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   عترافهم بالحقوق الفلسطينيةبل ا  حماس ليست اعتراف اآلخرين بهاأولوية: مشعل .1
رئيس المكتب السياسي ، أن الدين األعثر نور دمشق عن مراسلها في 26/6/2009 الحياة، نشرت

لحركة حماس خالد مشعل ابدى في خطاب القاه امس في دمشق، استعداد الحركة للتعاون مع اي جهود 
تأكيد ثوابت حماس، مع ابداء أعاد و. رائيليكية النهاء االحتالل االسيدولية اذا ما توافرت االرادة االمر

ن حماس ستتعاون مع اي جهد في سبيل إوقال . االستعداد النفتاح مرهون بمواقف االطراف االخرى
المصالحة الفلسطينية التي اكد ان االعتقاالت في الضفة تقف عائقاً امامها، داعياً اوباما الى سحب المنسق 

 الذكرى الثالثة ألسر شاليت، برد غير صادفاستهل الخطاب الذي قد و .االمني االميركي كيث دايتون
جملة وتفصيال، خصوصا ما تعلق "مباشر على خطاب نتانياهو، رافضاً موقفه من الحقوق الفلسطينية 

بموضوعات القدس وحق عودة الالجئين واالستيطان والتطبيع مع العرب ورؤيته للدولة الفلسطينية 
، محذرا من أي تساهل "يهودية إسرائيل"كما أكد رفضه . "اطها منزوعة السالحوأرضها وحدودها واشتر

 اكد هنأورغم . 48فلسطيني أو عربي إزاءها ألنها تعني إلغاء حق العودة وتهجير فلسطينيي مناطق الـ
قيق  تهدف الى تح"المقاومة وسيلة وليست غاية"ن إتمسك الحركة بالمقاومة خيارا استراتيجيا، اال انه قال 

نها أ عتبرمن جهة اخرى، قدر مشعل لغة باراك اوباما الجديدة تجاه حماس، لكنه او. تغيير على االرض
ولفت الى الشروط . "خطوة اولى في االتجاه الصحيح نحو الحوار المباشر بال شروط" وهيغير كافية 

اقات الموقعة معها ونبذ  وباالتف"سرائيلإ"ـالتي حددتها اللجنة الرباعية الدولية في شأن االعتراف ب
الذي احدث "ن إوقال . العنف، معتبرا ان فرض الشروط امر تعسفي، وان االعتراف بها لم يحل المشكلة

التغيير هو الصمود العنيد لشعوب المنطقة حين قاومت في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ورفضت 
رين بها، بل اعترافهم بالحقوق الفلسطينية، وشدد على ان اولوية حماس ليست اعتراف اآلخ. "المحتلين

وجه مشعل رسالة الى العرب، كما . مؤكدا ان الحركة لن تقبل التنازل عن حقوقها مقابل االعتراف بها
بلورة إستراتيجية عربية فلسطينية جديدة تفتح الخيارات وتجمع بين المقاومة والسياسة "ودعاهم إلى 

في شأن ملف االسرى، قال ان التعنت االسرائيلي عطل الصفقة، مبدياً و. "وتستجمع أوراق القوة الالزمة
 ان خيارات المقاومة مفتوحة لتحرير مؤكداً. االستعداد النجازها بوصفها الخيار الوحيد النهاء هذا الملف

  .االسرى
 شدد في خطابه مشعل، أن  علي الصالح من لندن عن مراسلها26/6/2009 الشرق األوسط، وأضافت

 ممثلي الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، وجميع أعضاء المكتب السياسي، بمن فيهم  حضرهالذي
قضية فلسطين ليست قضية حكم ذاتي وسلطة "على أن ، محمود الزهار، وخليل الحية من قطاع غزة

وعلم ونشيد وأجهزة أمنية وأموال من المانحين، بل هي قضية وطن وهوية وتاريخ وسيادة على 
رض، والقدس وحق العودة واألرض عندنا أهم من السلطة، لذلك فإن البرنامج الذي يمثل الحد األدنى األ

، وإزالة جميع 1967لشعبنا هو قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ذات سيادة كاملة على حدود 
 األردن، للتوطين والوطن البديل، خصوصا"، مؤكدا رفضه القاطع "المستوطنات، وإنجاز حق العودة

كية على كبح جماح ين قدرة أي إدارة أمر ولفت إلى أ."فاألردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين
 الغرب جزءا حمالً م.كيةي لن تتحقق قبل كبح جماح النفوذ الصهيوني في قرار اإلدارة األمر"إسرائيل"

ن أن يتفهمها أوباما في ظل أي عدالة يمك" متسائالً عنكبيرا من مسؤولية التطرف والعناد اإلسرائيلي، 
قيام وطن قومي لليهود في فلسطين؟ وما ذنب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في هذا الوعد؟ فما 

وأضاف أن نتنياهو  ."زال شعبنا الفلسطيني يعاني من الظلم والقهر والمجازر من دير ياسين حتى غزة
العتدال الفلسطيني هو الذي أوصل أركان حكومة وحكومته قلبوا الطاولة في وجوه الجميع، معتبرا أن ا

 أما .، كما أوصل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى الحصار"إسرائيل"متطرفة إلى الحكم في 
العقبة األساسية للحوار هي ما يجري في الضفة الغربية منذ " فاعتبر أن الفلسطينيةحول المصالحة 

 يجري خطة عمل ممنهجة تستهدف  أن مااًبين، مهناكف تدفع ثمنا المقاومة ووحدة الصحيث أن عامين، 
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المئات من طالت عتقال ال اتحمالالفتاً إلى أن المقاومة وكل أجنحتها، وتنسق مع االحتالل لقتلهم، 
 . من القيادات والرموز والطلبة والنساء880كوادر حماس الذين وصل عددهم إلى 

حماس بكل مؤسساتها القيادية هو     قرار  ن   أن مشعل أكد أ    ،توكاالو 26/6/2009 الجزيرة نت،    وذكرت
العمل على سرعة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة التي ترعاها مصر والتعاون مع كل جهد يصب فـي                 

ولفت إلى أن حركته    .  إلى إنجاز ملفات الحوار كرزمة متكاملة تطبق في الضفة وغزة          اًيعاد .هذا السياق 
رب مذكرة حول ما وصفها بالممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة وحكومـة             أرسلت إلى الزعماء الع   

قال إن غزة ما زالت تعاني من جريمة الحـصار          ،  معاناة غزة  وحول   .سالم فياض تحت إشراف دايتون    
ن يتواطئون على هذه    يكثيروأن  واإلغالق حيث يسقط جراء ذلك مئات الضحايا من المرضى والجرحى،           

 دعا سفير فلسطين بالقاهرة نبيل عمرو إلى االعتراف         ه على خطاب مشعل،   ردهته وفي    ومن ج  .الجريمة
إذا كـان مـشعل     "، مضيفاً بـالقول     بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني       

ويذهب معها فـي إطـار القـانون        ،   فلينضم إلى منظمة التحرير    ،يرغب في تطوير العالقة مع واشنطن     
يجـب أن   "وأشار إلى أن ما سماه محظورا يتعلق بأن الواليـات المتحـدة              ".واالتفاقيات الموقعة الدولي  

وردا علـى مـا أعلنـه مـشعل بـشأن            ". وطرف واحد هو منظمة التحرير     ،تتعامل مع شرعية واحدة   
حوار األمور ال تحتاج إلى هذا التهييج المسبق قبل         " قال إن    ،"الممارسات القمعية للسلطة وحكومة فياض    "

  ".للسلطة برنامجا أمنيا معروفا ومعلنا وال يستثني أحدا أو أي حامل سالح"مشيرا إلى أن ، "القاهرة
 من دمشق، أن رأفت ُمرَّة المسؤول السياسي لحركة 25/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

أنه من أهم الخطابات احماس في بيروت رأى أن خطاب مشعل السياسي يعتبر خطابا تاريخيا، مؤكدا 
مبيناً أن مشعل تطرق إلى كافة الجوانب والعناوين، . التي ألقاها مشعل؛ لتحدثه باسم الفلسطينيين كافة
أكد أنور رجا القيادي في الجبهة الشعبية  ومن جهته .ووضع إجابات واضحة حول كل ما يثار من أسئلة

سي النقاط على الحروف، خاصة تشديده على أن  أن خالد مشعل وضع في خطابه السيا، القيادة العامة-
واعتبر أن الرسالة األوضح . التغيير في األلفاظ ال يمكن أن يشكل رهانًا للمقاومة على الموقف األمريكي

خطاب شكل الورأى أن ". كانت نحو العرب الذين راهنوا على خطاب نتنياهو"واألهم في الخطاب 
زالت التي تمس الثوابت والحقوق الفلسطينية، وليس من حق أحد صرخة فلسطينية حقيقية في وجه التنا"

   ".السياسي" البزار"أن ُيخضع القضية الفلسطينية لمفهوم التجارة و
  

  مام المصالحةأما يجري بالضفة عائق  : من فرص نجاح حوار القاهرةقلالًم هنية .2
نجاح الحوار الفلسطيني قلل رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، من فرص :  السبيل–غزة 

بالقاهرة، وذلك إثر تلقي حركة حماس دعوة مصرية رسمية للقاء مشترك مع حركة فتح يوم األحد 
وقال هنية في تصريحات للصحفيين في غزة عقب زيارته خيمة أقامها المجلس التشريعي  .المقبل

 ."أنني لست متفائال من الحوارال أخفيكم "الستقبال المهنئين باإلفراج عن رئيس المجلس عزيز الدويك 
واتهم هنية حركة فتح بمنع الدويك إثر اإلفراج عنه من السجون اإلسرائيلية من دخول مقر المجلس 

  ."يدل على أن النوايا تجاه الحوار ليست طيبة"التشريعي في رام اهللا، معتبراً أن ذلك 
، بينما بررت أوساط في السلطة وكان الدويك وصل مقر التشريعي في رام اهللا ولكنه وجده مغلقاً
  .الفلسطينية ذلك بأنه بسبب انتهاء الدوام الرسمي للموظفين في المجلس

نصارح شعبنا بأن الذي يجري بالضفة الغربية يضع عوائق كثيرة أمام التوصل التفاق "وقال هنية أيضا 
 ."لوحدة الوطنية الفلسطينيةمصالحة حتى نتمكن من تحقيق الحلم الفلسطيني بإنهاء االنقسام واستعادة ا

إزالة جميع العقبات التي تقف في وجه الحوار الفلسطيني وفي مقدمتها ملف "وطالب في هذا السياق بـ
  ."المعتقلين السياسيين والمالحقات المستمرة في الضفة الغربية

 26/6/2009السبيل، األردن، 
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  ة الوحدةالدويك ينوي دعوة النواب إلى اجتماع للمساهمة في استعاد .3
رئيس المجلس التّشريعي  أن  فتحي صبّاح،غزة نقالً عن مراسلها في 26/6/2009الحياة، نشرت 

لى اجتماع إعزيز الدويك كشف أمس نيته دعوة النواب من الكتل البرلمانية المختلفة . الفلسطيني د
  .للمساهمة في رأب الصدع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية

النواب كافة أن يساهموا في الجهود الطيبة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء "ن وقال إنه سيطلب م
الخيمة الشرعية لهذا الوطن التي ال يجوز لها أن تبقى تتفرج على "، معتبراً المجلس التشريعي "االنقسام

ة من اتصاالت عد"وضح أنه تلقى أو ."األزمات تتفاقم، والجهد يجب أن ينصب على إعادة توحيد المجتمع
برلمانيين فلسطينيين من فصائل عدة أبدوا خاللها استعدادهم للدفع في اتجاه إنهاء االنقسام وتحقيق 

الوقوف أمام مسؤوليتهم، وتقديم كل ما فيه مصلحة "ودعا القيادات والفصائل كافة إلى . "المصالحة
لى أنه سيواصل لقاءاته بكل إوأشار . "للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة الوطنية

األسرى "وشدد على أن . القيادات، بمن فيها الرئيس محمود عباس من أجل رأب الصدع وإنهاء االنقسام
أمانة "، وقال إن األسرى حملوه "في سجون االحتالل جميعاً يدفعون في اتجاه إنجاز المصالحة الوطنية

  ."تحقيق المصالحة، ورأب الصدع، وإعادة اللحمةالدفع إلى أمام في اتجاه إنهاء ملف االنقسام، و
 رئيس األحمد عزام  أنشرف الهورأ ،غزة نقالً عن مراسلها في 26/6/2009القدس العربي، وجاء في 

