر .19
إن كل ما يحيط بالقضية الفلسطينية مـن        : "ضرقال القيادي في حركة فتح حسام خ       :نسمة حمتو  - غزة

، "ويجب إنهاء ملف االعتقال الـسياسي واألمنـي       (...) مؤشرات سياسية يدفع باتجاه المصالحة الوطنية     
وطالب خضر بتوفير أرضـية للحـوار        .مشيرا إلى أن ممارسة االعتقال السياسي يمس بحقوق اإلنسان        

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى توافق      .اسيين كبادرة حسن نية   وإطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين السي     
  .على برنامج وطني بحد أدنى حكومة تسيير أعمال حتى موعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 

  25/6/2009صحيفة فلسطين، 
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   من كوادرها95الجهاد تتهم السلطة باعتقال أكثر من  .20
وقال المتحدث .  من عناصرها وكوادرها95تقال اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي السلطة باع: غزة

إن عدد المعتقلين السياسيين » فلسطين اليوم«اإلعالمي باسم الجهاد، داود شهاب، في تصريحات لموقع 
ووصف شهاب ما تقوم به أجهزة أمن السلطة بحق .  معتقال95من حركته في سجون السلطة يتجاوز 

األسلوب الذي تتبعه أجهزة أمن السلطة بحق كوادر واستهجن شهاب . عناصر المقاومة وصمة عار
وعناصر حركته التي لعبت دورا مركزيا ورئيسيا لرأب الصدع الفلسطيني، واصفا ما يجري بأنه يصب 

 .في خدمة االحتالل
 25/6/2009الشرق األوسط، 

  
  خالفات حادة بشأن االستيطان تلغي لقاء نتنياهو مع ميتشل في باريس .21

أكدت عدة مصادر سياسية وإعالمية إسرائيلية أمس أن حدة الخالف الناشـئ            : ايسيبرهوم جر -الناصرة
بين اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية بشأن البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أدى إلـى               

س إلغاء االجتماع، الذي كان من المفترض عقده اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس بـين رئـي                
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبين المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل في             
حين استدعت اإلدارة األميركية وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك على وجه السرعة إلى واشـنطن،               

  . ساعة في مطلع األسبوع المقبل24التي سيزورها لمدة 
اإلسرائيلية أمس الخميس، إن المستشار الخاص لنتنيـاهو، المحـامي          " رنوتيديعوت أح "وقالت صحيفة   

يتسحاق مولخو أجرى محادثات سرية في األيام األخيرة مع مسؤولين في البيت األبـيض فـي محاولـة     
لجسر هوة الخالفات بين الجانبين، التي باتت تلقي بظاللها على العالقـات بـين إسـرائيل والواليـات                  

  .لصحيفةالمتحدة، حسب ا
مرة أخرى بان الواليات المتحدة     "أن المسؤولين األميركان أوضحوا لمولخو      " يديعوت أحرنوت "وأضافت  

  ".تعارض استمرار البناء في المستوطنات والكتل االستيطانية
وتابعة الصحيفة أن إدارة أوباما ال تعترف بالتفاهمات التي  تدعي الحكومة اإلسرائيلية أنها توصلت إليها                

 اإلدارة األميركية السابقة، وتصر إدارة أوباما على الوقف التام إلعمال البناء في الضفة، بما في ذلك                 مع
على هذه الخلفية اتفق مولخو والمسؤولين األميركان على أنه ال معنى لعقـد             . الكتل االستيطانية الكبرى  

  . وسطلقاء بين ميتشل ونتنياهو، وانه يجب مواصلة االتصاالت بهدف إيجاد حل
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في البيت األبيض قوله إن اإلدارة األميركية نقلت رسالة حادة إلـى                 

عندما تكمل فروضك المنزلية التي فرضت عليك في موضوع وقـف البنـاء فـي               "نتنياهو مفادها، أنه    
  ".س للقائكحتى ذلك الوقت ال يوجد أي معنى من أن يطير ميتشل إلى باري. المستوطنات، ابلغنا

  25/6/2009الغد، األردن، 
  

  إلغاء االجتماع مع ميتشل تم بالتفاهم:  في باريسنتنياهو .22
سعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التقليل من الخالفات بينه : ميشال أبو نجم: باريسد

بإلغاء اللقاء الذي كان وبين إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما التي طفَت مجددا إلى السطح أمس 
 .مقررا منذ أكثر من أسبوع بينه وبين المبعوث الرئاسي للشرق األوسط جورج ميتشيل

وقال نتنياهو للصحافة في باحة قصر اإلليزيه بعد اجتماعه لنحو الساعة بالرئيس الفرنسي نيكوال 
هم الجانبين وباتصال هاتفي مع ساركوزي، في زيارته الرسمية األولى إلى فرنسا، إن إلغاء اللقاء تم بتفا

 .المبعوث األميركي باعتبار أنهما سيلتقيان مجددا في واشنطن في تاريخ لم يحدده
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وأشار إلى هذه . وكان مصدر حكومي إسرائيلي عزا تأجيل اللقاء إلى خالفات حول موضوع االستيطان
ادر أراضي فلسطينية جديدة النقطة بالذات أمس بقوله إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة ولن تص

في إشارة إلى تمسكه بالنمو الطبيعي " يتعين أن يستمر المواطنون بالعيش بشكل طبيعي مقبول"ولكن 
 .للمستوطنات، وهو ما ترفضه اإلدارة األميركية حتى اآلن

دينا عالقات ال ل: "وقال نتنياهو. ووجه نتنياهو رسالة إلى اإلدارة األميركية باستعادته كالما سابقا ألوباما
نحن أصدقاء جيدون، وبين األصدقاء نقول األمور . يمكن أن تهتز وال يمكن تدمير ما يربطنا بأميركا

، مضيفا أنه ال يريد أن يقوم بأي شيء "بصراحة وقد تكون بيننا خالفات ولكن هناك أيضا تبادل وحوار
  ". يمكن أن يسيء إلى السالم

دعم دائما األمن "وأنه " صديق وفي إلسرائيل"نسي الذي وصفه بأنه وكال نتنياهو المديح للرئيس الفر
وأنه يؤيد قيام دولتين واحدة فلسطينية وأخرى يهودية، وهو ما لم يقله " والسالم في بلدنا والمنطقة
يعترف بحاجات إسرائيل "فضال عن ذلك، رحب بمواقف ساركوزي الذي . الفرنسيون قط بهذه الطريقة

. وكان الملف اإليراني حاضرا بقوة وصدرت عن الجانبين بشأنه لغة واحدة.  نتنياهوكما قال" األمنية
يتعين على إسرائيل القيام بكل ما تستطيعه حتى ال تتمكن إيران من الحصول على "وفيما قال نتنياهو إنه 

 ".السالح النووي
  25/6/2009الشرق األوسط، 

 
   ال يسمح بوقف مشاريع بعد إقرارهاالقانون:  تجدد رفضها وقف األستيطان"إسرائيل" .23

كررت إسرائيل موقفها المعارض وقف البناء في المستوطنات في الضفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
لتبرير مواصلة البناء، " التكاثر الطبيعي"الغربية والقدس المحتلتين في شكل تام، وعاودت طرح ذريعة 

  .  بوقف مشاريع البناء التي أقرت في السابقإضافة إلى االدعاء بأن القانون ال يسمح للحكومة
، األوروبيةواعتبر نتنياهو في حديثه لوسائل اإلعالم االيطالية ولصحافيين إسرائيليين يرافقونه في جولته 

وذكّر بأن إسرائيل ". هدر وقت يعيق التقدم في العملية السياسية"التمحور في الحديث عن المستوطنات 
، "في موازاة مواصلة البناء لسد حاجات التكاثر الطبيعي" لتوسيع االستيطان، أعلنت نيتها وقف البناء

واعتبر ". عادالً يعكس استعداداً للبدء فوراً في مفاوضات سلمية وللتقدم نحو السالم"معتبراً هذا الموقف 
ل بمبدأ مناقشة وتابع أن إسرائيل تقب". معادلة منتصرة للسالم"فكرة الدولة الفلسطينية المجردة من السالح 

مسألة االستيطان ضمن مفاوضات التسوية الدائمة، معرباً عن قناعته بإمكان التوصل إلى تفاهمات حول 
  .هذه المسألة مع اإلدارة األميركية

  25/6/2009الحياة، 
  

   بشكل طارئباراكواشنطن تستدعي  .24
ن في مطلع األسبوع المقبـل،  تضاربت األنباء أمس حول هوية المبادر لزيارة باراك السريعة إلى واشنط    

بعد أن عاد منها قبل ثالثة أسابيع، إذ قالت مصادر إسرائيلية إن باراك تلقى توجها من اإلدارة األميركية،            
في حين قالت مصادر أخرى أن الزيارة جاءت بمبادرة من الحكومة اإلسرائيلية، كون أن بـاراك بـات                  

  .ن أن بإمكانها الجسر بين حكومته واإلدارة األميركيةالشخصية اإلسرائيلية التي يرى فيها األميركا
وحسب المصادر اإلسرائيلية فإن باراك الذي صادق قبل بضعة أيام على بناء مئات البيوت فـي إحـدى                  
مستوطنات الضفة الغربية، سيتوجه إلى واشنطن وفي جعبته صياغات مختلفة تسمح في نهاية المطـاف               

  .باستمرار البناء في المستوطنات
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كما سيبحث باراك مع مضيفيه في طلب األميركيين رفع المزيد من الحواجز في الضفة وفتح المعابر إلى                 
ويلمح األميركيون بأنه إلى أن تتحقق التفاهمات مع إسرائيل فإنهم لن يـضغطوا             . قطاع غزة بشكل كامل   

  .على الرئيس عباس لعقد لقاء مع نتنياهو بهدف استئناف المفاوضات بين الطرفين
  25/6/2009الغد، األردن، 

  
   ترفض قبول وضع يتم فيه وقف بناء أي شيء في المستوطنات"اسرائيل": ليبرمان .25

ان إسرائيل مستعدة إلبداء قـدر      " ليبرمان أمس    افيغدور اإلسرائيلي قال وزير الخارجية     -القدس المحتلة   
فض قبول وضع يتم فيه وقف بناء أي        كبير من المرونة فيما يتعلق بمسألة البناء في المستوطنات لكنها تر          

ان " وأكد ليبرمان لدى لقائـه أمـس نظيـره الهولنـدي مكـسيم فيرهـاخين                ".  شيء في المستوطنات  
وحول الملف السوري قال ليبرمـان      . حسب قوله " المستوطنات ال تشكل على اإلطالق عقبة بوجه السالم       

لكنه أعرب عن أسفه    "  ال شأن إلسرائيل فيه    إن قرار واشنطن إعادة سفيرها إلى دمشق هو قرار أميركي         "
أن سوريا كانـت مـن الـدول        "ونوه ليبرلمان إلى    . لعدم حدوث أي تغيير حقيقي في السياسات السورية       

األوائل التي اعترفت بنتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية المشكوك في نزاهتها كما أنهـا توافـق علـى                 
  ". في جنوب لبنان وترفض خوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيلاستمرار تهريب السالح إلى حزب اهللا

  25/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  "35-اف" مقاتلة أمريكية من طراز 25تطلب شراء " إسرائيل" .26
التي " 35-اف" طائرة مقاتلة أمريكية من طراز 25شراء " اإلسرائيلية"تعتزم وزارة الحرب : وكاالت

 موافقة الواليات المتحدة على إدخال تحسينات عليها من صنع تعتبر األكثر تطورا في العالم بعد
  ".إسرائيل"

في عددها الصادر أمس إن انطالقة حدثت في المفاوضات الجارية بين " معاريف"وقالت صحيفة 
وأضافت أن . بهذا النوع من الطائرات" اإلسرائيلي"والواليات المتحدة حول تزويد سالح الجو " إسرائيل"
 طائرة من هذا الطراز الذي يعرف أيضا ب 25مت طلبا إلى اإلدارة ألمريكية لشراء سل" إسرائيل"
إلى المصادر " اإلسرائيلية"ونسبت اإلذاعة . نظرا لقدرته على عدم الظهور على شاشات الرادار" الشبح"

و بالطائرات قولها إن التوقيع على الصفقة سيتم خالل األشهر القليلة المقبلة ، بحيث يبدأ تزويد سالح الج
على المدى البعيد، مشيرة " شبح" طائرة 75تنوي شراء " إسرائيل" وقالت المصادر إن 2014بحلول عام 

، كما أنهم "إسرائيلية"إلى أن األمريكيين عدلوا عن موقفهم الرافض لتجهيز الطائرة بوسائل تكنولوجية 
   ".إسرائيل"رفضوا أن تتم أعمال الصيانة لسرب الطائرات في 

  25/6/2009خليج، ال
 

  السجن لوزيرين إسرائيليين سابقين بتهم فساد .27
 صدر حكم بالسجن على وزيرين اسرائيليين سابقين امس فيما وصفه قـضاة             : رويترز –القدس المحتلة   

بمعركة ضد الفساد بعد أشهر من خروج رئيس الوزراء االسرائيلي السابق من الـسلطة عقـب تحقيـق        
  .ير مشروعالشرطة معه في مزاعم كسب غ

وأصدرت محكمة في تل ابيب حكما بالسجن على وزير المالية االسرائيلي السابق ابراهام هرشزون وهو               
حليف لرئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت خمس سنوات وخمسة أشهر الدانتـه بالـسرقة واالحتيـال                

  .ومخالفات اخرى ارتكبها وهو زعيم لنقابة عمالية
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جنائية العليا على شلومو بنيزري وزير الصحة والرعاية االجتماعية السابق          وفي القدس قضت المحكمة ال    
بالسجن اربع سنوات وهو اكثر من ضعف الحكم االصلي الذي صدر عليه العام الماضي لحصوله علـى       

  .2003 وحتى عام 2000رشى وهو في المنصب من عام 
  25/6/2009الرأي، األردن، 

 
  امة وطن قومي لليهود في البانياكشف وثيقة تتحدث عن إق: "هآرتس" .28

 سافر 1935ما أسمته وثيقة يكشف عنها النقاب للمرة األولى أنه في العام " هآرتس"نشرت صحيفة 
. صحفي بريطاني صهيوني يدعى ليو التون إلى ألبانيا من أجل دراسة إمكانية إقامة دولة لليهود فيها

بيد أن . لعبرية في القدس في حينه، يهودا ماغنز أعد تقريرا قدمه لرئيس الجامعة ا1945وفي العام 
 .في الجامعة" تاريخ الشعب اليهودي"الوثيقة تم حفظها في المتحف المركزي لـ

أن خلفية هذه الجولة تأتي في أعقاب تزايد الضغط على يهود ألمانيا، بعد سنتين من " هآرتس"وكتبت 
 . عدد المهاجرين اليهود إلى أرض فلسطينصعود النازيين إلى الحكم، ورفض البريطانيين رفع سقف

وبحسب التون فإن الفكرة قد طرحت بعد أن كتبت الصحافة البريطانية أن الحكومة األلبانية ترحب 
وفي أعقاب ذلك سافر إلى ألبانيا، التي كان عدد سكانها في حينه ال يتجاوز مليون . بهجرة اليهود إليها

 . الصناعيةنسمة، وكانت منفصلة تماما عن أوروبا
ويكتب الصحافي في تقريره أنه التقى وزيرا في الحكومة األلبانية، واستمع منه إلى قوله إن ألبانيا دولة 

كما يشير في تقريره إلى أنه خالفا ألوروبا فإن . متسامحة، وأن المسلمين األلبان ليسوا متعصبين
 سبب يمنع أن تعيش المستوطنات اليهودية ال يوجد"وكتب في تقريره . الالسامية غير موجودة إطالقا فيها
 ".بانسجام تام مع السكان المحليين

فيشير . ويفصل الصحافي الصهيوني في تقريره اإلمكانيات االقتصادية التي ينطوي عليها الخيار األلباني
إلى أن األرض خصبة، وفي حال تمت فالحتها بمعدات زراعية حديثه فإنها ستكفي عددا كبيرا من 

 .ن يزيد بخمسة أضعاف عن عدد السكان المحليينالسكا
كما يشير إلى أن البرتقال والليمون فيها هو األفضل في العالم، وأنها يمكن استعادة النجاحات التي تم 

كما يقدم في تقريره توصيات تتصل بزراعة التبغ . تحقيقها في هذا المجال على أرض فلسطين في ألبنانيا
وبحسبه فإن األمر السيء هو عدم وجود مسرح أو دار . الزيوت واألقمشةوالحرير الطبيعي وتصنيع 

 .أوبرا واحدة في مدينة تيرنا العاصمة
وكتب في تقريره أيضا أنه يعتقد أن مجموعة من الرجال والنساء الطالئعيين بإمكانهم صنع ثروة 

طريق أمام آالف اليهود الذين اقتصادية في ألبانيا، عالوة على عالقات احترام من جانب األلبان، وفتح ال
 .سيفدون في أعقابهم

ويقترح التون في المرحلة األولى إقامة كيان يهودي في ألبانيا مواز لما أقيم على أرض فلسطين من 
 ".وطن قومي لليهود"خالل التعاون، وفي مرحلة متأخرة يتم تحويل ألبنانيا إلى 

ر هذا االقتراح، أو هل تمت مناقشته، أو هل رد أنه من غير المعروف ماذا كان مصي" هآرتس"وكتبت 
 . ماغنز على اقتراح التون

  24/6/2009، 48عرب
  

   بدأت في بيع العقارات الفلسطينية لتصفية حق العودة أو التعويض"إسرائيل" .29
العقارات الفلسطينية التي هجرها سـكانها خـالل حـرب      بدأت أسرائيل بعرض    : احمد البديري  -الرملة

وخالل هذا العام قدمت ثمانون مناقصة       . للبيع بشكل نهائي للقطاع الخاص في اسرائيل       عينثمانية و أرب  
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ونشر مركز عدالة لحقوق االقلية العربية في اسرائيل تقريرا أكـد            لبيع عقارات فلسطينية داخل اسرائيل    
   .أن السلطات االسرائيلية بدأت تبيع العقارات إلى من يدفع أكثر

  24/6/2009بي بي سي 
  

  وزير إسرائيلي يدعو إلنشاء سلطة يهودية إلدارة الحرم اإلبراهيمي .30
طالب وزير الشؤون الدينية اإلسرائيلي يعقوب مرغي، بإنشاء سلطة تختص بإدارة المنطقـة              -الناصرة

  .المخصصة للمصلين اليهود في الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة
 ظل فشل المجلس الديني في مستوطنة كريات أربـع بالقيـام بهـذه              وادعى مرغي أن طلبه هذا جاء في      

إن مفاتيح غرف الـدفن     :" يعقوب نئمان " العدل اإلسرائيلي "وقال في رسالة بعث بها إلى وزير         .المهمة  
، زاعمـاً أنهـم ال      "اليهودية موجودة بحوزة المسلمين الذين يتولون أمور النظافة والصيانة في المبنـى           

والحـرم  . ، حسب تعبيـره   "بقبور األجداد اليهود  "م كما يجب، ويهملون المنطقة الخاصة       يقومون بواجبه 
اإلبراهيمي، مقسم كما مدينة الخليل، بين المسلمين واليهود، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي              

  .1994 طشبا/ فبراير25باروخ غولدشتاين داخل الحرم قبل خمسة عشر عاماً في 
  25/6/2009ين، صحيفة فلسط 

 
  الشاه طلب منا اغتيال الخميني: الموساد .31

اإلسرائيلي السابق في طهران اليعزر تسفرير، ان أحد " الموساد" كشف رئيس بعثة جهاز :)يو بي أي(
مستشاري الشاه اإليراني محمد رضا بهلوي، طلب منه اغتيال زعيم الثورة اإلسالمية آية اهللا الخميني، 

 .  بعرض فرنسي بنفس المعنى، موجه الى الشاهكما اشار الى معرفته
، قوله 1978االسرائيلية امس، عن تسفرير الذي عمل في طهران خالل العام " معاريف"ونقلت صحيفة 

انه خالل االضطرابات التي شهدتها ايران وقتها، اتصل به أحـد مستشاري الشاه، وطلب منه بحث 
 في باريس، حتى أنه دعاه إلى مقـابلة لـم تحصل، مع إمكانية اغتيال الخميني، الذي كان ال يزال

 . الشاه، لالستماع منه مباشرة لطلب كهذا
 25/5/2009السفير،    

  
  تقارير حقوقية تؤكد ممارسة االحتالل ألبشع أشكال التعذيب ضد الفلسطينيين .32

ية مناهضة للتعذيب في إسرائيلمنظمة حقوقية  أن غزة من 25/6/2009الشرق األوسط، ذكرت 
المعتقلين ي يدأبان على تقييد سرائيل والجيش اإل"الشاباك"السجون، قالت إن جهاز المخابرات العامة 

 "إسرائيلاللجنة ضد التعذيب في "وفي تقرير صادر عنها، قالت . "لدرجة التعذيب"الفلسطينيين بشكل مذل 
مشيرة إلى أن الجنود يقومون بتقييد يدي المعتقل خلف  حالة اعتقال، 574 نفذ العام الماضي "الشاباك"إن 

ظهره بمجرد اعتقاله، بشكل منهجي، يؤدي إلى شعور المعتقل باأللم، وتتسبب في بعض الحاالت بإلحاق 
 يقيدون يدي المعتقل بمقعد، ويبقونه على هذه "الشاباك"وأشار التقرير إلى أن محققي . إصابات دائمة

معنوياته ودفعه لإلدالء بالمعلومات بشكل غير قانوني وخالفا اللتزامات الحال أليام، بهدف كسر 
  . بالميثاق الدولي ضد التعذيب"إسرائيل"

اللجنة الشعبية " صادر عن ا حقوقياتقريرأن  ، وكاالت عنرام اهللا من 25/6/2009الخليج، وأضافت 
 بتعمد تعذيب المعتقلين "الشاباك " وجهازيسرائيلكشف عن قيام جيش االحتالل اإل" ضد التعذيب

الفلسطينيين من خالل تكبيلهم بصورة مؤلمة ومنافية لألخالق والقانون الدولي، فيما اتهم نادي األسير 
الفلسطيني، سلطات االحتالل بارتكاب جرائم تعذيب جديدة بحق األطفال وصعقهم بالكهرياء أثناء 

  .  اعتقالهم خالفا لكل القوانين والمواثيق الدولية
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على اختالفها، وعلى رأسها " يةسرائيلاإل"السلطات "جاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة أمس أن و
 والجيش، درجت على تكبيل المعتقلين بصورة مؤلمة تشكل تعذيبا وتنكيال، وذلك بما يتنافى مع "الشباك"

التكبيل "لذي جاء تحت عنوان وقال معدو التقرير ا". القانون والقواعد األخالقية األساسية والقانون الدولي
 إلى إضافة حالة اعتقال وتحقيق خالل السنة األخيرة، 574، إنهم استندوا في إعداده إلى "كتنكيل وتعذيب