ال " المجلس التشريعي، ألعضاء جلسة إلى دويك انه سيدعو إعالنكتلة فتح البرلمانية قال معقبا على 
 بعد عقد دورة خاصة بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة إالعي يمكن عقد اجتماعات بالمجلس التشري

ساسي، ولى في حالة االنعقاد وفق النظام الداخلي للمجلس والقانون األالوطنية، حيث يترأس الجلسة األ
ن يتم أحمد وطالب األ. "عضاء سنا، ويقوم المجلس في البداية بانتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدةاكبر األ
  ."نهاء حالة االنقسامإولى خطوات أحتى يشكل المجلس "هم الجميع وفق القانون، طار تفاإذلك في 

عوض الرجوب وعاطف ، الضفة الغربية نقالً عن مراسليه في 26/6/2009الجزيرة نت، وأشار موقع 
كما ، عزيز الدويك أكد رفضه الحديث للصحفيين في القضايا الخالفية بين فتح وحماس إلى أن دغلس

ق على موقفه من حكومة سالم فياض، وكذلك رفض التعليق على التشريعات والقوانين التي رفض التعلي
أمر " في حديث للجزيرة نت على أن التواصل مع الرئيس عباس ُأقرت في غيابه وبعد االنقسام، مشدداً

ج سوى الموت أو االعتقال أو شيء خار"وأكد أنه لن يحول بينه وبين لقاء الرئيس  ".ضروري وحتمي
وطبيعة العالقات "، مؤكداً أنه والرئيس يمثالن رأسي هرمي السلطتين التنفيذية والتشريعية، "عن العادة

  ".القائمة في النظام السياسي الفلسطيني هي عالقة تكامل وليست عالقة صراع
جندي من ناحية ثانية نفى الدويك أن يكون اإلفراج عنه جاء ضمن نطاق المحاورات حول إتمام صفقة ال

وأكد أن اإلفراج عنه جاء بقرار من  .اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، كما ذكرت مصادر إعالمية
المحكمة العسكرية اإلسرائيلية النتهاء محكوميته المقدرة بثالث سنوات، وفشل النيابة العسكرية في 

أن تكون " عنه، موضحا  وراء اإلفراج"إسرائيل"وقال الدويك إنه ال يعرف نوايا  .استئناف مدة الحكم
  ".هناك نوايا مبيتة وقرار سياسي، فهذا ما لم أطلع وال يمكنني أن أطلع عليه

ونفى كذلك ما تردد خالل فترة اعتقاله عن إجراء مباحثات ومفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وقيادات 
  ".نحن معتقلون واألصفاد في أيدينا"من حماس، وأضاف 

  
 اسة جدوى وموازنة للتشريعي بين شطري الوطنالحكومة قدمت در :بحر .4

حمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة على أن الحكومة الفلسطينية أ. أكد د : أمير سالمة- غزة
قدمت دراسة جدوى اقتصادية وموازنة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية والقطاع ألنها حريصة على 

على أن االحتالل اإلسرائيلي والحصار المفروض منذ   بحروشدد .تطوير التشريعي بين شطري الوطن
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ثالثة أعوام حول القضية اإلنسانية في غزة إلى قضية سياسية، مشيدا بدور لجان التشريعي والمؤسسات 
 . الحكومية في تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من معاناتهم

ى السلطة التنفيذية بتطبيق القانون وأنها إلى دور التشريعي الرقابي عل" فلسطين"وأشار بحر في حديث لـ
نستقبل أي شكوى من المواطنين حيث يتم تحويلها للجنة المختصة التي " :ضد من يخالفه أيا كان قائال

ال توجد دولة في العالم تعاني حصاراً " :وقال بحر ".تعمل على قدم وساق مع كافة األجهزة األمنية
المواطنون (...) لك تواصل نشاطها وحياتها بصورة اعتيادية مشدداً على مدار سنوات ثالث ورغم ذ

 ".، ونحن بدورنا  نخفف من معانات شعبنا  وفق المتاحأسطوريصابرون وهذا بحد ذاته انجاز 
وفي معرض رده على سؤال حول الميزانية المطروحة من قبل حكومة رام اهللا للمجلس التشريعي هناك 

عترف بهما وهناك دراسة جدوى اقتصادية وموازنة قدمت من الحكومة الميزانية والحكومة غير م" :قال
  حريصة على تطوير -أي الحكومة–الفلسطينية في غزة للمجلس التشريعي في الضفة والقطاع ألنها 

 ".التشريعي وتوفير كافة اإلمكانات على صعيد شطري الوطن
اضحة بما يتفق مع مصالح الشعب ودعا بحر حركة فتح إلى التواصل مع الجميع على أسس ثابتة وو

 . الفلسطيني وثوابته والحفاظ على حقوقه مشيرا إلى وجود  انقسام وتحديات صعبة يواجهها الفلسطينيون
/ حزيرانوأعرب عن استعداد المجلس التشريعي إلى العودة لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في شهر 

 .ف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية المحتلةم مشددا على ضرورة وأهمية إنهاء مل2006يونيو 
 26/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عنصر ألمن غزة3000مرجعية برئاسة عباس و: مقترحات مصرية إلنجاح الحوار .5

أفاد مصدر فلسطيني أن القاهرة تستعد لطرح مجموعة من األفكار والمقترحات :  أيمن جريس-القاهرة 
وأوضح المصدر أن  .حول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين فتح وحماسللتغلب على العقبات التي ت

 عضوا 27هذه األفكار تقوم على تشكيل مرجعية فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتتكون من 
 من فتح وعضو لكل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد 12 من حماس و12منهم 

المرجعية قيادة الشأن الفلسطيني الداخلي ومعاونة الرئيس أبو مازن حتى وتكون مهمة هذه  .اإلسالمي
يناير المقبل، / كانون 25موعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني في 

والعمل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة دون اتخاذ أي مواقف سياسية تتعلق 
 . أو عدم االعتراف بإسرائيلباالعتراف

وأشار المصدر إلى أن الرؤية المصرية تتضمن تشكيل قوة أمنية تتكون من ثالثة آالف عنصر في غزة، 
 .وتتشكل من حماس وفتح بشكل رئيسي باإلضافة إلى جميع الفصائل في القطاع

 %25الكامل، و للتمثيل النسبي %75وحول قانون االنتخابات أوضح أن القاهرة سوف تطرح نسبة 
لنظام الدوائر، الفتا إلى أن حماس وفتح اتفقتا على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في انتخابات 

 .المجلس الوطني التي ستجري بالتزامن مع االنتخابات التشريعية والرئاسية في يناير المقبل
  26/6/2009عكاظ، 

  
  مفاوضات دون االستجابة لخارطة الطريق وال ...ال يوجد لدينا معتقلون سياسيون: عبد ربه .6

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، نؤكد أنه ال يوجد لدينا :رام اهللا
وأضاف في تصريح له عقب اجتماع اللجنة  .معتقلين سياسيين، وأن أي مخالفات هي مخالفات فردية

، إن الرئيس محمود عباس وعد ]25/6 الخميس يوم [لرئاسة برام اهللافي مقر ا التنفيذية برئاسة الرئيس
في اجتماع اللجنة التنفيذية بأن تبحث هذه المخالفات الفردية إذا وقعت واحد واحدة، وأن يتم حلها اليوم 

 معتقال في غزة خالل اليومين الماضيين ألسباب 120وأشار عبد ربه إلى أن هناك أكثر من  .قبل الغد
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 بحته، موضحا أن هذه األسباب هي مجرد انتمائهم إلى حركة فتح، وقال هذا الموضوع سيثار في سياسية
إن اللجنة التنفيذية أكدت أن أهم شروط نجاح الحوار هو الوصول إلى توافق على : وقال .حوار القاهرة

ى قطاع غزة  تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية توحد الوطن وتنهي االنقسام وتعيد عجلة اإلعمار إل
إن اللجنة التنفيذية أكدت كذلك على ضرورة االلتزام بإجراء االنتخابات : وأضاف .وجميع ربوع الوطن

. التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها الدستوري المقرر لها في مطلع العام القادم
زا عن استعادة الوحدة وتمكين شعبنا من وأشار إلى أن أي اتفاق يخلو من هذه األسس سيكون اتفاقا عاج

  .مواجهة الظروف القادمة علينا
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية أكدت أن استمرار كل  هذه األعمال في القدس وجميع  األراضي 

وأضاف عبد ربه، لن تكون هناك مفاوضات  .الفلسطينية يعطل تماما المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي
ات ذات طابع سياسي مع الجانب اإلسرائيلي دون استجابتهم لألسس الواردة في خطة سياسية أو لقاء

خارطة الطريق، واألسس التي أكد عليها المجتمع الدولي بما في ذلك  الرئيس أوباما في أكثر من مناسبة 
  .والتي تتضمن أوال وقبل كل شيء وقف االستيطان بجميع أشكاله دون أية اشتراطات

 25/6/2009وكالة وفا، 
  

  المفاوضات رهن بإنهاء االحتاللويؤكد أن طالب فتح باالستفادة من تجربتها يالبرغوثي  .7
النائب أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية،  أن  فلسطين المحتلةمن 26/6/2009الخليج، نشرت 

االحتالل ووقف بقبولها بإنهاء " إسرائيل"األسير مروان البرغوثي، ربط العودة للمفاوضات السياسية مع 
االستيطان وفك الحصار وفتح المعابر وتحرير األسرى من سجون االحتالل، ورحب بعدم استئناف 

يجب أن يكون استئناف التفاوض مرهوناً بقبول إسرائيل بإنهاء "المفاوضات في ظل الوضع القائم وتابع 
  ".المعابر وتحرير األسرىاالحتالل ووقف االستيطان بما في ذلك القدس المحتلة وفك الحصار وفتح 

 على أن الوحدة الوطنية تعتبر قانوناً أساسياً النتصار كل الشعوب المقهورة، ولحركات البرغوثيشدد و
وأكد أن اإلفادة من المناخ اإلقليمي والدولي الناشئ غير ممكنة من دون موقف  .التحرر التي تقودها

  .حتى تستجيب لمستحقات السالم" اإلسرائيلية"نية فلسطيني وعربي موحد يهدف إلى عزل السياسة العدوا
ونقل رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، عضو الكنيست محمد بركة عن البرغوثي خالل 
زيارته في سجن هداريم، أمس، قوله إن الوحدة الوطنية هي قانون أساسي النتصار كل الشعوب 

ا إلى إنجاح الحوار الفلسطيني في السابع من الشهر المقبل ودع .المقهورة، ولحركات التحرر التي تقودها
ورحب بأي اتفاق يقود إلى حكومة وحدة وطنية  .في القاهرة، مثمنا الدور المصري في هذا المجال

وأكد . وانتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني، وقال إن على الجميع احترام خيارات الشعب
نجاح "كة العنصر األساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية، وقال ضرورة نجاح مؤتمر فتح بوصف الحر

مؤتمر فتح، إذا ما أضيف إلى نجاح الحوار، فإن هذا سيضع القضية الفلسطينية في وضعية أفضل مما 
وقال إن على الحركة  ".هي عليه اآلن، وسيدعم إمكانية االستفادة من المناخ الدولي واإلقليمي الجديد

لتجربة التراكمية لمسيرتها الطويلة، وفي نفس الوقت يجب ضخ دم جديد في قيادة الحركة االستفادة من ا
  .مع مراعاة التمثيل النسائي والشبابي

 أسيراً فلسطينياً يقبعون في أقسام العزل منذ سنوات طويلة، إضافة إلى التضييق 17وأشار إلى وجود 
كة بإثارة مسألة خصم ثلث مدة المحكومية عن على السجون، وتوجه للنائب بر" إسرائيل"الذي تفرضه 

  . وألغته سلطات االحتالل،2000األسرى، وهو األمر الذي كان قائماً حتى عام 
 البرغوثي رحب بأي اتفاق يقود إلى انتخابات أن مروانحيفا من  26/6/2009العرب، قطر، وأضافت 

وقال طالما أن استحقاق االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وأيضا للمجلس الوطني الفلسطيني، 
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، فإنه يجب أن ال يكون هناك أي عائق 2010 يناير من العام المقبل 25التشريعية الفلسطينية في 
  .للتوصل إلى حكومة وحدة بصيغة متفق عليها، وفي انتخابات كهذه على الجميع احترام الشعب

مروان  إلى أن برهوم جرايسي، لناصرةا نقالً عن مراسلها في 26/6/2009الغد، األردن، وأشارت 
بضرورة االستفادة من المناخ اإلقليمي والدولي الناشئ، عبر موقف فلسطيني "البرغوثي طالب أمس 