يكسرون "حاالت أخرى تم توثيقها خالل السنوات األخيرة، كما اعتمدوا على إفادات جنود جمعتها منظمة 
  . االحتاللالتي تعنى بالكشف عن ممارسات قوات " الصمت
، )حـسام (جمعية األسرى والمحررين الفلـسطينية  ، أن رام اهللا من 25/6/2009 الغد، األردن،  وأوردت

نسخة عنه، تفاصيل األساليب الوحشية المستخدمة من قبل        " الغد"كشفت في تقرير أصدرته، أمس، وتلقت       
 طريقـة   200 شتى وصلت إلى     ي بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبطرق     سرائيلجنود االحتالل اإل  

 تستخدم أسـاليب تعـذيب      إسرائيل إن"في تقريرها   " حسام"وقالت   .لتعذيب األسرى في سجون االحتالل    
  ".وحشية تشمل كسر الظهر، وتفسيخ األصابع

ية بنسبة كبيرة وبموافقة الجهات الرسمية، مدللـة        سرائيلونوهت الجمعية إلى ارتفاع معدل االنتهاكات اإل      
 استخدام  "الشاباك"، مبادئ توجيهية سرية، تجيز ألفراد جهاز        1987 في العام    إسرائيلإصدار  على ذلك ب  

، وفق تعبيرها، لكي توفر غطاء قانونيـا   "معتدل"الضغط البدني والنفسي على األسرى في سجونها، بقدر         
  .لعملية التعذيب التي يستخدمها رجال مخابراتها

 أن  أكدواي،سرائيلاإل" هداريم"ن في سجن يأسرى فلسطيني أن 24/6/2009قدس برس،  ذلك ذكرت إلى
 لألسير الحاج على محمود الصفورى الطبي السجون، تعارض طلب قدمه األسرى لعرض الملف إدارة

 يغطى الوجه والجسم جلدي يعانى من ورم والذي، 2002) إبريل(من مخيم جنين، والمعتقل منذ نيسان 
  .شكل خطورة على حياتهلدرجة تشويه مالمح وجه األسير وي

  
   سجون االحتالل طفالً فلسطينياً في 440: نادي األسير .33

 440 تواصل اعتقال    إسرائيلإن  : قال تقرير إحصائي صادر عن نادي األسير الفلسطيني أمس         :بيت لحم 
نـسخة عنـه أن أعـداد       " فلسطين"وبين التقرير الذي تلقت      .طفالً فلسطينياً من بين األسرى في سجونها      

 بصورة تدريجية وقد بلغ عددهم فـي        2009عتقلين من األطفال ارتفعت خالل الربع األول من العام          الم
 معتقالً مقارنة مع كانون الثاني من العـام الماضـي، وقـد اعتقلـت               338يناير إلى   /شهر كانون الثاني  

  . قاصرا142ًهذا العام، ) إسرائيل(
ية علماً بـأن هنـاك بعـض        سرائيللحة السجون اإل  وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات مأخوذة من مص        

  .األسرى األطفال ممن لم يدخلوا في سجالتها
25/6/2009صحيفة فلسطين،   

 
   بهدم منازلهم في العيسوية إخطاراتاالحتالل يسلم مقدسيين  .34

 منازل المواطنين في بلدة العيسوية وسـط مدينـة          أمسي  سرائيلدهمت قوات االحتالل اإل   :  بترا –غزة  
دس المحتلة وسلمت العديد منهم أوامر وإخطارات بهدم منازلهم بحجة مخالفة أوامر بلديـة االحـتالل                الق

 قوة معززة من حرس الحدود وشرطة االحتالل شرعت         إنوقال مصدر فلسطيني     .والبناء دون ترخيص  
  .مبدهم العديد من منازل المواطنين بطرق استفزازية وسلمت العديد من أصحابها إخطارات الهد
25/6/2009الدستور،   
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   في الضفةالمستوطنون يواصلون حرق الشجر الفلسطيني .35
أقدم مستوطنون من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية ديـر نظـام             :  يوسف الشايب  – رام اهللا 

غرب محافظة رام اهللا بعد ظهر أمس على إضرام النيران بأراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقـة     
 شـجرة زيتـون     120وأفاد مواطنون فلسطينيون من القرية، بان النيران أتت علـى            .القريةالحمام في   

  .مزروعة على خمسة عشر دونما من أراضي القرية
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب               

 إبراهيم عيد، وطـردوهم مـن مكـان عملهـم،           على عمال البناء الذين يعملون في ورشة بناء المواطن        
 10وأضاف دغلس، أن مجموعة أخرى من مستوطني جلعاد هاجموا مـساء الثالثـاء            .وحطموا أدواتهم 

  .دونمات في قرية جيت شمال نابلس، وأحرقوا جزءا منها واقتلعوا أشجار الجزء اآلخر
25/6/2009الغد، األردن،   

  
  لية السالم عمأمامأزمة غزة عائق : تقرير أممي .36

 الراهنة في قطاع    األزمة إن قال منسق عملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري           : بترا –واشنطن  
غزة تؤثر سلبا على كل الجهود الرامية إلى دفع عملية السالم وتدمر نسيج الحياة المدنية في غزة مؤكدا                  

وقـال   .اك أمر أساسي لدفع عملية السالم     يين والفلسطينيين بتغيير األوضاع هن    سرائيلإن التزام كل من اإل    
يين والفلسطينيين  سرائيلنحن بحاجة إلى التزام اإل    '': سيري في تقرير له أمام جلسة لمجلس األمن الثالثاء        

  .''لحل الدولتين وبصورة سلمية عبر المفاوضات حول كل القضايا األساسية
 والدواء يدخالن إلى القطاع إال أن كميـة    فالطعام'' وأضاف إن الوضع اإلنساني ما زال خطيرا في غزة،        

، مضيفا انه من غير المقبول      ''وتنوع البضائع ما زالت غير كافية لدعم األنشطة االجتماعية واالقتصادية         
  .أال تدخل مواد البناء إلى غزة بينما كل السكان عالقين في قبضة الحصار

ت المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي اجتماعا في       وتعقد اللجنة الرباعية التي تضم األمم المتحدة والواليا       
 .غدا لمناقشة الوضع في غزة  إيطاليا

25/6/2009الرأي، األردن،   
  

   في باحات األقصىيسرائيلاإلتستنكر تجول وزير األمن "  المسيحيةاإلسالميةالهيئة " .37
م وزيـر األمـن الـداخلي       ي قيا سرائيل الهيئة اإلسالمية المسيحية حكومة االحتالل اإل      استنكرت :وكاالت

 بأنها تحـاول     وقالت ي يتسحاق أهرونوفيتش باقتحام باحات المسجد األقصى في القدس المحتلة         سرائيلاإل
إرضاء جمهور المتطرفين والبحث عن مكاسب داخلية بعد أن فشلت في تحقيق أي نجاحات على مستوى                

ا االقتحام العدواني لألقصى ليس مجـرد       أكد األمين العام للهيئة حسن خاطر أن هذ        و .السياسة الخارجية 
لتعميق اإلجـراءات   " ترتيبات ما "عمل استفزازي، بل هو خطوة عدوانية مدروسة في اتجاه البحث عن            

  ".أمر واقع"ية ضد األقصى وتحويلها إلى سرائيلاإل
ـ                و وقال خاطر إن اقتحام أهرونوفيتش لألقصى أمس وتجوله في ساحاته ومرافقه، يعد خطوة خطيرة نح

تكريس مزيد من العزل لألقصى، والتمهيد لفرض شراكة مع المسلمين فـي أولـى القبلتـين ومـسرى                  
  .الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم

24/6/2009الجزيرة نت،   
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  االحتالل يزيل عددا من الحواجز في الضفة .38
بيع األخيرة عشرات   ي نشر أمس أن الجيش أزال في األسا       سرائيلزعم تقرير لجيش االحتالل اإل    : الناصرة

الحقوقية التابعة لألمم   " أوتشيه" منظمة   أنالحواجز والسواتر العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية، رغم         
  . حاجزا عسكريا630المتحدة تؤكد ان في الضفة الغربية ما يزال 

فلـسطينيين  وسـمح بـذلك لل  "وحسب التقرير فإنه تم إزالة الحواجز باألساس في مداخل المدن المختلفة،            
نشاط قوات  "وزعم التقرير أن إزالة الحواجز جاء في أعقاب           ". بحركة شبه حرة تماما بين أجزاء الضفة      

، وأيضا في أعقاب ضـغط أميركـي        "البنى التحتية اإلرهابية  "ما يسميه االحتالل    " األمن الفلسطينية ضد  
ويدعي التقرير أنه    ".ها مخاطرة أمنية  كبير للسماح بحرية حركة للفلسطينيين في األماكن التي ال توجد في          

 منها في منطقة الغور وليس فـي جميعهـا          6،  "فقط" حاجزا عسكريا مأهوال     16بقي في الضفة الغربية     
؛ 27 – 2008في كـانون األول     .  حاجزا مأهوال  43 عمل في الضفة     2008في تموز   . تجرى تفتيشات 

جهاز األمن لبضع مئات من رجال األعمـال         حاجزا، إضافة إلى ذلك سمح       23في نيسان، قبل شهرين،     
  . بحرية، حسب مزاعم التقريرسرائيلالفلسطينيين، ممن يحملون بطاقات رجال األعمال يدخلون إل

25/6/2009الغد، األردن،   
  

 "البارد" ترحب بقرار إعادة إعمار "ثابت"منظمة : لبنان .39
 في لبنان، حول بدء "األونروا"الة الدولية  بالبيان الصادر عن المكتب اإلعالمي للوك"ثابت"رحبت منظمة 
اءت بعد تأخر ءة جالبنا"وع المقبل، معتبرة أن الخطوة إلعمار في مخيم نهر البارد األسبأعمال إعادة ا

على رفض الالجئين  مناسبة للتأكيد" في بيانها أنها "ثابت"واعتبرت  ."أشهر عن الموعد المحدد
لتوطين والتهجير، وأن الالجئين الفلسطينيين في لبنان ضيوف الفلسطينيين في لبنان كافة أشكال ا

 مطالبتها المجلس النيابي الجديد والحكومة اللبنانية "ثابت"كما أكدت . "مكرهون يتطلعون إلى حق العودة
التي سيتم تشكيلها قريباً بأن تكون أولوياتهما توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في 

 .  نان وتوفير العيش بكرامة، إلى أن تتحقق العودةلب
25/5/2009السفير،   

 
  ال تطوير لالقتصاد الفلسطيني دون دولة فلسطينية مستقلة : "صندوق االستثمار الفلسطيني" .40

 محمد مصطفى، رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني رداً علـى          .د أكد   : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
انه ال يمكن تطوير االقتصاد بمعزل عن جهد سياسـي حقيقـي            : يسرائيلراء اإل تصريحات رئيس الوز  

محمد مـصطفى   .وقال د . يؤسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ولن يتم خداعنا بالفتات          
نحن نسعى ألن يكون لنا اقتصاد وطني حقيقي يخدم دولة فلسطينية حقيقيـة،             ) الرأي  ( في لقاء خاص ب   

نه من المهم أن تشعر األطراف الدولية والمؤسسات العالمية بما نشعر به، ولكن هـذا ال يـشكل                  مؤكداً أ 
بديالً عن المشروع الوطني بإقامة الدولة المستقلة، وجهودنا في صندوق االستثمار تنصب جميعها فـي               

: وأضاف. ستقلةإطار إقامة اقتصاد وطني قوي ومستقل ومستدام يشكل ركنا أساسياً من أركان الدولة الم             
إن للصندوق توجهاً ورؤية واضحة للمساهمة في بناء االقتصاد الوطني، فنحن نسعى إلى المساهمة بقوة               
في بناء اقتصاد فلسطيني معتمد على نشاط القطاع الخاص، وغير معتمد على المنح والمساعدات الدولية،               

وتركز على خلق فـرص عمـل ألبنـاء         لذلك فإن مشاريعنا التي نطلقها تتصف بأنها مشاريع مستدامة،          
شعبنا، وتسعى إلى تطوير قطاعات اقتصادية مهمة وواعدة، وتُسهم في تنشيط وتحريك القطاع الخـاص               

  . الفلسطيني وإشراكه في البرامج والمشاريع االستثمارية المختلفة
25/6/2009الرأي، األردن،   
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 "يد التدقيقق" ألف ملف جنسية ألردنيين من أصل فلسطيني 300: تقرير .41
 ألف أردني 300كشف تقرير إعالمي نشر في األردن، عن أن ملفات جنسية تعود لنحو : عمان

أرفف دائرة األحوال المدنية إلى أدراج المسؤولين، بهدف من ينحدرون من أصول فلسطينية، تم نقلها 
  .من أصل فلسطينيتدقيقها، وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل حملة الجنسية األردنية 

معلومات مؤكدة "على أن ) 24/6(األسبوعية، في عددها األربعاء / الحقيقة الدولية/وأكدت صحيفة 
ونقلت الصحيفة، عن مدير  .حول موضوع الملفات قيد الدراسة" حصلت عليها من مصادر موثوقة

ة وجوازات السفر، قوله األحوال المدنية والجوازات، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الجنسية األردني
إنه جرت العادة على أن يطلب من األردنيين من أصل فلسطيني، مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش عند 

وتعتبر دائرة المتابعة والتفتيش في األردن، الدائرة المسؤولة عن منح  .تجديد جوازاتهم كإجراء روتيني
 من أصل فلسطيني، وذلك وفق نظام يعرف باسم تصاريح السفر للضفة الغربية، للمواطنين األردنيين

   .بحسب نوع جواز السفر األردني" الكرت األخضر"أو " الكرت األصفر"
مقرات لدائرة األحوال المدنية، ودائرة المتابعة  وأوضحت الصحيفة، أنها أرسلت فرقا صحفية إلى 

قلقهم من إجراءات فهم منها والتفتيش، حيث نشرت مقابالت مع أردنيين من أصل فلسطيني، كشفوا عن 
  .أن الجنسية األردنية ستسحب منهم

25/6/2009قدس برس،   
  

 رفض التوطين وإقرار الحق في العمل :  في لبنانالمؤتمر الشبابي للعمال الفلسطينيين .42
أكد المؤتمر الشبابي للعمال الفلسطينيين في لبنان، تمسك الشباب الفلسطيني بحق العودة ورفضهم 

كما توجه المؤتمر إلى الدولة اللبنانية والبرلمان اللبناني الجديد إلجراء . هجير والتوطين كافةمشاريع الت
تعديالت على القوانين اللبنانية التي تحرم العمال الفلسطينيين حقهم بالعمل بحرية، باعتبارها قوانين 

 . يمجحفة وال تنسجم مع المواقف الرسمية اللبنانية بدعم نضال الشعب الفلسطين
أشد  - الفلسطيني وكانت منظمة شبيبة أول أيار العمالية الفلسطينية، التابعة التحاد الشباب الديموقراطي

التمسك بحق العودة ودعم "الياس، تحت عنوان  في لبنان، قد عقدت مؤتمراً عمالياً شبابياً في مخيم مار
 السياسي في الجبهة الديموقراطية وحضر جلسة االفتتاح عضو المكتب. "إعادة إعمار مخيم نهر البارد

علي فيصل، ورئيس اتحاد الشباب في لبنان يوسف أحمد، وعدد من أعضاء السكرتاريا العامة لالتحاد 
 . في لبنان

25/5/2009السفير،   
  

  "غزة"حماس ومحور خالفنا مع مصر لم نجهز النقالب :  بن جاسمحمد .43
 يكون  أنس الوزراء وزير الخارجية القطري بشدة       نفى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجل          

 عن استغرابه الكبير للزج باسم قطر في مـا ذكـر انـه         وأعرب. لقطر دور في انقالب حماس في غزة      
 قطر لن تستفيد من عدم االستقرار في        أنالفتا إلى   .. مؤامرة من قبل حزب اهللا لزعزعة األمن في مصر        

ضوع وان قطر واثقة وانه ليس من مبدأ قطر التدخل في مثـل              األيام ستكشف هذا المو    أنوأكد  .. مصر
  . في مصر بهذا الشأناألخوة نعتب على إنناوقال . هذه األعمال

 خالفات قطر مع مصر تتركز فـي نقطتـين   أن أمسالفضائية " الجزيرة"وأضاف جاسم في لقاء مع قناة    
لتي جهزت لالنقالب فـي غـزة،        هي موضوع غزة الذي تم الزج باسم قطر فيه وأن قطر هي ا             األولى

  .، الن قطر عانت من ذلكأخرىوهذا غير صحيح الن قطر ال تدخل في قضايا تخص دوال 
 الخالف مع مصر بدأ بسبب رفض مصر السماح للمساعدات الغذائية والدوائية بالـدخول              أنوأشار إلى   

في مصر كانوا يتعللون بعدة      اإلخوةن  أ إال الدولية تسمح بذلك     واألعرافإلى غزة خاصة وان المواثيق      
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 الوضع لـم    أن هناك اتفاقية مع الجانب اآلخر ويجب التباحث مؤكداً          أن البوابة ضيقة أو     أن منها   أسباب
 قطر لم يكن يهمها في ذلك       أنمؤكدا  .. يمكن يسمح في ذلك الوقت للتباحث مع فتح أو حماس بهذا الشأن           

 سكان غزة الذين كانوا يتعرضـون لالعتـداءات          حركة حماس بل الذي يهمها هو      أوالوقت حركة فتح    
 . أو مستشفيات تكفي واألطباء موقوفون على الحدودأدويةاإلسرائيلية ولم تكن لديهم 

  25/6/2009الوطن، قطر، 
  

   الخارجية العرب يتعهدون التّعامل بإيجابية مع طرح أوباما لتسوية النّزاعوزراء .44
محمد الشاذلي، ورنده تقي الدين،      ها في القاهرة، و باريس،    نقال عن مراسلي   25/6/2009 الحياة،   ذكرت

 أن المجلـس    عرب، الذي عقدوه في القاهرة أمس،     أنه جاء في بيان صدر عن اجتماع وزراء الخارجية ال         
استعداد الجانب العربي للتعامل بايجابية مع طرح الرئيس اوباما لتـسوية  "الوزاري للجامعة العربية يؤكد  

 االسرائيلي واتخاذ ما يلزم من خطوات لدعم التحرك األميركي في هذا االتجاه علـى               -الصراع العربي   
. "أساس تحقيق السالم الشامل وقيام الدولية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القـدس الـشرقية          

ر زمنية  إلى اإلعالن عن الخطة األميركية للسالم على كافة المسارات ضمن أط          "وأضافوا أنهم يتطلعون    
محددة وآليات مناسبة لإلشراف على عملية تنفيذ ومراقبة مدى تقيد األطراف المعنيـة بالتزاماتهـا إزاء                

  ".جهود تحقيق السالم في المنطقة
وكشف المصدر رفض الوزراء في نقاشاتهم ما يحاول نتانياهو فرضه على مسيرة السالم أي ما يـسمى                 

في مجاالت السياحة واالقتصاد والغـاز والكهربـاء وتحليـة          بالسالم االقتصادي وطرح مشاريع تعاون      
واعتبر موسى تجاهل رئيس الوزراء اإلسرائيلي مبادرة السالم العربية بالكامل والقفـز المباشـر              . المياه

  .نحو التطبيع تطوراً خطيراً وغير مقبول
 أن االجتماع قـد      نقال عن مراسلها في القاهرة،  صالح جمعة،         25/6/2009 الشرق األوسط،    وأضافت

 مـع   "سـرائيل إ" ببحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما تجاوبت           من لجنة مبادرة السالم العربية     طلب
الجهود العربية والدولية لتحقيق السالم في المنطقة، وكذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما اسـتمرت            

 .لعرض على مجلس الجامعة العربية في تعنتها ومماطلتها، على أن ترفع النتائج ل"سرائيلإ"
وشدد الوزراء على أن استئناف المفاوضات يتطلب االلتـزام اإلسـرائيلي بـالوقف الكامـل لألنـشطة                 
االستيطانية بكافة أشكالها في كامل األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ورفـع                

 .زةالحصار عن الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غ
ودعا البيان إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية فورا، وطالب األطراف المعنية باالستجابة للمطالب العربية             
وللجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق هذه المصالحة التي تشكل الضمان الحقيقي للحفـاظ علـى                  

 .المصالح الفلسطينية
  

  يلي للسالم غير موجود حالياًالشريك اإلسرائ:  بعد لقائه نظيره اليونانياألسد .45
أكد الرئيس السوري بشار األسد خالل محادثاته مع نظيره اليوناني كـارلوس            :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

يتطلب شريكاً من الطـرف اإلسـرائيلي       "بابولياس في دمشق أمس أن تحقيق السالم في الشرق األوسط           
، "لمتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابـل الـسالم        والتزاماً منه بمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم ا       

  ."الشريك اإلسرائيلي غير موجود حالياً"مشيراً إلى أن هذا 
ـ         ، مشيراً إلى   "الحوار وليس فرض األمر الواقع    "من جهته، أكد الرئيس بابولياس وجوب حل الخالفات ب

راف قرارات مجلس األمن ويـتم  ما لم تحترم كل األط" لن يتحقق في الشرق االوسط "السالم الحقيقي "أن  
  . إلى سورية"ارجاع الجوالن

25/6/2009الحياة،   
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  شركة مصرية ستتولى إعادة تأهيل معبر رفح .46

ـ    : غزة  المـصرية    نقالً عن رئيس جهاز االستخبارات العامة      "الحياة"أوضحت مصادر فلسطينية أمس، ل
فتح المعبر وتأهيله، ومع االتحاد األوروبـي        على اعادة    "سرائيلإ"تم االتفاق مع    "اللواء عمر سليمان أنه     

. ، وفقاً لآللية التي كان معموالً بها فـي الـسابق          "على عودة المراقبين األوروبيين الى العمل في المعبر       
قوات حرس الرئيس ستتولى مسؤولية تشغيل المعبر، على أن يكون هناك وجود اداري             "وأشارت الى أن    
  ."فيه لحركة حماس

25/6/2009الحياة،   
  

  ساركوزي يطالب نتنياهو بتجميد تام لالستيطان .47
أوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أعقب اجتماعاً بين الرئيس نيكوال :  رنده تقي الدين-باريس 

رئيس الجمهورية دعا إسرائيل "ساركوزي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في االليزيه، أن 
بدءاً بالتجميد التام "مع الفلسطينيين، "  اإلجراءات الممكنة لتشجيع الثقةإلى أن تأخذ من دون تأخير كل

وقال ". للنشاطات االستيطانية، وكذلك بتحسين كبير لحرية الحركة واالنتقال للسكان المدنيين الفلسطينيين
 إن الدولة العبرية تستحق ضمانات أمنية، وعرض المساعدة على تشكيل قوة دولية لضمان ساركوزي