إن الموقف العربي والفلسطيني الموحد يعزل السياسة العدوانية "، وأضاف البرغوثي "وعربي موحد
  ".ستحقاقات السالماإلسرائيلية، ما يدفعها بالتالي إلى االستجابة ال

  
   اليوم"إسرائيل"لم يزور أحد حقائق تاريخ القدس بالطريقة التي تقوم بها : اشتية .8

محمد اشتية عن استنكاره للسياسة الممنهجة التي تتبعها .  عبر وزير األشغال العامة واإلسكان د:رام اهللا
مثَّل آخرها بقرار بلدية االحتالل في إسرائيل في تهويد المدينة المقدسة وتشريد المقدسيين منها، والتي ت

 الخميس وقال في بيان صدر عنه، يوم .القدس المحتلة هدم منازل المواطنين في حي البستان في سلوان
مع استمرار الصراع الدائر على هوية القدس وتاريخها، فإننا ننظر بخطورة بالغة للسياسة ": 25/6

الغ استنكارنا لتصعيد الحرب على مدينة القدس عبر محاولة اإلسرائيلية القائمة في القدس، ونعرب عن ب
وهذا يكشف عن المستوى الخطير الذي وصلت إليه عملية ": وأضاف ."التخلص من األحياء العربية فيها

سرلة القدس المحتلة المتواصلة منذ احتالل القسم الشرقي للمدينة أالتهويد، إذ إنه يأتي استمرارا لسياسة 
: وأضاف ."1949ل يتناقض مع القانون الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة للعام ، بشك1967عام 

أصبحنا ندرك إنه رغم تناوب البابليين والفرس والرومان والصليبيين على احتالل المدينة في العهد "
يخ القدس القديم، واألتراك والبريطانيين والصهاينة في العصر الحديث، أن أحداً لم يقم بتزوير حقائق تار

  ."بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل اليوم
  25/6/2009وكالة وفا، 

  
   معتقلين من حماستسعةالسلطة تفرج عن  .9

 ناشطا من حركة 40 بإطالق أمسبدأت السلطة الفلسطينية : رام اهللامن  26/6/2009الحياة، نشرت 
 الحوار الوطني عزام إلىوقال عضو حركة فتح . حماس تطبيقا لقرار صادر عن الرئيس محمود عباس

هذه الخطوة تأتي في إطار قرار الرئيس درس ملفات معتقلي حماس لدى األجهزة األمنية " إن األحمد
وتفكيك هذا الملف في ضوء االتفاق الذي تم في اجتماعات اللجنة الخاصة بقضية المعتقلين والتجاوزات 

  ."في غزة والضفة
قرارا صدر من الرئيس عباس " إن "الحياة"عميد عدنان الضميري لـ الاألمنية األجهزةوقال الناطق باسم 

  ." معتقلين ال يشكلون تهديدا امنيابإطالق
 مصادر فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة،  إلى أنطولكرمن  25/6/2009 قدس برس،وأشارت 

 حركة حماس، بينهم ، عن تسعة معتقلين سياسيين، من25/6 الخميس قالت إن األمن الفلسطيني أفرج يوم
  . جهاز األمن الوقائي في مدينة طولكرم، وآخر من مدينة سلفيت  أفرج عنهم 8
  

  مدينة تريستا االيطاليةفي استياء فلسطيني من الغياب عن اجتماع الرباعية  .10
تجتمع اليوم في مدينة تريستا االيطالية اللجنة الرباعية الدولية مع وزراء :  جيهان الحسيني-القاهرة 

عرب من لجنة مبادرة السالم العربية وسط غياب فلسطيني، إذ لم توجه اللجنة الرباعية للمسؤولين 
وقالت مصادر ديبلوماسية فلسطينية مقربة من وزير الخارجية . الفلسطينيين دعوة لحضور االجتماع

. "ه االجتماعاتالمالكي عبر عن امتعاضة الشديد لعدم توجيه دعوة لبالده لحضور هذ"رياض المالكي إن 
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ونقلت عن الوزير الفلسطيني استياءه البالغ الستثناء الوفد الفلسطيني من هذا االجتماع رغم أن فلسطين 
  ."وال بد من دعوتها وحضورها لهذا االجتماع"جزء أساسي وأصيل في المبادرة العربية للسالم 

األمر ال يجوز "هشام يوسف أن من جانبه، رأى رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير 
جرت العادة عندما تدعو الرباعية وزراء الخارجية ": ، وقال"تصعيده ويجب عدم قراءته بهذا الشكل

، مشيراً إلى اجتماع نيويورك األخير الذي لم يحضره " تكون هناك ترتيبات مختلفةأنالعرب فقط 
الرباعية تدعو الوفد الفلسطيني "ب، مضيفا أن الفلسطينيون، وكذلك اجتماعات الرباعية مع الوزراء العر

  ." حاضراًاإلسرائيليعندما يكون الجانب 
  26/6/2009الحياة، 

  
   مليون يورو25نية والحكومة األلمانية توقعان اتفاقية منحة قيمتها يطفلس الالسلطة .11

، "ماثيوس شلند "اني  سالم فياض مع المدير اإلقليمي لصندوق التنمية األلم       . وقع رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
 مليون يـورو    25، اتفاقية منحة بقيمة     "كالوس بوخادرت "وبحضور الممثل األلماني لدى السلطة الوطنية       

في مقر مجلس الوزراء برام اهللا، وسيخصص هذا الممبلغ لتزويد محطة كهرباء قطاع غزة بالمحروقات               
وهي اآلليـة الماليـة     " بيغاس "االقتصادي عياالجتمامن خالل اآللية الفلسطينية األوروبية إلدارة الدعم        

  .الرئيسية التي يوفر من خاللها االتحاد األوروبي مساعداته لسلطة الوطنية من خالل الخزينة الفلسطينية
 26/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  الثوري لفتح يقر عقد المؤتمر السادس في بيت لحمالمجلس .12

المجلس الثوري لحركة ، أن رام اهللا مراسلها من ونكفاح زب عن 26/6/2009 الشرق األوسط، نشرت
ونجح محمود عباس، في كسب . فتح، حسم الخالف حول مكان وزمان عقد المؤتمر السادس للحركة

قرر المجلس بأغلبية أعضائه، وفي ختام أعمال دورته حيث . معركته ضد قياديين بارزين في فتح
 4اسة بمدينة رام اهللا الليلة قبل الماضية، عقد المؤتمر في ، التي عقدت في مقر الرئ)37الدورة (الطارئة 

قرر كما  الراحل ياسر عرفات، رئيس ذكرى مولد ال، ليصادف أغسطس المقبل، في مدينة بيت لحم/آب
أحمد قريع  وقد كان الفتاً مشاركة ."القائد الشهيد المؤسس ياسر عرفات"المجلس تسمية المؤتمر، بمؤتمر 

وقالت مصادر مقربة . لذلك المؤتمر في الداخل، رغم أنه كان من أشد المعارضين  على عقدتهوافقوم
وتابع . وثائق واضحة برفض دول عربية الستضافة المؤتمرهو تقديم عباس  سر تغيير موقفه، أنمنه 

تتهم قطر بأنها حيث أنها .  رفضت اقترحت استضافة المؤتمر، لكن فتح الوحيدة التيقطر أن المصدر
علم أن الجهات المختصة في السلطة، وتحديدا إلى ذلك .  غزة لحماس وتدعم حكومتها في قطاعمنحازة

 لدخول أي قيادي في فتح "إسرائيل"حسين الشيخ، طمأن أبو مازن بأنه حصل على موافقة مبدئية من 
  .للمشاركة في أعمال المؤتمر، بمن فيهم فاروق القدومي

صادق على اعتماد ومصادقة  الثوري المجلس، أن بيت لحم من 26/6/2009 القدس العربي، وأضافت
 المؤتمر العام السادس المقترح من اللجنة التحضيرية وهو أعضاءاللجنة المركزية للحركة على عدد 

عضوا عامال، وطلب من اللجنة المركزية ومن الرئيس عباس العمل على تأمين مشاركة كافة ) 1550(
  .ول الخارجيةاعضاء المؤتمر في الساحات والد

  
 حماس ترحب بزيارة كارتر وال صحة لنقله تهديدا للحركة : البردويل .13

ودحض ما تناقلته  .ماسحالرسالة التي حملها كارتر، إلى حركة " إيجابية"أكد صالح البردويل،  :غزة
بعض وسائل اإلعالم، على لسانه من أن كارتر، هدد حماس بشروط أسوأ من التي تفرضها الرباعية 
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ن حركة حماس تتعامل بشكل إيجابي مع كل المبادرات التي أ" في تصريح صحفي، أضافو .وليةالد
  ".تخفف عن الشعب الفلسطيني، وال تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة

  26/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

 ن حركات المقاومة فقيرةأ أن يقال ليس عيباً:  انضمامها لحماسةفيا ناإلسالميالجهاد  .14
حركة الجهاد اإلسالمي أكدت أنه ليس من العيب  أن رام اهللامن  26/6/2009رق األوسط، الشنشرت 

ك ردا على تقرير كشف عن أزمة مالية خانقة تمر لجاء ذوقد . أن يقال عن حركات المقاومة بأنها فقيرة
ائب األمين  زياد النخالة نأكدو .بها الحركة، تزامنت مع خالفات داخلها بشأن االنضمام إلى سلطة حماس

ن الحديث عن أزمات مالية تحدد مسارات هذه الحركة هو وهم ورهان لكل الذين ال أ"العام للحركة، 
  ."يريدون لخط المقاومة أن ينجح

حركة الجهاد اإلسالمي نفت أمس، تقارير  أن )أ.ب.د(نقالً عن وكالة  26/6/2009الخليج، وأضافت 
ة جراء صراع داخلي فيها حول الوحدة مع حركة حماس التي صحافية عن معاناتها من أزمة مالية داخلي

وقال زياد النخالة، ردا على تقارير مفادها أن حركته تدرس االنضمام إلى  .تسيطر على قطاع غزة
الجهاد حركة مقاومة تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية وباقية ما "حماس وأجهزتها األمنية، قال النخالة، 

  ".نية وما بقي المشروع الصهيوني في بالدنابقيت القضية الفلسطي
  

  حماس تستبعد إطالق معتقليها قريبا ولن تقاطع الحوار .15
 وفقا لما ،استبعدت حركة حماس أن يتم اإلفراج عن معتقليها بالضفة الغربية:  بارعة ياغي-دمشق

وار المصالحة مؤكدة مشاركتها في الجلسة القادمة لح، أعلنت عنه السلطة الفلسطينية هذا األسبوع
ن محمود عباس لم يتحدث مباشرة عن أ ، موسى أبو مرزوقأوضحو .الفلسطينية بالقاهرة األحد المقبل

واعتبر تصريحات عزام األحمد  .مشيرا إلى أن هذا اإلعالن هو بحاجة إلى التدقيق، اإلفراج عن معتقلين
 إلى ذلك، .ستهالك المحلي فقط لالأنهااإلفراج عن دفعات من معتقلي حماس في الضفة الغربية حول 

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس اإلفراج عن تسعة من عناصر حماس في مدينة طولكرم شمال 
  . ضمن مساعي إنهاء ملف االعتقال السياسي، وذلكالضفة الغربية

  26/6/2009الوطن، السعودية، 
  

   في الضفة الغربية تتهم أمن السلطة بقمعهاالجهاد .16
تتهم حركة الجهاد قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشن            : لكحلوتضياء ا  - غزة

حملة ممنهجة ضد عناصرها تشمل منع نشاطاتها الجماهيرية والسياسية، إضافة لالسـتدعاءات اليوميـة              
ضون لعملية  حركة بجنين المكنى أبو القسام أن معتقلي الجهاد يتعر        ال القيادي في    أوضحو .التي تلحق بهم  

التعذيب المعروفة بالشبح المتواصل لساعات وأليام، إضافة التهامهم باالرتباط بأجندات خارجية فتوضع            
عليهم ممنوعات كثيرة من قبل األجهزة األمنية أهمها منع العمل الخيري والجماهيري والرقابـة علـى                

صصة ألسر الـشهداء واألسـرى      أن السلطة صادرت عدة مرات أمواال تتبع حركته مخ         مبيناً   .األموال
 الناطق اإلعالمي باسم الجهاد داود شهاب إلى أن حركتـه        أشارمن جهته    و .وللعمل االجتماعي والخيري  