فرنسا لن تقبل أبداً بأنصاف الحلول في ما يتعلق بأمن "تفاق سالم في الشرق األوسط، مشدداً على أن ا
  ". خطوة رئيسية باتجاه الحل الوحيد المتمثل بإقامة دولتين"واعتبر الخطاب األخير لنتنياهو ". إسرائيل

لي للسالم، قالت أوساط وعما ذكرته تقارير إعالمية إسرائيلية عن اقتراح ساركوزي عقد مؤتمر دو
بعد من أجل عقد مثل هذا إن هذا األمر غير مطروح حالياً ألن األوضاع لم تتبلور " الحياة"فرنسية لـ
  .المؤتمر

25/6/2009الحياة،   
  

  لن تساهم في صنع السالم" إسرائيل"حمالت مقاطعة : ميليباند .48
في فرنسا من " دم االستثمار والعقوباتالمقاطعة وع"خالل أقل من شهر واحد، تمكنت حملة ): يو بي أي(

، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في "للكفاح ضد اغريكسكو" منظمة، في إطار حملتها 76استقطاب 
  . تصدير واستيراد الفواكه والخضار واألزهار المزروعة في المستوطنات اإلسرائيلية

الده من اقتراحات تدعو إلى مقاطعة وفي بريطانيا، أبدى وزير الخارجية ديفيد ميليباند قلق حكومة ب
تنوي اتحادات نقابية في بريطانيا، مناقشتها في مؤتمراتها السنوية المقررة هذا الصيف، مذكّراً " إسرائيل"

  ". لن تساهم في صنع السالم"برفض هذه الحمالت ألنها " الراسخ"بموقف الحكومة 
25/5/2009السفير،   

  
  س عاصمة للثقافة وطالبت بإنهاء احتاللها فوراًندوة دولية في أثينا احتفت بالقد .49

طالبت ندوة دولية عقدت في العاصمة اليونانية أثينا احتفاالً بالقدس عاصمة للثقافة العربية، : أثينا
وتضامناً مع الشعب الفلسطيني تحت الحصار في غزة، باإلنهاء الفوري الحتالل القدس واألراضي 

ت االحتالل الباطلة، مؤكدة أن التهديدات اإلسرائيلية بحق القدس تقتضي الفلسطينية، وإلغاء كافة إجراءا
، واألمم المتحدة بأجهزتها "اليونسكو"وجاء في البيان الختامي أن على منظمة  ".يقظة إنسانية عاجلة"

بال تلكؤ القيام بمسؤولياتها "وهيئاتها ومنظماتها المختصة، وكافة الهيئات األوروبية واإلقليمية والدولية، 
  ."نحو القدس، واعتبار ذلك واجباً ملحاً ومشتركاً ال يجوز التقاعس عنه

24/6/2009قدس برس،   
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  !العباقرة يهجرون أميركا .50
الذي يوصف بأنه منارة اإلبداعات التكنولوجية ،  يواجه وادي سليكون: رويترز–سان فرانسيسكو 

لذين تغادر أعداد متزايدة منهم أميركا في مواجهة  نزيف عقول بين الطالب األجانب النابغين وا،العالمية
مناخ فاتر يتعلق بمعاملة المهاجرين، ما يهدد صناعة التكنولوجيا الحديثة والقدرة على المنافسة في هذا 

 بأن 2007 فيفيك وادهوا األستاذ في جامعة ديوك عام أعدهاوتفيد دراسة  .المجال على المدى الطويل
 إلى 1995لجديدة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي افتتحت في الفترة من أكثر من نصف الشركات ا

فيما تجدر . أجنبية في وادي سليكون كان مؤسسوها أميركيون ولدوا في الخارج من أصول 2005
 من درجات الدكتوراه في %71 على نحو نصف درجات الماجستير ووناألجانب يحصلاإلشارة إلى أن 

 إنوقال وادهوا  .بحسب بيانات اللجنة الفرعية للهجرةوذلك  ،في الجامعات األميركيةالهندسة الكهربائية 
 لكنها تواجه تصاعد ، سنة20 من الخريجين األجانب النابغين على مدى ألفالواليات المتحدة فقدت مئة 

  . ألف خريج في السنوات الخمس المقبلة200 وألف ما بين مئة إلىهذا الخسائر 
  25/6/2009الحياة، 

  
   مليون8.6 تريليون دوالر وتراجع عددهم إلى 8أثرياء العالم خسروا  .51

أكد مسؤولون من مؤسسة ميريل لينش أمس، أن األثرياء في العالم انخفضوا : غزالة  دالل أبو–دبي 
 بليون 30 الذين تزيد أموالهم عن "األثرياء"، بينما انخفض 2007 العام الماضي مقارنة مع 14.9%

 32,8 لتبلغ %19.5لمؤسسة، أن ثروات أثرياء العالم تقلصت لوذكر التقرير السنوي . %24.6دوالر 
وانخفض عدد األثرياء العرب بمعدل .  مليون8,6وتراجع عدد األثرياء في العالم إلى . تريليون دوالر

فقد  على رغم هذا التراجع، إال أنه . تريليون دوالر1.4، وبلغت ثرواتهم نهاية العام الماضي 5.9%
 الثروات في ميريل لينش أمير صدر، أن األوضاع االقتصادية إلدارةالحظ رئيس دائرة الشرق األوسط 
 تريليون في 48,5وتوقع أن تصل ثروات األثرياء إلى . "تستقر"في المنطقة العربية والعالم بدأت 

 عدد األثرياء رجح أن يرتفعكما .  سنوياً%8.1 ارتفاع صافي قيمة أصولهم بمعدل مرجحاً، 2013
بدأوا حالياً "العرب خالل هذه الفترة، بسبب الفوائض المالية التي ال يزال يملكها أثرياء المنطقة، الذين 

ذكر التقرير أن مجموع األثرياء في قد و ."بالتحرك لالستثمار في القطاع العقاري األوروبي واألميركي
 12.7 انخفض المجموع ألفاً، و91 فيها ثرياء وبلغ عدد األ%10.9السعودية انخفض العام الماضي بـ 

تراجعت في الشرق األوسط كما .  آالف5  التي بلغ عدد أثريائها في البحرين19.5في اإلمارات و
وال . 373600 إلى %5.9 تريليون دوالر، وانخفض عدد األثرياء 1,4 إلى %16,2ثروات األثرياء 

، حيث ال %18.5رياء على رغم تراجع عددهم بنسبة تزال الواليات المتحدة موطن أكبر عدد من األث
في حين .  من أثرياء العالم%28.7 مليون ثري يشكلون ما نسبته 2,5يزال يعيش في ربوعها نحو 

  . في ألمانيا%2.7 في فرنسا و%12.6تفاوتت نسب تراجع األثرياء في أوروبا فبلغت 
 25/6/2009الحياة، 

  
  ابقاتهاكس" خطة أوباما"حتى ال يكون مصير  .52

  نقوال ناصر
انطالقاً من ساحته الرئيسية " اإلسرائيلي"لتسوية الصراع العربي " خطة أوباما"إن ما أصبح يوصف ب

في فلسطين ليس حدثا تاريخيا، فهذه الخطة التي يبلورها حاليا الرئيس األمريكي باراك أوباما سوف 
زدحم بها أدراج وزارة الخارجية تضاف إلى ركام من الخطط التي صاغها أسالفه وغيرهم والتي ت

األمريكية، وكل هذه الخطط مجتمعة ومنفردة كانت في حينها، مثل خطته الجديدة التي تتبلور اآلن، تمثل 
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ضوءا في نهاية نفق الصراع، غير أن المشكلة كانت تكمن دائما في أن أيا من هذه الخطط لم تتحول إلى 
 نهايته، ألسباب رئيسية ثالثة تنذر بأن يكون مصير خطة نفق لتسوية الصراع يمكن إشعال أي ضوء في

  .أوباما مثل مصير الخطط التي سبقتها
كهدف نهائي " اإلسرائيلي"أول هذه األسباب هو رفض اإلدارات األمريكية المتعاقبة تحديد إنهاء االحتالل 

عملية "في أسوأها بفي أحسن الحاالت و" السالم"لمشاريع السالم ومبادراته، واستبدال هذا الهدف ب
وثاني األسباب رفض واشنطن لتحديد سقف . كهدف في حد ذاته إلدارة الصراع ال لتسويته وحله" السالم

وثالثها الرفض . زمني لعملية السالم في كل مشروع ومبادرة وافق طرفا الصراع عليها كرها أو طوعا
أي تسوية ال تقبلها حكومة " ضفر"األمريكي لممارسة أي ضغط على دولة االحتالل لرفض واشنطن 

هذه الدولة مما حول وما زال يحول أي خطة جديدة إلى أداة للضغط األمريكي على الطرف العربي 
والفلسطيني ترهنه لموازين القوى المختلة لصالح دولة االحتالل وتحول االحتالل نفسه والمكاسب 

 التي حققتها بالقوة المسلحة إلى أهم أوراق الضغط اإلقليمية المخالفة للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة
  .في يد دولة االحتالل، مما يفقد أي تسوية يمكن التوصل إليها من الحد األدنى من العدالة
إلى " عملية السالم"واألسباب الثالثة هذه التي أجهضت كل مشاريع السالم ومبادراته السابقة وأوصلت 

الجديدة، ألن أوباما مثل كل " خطة أوباما"آلن ما زالت متوفرة في الطريق المسدود الذي وصلت إليه ا
، كما قال في خطابه األخير في "ال ينفصم"وبتحالف أمريكي معها " إسرائيل"أسالفه ما زال ملتزما بأمن 

، ولو كان التزاما من جانب أمريكي "اإلسرائيلية"القاهرة، ال يفرق بين المصالح األمريكية وبين المصالح 
في هذا التحالف االستراتيجي يمكن أن ينقلب عليه في أية لحظة " اإلسرائيلي"احد، مع أن الجانب و

المعهودة والمضمونة، ليس بفصم عرى التحالف بل بتغيير قيادة الجانب األمريكي " اإلسرائيلية"بالطريقة 
.  النافذة ضد هذه القيادةله عن طريق استنفار جماعات الضغط اليهودية والصهيونية األمريكية والعالمية

وربما يجد المراقب داللة في هذا السياق في الملصقات الكبيرة التي تحمل صورة أوباما وهو يرتدي 
كاره "الكوفية الفلسطينية التقليدية على طريقة الراحل ياسر عرفات وقد كتبت عليها عبارات تهاجمه مثل 

في إلصاقها " اإلسرائيليون"اإلنجليزية التي بدأ المستوطنون باللغتين العبرية و" المعادي للسامية"و" اليهود
  .على مفارق الطرق والحواجز العسكرية لجيش االحتالل منذ صباح يوم الجمعة الماضي

وهذه األسباب الثالثة هي التي ينبغي أن تكون على جدول أعمال أي اجتماع عربي أو إقليمي أو دولي 
اللجنة الرباعية الدولية الممثلة لألمم المتحدة والواليات المتحدة ، وبخاصة "خطة أوباما"ينعقد لبحث 

واالتحادين األوروبي والروسي التي قال األمين العام للهيئة األممية، بان كي مون، إنه يتوقع أن تنعقد 
، "إسرائيلية"في إيطاليا أواخر الشهر الجاري لبحث الخطوات التالية لتحريك محادثات سالم فلسطينية 

ى األرجح وكما جرت العادة بحضور وزراء خارجية أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا عل
، ألن معالجة هذه األسباب التي أفشلت كل الجهود السلمية السابقة هو وحده )مجموعة الثماني(واليابان 

ي مون لخطاب أوباما الذي يمكن أن يحقق اختراقا استراتيجيا يمكن أن ينسجم مع الوصف الذي منحه ك
  ".تاريخيا"األخير في القاهرة عندما قال إنه كان خطابا 

صحيح أن كلمات أوباما خلقت مناخا . لكن الخطابات ليست دبلوماسية وكلماتها ليست أفعاال سياسية
إيجابيا النطالق عمل دبلوماسي وسياسي، ومنحت السياسة األمريكية فائدة الشك في إمكانية أن تتغير، 

د أن أثبت أوباما أنه خطيب مفوه تمكن من عرض األفكار القديمة ألسالفه في قالب جديد، وأنه بائع بع
بارع لبضاعة سياسية عفا الدهر عليها وشرب، غير أن عجزه عن استيعاب األسباب الرئيسية التي 

ه إلى ملف إلى ملفات مهملة في األدراج سوف يحول خطت" خريطة الطريق"حولت البضاعة القديمة مثل 
كما تساءل " يبدو مخلصا جداً، لكن هل يستطيع أن ينفذ؟"مماثل قبل مضي وقت طويل، فخطابه جعله 

  !وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة له مؤخرا مع هيلينا كوبان
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ة صحيح أن أوباما قد بادر منذ اليوم األول لصعوده إلى منصة البيت األبيض إلى القفز غوصا في برك
من دون أي تجربة سابقة له في السباحة فيها، ودون منقذ في " اإلسرائيلي"السالم اآلسنة للصراع العربي 

الجوار، لذلك فإنه إذا لم يكن مستعدا كفاية لسباحة صعبة كهذه فإن االحتمال كبير جدا أن تغرق رئاسته 
تحرك مياهها قليال بما يكفي لتفوح في مياهها غير المتحركة، أو على األقل أن تغرق فيها خطته بعد أن 

روائحها العفنة مرة أخرى، اللهم إال إذا كان في جعبته ما لم يعلن عنه بعد، ليضمن أال يكون مصير 
التي يطمح أوباما إليها مع العرب والمسلمين انطالقا من " البداية الجديدة"إن . خطته مثل مصير سابقاتها

 سالم إقليمي يمهد لشراكة بين الطرفين سوف تتحطم على األرجح نحو" اإلسرائيلي"حل الصراع العربي 
  .لألسباب نفسها التي أجهضت كل المحاوالت السابقة

" اإلسرائيلي"، وعدم االستعداد لممارسة الضغط على المحتل "إنهاء االحتالل"فعدم تحديد الهدف النهائي ب
ت السالم كما يتصورها أوباما، هي ثالثة لفرض الحل عليه، وعدم تحديد سقف زمني المتثاله الستحقاقا

عوامل ستحول نقطتي الخالف الظاهريتين بينه وبين رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو، وهما 
على وجه التحديد التوسع االستيطاني اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة والدولة الفلسطينية، إلى 

المعهودة والمجربة مع حكومات االحتالل السابقة تمتد حتى " سرائيليةاإل"وسيلة للمماطلة والمرواغة 
على " اإلسرائيلي"انتهاء واليته قبل أن ترى خطته النور، وغطاء لخلق المزيد من حقائق االحتالل 

األرض الفلسطينية بحيث لن تتسنى لمن يخلفه في البيت األبيض فرصة دخول التاريخ بخطة أمريكية 
  .ق األوسط تحمل اسمه أسوة بأسالفهللسالم في الشر

إن أي مشورة خاطئة تهمس بها أو تجهر مصادر عربية في واشنطن تنصح إدارة أوباما بأن أي ضغط 
ستكون له نتائج عكسية على عملية السالم وخطته، مثل نصائح " اإلسرائيلي"تمارسه على دولة االحتالل 

الفلسطيني الجديد الذي خلف عفيف صافية في " سفيرال"فلسطينيين أمثال زياد العسلي وغيث العمري و
، هي "ضغط ألنها لن تساعد أيا من الجانبين"كلمة " ال يحب"واشنطن، معن عريقات الذي قال مؤخرا إنه 

مشورة تتناقض مع النتائج المأساوية الراهنة للتجربة األمريكية وغير األمريكية مع جهود صنع السالم 
، بقدر ما تتناقض مع تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه "يلييناإلسرائ"بين العرب وبين 

بينما تضغط إدارة أوباما على " منتظرا"الذي قال في مقابلة أخيرة له مع الواشنطن بوست إنه سيجلس 
  .من أجل تجميد توسعها االستيطاني" إسرائيل"

نها وهو إجماع كل المبادرات والمبادرين واألسباب الثالثة لها صلة وثيقة بسبب رابع ال يقل أهمية ع
األمريكيين إلى محاوالت حل الصراع على استبعاد المجتمع الدولي ممثال في األمم المتحدة من المساهمة 

التي تعتبرها الرئاسة الفلسطينية ومفاوضوها " الرباعية الدولية"في الحل شكال وموضوعا، وإذا كانت 
في " شكال"دعا على األمم المتحدة يعطي االنطباع بمشاركة المجتمع الدولي مناسبة تمثل التفافا مخا" آلية"

الجهود المبذولة للحل فإن هذه المشاركة الشكلية بدأت وتستمر خارج الشرعية الدولية الممثلة في قرارات 
ها شرعيت" اإلسرائيلي"األمم المتحدة ومجلس أمنها، وهي الشرعية الوحيدة التي تستمد دولة االحتالل 

بحث آلية دولية مثل عقد " خطة أوباما"ويجري كذلك في سياق وضع النقاط على الحروف في . منها
للخطة، وربما يكون مؤتمر موسكو الذي كان مقررا انعقاده خالل " إخراج"مؤتمر دولي يكون مجرد آلية 

 يخفي العنوان الربيع الحالي، باعتبار موسكو مكانا مثل مدريد يعطي االنطباع الخادع بالحيادية
 التفافا على األمم المتحدة 1991والمضمون والشكل األمريكي للخطة، تماما مثلما كان مؤتمر مدريد عام 

  .أمريكية خارج إطار الشرعية الدولية شكال ومضمونا" إسرائيلية"وشاهد زور دولياً على خطة 
الوحيد االستمرار في البحث عن حل واستمرار هذا االستبعاد األمريكي لألمم المتحدة وقراراتها معناه 

أمريكي للصراع يحرص على حرمان الجانب العربي والفلسطيني من المرجع الدولي الوحيد الذي يمكنه 
نهاية الطريق فيه، وحرمانه من " إنهاء االحتالل"محدد يكون " سقف زمني"حال في إطار " يفرض"أن 

إن استبعاد األمم المتحدة ". إسرائيل"لالنحياز األمريكي لالقوة الدولية الوحيدة القادرة على توفير موازن 
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وشرعيتها وقراراتها من الخطط األمريكية لحل الصراع ما زال يمثل الدليل الدامغ على أن واشنطن 
بالقوة " اإلسرائيلي"تسعى إلى حل يثبت المكاسب اإلقليمية والسياسية التي اكتسبتها دولة االحتالل 

ريكيا خارج الشرعية الدولية وفي انتهاك صارخ لها، وأنها تسعى إلى حل على المسلحة المدعومة أم
، والنتيجة الحتمية المتوقعة ألي حل كهذا ال يمكن إال أن "إسرائيل"أساس موازين القوى المختلة لصالح 

ر في اللحظة أمريكياً من المؤكد أنه لن يكون عادال وال شامال وال دائما وسينها" إسرائيلياً" "سالماً"تكون 
قد شذت أو " خطة أوباما"وال تشير الدالئل حتى اآلن إلى أن . التي تتغير فيها موازين القوى الراهنة

  ".التاريخي"يمكن أن تشذ قريبا عن هذا اإلجماع األمريكي 
إن االنطباع المتفائل الذي قد تعطيه تصريحات أوباما ومبعوثه الرئاسي جورج ميتشل عن حرصهما 

من " حل الدولتين في أسرع وقت ممكن"للوصول إلى " إسرائيلية"فلسطينية " مناقشات فورية "على تحريك
للمحادثات للخروج باتفاق على الحل خالل سنتين يكون عبارة عن " استئناف فوري واختتام مبكر"أجل 

الما هو انطباع خاطئ ومتسرع ط" دولة فلسطينية" تتضمن 2011بحلول عام " صفقة سالم شرق أوسطية"
واصل أوباما خطته ناقصة العوامل األربعة المذكورة، فهذا السقف الزمني هو نفسه السقف الزمني الذي 

ويعد فقط بعملية سالم مفتوحة ال نهاية لها " مصطنع"سبق ألوباما أن رفض االلتزام بمثله ألنه كما قال 
" تعديل"من العرب تشمل " وسةخطوات ملم"تكون تكرارا لسابقاتها، تستخدم النتزاع ما سماه ميتشل 

من " إسرائيل"مع " تطبيع العالقات"في خطة أوباما و" دمجها"مبادرة السالم العربية وتطويعها من أجل 
سالم "تمهيداً ل" اإلسرائيلية"وتحسين المناخ الذي تجري فيه المحادثات الثنائية الفلسطينية " بناء الثقة"أجل 
  ".شامل

بي موضوعي لهذه الوصفة األمريكية الجديدة للسالم أفضل من االقتباس من وال يوجد من أجل تقويم عر
 ففي مقال افتتاحي في الحادي 1948منذ عام ،" اإلسرائيلي"عرب فلسطين األسرى في دولة االحتالل 

عشر من الشهر الجاري للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة التي ال يمكن التشكيك في التزامها بالسالم 
ء بسبب اسمها أم بسبب خلفيتها الشيوعية أم بسبب عضوية العرب واليهود في تنظيمها أم بسبب سوا

المهمة "وجود خمسة أعضاء يمثلونها في الكنيست لخصت الجبهة رؤيتها لخطة أوباما بتلخيصها ل
وع تتمحور حول تهيئة المناخ والظروف لدفع عجلة مشر"لمبعوثه ميتشل بأنها " الحقيقية واألساسية

والعديد من األنظمة العربية واإلسالمية " إسرائيل"السالم اإلقليمي األمريكي إلقامة تحالف واسع يشمل 
قبل .. المعتدلة في إطار سالم إقليمي أمريكي قائم على تسريع وتائر التطبيع السياسي بين هذه القوى

  ".إنجاز الحل الدائم للقضية الفلسطينية
يقود إلى السبب الخامس األكثر أهمية من األسباب األربعة " سرائيلييناإل"وأي حديث عن عرب فلسطين 

السابقة الذي ينذر بجديد خطر في خطة أوباما يهدد بتصفية للقضية الفلسطينية إن صحت األنباء 
إن ميتشل اقترحه على الرئاسة الفلسطينية ) بي بي سي(المتسربة عما قالت هيئة اإلذاعة البريطانية 

يسمح لدولة االحتالل بضم " تبادل لألراضي" الرئيس عباس في رام اهللا مؤخرا حول عندما التقى
مستعمراتها الكبيرة في الضفة الغربية بتبادلها مع بلدات عربية فلسطينية في منطقة الجليل المحتلة عام 

اصمة، هو أفيغدور ليبرمان، الذي يستعد اآلن لزيارة واشنطن الع" اإلسرائيلي" ووزير الخارجية 1948،
صاحب االمتياز األصلي لفكرة تبادل األراضي التي يتبناها كمدخل للتبادل الديموغرافي الذي يستهدف 

تمهيدا لتشريد موجة جديدة من الالجئين " إسرائيلي"الترحيل الجماعي لمليون ونصف المليون فلسطيني 
سبق لرئيس الوزراء "  فلسطينيةدولة"الفلسطينيين، بدل عودة الالجئين القدامى، لكن هذه المرة إلى 