،  لحل مشكلة معتقلـي الحركـة      خاصة في قطاع غزة    تقوم باتصاالت مع قيادات في السلطة وحركة فتح       
تطيعون العمل على إطالق سـراح معتقلـيهم         يواجهون أحياناً بصراحة من قيادات فتح بأنهم ال يس         ملكنه

  .السياسيين
  25/6/2009الجزيرة نت، 
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  شاليط نهاية لمدة أسر  الماضيةن تجعل السنوات الثالثأ "سرائيلإ" ة باستطاع:حماس .17
 "سـرائيل إ"ن أ ، بمناسبة مرور ثالث سنوات على أسر شاليط،اكدت حركة حماس:  اشرف الهور -غزة  

 فوزي برهوم   هقال، بحسب ما    ، او تمديد اسره الكثر من ذلك      ه المدة نهاية ألسر   باستطاعتها ان تجعل هذه   
 ال تـزال تتالعـب باالرقـام        "سرائيلإ"ن   وجود تقدم في صفقة التبادل، أل      ياًفان. حركةالالمتحدث باسم   

ن حماس لن تتنازل عـن      أشدد على    كما   .والحروف، لتوظيفها في خدمة الحكومة االسرائيلية المتطرفة      
  .ئمتها التي قدمتها في وقت سابق إلنجاز صفقة التبادلقا

  26/6/2009القدس العربي، 
  

   ستتواصل طالما بقى أسير واحد اإلسرائيليينإستراتيجية أسر الجنود:  مجاهدأبو .18
أكد أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية، أن الذكرى الثالثة لعملية الـوهم المتبـدد،                : غزة

 تشكل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية على الجيش اإلسـرائيلي        الجندي اإلسرائيلي ـرت عن أسر    والتي أسف 
وشدد على أن اإلفـراج عن شاليط مرهون بقبـول االحتالل لشروط المقاومة وإطالق             .عسكرياً وأمنياً 

لجنود ستتواصل،   أن إستراتيجية أسر ا    في هذا السياق،  وأكد   .سراح القائمة التي قدمتها الفصائل اآلسـرة     
  .طالما بقى أسير واحد في السجون اإلسرائيلية

  26/6/2009السبيل، األردن، 
  

  الجبهة الشعبية تعلن مهاجمة مستوطنين شرق غزة .19
 أعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، أمس، أنها استهدفت ثالث :وكاالت

شات الثقيلة وسالح القناصة شرق بوابة معبر الشجاعية شرق سيارات للمستوطنين وقوة إسرائيلية بالرشا
  .إسرائيلية أكدت وقوع االشتباك مصادر عسكريةكما أن .  وقوع إصاباتمؤكدةمدينة غزة، 

 26/6/2009الخليج، 
  

  نتنياهو ُيعّبر عن اهتمامه بتعزيز العالقة مع الجماهير العربية الفلسطينية في الدولة العبرية .20
تلقَّى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الـداخل الفلـسطيني،              :ر اندراوس  زهي -الناصرة  

، رسالة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، َردا على الرسالة التـي             األول أمسمحمد زيدان،   
والت تـشريع   رفض قيادة الجماهير العربية لمجمل محـا إعالنكان زيدان قد بعثها قبل نحو شهر حول     

            والـوالء " "النكبـة "قوانين عنصرية وفاشية تستهدف العرب، من حيث وجودهم وحقوقهم، كقـانوني" ،
  .إقرارها على عدم االلتزام بهذه القوانين في حالة واإلصرار

 نتنياهو، في رسالته الُمقتََضَبة، انه يولي اهتماما كبيرا لتعزيز العالقة مع الجمـاهير العربيـة فـي                  وأكد
  . في كل ما ُيعَمل في الدولة، كما جاء في رسالتهوإشراكهم، وبدعم ُمشاركتهم "سرائيلإ"

 أن في الدولة،    األقليات انه طلب من الوزير افيشاي بريفيرمان، كوزير ُمكلَّف بشؤون           إلى نتنياهو   وأشار
 من نوعها التي    لىاألووذكَر انها الرسالة    . يعمل بشكل شخصي وُمباشر في هذا االتجاه، على حد تعبيره         

 جانب استخدام مصطلحات جديدة     إلى رئيس لجنة المتابعة العليا بهذه الصفة،        إلىيرسلها رئيس الحكومة    
 أبنـاء  أو وليس المواطنين العـرب      "الجماهير العربية "ُملفتة في مثل هذا التخاطب السياسي، كمصطلح        

  .األقليات
سالة وما جاء فيها من مصطلحات ذات داللة قد تبدو جديدة،         وعقَّب مكتب لجنة المتابعة العليا، ان هذه الر       

  ال تَُعبر بالضرورة عن تغيير جوهري وعملي في تعامل المؤسسة اإلسرائيلية مع الجمـاهير العربيـة،                
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جدير بالذكر ان الحكومة اإلسرائيلية ال تعترف بلجنـة         . كحالة جماعية شرعية وكأقلية قومية في وطنها      
 ."إسرائيل" وتقول انّها ال تمثل من تسميهم عرب المتابعة رسميا

  26/6/2009القدس العربي، 
  

   مدن في الضفةأربع تعلن انسحاباً مشروطاً من "إسرائيل" .21
 مدن في الضفة الغربية أربع عن انسحاب مشروط من أمس "إسرائيل"أعلنت :  محمد يونس-رام اهللا 

 هجوم إحباط" في حال إال قواتها لن تدخل تلك المدن نإ وبيت لحم، وقالت وأريحاهي رام اهللا وقلقيلية 
  ."وشيك

 أن الخميس - األربعاءوابلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين في اجتماع امني ليل 
، وان االنسحاب من " الفلسطينيةاألمن ألجهزةاختبارا " األربعالجيش اإلسرائيلي يعتبر انسحابه من المدن 

  . المذكورةاألربع في المدن األمن الفلسطينية في ضبط األمن أجهزة الضفة يعتمد على نجاح باقي مدن
  26/6/2009الحياة، 

  
  جمعية استيطانية تخطط وتنفذ أعمال بناء في القدس .22

االستيطانية اليمينية المتطرفة، " إلعاد"العبرية، أمس، بأن جمعية " هآرتس"أفادت صحيفة :)أي.بي.يو(
يط أعمال البناء في البلدة القديمة شرقي القدس، من خالل تعاون وثيق بينها وبين بلدية ضالعة في تخط

  .االحتالل في المدينة
وأضافت الصحيفة أن تقريراً داخلياً أعده المستشار القانوني للبلدية يوسي حافيليو كشف عن وجود 

يع الوجود اليهودي االستيطاني في التي تسعى إلى توس" إلعاد"عالقات وثيقة بين قيادة البلدية وجمعية 
شاركوا في مداوالت داخلية في بلدية " إلعاد"وأضاف في تقريره أن مديري  .البلدة القديمة ومحيطها

مدينة "اسم " اإلسرائيليون"القدس حول رسم الخارطة الهيكلية لجنوب البلدة القديمة والتي يطلق عليها 
  . أمريكية وأوروبية، وهي منطقة يخضع تطويرها لمراقبة"داوود

  26/6/2009الخليج، 
  

   تحّدث طائرات روسية بموافقة واشنطن"إسرائيل" .23
 أكد تقرير صحافي إسرائيلي أمس أن إسرائيل تلقت الضوء األخضر من الواليات المتحدة -الناصرة 

ائرات لعقد صفقة مع روسيا تقوم بموجبها الصناعات العسكرية الجوية اإلسرائيلية بتحسين منظومة الط
بال طيار التي يمتلكها سالح الجو الروسي، وذلك من أجل منع روسيا من أن تبيع عتاداً عسكرياً متطوراً 

  . وسوريةإليران
  26/6/2009الحياة، 

  
   صفقة التبادل في الذكرى الثالثة ألسرهإجراء يؤيدون اإلسرائيليين ثلث :استطالع .24

 سـراح   إطالق ثلث اإلسرائيليين يؤيدون     أنسرائيلي  بين استطالع للرأي العام اإل    : اشرف الهور  -غزة  
، وذكـر   طشـالي  سـراح    إطـالق  بحياة يهود، مقابل     أودت ارتكبوا هجمات    إنمعتقلين فلسطينيين حتى    

 من اإلسـرائيليين    %69ن  أ أمس اإلسرائيلية   "يديعوت احرنوت "االستطالع الذي نشرت نتائجه صحيفة      
 %8، في حين لم يدل آخـرون        %28التبادل، مقابل اعتراض    ممن شملهم االستطالع وافقوا على صفقة       

  .برأيهم
  26/6/2009القدس العربي، 
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  ويتهمها بتدمير كاديما موفاز يهاجم ليفني .25
انتقد الرجل الثاني في حزب كاديما وزير الـدفاع اإلسـرائيلي الـسابق          :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

مة الحزب تسيبي ليفينـي، لعـدم دخولهـا االئـتالف           شاؤول موفاز رئيسة المعارضة اإلسرائيلية وزعي     
ونقلت  ."إسرائيل" يرى امرأة مثل ليفني رئيسة للوزراء في         أناإلسرائيلي الحاكم، وقال انه يصعب عليه       

عن موفاز قوله في لقاء لمقربين منه خالل اجتماع عقده فـي بيتـه فـي مـستوطنة                  " معاريف"صحيفة  
حالية ستؤدي إلى خسارة حزب كاديما في االنتخابات القادمة عـشرة           سياسة ليفني ال  "ان  " كوخاف يائير "

مقاعد على األقل، فقد باعت نفسها لمستشارين قاموا بتوجيهها في االتجاه الخطأ، وهي تتصرف بصورة               
ال تليق بمرشح لرئاسة الوزراء، وأنا بصراحة يصعب علي إن أرى في يوم من األيـام ليفنـي رئيـسة             

  ".للوزراء في إسرائيل
  26/6/2009المستقبل، 

  
   مفاوضات سالم محتملة مع سورياإي دولة في إيليبرمان يرفض وساطة  .26

 وساطة يقوم بها بلد أي رفض وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان - ا ف ب -القدس المحتلة 
وزارته ان  أصدرتهوقال ليبرمان المتشدد، في بيان .  مفاوضات سالم محتملة مع سورياأيةثالث في 

 إذاعة  وأوضحت".بال شروط مسبقة وال وساطة،  وقت ممكنأسرعإسرائيل تريد مفاوضات مباشرة في "
الجيش اإلسرائيلي ان وزير الخارجية رفض عرضا سوريا باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين 

  .األوسطشرق  لتوه جولة في الأنهى نظيره الهولندي ماكسيم فيرهاغن الذي إليهنقله ، البلدين
  26/6/2009الحياة، 

  
  ديرة المكتب الثقافي الفرنسي في نابلسول لملمة تداعيات االعتداء على  ماتح "إسرائيل" .27

 تداعيات االعتداء على مديرة المكتب      "لملمة"حاولت السلطات اإلسرائيلية، أمس،     :  بسام الطيارة  -باريس  
ال ساركوزي يلتقي برئيس حكومـة الدولـة العبريـة          الثقافي الفرنسي في نابلس، فيما كان الرئيس نيكو       

  .بنيامين نتنياهو في باريس
وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد سحبت الدبلوماسية الفرنسية من سيارتها، ورمتها أرضاً وانهالـت عليهـا               
بالضرب المبرح، قبل أن يسحب جندي سالحه عليها ويهددها بالقتـل إن تحركـت قـائالً لهـا باللغـة                    

وكشفت مصادر أن ضغوطاً كبيـرة ُمورسـت علـى    ). أستطيع أن أقتلك ("I can kill you"زية اإلنكلي
  ."تتقدم بدعوى قضائية"الموظفة كي ال 

  26/6/2009األخبار، لبنان 
  

  1967 منذ  نتيجة التعذيباالحتالل في سجون  أسيرا70ًاستشهاد : فروانة .28
 70صر فروانة األسير السابق والباحث المختص بشئون األسـرى أن نحـو             كشف عبد النا   :خالد عفيفي 

م، فيما استشهد المئات    1967 استشهدوا من جرَّاء التعذيب في سجون االحتالل الصهيوني منذ عام            أسيراً
من األسرى بعد تحررهم من السجن من جرَّاء التعذيب، فضالً عن معاناة اآلالف من ضحايا التعذيب من                 

  .تلفة وعاهات مستديمة بعد تحررهمأمراض مخ
وأكد في بيانٍ له في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب التي توافق غدا الجمعة أن تعذيب األسـرى                  
العرب والفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني لم يكن يوما ممارسةً نادرةً أو استثنائية، بـل شـكَّل    

تالل، وتطوَّر تدريجيا شكالً ومضمونًا حتى أضحى نهجا ثابتًا وجـزءا           سلوكًا ثابتًا انطلق مع بدايات االح     
  .أساسيا في التعامل مع المعتقلين
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الوحيدة التي شرعت التعذيب قانونًا فـي سـجونها، ضـاربةً           " الدولة"وأضاف أن الكيان الصهيوني هو      
         مه، فيما تعتبر توصيات لجنـة      ُعرض الحائط بكل المواثيق واألعراف الدولية التي تحظر التعذيب وتُجر

م، هي أول َمن وضع األساس لقانون فعلي        1987، التي أقرَّها الكنيست الصهيوني في نوفمبر عام         "لنداو"
  .يسمح بتعذيب األسرى وشكَّل حمايةً لرجال المخابرات

وأوضح أن كافةَ َمن مروا بتجربة االعتقال واالحتجاز قد تعرَّضوا للمعاملة المهينة والسيئة والالإنـسانية               
وإلى الشتائم وتكبيل األيدي وعصب األعين والمكوث لساعات طويلة وقوفًا أو جلوسا تحت أشعة الشمس               

منهم حرموا من النـوم،     % 89وبظروف صعبة، مشيرا إلى أن جميع هؤالء تعرَّضوا للضرب المبرح،           
تعرَّضوا للبرودة أو الحـرارة الـشديدة مخافـة         % 68على الوقوف لفترات طويلة، و    % 94فيما أجبر   

 .ظروف الطقس
25/6/2009إخوان أون الين،   

  
   هدم جديدة في العيسويةإخطاراتاالحتالل يسلم  .29

 دفعة جديدة من إخطـارات      أمسالسلطات اإلسرائيلية سلمت     أن   26/6/2009الدستور، األردن،   ذكرت  
وذكـرت   .الهدم لمنازل فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس بدعوى البنـاء دون تـرخيص              

المصادر أن قوة من الشرطة اإلسرائيلية داهمت البلدة واقتحمت عدة منازل وسلمت أصحابها إخطارات              
 التي كانت بدأتها قبل يـومين فـي بلـدة           هدم لها ، وذلك فيما واصلت آليات االحتالل أعمال التجريف         

العيسوية، وأتت على المزيد من أراضي المواطنين بهدف إقامة مشاريع تصفها بلدية االحتالل بـالمرافق         
العامة، وهو األمر الذي نفاه أهالي البلدة الذين أشاروا إلى أن عمليات التجريف المتواصلة إنمـا تهـدف           

  .في سياق منفصل.البلدة، والتوسع على حسابهاإلى وضع اليد على مزيد من أراضي 
 قوله إنالقادر   وزير شؤون القدس حاتم عبد عن26/6/2009البيان، اإلمارات، في نفس السياق أوردت 

عشرات المواطنين امضوا الليل في محيط المنزل لحمايته من المستوطنين الذين قاموا بمحاوالت 
 منزال في هذا الحي يحاول 24والمنزل واحد من  .قدس المحتلةلالستيالء على احد المنازل في مدينه ال

 .المستوطنون االستيالء عليها بدعوى أنها مقامة على أراضي تعود تاريخا إلى يهود
 

   فلسطينيينتسعة زراعية في بيت لحم ويعتقل أراضياالحتالل يجرف  .30
 راضـي األحات واسعة مـن      مسا أمسليات االحتالل اإلسرائيلي    آجرفت  :  وكاالت – سمر خالد    -غزة  

  .الزراعية المملوكة لمواطنين فلسطينيين في قرية نحالين غرب مدينة بيت لحم
 االحتالل تواصل منذ يومين تجريف أراض زراعيـة فـي منطقـة             آليات أنوذكرت مصادر فلسطينية    

  .ن دونما بالقرب من مستوطنة عتصيو35شويحه مزروعة بالعنب واللوزيات وتبلغ مساحتها حوالي 
  . فلسطينيين في الضفة الغربية9 ذلك اعتقلت القوات اإلسرائيلية ليل األربعاء إلى

26/6/2009الرأي، األردن،   
  

  قيام الدولة الفلسطينية يبدأ من عودة الالجئين إلى أراضيهم: الشيخ رائد صالح .31
اإلسـرائيلية لـن    أكد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية أن األسرى الفلسطينيين داخل السجون             

تغيب عنهم شمس الحرية رغم عن أنف االحتالل اإلسرائيلي، مضيفاً  قضية األسرى هي قـضية ثابتـة          
 القضية الفلـسطينية مـن قيـام الدولـة          انتصارشامخة ال نزاع عليه من ثوابت القضية الفلسطينية وإن          

 وبيوتهم ومقدساتهم الذين اخرجوا     الفلسطينية وعاصمتها القدس التي تبدأ من عودة الالجئين إلى أراضيهم         
  .منها بداية نكبة فلسطين من النقب والمثلث وعكا وحيفا ويافا
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وقال إن عشرات األسرى داخل السجون اإلسرائيلية يعانون من أمراض متعـددة دون النظـر إلـيهم،                 
 تهمتهم أنهم    ألف أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون االحتالل       12متسائالً  عن أية عدالة يتحدثون ونحو        

يطالبون بالحرية والعدالة وال احد يكترث بهم، بالمقابل أسير حرب إسرائيلي  واحد وهو الجندي جلعـاد                 
  .شاليط الذي هز كرسي البيت األبيض ويتحدث عنه أوباما وساركوزي ليل نهار

26/6/2009الرأي، األردن،   
  

  اذين جنسيابتنظيم مسيرة في القدس للشالتميمي يستنكر سماح االحتالل  .32
أدان قاضي  وسمحت سلطات االحتالل للشاذين جنسيا، بإقامة مسيرة في المدينة المقدسة،           : الضفة الغربية 

قضاة فلسطين الشيخ بيوض تيسير التميمي تصرفات سلطات االحتالل في القدس، وأكد التميمي أن مـا                
يها الشرائع اإللهية، منوها بأنها نوع      تمارسه هذه الجماعات مناف للفطرة اإلنسانية والتعاليم التي دعت إل         

آخر من أنواع التدنيس بحق المدينة المقدسة، وتأتي بدعم مباشر من حكومة نتنياهو اليمينيـة المتطرفـة                 
  .إلضفاء مزيد من السيطرة وتكريس المشاهد واإلجراءات االحتاللية فيها

26/6/2009السبيل، األردن،   
  

  قاب عن وجود سبعة صحفيين معتقلين لدى السلطةتكشف الن" كتلة الصحفي الفلسطيني" .33
استمرار االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون " كتلة الصحفي الفلسطيني"استنكرت : رام اهللا

الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية، الموالية لرئيس السلطة 
أن األجهزة األمنية الفلسطينية، في الضفة ما زالت تعتقل سبعة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى 

صحفيين في سجونها، بعضهم أمضى شهورا طويلة، في الوقت الذي تسود فيه الدعوات لإلفراج عن 
  .مئات المعتقلين السياسيين تهيئة للتوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة االنقسام الفلسطيني المرير

25/6/2009قدس برس،   
  

  كنائس مسيحية في القدس يرفضون عقيدة المسيحية الصهيونية ثمانيرؤساء  .34
 القدس حول المسيحية الصهيونية عبروا فيه إعالن اصدر رؤساء ثماني كنائس مقدسية مؤخرا :القدس

 حول المحبة اإلنجيليةعن رفضهم لعقيدة المسيحية الصهيونية باعتبارها تعاليم زائفة تفسد الرسالة 
 عن رفض رؤساء الكنائس لتحالف قادة المسيحية الصهيونية اإلعالنكما عبر  .لمصالحةوالعدل وا

 حدودها اآلنومنظماتها مع بعض العناصر في حكومات الواليات المتحدة وإسرائيل التي تفرض 
  دائرة غير منتهية من العنف من شأنهاإلى االستباقية والهيمنة على فلسطين مما يؤدي بالتأكيد األحادية
 . والعالماألوسط لجميع شعوب منطقة الشرق األمنتقويض 
 المسيحيين في جميع كنائس القارات للصالة من اجل الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين اإلعالنودعا 

 .يعانون كضحايا لالحتالل والعقلية العسكرية
25/6/2009القدس، فلسطين،   

  
  رب غزة على الهواء مباشرةلجنة تقصي الحقائق ستعرض شهادات المتضررين من ح .35

متحدثة باسم لجنة لتقصي الحقائق تابعة لألمم ن الأ، ب د عن وكالة 26/6/2009الخليج، ذكرت 
 أمس، بأن اللجنة ستعقد جلسات استماع في قطاع غزة األسبوع المقبل،  صرحتالمتحدة، دون بورتر

إلى جنيف لعقد جولة " إسرائيليين"جنة سيجرى بثها على الهواء مباشرة، وفي األسبوع التالي، ستنقل الل
وسيتمكن فلسطينيو الضفة الغربية من التوجه إلى أوروبا لإلدالء . أخرى من جلسات االستماع العلنية

  .بشهاداتهم
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 عن مراسلها فايز أبو عون أن محاميين وحقوقيين        26/6/2009األيام، فلسطين،   في ذات السياق أضافت     
ات والمؤسسات الدولية واألجسام المنوط بها توفير الحماية مـن انتهاكـات            قيام الهيئ شددوا على أهمية      

حقوق اإلنسان بمالحقة المسؤولين عن ممارسة التعذيب في إسرائيل وتقديمهم للمحاكمة، وذلك في لقـاء               
  .نظمته نقابة المحامين الفلسطينيين لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي ُيصادف اليوم

  
 خطاب خالد مشعل إستراتيجي وتناول مختلف محاور الشأن الفلسطيني : محللون .36

والمتخصص في الشأن الفلسطيني معين مناع " الزيتونة للدراسات"وصف الباحث في مركز : بيروت
حديث مشعل جاء مثقالً "وأضاف مناع أن  .خطاب مشعل باإلستراتيجي، وأنه وضع النقاط على الحروف

ختلفَ المحاور التي تهم الشأن الفلسطيني؛ حيث أوضح الموقف من الدور األمريكي بالمواقف، ومتناوالً م
التسوية : المطلوب، والموقف اإلسرائيلي، وكذلك العربي، باإلضافة إلى الشأن الفلسطيني بعناوينه

 ". والمقاومة، واالنقسام والمصالحة
علق بخطاب أوباما الذي يجري  أنه حسم األمر فيما يت، حسب مناع،غير أن المهم في خطاب مشعل

وحول ما سيكون عليه الحال بعد  .تسويقه عربيا، ويهدف إلى تخدير الشارعين العربي واإلسالمي
خطاب مشعل، قال مناع إن التأثير سيكون بطبيعة الحال على قوى المقاومة ال على فريق التسوية 

 اآلن هو على الشارعين العربي واإلسالمي، ، منوها بأن الرهاناألمريكيةواألنظمة العربية واإلدارة 
  .  وطبيعة تعاطيه مع الدعوات التي أطلقها مشعل

في بيروت ماجد عزام قال في تصريحات " شرق المتوسط للصحافة واإلعالم"المدير العام لمركز أما 
رات تعليقًا على خطاب مشعل، إن الخطاب غطى جوانب التطو" المركز الفلسطيني لإلعالم"خاصة لـ

ووصف . السياسية كافة؛ حيث رد على أوباما ونتنياهو، وعرض ثوابت الشعب الفلسطيني دون مواربة
عزام خطاب مشعل بالمتوازن؛ حيث أكد الحقوق والثوابت الوطنية التي تم التوافق عليها في وثيقة 

سبيل الوصول إلى الوفاق الوطني، وأوضح أن الشعب الفلسطيني مع التسوية، ولكن التسوية العادلة في 
 . حقوقه

25/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   
  

   سفينتي التضامن مع غزة من ميناء قبرصإبحارتأجيل موعد  .37
 عـن تأجيـل     أمس الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة          أعلنت:  اشرف الهور  -غزة  

صـيف  " قطاع غزة ضمن حملـة       إلى "غزة حرة "موعد انطالق سفينتي التضامن اللتين تسيرهما حركة        
  . مرفأ مدينة غزةإلى، اللتين كانتا تستعدان لإلبحار من ميناء الرنكا القبرصي "األمل

تـأخير منحهمـا التـصاريح الالزمـة        " إلى تأخر وصول السفينتين يرجع      إنوقالت الحملة في بيان لها      
 ".لإلبحار