األسبق آرييل شارون، في معرض موافقته على هذه الدولة ألول مرة، أن وصفها بأنها " اإلسرائيلي"
ستكون أكبر مخيم لالجئين الفلسطينيين في العالم، بعد قطاع غزة، ألن تبادل األراضي والسكان قد تحول 

تتحول تدريجيا كما يبدو مما نسب إلى ميتشل " ئيليةإسرا"بوجود ليبرمان وحكومته إلى سياسة رسمية 
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قوله إلى سياسة رسمية أمريكية أيضا وإلى مرجعية الستئناف مفاوضات السالم التي يريدها أوباما 
  ".فورية"وميتشل 

التي يساوم رئيس وزراء " يهودية دولة إسرائيل"والقتراح ميتشل هذا أهمية حاسمة ألن له عالقة وثيقة ب
حتالل بنيامين نتنياهو حاليا من أجل مبادلة االعتراف األمريكي والعربي والفلسطيني بها بموافقته دولة اال

وقد نجح نتنياهو في انتزاع موافقة إدارة . على أساسها" حل لدولتين"على استئناف المفاوضات على 
لرئاسي األمريكي قد أكد أوباما على يهودية دولته بانتزاع موافقة ميتشل نفسه على يهوديتها، فالمبعوث ا

قيام دولة "في اجتماعه مع رئيس دولة االحتالل شمعون بيريز يوم الثالثاء الماضي على التزام بالده ب
إن الغيتو اليهودي الذي ". اليهودية" إسرائيل"فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سالم وأمان مع دولة 

خر للتطهير العرقي ضد مليون ونصف المليون عربي هو اسم آ" الدولة اليهودية"تسميه حكومة نتنياهو 
، والتطهير العرقي لهؤالء تحت مسمى التبادل "إسرائيل"فلسطيني من غير اليهود من مواطني 

  .الديموغرافي سيكون بالتأكيد الحلقة األخيرة في تصفية القضية الفلسطينية
  25/6/2009الخليج، 

  
   يتكرر الحسم في مكانٍ آخرلئال .53

  وسف اللداويمصطفى ي.د
تعيش السلطة الفلسطينية في رام اهللا هاجس تكرار الحسم العسكري في الضفة الغربية ، خاصـة أنهـا                  
تعيش الذكرى الثانية لشهر الحسم في غزة ، ولكن خوفها من تكرار ما حدث في الضفة الغربية ليس فقط               

على كل شٍئ في الحيـاة الـسياسية        بسبب الذكرى ، أو آثار الحسم التي مازالت باقية ، تاركةً بصماتها             
الفلسطينية ، بل هو خوفٌ لديها دائم ومتجدد ، كان قبل الحسم في غزة ومازال ، فالـسلطة الفلـسطينية                    
التي قوامها حركة فتح ، لم تنظر يوماً إلى حركة حماس أنها شريكتها في النضال والمقاومـة ، وأنهـا                    

ا الزنازين ومعابر المعتقلين ، وأن عناصر حماس وفـتح          تشاطرها الوطن والشتات ، وأنها كانت تقاسمه      
كانوا يوماً شركاء في البرش والحمام والزنزانة والقيد وحافالت الترحيل وأقفاص المحاكم ، وأن حركـة                
حماس قدمت الكثير في معركة التحرير والمقاومة ، فقدمت مئات الشهداء وآالف الجرحى والمعتقلـين ،                

سرائيلي تزخر بأبطال المقاومة من حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي وفـتح            ومازالت سجون العدو اإل   
والجبهتين الشعبية والديمقراطية ، ولكن السلطة الفلسطينية ال تريد أن تعترف بأن الـشعب الفلـسطيني                
والوطن لهما جناحان عظيمان ، هما حركة فتح وحماس ، وبغير أحدهما يكون الوطن كالطير المهـيض                 

لكننا نجد أن حركة فتح التي هي قوام السلطة الفلسطينية ، وعماد أجهزتها األمنية المختلفـة ،                 الجناح ، و  
إذ أن جميع قادة أجهزتها األمنية ، وكافة المدراء العامين ، والسفراء والمبعوثين والمفاوضين هـم مـن                  

ف قطاعـات الحيـاة     حركة فتح ، ويمثل أبناؤها السواد األعظم من موظفي السلطة الفلسطينية في مختل            
الفلسطينية ، فهي تحتكر الحياة المدنية والسياسية واألمنية ، وتحرم اآلخرين من الحق في أن يكون لهـم                  
دور وشأن في إدارة الوطن وبناء مؤسساته ، وقد شهد أبناء حركة حماس حرماناً منقطع النظير من أي                  

لوظيفة أن يحصل على إفادة الـسالمة األمنيـة ،          وظيفة مدنية فلسطينية ، فقد كان لزاماً على كل متقدمٍ           
وهي إفادةٌ أمنية فلسطينية تصدر عن أمن المؤسسات وتعني أن الموظف المذكور ال ينتمي إلى حركـة                 
حماس ، وإذا تبين الحقاً أن موظفاً ما يخفي انتماءه إلى حركة حماس فإنه يحرم من وظيفته ، ويطـرد                    

ناء حركة حماس خارج السلك الوظيفي الفلسطيني ، وهذا األمر لـم            من موقعه ، وهكذا بات كثير من أب       
  .يكن مقتصراً على غزة وحدها ، بل كان حالةً عامة في شطري الوطن 

وبالعودة إلى التاريخ الفلسطيني القريب في السجون اإلسرائيلية والجامعات والمعاهد العلمية ، فقد كانـت          
مي على أنه مكون أساس من مكونات الوطن ، وكانت ترفض           حركة فتح ترفض االعتراف بالتيار اإلسال     

تمثيل أبناء التيار اإلسالمي في السجون والمعتقالت ضمن اللجنة االعتقالية الوطنيـة العليـا ، وكانـت                 
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تفرض على المعتقلين أن يتفرقوا بين التنظيمات الفلسطينية األخرى ، وكانت تحاسب وتعاقب كـل مـن                 
أو يمارس طقوساً دينية تشير إلى والءات أخرى ، وكان يعاقب كل من يثبت أنه               يثبت أنه يخفى تدينه ،      

يترنم ويدندن بأناشيد إسالمية ، أو يثبت أحياناً أنه يقوم الليل أو يحفظ القرآن الكريم ، وسـجون العـدو                    
سجون اإلسرائيلي تشهد على تعليمات أبو علي شاهين القاسية بحق كل من يمارس طقوساً إسالمية في ال               

والمعتقالت ، وساق عمر جعارة تشهد على سياسة الحرمان التي كانت تمارسها حركة فتح في السجون                 
والمعتقالت ، إذ أمر أبو علي شاهين بكسر ساقه بينما كان يصلي ، لئال يعود هو وغيره إلـى مثلهـا ،                      

  .صالةً واستقامة 
اهد الفلسطينية فلم تكن مختلفة عن معاناتهم في        وأما عن معاناة أبناء التيار اإلسالمي في الجامعات والمع        

السجون والمعتقالت ، فقد كانت فتح ترفض االعتراف بوطنية ووجود التيار اإلسالمي ، وكانت تعتبـر                
أن مكونات الكتل الطالبية الوطنية في الجامعات هي أربع كتٍل فقط ، وهي باإلضافة إلى حركـة فـتح                   

الحزب الشيوعي الفلسطيني ، وكانت تصر على حرمان طالب التيـار           الجبهتان الشعبية والديمقراطية و   
اإلسالمي من أي حقوق طالبية ، وترفض مشاركتهم في انتخابات مجالس الطلبـة ، رغـم أن الكتـل                   
اإلسالمية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية كانت كتٌل ضخمة ، وكان لها دورها وبصماتها في العمـل                

ت العديد من طالبها شهداء في مواجهات مختلفة مع العدو اإلسرائيلي ، ورغـم              الوطني الطالبي ، وقدم   
دم الشهداء القاني والدامغ فقد حاولت حركة فتح حرمان الكتل اإلسالمية من حققها في تبني شـهداءها ،                  

  .كصائب ذهب وجواد أبو سلمية وغيرهما 
 قيادات حركة فتح ، كان البد من الثورة على          وأمام الظلم الذي عانى منه أبناء التيار اإلسالمي على يدي         

الظلم ، واالنقالب على الحرمان ، ورفض الهوان ، وعدم الخضوع لمصادرة الحقوق ، فرفضت الكتـل                 
الطالبية اإلسالمية خاصةً في جامعات الضفة الغربية أن تخضع للحصار والحرمان ، فكانـت أحـداثٌ                

ليها الكتل اإلسالمية ، أو أجبرت على خوضها لنيل حقوقها          ومالحم دموية في باحات الجامعات ، جرت إ       
، ورفض قوانين الظلم المفروضة عليها ، حتى أصبحت الكتل اإلسـالمية فـي الجامعـات والمعاهـد                  
الفلسطينية مكون أساسي من مكونات الطالب ومعترفٌ به وبحجم وجوده وتمثيلـه ، حتـى أن الكتـل                  

هد قد تمكنت وحدها من تشكيل المجالس الطالبيـة ، وقـد كانـت              اإلسالمية في بعض الجامعات والمعا    
محرومة سابقاً من حق المشاركة ، وشكل فوز الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت منعطفاً كبيـراً فـي                  
الحياة الطالبية في الجامعات والمعاهد ، ذلك أن جامعة بيرزيت كانت دوماً حـصن وقلعـة التيـارات                  

 فوز الكتلة اإلسالمية فيها عالمةً مميزة وفارقة ، إلثبات الذات ، ونيل الحـق ،                الوطنية األخرى ، فكان   
وفي السجون والمعتقالت رفض أبناء التيار اإلسالمي أن يفرض عليهم القيد مـرتين ، وأن يخـضعوا                  
لجالدين ومراقبين وحاكمين في آن ، فأصروا على نيل حقوقهم ، وأن يكونوا ضمن القـوى والفـصائل                  

ة لمجموع المعتقلين ، وأن يسمح لمن شاء من المعتقلين أن ينتمي إليهم ، وأن يلتحق بهـم ، وان                    المشكل
يكون لهم الحق في عقد الندوات والحلقات العلمية والدينية ، وجلسات التنظير والتعبئة الخاصة بهم ، وأن                 

جان العاملـة فـي الـسجون       يكونوا ضمن اللجنة االعتقالية العليا ، وان يكون لهم ممثلين في مختلف الل            
  .والمعتقالت 

فحتى ال يتكرر الحسم في مكانٍ آخر ، ولئال تكون ثورةٌ جديدة ، البد لسدنة السلطة الفلسطينية ، وجلهـم                    
كما ذكرنا من حركة فتح ، أن يرسوا قواعد للعدل واإلنصاف ، وأال يجبروا أحداً على الثورة واالنقالب                  

وأن رفض الخنوع والذل ليس تمرداً ، بل إن من شيم الكبـار وأخـالق               ، ذلك أن رد الظلم ليس بظلم ،         
النبالء الثورة على الظلم واالضطهاد ، وما يحدث اليوم في الضفة الغربية ، في نابلس وقلقيلية ورام اهللا                  
وجنين وغيرها ، من ظلمٍ وقتٍل واعتداء وأعمال تصفية ، وحرمانٍ ومعاناة وتمييز ، لـيس إال وصـفة                   