26/6/2009القدس العربي،   
 

  ألسرى في سجون االحتاللتظاهرة في غزة ضد تعذيب ا .38
 تظاهر المئات من أهالي األسرى في مدينة غزة، أمس، للمطالبة بتحرك دولي لوقف ما يتعرض :أ ب د

ودعا وزير األسرى المقال محمد فرج  ".اإلسرائيلية"له األسرى من تعذيب ومضايقات داخل السجون 
يق دولية محايدة للكشف عن الجرائم الغول المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة تشكيل لجنة تحق

  .بحق األسرى والوقوف على االنتهاكات التي يتعرضون لها" اإلسرائيلية"
26/6/2009الخليج،   
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  346ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .39
 شهيدا؛ بعد وفاة طفل من سـكان        346 الحصار المفروض على قطاع غزة إلى        ضحاياارتفع عدد   : غزة

  .مدينة غزة
25/6/2009ن، إخوان أون الي  

  
  إصابة بأنفلونزا الخنازير في الضفة .40

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن اكتشاف حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير لسيدة من محافظة : رام اهللا
  .طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة

25/6/2009قدس برس،   
  

  المفاوضات المرحلة المقبلة ستشهد إعادة إطالق: وزير الخارجية األردني .41
 إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ،قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة أمس:  الفرنسية- رام اهللا

 .في انتظار خطة أميركية من شأنها إعادة إطالق المفاوضات السلمية في الشرق األوسط" دقيقة جدا
هية واليته محمود عباس ورئيس وكان الوزير األردني التقى في مدينة رام اهللا برئيس السلطة المنت

 .وزرائه سالم فياض بعد أن وصل مقر المقاطعة على متن طائرة عسكرية أردنية
موقفنا واضح، أساس الحل في الشرق األوسط هو إقامة الدولة : "وقال جودة للصحفيين عقب لقائه عباس

   ".الفلسطينية القابلة للحياة على هذا التراب الطيب
علينا جميعا أن نتعامل : "وقال. اإلدارة األميركية الجديدة المؤيد لفكرة حل الدولتينوأشاد جودة بموقف 

هناك إجماع دولي والتزام دولي، والمرحلة المقبلة : "وأضاف ".مع هذا االلتزام األميركي غير المسبوق
 ".ستكون مرحلة دقيقة جدا، وننتظر الخطة األميركية التي من شأنها إطالق عملية التسوية

26/6/2009صحيفة فلسطين،    
  

  "يهودية إسرائيل"قرار التقسيم مقابل : عمرو موسى .42
" إسرائيل"اشترط األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أول أمس األربعاء، التزام : آي.بي.يو

وقال في . ةبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقسيم فلسطين إذا ما أرادت االعتراف بها كدولة يهودي
االلتزام " إسرائيل"مؤتمر صحافي عقب اختتام االجتماع االستثنائي لوزراء الخارجية العرب ان على 

وليس % 50 القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية بين اليهود والعرب الفلسطينيين بنسبة 181القرار رقم "بـ
 أول إشارة إليه في قرار التقسيم ان موضوع وجود دولة لليهود كانت"وأضاف ". كالوضع القائم حالياً

 حيث قسم القرار أرض فلسطين الى دولتين مستقلتين، واحدة للفلسطينيين والثانية لليهود، لكنه حدد 181
فإذا أرادوا دولة يهودية يجب أن "وتابع %". 50في المائة بل % 78جغرافياً دولة اليهود بنسبة ليس 

إذا كان األمر كذلك فإن كافة مواثيق "واعتبر أنه ". ا القراريلتزموا بهذه النسبة التي تحدث عنها هذ
حقوق اإلنسان ومواد القانون الدولي اإلنساني يجب أن تثار فورياً لنناقش حقوق هؤالء الناس وأين 

  ".سيذهبون وكل الضمانات من مجلس األمن
  26/6/2009الخليج، 

  
  للسالم" إسرائيل"ة بسبب رفض مرحلة بالغة الخطورتمّر ب"منطقة الشرق االوسط : األسد .43

قال الرئيس بشار االسد، خالل استضافته الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، :  ابراهيم حميدي-دمشق 
، مشيراً الى "تمر بمرحلة بالغة الخطورة نتيجة استمرار رفض إسرائيل للسالم"إن منطقة الشرق االوسط 
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وهذا الهدف يتطلب إرادة دولية عقالنية لحسم "وأضاف، ". تجاهل مشاكل المنطقة يزيدها تعقيداً"ان 
  ".الصراع عبر رؤية متكاملة ومتوازنة تعالج األسباب العميقة التي تقف خلفها

  26/6/2009الحياة، 
  

  رفض حماس السماح لشاليط االتصال بالعالم الخارجي عمل غير إنساني": هيومن رايتس" .44
للدفاع عن حقوق اإلنسان، حركة حماس إلى "  ووتشهيومن رايتس"دعت منظمة :  وكاالت-عواصم 

السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، 
وقالت في بيان إن رفض حماس السماح له باالتصال بالعالم الخارجي . والسماح له بالتواصل مع أسرته
  . من أشكال التعذيبعمل ال إنساني وقد يكون شكالً

  26/6/2009الخليج، 
  

  شاليط إلى مصر قريباً: دبلوماسيون أوروبيون .45
إن تقدماً طرأ على "أمس لدبلوماسيين أوروبيين قولهم " إسرائيلية"نسبت وسائل إعالم : آي.بي.يو

لجندي وحماس في األيام األخيرة وأنه سيتم نقل ا" إسرائيل"مفاوضات تبادل األسرى غير المباشرة بين 
  ".األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط إلى مصر خالل الساعات أو األيام المقبلة" اإلسرائيلي"

  26/6/2009الخليج، 
  

  القدس قضية تقع ضمن إطار قضايا الحل النهائي: الخارجية األمريكية .46
مريكية أعلنت وزارة الخارجية األ:  الوكاالت- بارعة ياغي، عبد الرؤوف أرناؤوط -دمشق، رام اهللا 

أن موقف واشنطن من القدس المحتلة لم يتغير، وأنها تعتبرها قضية تقع ضمن إطار قضايا الحل 
  . النهائي

  26/6/2009الوطن، السعودية، 
  

 شتاينماير يشدد على الحاجة لبداية جديدة في عملية السالم .47
 شتاينماير عقب لقائه مع قال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر:  الوكاالت-دمشق، القدس المحتلة 

نائب رئيس الحكومة السوري للشئون االقتصادية عبد اهللا الدردري في برلين أمس، إنه من المهم في 
الوقت الحالي الوصول إلى مرحلة تجرى فيها محادثات سالم مباشرة في الشرق األوسط، وهو أمر 

لمساعي، مضيفا انه يتعين على سوريا بشكل قوي في تلك ا" القوى المعتدلة في المنطقة"يتطلب إشراك 
  .أيضا القيام بدورها في هذا الصدد

 26/6/2009البيان، اإلمارات، 
  

  في غزة بالنازية أثناء المحرقة" إسرائيل"جامعة كاليفورنيا تبّرئ أستاذاً شّبه سياسة  .48
م االجتماعية وليام برأت لجنة في جامعة كاليفورنيا األميركية أستاذ العلو:   يو بي أي-سانتا باربرا 

روبنسون من تهمة سوء السلوك والتصرف، لمقارنته في رسالة إلكترونية أرسلها إلى طالبه بين 
  .ضد الفلسطينيين واالنتهاكات النازية بحق اليهود خالل المحرقة" إسرائيل"ممارسات 

راءة روبنسون، ملوحة واحتجت لجنة الدفاع عن الحرية األكاديمية في الجامعة على التأخير في إعالن ب
  .بمالحقة المسألة لمعرفة المسؤولين عن تسييس القضية

  25/6/2009الحياة، 
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  "300أس "بامتناعها عن بيع إيران صواريخ " إسرائيل"روسيا ترفض ربط صفقة تسلّح مع  .49
عدداً "أكدت موسكو معلومات حول التوصل التفاق مع تل أبيب لتزويد روسيا :  رائد جبر–موسكو 

، اعتبر أن "الحياة"لكن مصدراً تحدثت إليه . من طائرات تجسس صغيرة من دون طيار" دوداًمح
وكانت ". ال أساس لها"محاوالت جهات إسرائيلية ربط هذا الملف بالتعاون العسكري بين روسيا وإيران، 

يا وسائل إعالم إسرائيلية تحدثت أمس، عن توصل موسكو وتل أبيب إلى صفقة تحصل بموجبها روس
أس "على هذا الطراز من الطائرات، في مقابل عدم تزويد إيران بأنظمة صاروخية متطورة من طراز 

300."  
 26/6/2009الحياة، 

  
  "لمنتزه سالم"خطة سالم أميركية تحول الجوالن ": هآرتس" .50

اك اإلسرائيلية، أمس، إن إدارة الرئيس األميركي بار" هآرتس"ذكرت صحيفة ): ب. ف. أ(، )يو بي أي(
وسوريا تستند إلى انسحاب الدولة العبرية من " إسرائيل"أوباما تدرس طرح خطة سالم جديدة بين 

الجوالن بصورة تدريجية وتحويلها إلى منطقة منزوعة السالح وإقامة محمية طبيعية فيها وفي شريط 
  . »منتزه السالم«صغير بغور األردن يطلق عليها اسم 

مستوى للصحيفة إن اإلدارة األميركية توصلت إلى استنتاج مفاده أن دمج وقال دبلوماسي أميركي رفيع ال
سوريا في العملية السياسية هو المفتاح للمصالحة الفلسطينية الداخلية، ومن دون ذلك ستكون احتماالت 

  .  الفلسطيني ضئيلة-التقدم على المسار اإلسرائيلي 
 26/5/2009السفير، 

  
  يس في صالح شعوب المنطقة، بمن فيهم اإلسرائيليونالوضع الراهن ل: وزير يوناني .51

في " الحياة"كرر وزير الخارجية اليوناني تيدور كاسيميس في حديث إلى :  ابراهيم حميدي-دمشق 
، وان "إقامة دولتين تعيشان بأمان وسالم ومتجاورتين"موقف االتحاد األوروبي وأمريكا من : دمشق

  .جميع شعوب المنطقة، بمن فيهم اإلسرائيليوناستمرار الوضع الراهن ليس في صالح 
  26/6/2009الحياة، 

  
  عالقة حكومة فياض بحركة فتح وبالمشروع الوطني .52

  إبراهيم أبراش. د
أجدني مضطرا للحديث مرة أخرى عن عالقة حكومة الدكتور سالم فياض بحركـة فـتح وبالمـشروع                 

اب والمثقفين والسياسيين بالحديث والجـدل      الوطني وبالرئيس أبو مازن، وأقول مضطرا ألن انهماك الكت        
حول الخالفات الداخلية يستنزف الجهد العقلي ويستحوذ على المشهد اإلعالمي وبالتالي يبعدنا عن جوهر              
القضية الوطنية كقضية صراع مع االحتالل وخصوصا بعد خطاب نتنياهو الذي كان مفترضا أن يوحـد                

مثقفين والسياسيين لمواجهة نهـج نتنيـاهو الرامـي إلطـالق           كل الجهود الفلسطينية، جهود الكتاب وال     
رصاصة الرحمة على ما تبقى من إمكانية لقيام مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة بالقدس عاصمة وبحق               

لألسف ال يبدو أن فجاجة وخطورة خطاب نتنياهو أثر على          . عودة الالجئين كحق إنساني وكالتزام دولي     
الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركتي فتح وحماس بحيث يكون هـذا التهديـد            مواقف المتصارعين من    

حافزا لتسريع حوارات المصالحة والتعالي على الجراح، بل تفاقم الخالف واخذ منحى خطيـرا خـالل                
األيام الماضية من خالل تحميل حركة حماس المسؤولية لحركة فتح عما يجري في الضفة الغربية سواء                

األمنية أو الحكومة وحتى مسؤولية ما تمارسه إسرائيل، ونتمنى أن ال تنزلق حركـة              من طرف األجهزة    
  .حماس لدرجة تصنيف حركة فتح كعدو رئيس لها
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فلماذا تحمل حركة حماس حركة فتح المسؤولية عما يجري في الضفة؟ وما تداعيات ذلك؟ وهل بالفعـل                 
  مة حركة فتح؟أن حكومة فياض هي المشروع الوطني الفلسطيني و أنها حكو

حتى أيام قليلة كانت حركة حماس تتحدث عن الخالفات ما بين حركة فتح وحكومـة الـدكتور فيـاض                   
وكانت تتحدث عن محاوالت فياض الهيمنة على حركة فتح و استمالة قياداتها من خالل المال، وكانـت                 

الجنرال األمريكـي   تصب جام غضبها على حكومة فياض وعلى األجهزة األمنية التي تنسق مباشرة مع              
كيب دايتون، وعندما شكل الدكتور فياض حكومته األخيرة وعارضتها كتلة فتح البرلمانية اعتبرت حركة              
حماس ذلك داللة على أن فياض ال يمثل المشروع الوطني أو الشعب الفلسطيني وضخمت حركة حماس                

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

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

. ألن أي اتفاق سيفقدها السلطة في غزة إن نُفذ، وسيحملها مسؤولية فشل المصالحة إن تهربت من التنفيذ                
ومن هنا كان ال بد من البحث عن ذرائع للتهرب من الحوار فكان تحميل حركة فتح المـسؤولية عمـا                    

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

المباشرة مع اإلسرائيليين حول الجندي شاليط واحتمال إطالق سراحه قريبا بعد إطالق سراح الـدكتور               
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، وتزامن هذا التصعيد ضد حركـة فـتح مـع تكـرار زيـارات                   

 األوروبية واألمريكية لقطاع غزة وااللتقاء مع قيادات حركة حمـاس ومـع رئـيس               المسؤولين والوفود 
وزراء حكومة حماس، األمر الذي يدفعنا لالستنتاج أن اقتراب واشنطن واألوروبيين وحتى إسرائيل من              
حركة حماس وحكومتها لم يعد مرتبطا باعتراف حركة حماس بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة بل بمـدى               

فلم تعد إسرائيل معنيـة بـأن       . ها عن المصالحة الوطنية وباستمرار التزامها بالتهدئة غير المعلنة        ابتعاد
تعترف بها حركة حماس وال باعتراف الحركة باالتفاقات الموقعة ألن إسرائيل ذاتها لم تعد تعترف بهذه                

 ما يجري في الضفة أن      الجانب اآلخر من خطورة تحميل حركة فتح مسؤولية       . االتفاقات وال تريد تنفيذها   
تستعمل حركة حماس هذا مبررا لما تقوم به من ممارسات ضد أبناء حركة فتح في غزة علـى قاعـدة                    
المعاملة بالمثل، وقد صرح احد قيادات حركة حماس بان حركة فتح في قطاع غزة تتحمل مسؤولية عما                 

  .يجري في الضفة الغربية
ي الضفة الغربية، فهو وضع معقد وملتبس فباإلضافة إلى وجود          أما بالنسبة لعالقة حركة فتح بما يجري ف       

االحتالل وكونه صاحب السيادة المطلقة، فإن لبسا ينتاب العالقة ما بين الرئيس أبو مازن وحركـة فـتح       
بالنسبة لعالقة الرئيس بالحكومة، فمن حيث المبـدأ        .وحكومة فياض وعالقة الحكومة بالمشروع الوطني     

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

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

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

للتوصيف السياسي فأية حكومة هي أداة تنفيذية ولذا تسمى سلطة تنفيذية للسلطة والدولـة، وبالتـالي ال                 
يمكن أن يكون للحكومة مشروع وطني خاص بها منفصل عن المشروع الـوطني، الحكومـات تتبنـى                 

لتوافـق  برنامجا سياسيا مستمدا من ومؤسسا على ثوابت األمة والمشروع الوطني الذي هـو مـشروع ا               
بالنسبة لحكومة الدكتور فياض فهي حكومة تسيير أعمال ومعنى هذا أنها مؤقتـة، والن هنـاك        . الوطني
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خالفاً عاماً حول المشروع الوطني وألن حكومة فياض لم تنل الثقة أمام المجلس التشريعي لـيس فقـط                  
تى لـو انعقـد المجلـس      بسبب عدم انعقاده واعتقال إسرائيل لغالبية أعضائه من ممثلي حركة حماس،فح          

بكامل أعضائه فلن تنل الحكومة الثقة، بل الن حكومة الدكتور فياض جاءت في وضع خالفي وملتـبس                 
وهي امتداد لحكومة طوارئ منتهية و مبرر استمرارها هو فقط لتسيير األمور الحياتية للناس والحيلولـة                

املة الشرعية بعد التوافـق والمـصالحة       دون انهيار السلطة لحين عودة األمور لحالها بتشكيل حكومة ك         
واالنتخابات،وعليه ال يجوز لحكومة فياض اإلدعاء أنها المشروع الوطني، فمبـرر وجودهـا مـرتبط               
بضرورات الحفاظ على السلطة وعلى نهج التسوية وليس قيادة المشروع الـوطني، أمـا إذا عرضـت                 

الدكتور فياض فسيختلف األمر حيث ستستمد      الحكومة على المجلس المركزي لمنظمة التحرير كما اقترح         
الحكومة شرعيتها من منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب ولكن هذا األمر سيصطدم بنص القـانون               

  .األساسي للسلطة، وسيرتب تداعيات سياسية عميقة على مجمل النظام السياسي
 دون مهام سياسية لكان مـن       لو التزمت حكومة فياض بالهدف األول لوجودها أي حكومة تسيير أعمال          

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 بقبـول خـارجي                 

ء، واستمرار غياب فصائل العمل     واسع وخصوصا أمريكي وأوروبي، وطول فترة وجوده كرئيس للوزرا        
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           
مس فقط ألقى كلمة سياسية يرد بهـا علـى          ويقول بان حكومته تمثل المشروع الوطني وتدافع عنه، وباأل        

  .خطاب نتنياهو وحدد مواقف سياسية إستراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني
لسنا في وارد التشكيك بشخص الدكتور سالم فياض أو بحقه بالطموح السياسي والسعي للزعامة، ولكـن                

ن هذه الحكومة وحتى تحافظ     وحيث أن حكومة فياض متواجدة في الضفة حيث االحتالل واالستيطان، وال          
على وجودها، وحتى تضمن التمويل الخارجي، وحتى تتجنب تكرار ما جرى في قطاع غـزة ألزمـت                 

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

ال تعترف بإسرائيل ومن المعروف أن جزءا من الجدل الذي يدور حول عقد المؤتمر السادس لفتح لـه                  
  .عالقة بالموقف من االتفاقات الموقعة ومن حكومة الدكتور فياض 

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

إن يكن للـدكتور  .بشرعيتها بما في ذلك تيار قوي في حركة فتح يتحفظ على الحكومة ويحذر من أهدافها         
طني شـيء آخر،المـشروع     فياض طموح وله تطلعات سياسية شيء وان يقول بأنه يمثل المشروع الـو            

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               . تجاوز لحالة االنقسام  

 بناء وتفعيل منظمة التحريـر حتـى        عن عجزها عن توحيد صفوفها وعقد مؤتمرها ،عجزها عن إعادة         
ضمن إطار قوى العمل الوطني الملتزمة بشرعية وببرنامج المنظمة، عجزها عن اتخاذ مواقف واضحة              
بالمشاركة بالحكومة أو أن تشكل هي وقوى العمل الوطني الحكومة وتتحمل وتُحمـل المـسؤولية لهـذه            

ومة وتقول بأنها حكومتها متى تريد وتنتقـد        القوى بدال من أن تبقى دون موقف واضح حيث تدعم الحك          
الحكومة وتتنصل منها متى تريد،األمر الذي دفع حركة حماس للقول بأن فتح تتحمـل مـسؤولية عـن                  

  .ممارسات األجهزة األمنية
وخالصة، يمكن القول بأن الرئيس أبو مازن هو رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية والمؤتمن على القضية               

ة التحرر الوطني الفلسطيني فتح بفكرها ومنطلقاتها وتعبيرها عن الفكرة الوطنيـة هـي              الوطنية، وحرك 
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حاملة المشروع الوطني وعموده الفقري،أما حكومة الدكتور فياض فهي حكومة تسيير أعمال حتى اآلن              
وبالتالي فهي حكومة مؤقتة لتدبير الشؤون الحياتية للمواطنين إلى حين تشكيل حكومـة توافـق وطنـي                 

  بالتراضي أو نتيجة االنتخابات
  26/6/2009القدس العربي، 

  
 ثالثة أعوام في ضيافة القّسام .. شاليط .53

 مخلص يحيى برزق
أن تفخر بما حققته من إنجازات غير مسبوقة وهي في طريقها " حماس"يحق لحركة المقاومة اإلسالمية 

ا لن نجد تلك اإلنجازات في وألنن.. لتحرير األرض واإلنسان ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس
لألرقام القياسية وال في أكثر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في زماننا " غينيس"موسوعة 

هذا، فإنني أجد لزاماً علي أن أسطر هذه األحرف لتبقى في أرشيف األحداث وذاكرة التاريخ، لتطلع 
 الحركة المجاهدة التي أرست األسس الحقيقية لمشروع األجيال القادمة على مدى الغبن الذي لحق بهذه

تحرير فلسطين ومجابهة المشروع الصهيوني بكل جدارة واقتدار دون انتظار لمدح مادح أو مباالة بقدح 
 .  ابتغاء األجر من اهللا تعالى-وما أكثرهم–ذام لها 

انقضاء ثالثة أعوام كاملة يحق لحماس وذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تفتخر ب
بأيامها ولياليها على عملية الوهم المتبدد التي نفذها أبطال القسام وتمكنوا خاللها من أسر الجندي 

ويحسب لتلك . 2006 يونيو عام / صبيحة يوم الخامس والعشرين من حزيرانشاليطالصهيوني جلعاد 
أهمها أن حركة حماس لم تركن إلى السلطة كما العملية المباركة أنها بددت أوهاماً كثيرة كان أولها و

نعقت بذلك أبواق المتربصين الحاقدين، كانت الداللة األكبر لتلك العملية أن هيمنة حركة حماس على 
المجلس التشريعي واستفرادها بتشكيل الحكومة لم يكن يعني أبداً تخليها عن برنامج المقاومة الذي قامت 

كان ذلك في وقت مبكر جداً من دخول الحركة على خط الحكم ..  الثالثيألجله وتوسط القلب من اسمها
وتسلم زمام القياد من حركة فتح بعدما أعطاها الشعب ثقته في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت 

فكانت عملية الوهم المتبدد بعد تشكيل الحكومة بثالثة أشهر .. من العام نفسه) يناير( كانون أول 25في 
تصفع كل مشكك ومتقول على الحركة، وهو ما يفند أكاذيب الذين يثرثرون بسوء نية أو غيرها أن فقط ل

تلك السلطة التي جاءت لحماس على .. ما جرى بين حماس وفتح إنما مرده إلى الصراع على السلطة
 قوالً طبق من ذهب فلم تقع في أسرها ولم تشغلها عن برنامجها االستراتيجي إلرساء ثقافة المقاومة

 . وممارسة وفعالً
أما اإلنجاز اآلخر للعملية فقد تمثل في عنصر التخطيط وروعة التنفيذ والقدرة على قهر العدو عسكرياً 
واستخباراتياً، خاصة في ظل ما تكشف بعد ذلك من ضلوع أجهزة السلطة األمنية السابقة التابعة لدحالن 

 .. العدو إلبطال عملياتهم الجهاديةورشيد أبو شباك بالتجسس على المجاهدين لصالح 
إن طبيعة العملية الذي تضمن االقتحام الجريء غير المسبوق لمواقع العدو المحصنة والعودة إلى 
مواقعهم سالمين غانمين آسرين قد بدد أوهاماً كثيرة في قدرات جيش العدو أمام اإلعداد الجهادي لمقاتلي 

 . صماً عنيداًكتائب القسام الذي جعلهم نداً صعباً وخ
فتحت تلك العملية كل أبواب البالء والمحن على حركة حماس فصمدت صموداً أسطورياً في وجه 
أعاصير هائجة عصفت بها من كل االتجاهات دون أن تهدأ لحظة واحدة طوال السنين الثالث الماضية 

أمطار "ت مسمى بدءاً من ردة الفعل الهمجية التي تمثلت في شن غارات مدمرة على قطاع غزة تح
أحرقت األخضر واليابس ودمرت الكثير من البنى التحتية دون أن يكسر ذلك من إرادة الحركة " الصيف

ثم كانت الضربة القاصمة للحركة .. أو تبدي أي تنازل إزاء مشروعية عملية األسر ومطالب اآلسرين
يس المجلس التشريعي باختطاف نوابها في الضفة المحتلة وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئ
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الفلسطيني، والتي أراد العدو من خاللها خلخلة التوازن في المجلس لصالح حركة فتح إلسقاط الحكومة 
الشرعية التي كانت ترأسها حماس، وتالها محاوالت محمود عباس الحثيثة إلسقاط الحكومة بالتهديد 