ية للثورة واالنقالب ، وعلى السلطة الفلسطينية أن تدرك أن الثورة عالج كل ظلم ، وأن الظلم مهما                  حقيق
طال وساد فهو إلى زوال ، وأن السلطات ال تحمى وتعيش بقوة البطش وعسف الجـالد ، بـل تعـيش                     
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 أن يحـصنوا    وتعمر بحب األتباع لها ، وتأييد المحبين لحكمها ، فعلى القائمين على األمر فـي رام اهللا                
أنفسهم بالعدل ، وأن يحموا حكمهم باإلنصاف والعدل والمساواة ، وإال فإن يوم غـد قـادم ال محالـة ،                     
والتاريخ سجٌل حافل يرصد ويحفظ ويسجل ويتكرر ، وهو خير شاهد على زوال من ظلموا ، ونهاية من                  

  .بطشوا 
  25/6/2009بيروت في 

  
  ا؟ حزب اهللا فقط وليس حماس أيضلماذا .54

  عريب الرنتاوي 
في الثالث عشر من حزيران الجاري ، اجتمع في بيروت الممثل االعلى لـسياسة االتحـاد االوروبـي                  
الخارجية خافيير سوالنا بالنائب اللبناني عن حزب اهللا حسين الحاج حسن ، في خطوة هي األولى مـن                  

  .بي وأحد قادة حزب اهللانوعها على هذا المستوى وعلنا ، بين مسؤول رفيع في االتحاد األورو
 الحاج حـسن ،     -وفي الثامن عشر من الشهر ذاته ، أي بعد مرور أقل من أسبوع على اجتماع سوالنا                 

اجتمعت سفيرة المملكة المتحدة في لبنان فرانسيس ماري غاي مع رئيس كتلة حزب اهللا فـي البرلمـان                  
يطانيا مباشرة االتصاالت السياسية مع     النائب محمد رعد ، وهو الحدث األول من نوعه منذ أن قررت بر            

  .حزب اهللا
وقبل سوالنا وغاي ، كانت أبواب الدبلوماسية الفرنسية تنفتح على مصاريعها لمندوبي حزب اهللا وممثليه               

  .إلى حوارات سان كلو ، وكانت االتصاالت الفرنسية مع حزب اهللا أكثر من أن تعد وتحصى
  .ع أمريكا عن فعل ذلك؟لماذا تحاور أوروبا حزب اهللا ، وتمتن

لماذا تحاور أوروبا حزب اهللا وال تفعل شيئا مماثال مع حركة حماس ، مع أن الحزب والحركة ينتميـان                   
ذاتها ، برغم اختالفاتهما المذهبية ، وبرغم أن كال الفصيلين حمال           " اإلسالم السياسي المقاوم  "إلى مدرسة   

  .السالح وما زاال يحمالنه في مواجهة إسرائيل
أوروبا أكثر تخففا من الواليات المتحدة من ثقل اللوبي اليهودي وجماعات الضغط الموالية إلسـرائيل ،                

للفجوات التي تباعد الغرب عن بعض خصومه الـسياسيين ،          " تجسيري"وأوروبا اعتادت أن تقوم بدور      
وماسية األمريكية المثقلة   ، البلدوزر الذي يمهد الطريق للدبل     " الدوبلير"و" البلدوزر"وهي لعبت وتلعب دور     

بلغة السينما هو الممثل البديل الذي يقوم باألدوار نيابة عن الممثلـة            " الدوبلير"بالحسابات والتحسبات ، و   
  .األصيل طيلة فترة انشغاله أو عدم اعتنائه بتصوير لقطات محددة

التنسيق مع واشنطن ، وبما ال      لكن ألوروبا مع ذلك حدودا ال تخرج عنها دبلوماسيتها إال نادرا ، وغالبا ب             
يغضب إسرائيل إلى الحد الذي يفضي إلى تأزيم في العالقات ، فأوروبا التي تنفتح على حزب اهللا ، مـا                    

للحوار واالتصال مع حركة حماس ، مـع أن األول          ) شروط الرباعية (زالت تصر على شروطها الثالثة      
) المقاومة(فهو الرائد في استخدام العنف      يرفض هذه الشروط بصورة أشد حزما ووضوحا من حماس ،           

بزوال إسرائيل والمنافح األول ضد التطبيع معها واالعتراف بوجودها ، وهـو األكثـر              " المبشر"، وهو   
 -تحريضا وسخرية وإدانة لالتفاقيات العربية اإلسـرائيلية الـسابقة ، ولـيس لالتفاقيـات الفلـسطينية                 

  .اإلسرائيلية فحسب
ال شك ، ولكنها تميز بين حركة حماس وحزب اهللا ، تقاطع األولى وتنفـتح علـى                 أوروبا تعرف ذلك ب   

األخير ، برغم أن كثير من الدبلوماسيين األوروبين الكبار الذين حاورهم كاتب هذه الـسطور ، قـرأوا                  
  :مواقف حماس وممارساتها على النحو التالي

، القبول بدولة فلـسطينية     ) الشرط األول (عنف  يعادل نبذ ال  )  عاما 15 -( 10القبول بالهدنة طويلة األمد     
، احتـرام   ) الـشرط الثـاني    (48في حدود الرابع من حزيران يعادل االعتراف بإسرائيل على أراضي           
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الـشرط  (يعـادل االلتـزام بهـا       ) السلطة الفلسطينية (االتفاقيات المسبقة وقبول المشاركة في مخرجاتها       
  ).الثالث

وار مع حركة حماس ، األكثـر اعتـداال بحـسابات اإلسـالم الـسياسي               لماذا إذن ، ترفض أوروبا الح     
وتصنيفاته من حزب اهللا ، واألقل ارتباطا منه بإيران ، واألكثر ميال من الحزب للتكيف مع مقتـضيات                  

  .عملية السالم ، وعملية المشاركة في االنتخابات والسلطة: المشاركة في عمليتين سياسيتين متوازيتين
ة يعود لالبتزاز اإلسرائيلي ، فإسرائيل ال تخوض صراعا مع حـزب اهللا علـى األرض                الجواب ببساط 

اللبنانية اللهم إال إذا أخذنا على محمل الجد حكاية الغجر والمزارع والتالل ، في حـين أن حربهـا مـع        
العـدو  ، وهنا تبدو حماس بكل المعايير اإلسرائيلية        " يهودا والسامرة وأورشليم القدس   "حماس تدور حول    

األشد خطرا الذي ال يتعين التسامح مع إي اتصال معه أو انفتاح عليه ، األمر الذي يفسر تلكؤ أوروبـا                    
 لالنفتـاح   - ربما   -وازدواجية معاييرها ، ويدفع على االعتقاد بأن إدارة أوباما ستحتاج إلى وقت أطول              

لقاهرة ، إسرائيل تقاطع حماس ،      على حماس واالتصال بها ، رغم إشارات أوباما اإليجابية في خطاب ا           
وتتشدد في فرض مقاطعة اآلخرين لها ، ألنها ببساطة ال تريد شريكا فلسطينيا في عملية السالم ، بل وال                   
تريد هذه العملية برمتها ، وطالما أن عباس ضعيف في مواجهة اإلرهاب ، وحماس هي اإلرهاب بعينه                 

دولة فلسطينية ، ليست هنـاك ال رؤيـة وال مبـادرة وال             ، فمعنى ذلك أنه ليست هناك عملية سالم وال          
  .هنا الوردة فلنرقص هنا.. خريطة

  25/6/2009الدستور، 
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تحتل مسائل جوازات السفر، وسمات الدخول، مكانة خاصة في دائرة اهتمام المواطن العربـي، بـسبب                
بيرة التي يواجهها في هذا الصدد، ولعل أكثر العرب معاناة في مطارات العواصم العربية، هم               العقبات الك 

الفلسطينيون بغض النظر عن جوازات سفرهم، فاألصل الفلسطيني يعني سلسلة من األسئلة والتحقيقات،             
  .وربما المنع من الدخول حتى لو كان يحمل جوازسفر اجنبياً في بعض منافذ الدخول العربية

والالفت انه في وقت يضيق الخناق فيه على بعض المواطنين العرب في مطارات عربية، نجد ان حظر                 
دخول االسرائيليين في المقابل يتآكل بشكل تدريجي، وكأن هؤالء ينتمون الى دولة صديقة، وليست عدوة               

 العـدوان األخيـر     ارتكبت المجازر، وما زالت، في حق المواطنين العرب والمسلمين، كان آخرها اثناء           
على قطاع غزة، وقبل ثالثة اعوام على جنوب لبنان، وقبل هذا وذاك مسلسل طويل من الحروب يمتـد                  

  .على مدى ستين عاماً، أي منذ قيام اسرائيل على حساب األرض والكرامة العربية
ئيليين علـى   نقول هذا الكالم بمناسبة ما تردد اخيراً عن اسقاط الحكومة االردنية شرط حصول االسـرا              

وهو قرار أثـار حالـة مـن        . تأشيرة دخول الى االردن، ومعاملتهم معاملة المواطنين العرب اآلخرين        
  .االستياء في صفوف الكثيرين داخل األردن وخارجه

كانوا اول من سلط االضواء على هذا القرار، عندما طالب رئـيس            ' جبهة العمل االسالمي  'نواب حزب   
 البرلمان األردني السيد حمزة منصور الحكومة بتقديم توضيحات حـول اسـتثناء             كتلة الجبهة النيابية في   

االسرائيليين من شرط الحصول على تأشيرة عند القدوم الى االردن، ولكن يبدو ان الحكومـة االردنيـة                 
  .تريد تجنب التعاطي مع هذه المسألة

مشاعر عشرات الماليين من العـرب      دخول االسرائيليين الى اي بلد عربي يشكل في حد ذاته استفزازاً ل           
الذين يرون في هؤالء اعداء محتلين، حتى لو جاء ذلك في ظل توقيع حكوماتهم معاهـدات سـالم مـع                    
اسرائيل، وتسهيل هذا الدخول باسقاط شرط التأشيرة هو استفزاز مضاعف، من قبل حكومة بلـد مثـل                 
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العرب في مواجهة المشروع االسـرائيلي،      األردن مشهود له بتقديم مئات الشهداء من ابنائه في حروب           
  .وايواء ماليين الالجئين الفلسطينيين ضحايا هذا المشروع

اننا نخشى ان يكون هذا القرار هو بداية لتطبيق قرارات سرية جرى اتخاذها للتسريع في عملية التطبيع                 
الحكومة االسـرائيلية   الكامل بين دول عربية واسرائيل، بناء على تعليمات امريكية تحت ذريعة تشجيع             

فقد جرى تسريب العديد من االنباء التي تتحدث عـن فـتح االجـواء              . للعودة الى العملية السلمية مجدداً    
العربية للطائرات االسرائيلية، وتبادل بعض اشكال التمثيل الدبلوماسي، مثل فتح مكاتب تجارية في تـل               

  . تجاه السالم، ودفعهم للقبول بمبادرة السالم العربيةابيب لطمأنة االسرائيليين وحكومتهم الى نوايا العرب
ان هذا القرار يشكل اهانة لالردنيين الذين ترفض الغالبية الساحقة منهم كل اشكال التطبيـع مـع دولـة                   
مغتصبة، خاصة ان هذه االهانة جاءت في وقت يطالب فيه نواب في الكنيست االسرائيلي بتبنـي قـرار                  

  .يل للفلسطينيينيعتبر االردن الوطن البد
فالرد على مثل هذا التحرك االسرائيلي الذي يهدد االردن وامنه واستقراره وهويته ال يجـب ان يكـون                  
بتسهيل دخول االسرائيليين الى اراضيه، وانما بوقف كل اشكال التطبيع والغـاء معاهـدة وادي عربـة                 

لتعطش لسفك دماء العرب والمـسلمين      للسالم، ألنه ال سالم مع اناس على هذه الدرجة من العدوانية، وا           
  .وتهويد مقدساتهم

 25/6/2009 ،القدس العربي
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