 .. كل سفر ومفضوحبعمل استفتاء شعبي وحل المجلس التشريعي ومقاطعة الحكومة بش
اشتد الحصار شيئاً فشيئاً على قطاع غزة بشكل عام وعلى حركة حماس بشكل خاص وتدخلت اإلدارة 
األمريكية بشكل مباشر لتقود حملة شرسة ضد الحركة بإعالنها حركة إرهابية ال يجوز للدول دعمها أو 

 دايتون مع أذنابه من أجل توجيه وتحرك الجنرال.. تحويل األموال لها أو استقبال وزرائها وممثليها
ضربة قاضية للحركة في قطاع غزة عقب توقيع اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فهزم جمعهم 
وولوا أدبارهم دون أن يحققوا مآربهم وباؤوا بالخزي والعار، وبقيت حماس بجذور راسخة قوية رغم 

وتكشفت أمور كثيرة بعد !! ي على سلطتها وحكمهاشراسة الحملة ضدها بعد اتهامها بتنفيذ انقالب دمو
الحسم العسكري المبارك عندما أطل وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام على العالم بكم هائل من الوثائق 
التي تدين المنظومة األمنية الفاسدة البائدة التي شكلت حركة فتح عمودها الفقري والتي تضمنت 

 لصالح العدو ورصد كل ما من شأنه اإلمساك ولو بطرف شاليطلعاد المحاوالت المضنية لتقصي آثار ج
 !! لخيط يوصل لمخبئه

 في ضيافة القسام رغم مكرهم وفداحة جرمهم المصحوبة بتخذيل أليم من محمود عباس بأن شاليطبقي 
االحتفاظ به كلف شعبنا مئات الشهداء وتسبب في جلب الدمار والخراب والحصار ومطالبته باإلفراج 
عنه بال مقابل أسوة بما تفعله أجهزته مع الجنود والمغتصبين الذين يدخلون أراضي الضفة المحتلة بقصد 
أو بغير قصد فيتم تسليمهم معززين مكرمين حتى لو كان دخولهم من أجل تنفيذ عمليات قتل واغتيال 

 . ألبناء شعبنا
ح عليها في الضفة المحتلة مستقوية صمدت حماس في وجه الحملة الهمجية البشعة التي شنتها حركة فت

بجنود االحتالل وتوجيهات الجنرال دايتون وارتكب محمود عباس جريمة قانونية ودستورية بتشكيل 
حكومة فياض غير الشرعية التي مارست دوراً قذراً إلى جانب العدو في خنق القطاع ومحاولة تركيعه 

 .. صرنا مثيالًوبث القالقل والفتن بداخله مع حصار لم يشهد له ع
صمدت حماس عسكرياً في وجه اآللة الصهيونية وفي وجه مثيري الفتن الموجهين مباشرة من رام اهللا، 

ولم .. وصمدت سياسياً فلم تبد أي تراجع عن خطها المقاوم المطالب بكامل حقوق شعبنا وااللتزام بثوابته
 .. حتها وال قيد أنملةتفلح الرباعية وال أنابوليس وال ضغوط دول االعتدال في زحز

وخالل كل تلك الضغوط لم يتمكن الكيان الصهيوني من فرض شروطه الخاصة بصفقة تبادل األسرى 
، وعبثاً حاول المجرم أولمرت أن يحقق شيئاً يقدمه لشعبه وحزبه بين يدي شاليطمع الجندي األسير 

 لحركة حماس في تمسكها بشروطها االنتخابات إال أنه كان دائماًَ يصطدم بصخرة الصمود الالمتناهي
 . وعدم قبولها بأي مساس بها

 من أيدي آسريه كما فشلت في تقويض حكم شاليطفي تخليص " الرصاص المنصهر"فشلت محرقة 
حماس لقطاع غزة، وارتطمت بعد ذلك بصخرة الثبات على ذات المطالب التي أملتها الحركة بكل عزة 

أسيفاً وولى أولمرت خائباً وانقضى حكم الرئيس األميركي بوش دون فعاد عاموس جلعاد .. ثقة في النفس
 من أسره، أقصي الجمهوريون عن الحكم في أميركا ولم تفلح الدماء الغزيرة التي سفكها شاليطأن يخرج 

كل ذلك دون أن تتزعزع قبضة حماس عن اإلمساك .. مجرمو حزب كاديما في حصد أصوات الناخبين
لوالء لها في قطاع غزة رغم قسوة الحصار ونالت وسام العزة على صمودها في بزمام األمور فبقي ا

ولم يمنعها ذلك كله من تدعيم صفها الداخلي بإجراء .. غزة من شعوب األرض والكثير من حكامها
انتخابات شوروية سلسة وهادئة في الوقت الذي يحاول غيرها جاهداً الخروج من دائرة التنازع 

 . بال جدوى.. صب والقرارواالستئثار بالمن
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 شاليطعزيز دويك من السجن عزيزاً شامخاً مرفوع الهامة رغم أنف سجانيه ولم يخرج  خرج الدكتور
وسيخرج بقية األسرى من سجون االحتالل وسجون أجهزة دايتون، وسينكسر الحصار عن .. من أسره

 . غزة بإذنه تعالى دون أن تنحني الهامات أو تخور العزائم
حركة حماس أن تفخر برجالها الذين قهروا جيش االحتالل وعمالءه وجواسيسه واستخباراته يحق ل

وقد أحسن األخ القائد المجاهد خالد مشعل ..  في قلب األتون المشتعلطوتمكنوا من االحتفاظ بشالي
ربصين بحماس، باختياره للذكرى الثالثة لعملية الوهم المتبدد ليدلي بخطابه الهام كي يبدد معه أوهام المت

الزاعمين أنها ستلين وتستكين وتنحني للعواصف وتقبل بما لم تقبله سابقاً وهي تحت نطع الحصار 
 . وخناجر أجهزة دايتون

 25/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  خبر غير سار للمصالح األميركية. .. في شرك نتنياهوأوباما .54
  روجر كوهن

وهـذا  . لي بنيامين نتنياهو على الرئيس باراك أوباما في الجولة األولـى        لقد تقدم رئيس الوزراء اإلسرائي    
  .ليس بالخبر السار للمصالح األميركية أو ألمن إسرائيل على المدى الطويل

  المتبادلة المبالغ فيها فشلت في إخفاء التوتّر الظاهر حيال القضيتين اإليرانية واإلسرائيلية            اإلطراءاتفكّل  
  .وما كان من أوباما في النهاية إال أن غض الطرف. فية ارتباطهما الواحدة باألخرىالفلسطينية، وكي -

فأذعن الرئيس األميركي للضغط اإلسرائيلي حول وضع جدول زمني ألي محادثات حول إيران، قـائالً               
  كانت إسرائيل قد ضغطت لوضع مهلـة تنتهـي فـي           ( ستكون ممكنةً بحلول نهاية العام       "إعادة تقييم "إن

 على إيران، مقوضاً بـذلك اقتراحـه        "عقوبات دولية أشد بكثير   "وتكلّم أوباما عن احتمال فرض      . أكتوبر
  . "لن تمضي هذه العملية قدماً بالتهديدات": األولي الثوري الذي تضمن حقيقةً جوهريةً جاءت كالتالي

ـ       ، وهي الصيغة المحتملة لهجوم     "تركه كافة الخيارات على الطاولة    "كما سمح أوباما لنتنياهو بأن يمدحه ل
غير أن الرئيس   . عسكري أميركي على إيران، في حين لم يأت أوباما على قول أي شيء من هذا القبيل               

 هذا الشهر، مرتكباً بذلك غلطةً أخرى،       "نيوزويك"استعمل هذه الجملة البالية في مقابلة أجرتها معه مجلة          
  . تّى عن حرب أميركية ثالثة في العالم اإلسالمينظراً إلى العواقب الهائلة التي قد تتأ

في المقابل، عالَم حصل أوباما؟ لم ينَل حتى اعتراف نتنياهو بأن التوصل إلى إقامة الدولةً الفلـسطينيةً،                 
  . وليس موطناً انتقالياً أبدياً، هو الهدف النظري للمفاوضات
ا، علماً أن نتنياهو، على حـد قـول مـسؤول           هكذا يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد تغلّب على أوبام        

هو من صنف الرجال الذين يفاوضون على الوقت الذي يحتاجون          "أميركي سابق على معرفة عميقة به،       
  ."إليه لدخول الحمام

آن األوان للتحلّي بالواقعية، وقد ساعد االنفجار الذري في كوريا الشمالية، الذي بلغت قوته بـضعة آالف           
فالتجربة شكّلت تذكيراً بأنّه فيما األسوأ حدث في دولة كيم يونغ لي المعزولة، لـم               . حلي بها طن، على الت  

لكن لهذه الغاية، على    . يحدث بعد في إيران، وما زال باإلمكان تجنّبه إذا اتِّبَِعت سياسات حازمة ومبتكرة            
اً لبرامج العمل االجتماعي بعـزم      أوباما أن يستعيض عن الكالم المنمق الذي يجيد إلقاءه كونه منسقاً سابق           

  . استراتيجي متين
أوالً، إذا سمح أوباما لألجندة اإلسرائيلية الخاصة بإيران بأن تـصبح أجنـدة             . أمور ثالثة تبقى واضحةً   

ال أدري وال أحد يدري ما إذا كانت إسرائيل تخادع في مـا يتعلّـق         . الواليات المتحدة، فبرنامجه سيفشل   
ولكن من البديهي أن ميول نتنياهو القتالية هي صارمة بصرامة رغبته في تحويـل              بالهجوم على إيران،    

  .االنتباه عن فلسطين المولودة ميتة
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 التهديـد   "إزالـة "، أعلن هذا األسبوع أن مهمته تقوم على         "إما نحن أو ال أحد    "فنتنياهو الذي صرح قائالً     
يل إليران التي تفصلها عنه بضعة أشهر، ال ينسجم          المتغير الذي رسمته إسرائ    "فالخط األحمر ". اإليراني

واعتقاد االستخبارات األميركية بأن إيران لم تتّخذ قراراً بصنع قنبلة ذرية، ولن تقدر علـى ذلـك قبـل                   
  .  أعوام5عامين إلى 

كما يستطيع  .  عاماً 30على أوباما إذاً أن يتقيد بإطار عمل أميركي يخصص الوقت لتخطي مأزق عمره              
 آالف جهـاز طـرد      6 أعوام ما إذا كانت إيـران مـع          5باما أن يذكّر نتنياهو بأنه إذا سأل أحد منذ          أو

مركزي، وأكثر من طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب، ومستوى عاٍل من المعرفة النووية التقنيـة،               
ال أن العالم لـم ينتـه   إ. "هذا صحيح مائة بالمائة" إلسرائيل، فاإلجابة كانت لتكون      "الخط األحمر "تتخطّى  

بعد، على الرغم من محاوالت نتنياهو الخطيرة ذات الطابع الميثولوجي لتشبيه إيـران بعمـاليق، عـدو                 
رجل وامرأة، وطفل ورضيع، وبقر وغنم،      "اليهود التوراتي الذي طُلب من اإلسرائيليين تدميُره، وقتُل كّل          

  ."وجمل وحمار
، كما قالت هيالري    "عقوبات معطِّلة "فلن تفَرض   . زلة لعبة العقوبات  ثانياً، يجب أن يكشف الستار عن مه      

  .كلينتون، ذلك أن الصين وروسيا تمتلكان مصالح في إيران
لقد قدمت بكين احترامات كاذبةً للعقوبات الطفيفة المفروضة عليها، فيما تحولت إلى الـشريك التجـاري                

وفي المقابل، دربت موسكو    . الصينية تغمر طهران اليوم   األكبر إليران في السنوات األخيرة، فالمنتجات       
مهندسين إيرانيين محتسبةً كيف يمكن إليران أن تخدم هدفها بجعل العالم عالماً ال تسيطر عليها الواليات                

والصين وروسـيا   . هكذا يتواصل السباق إلى إيران حيث احتياطات النفط والغاز الهائلة         . المتحدة بالكامل 
لذلك وحُده حصار أميركي يقدر أن يكون فعاالً، ولكـن ذلـك            . قدمة المتسابقين ووسطهم  ستكونان في م  

أما فرض عقوبات مشددة فيعني عودةً إلى السياسات العقيمة التي اتُّبِعـت فـي عهـد                . سُيَعد فعل حرب  
  . فلن تكون هذه العقوبات بفعالة أكثر مما هي في كوريا الشمالية. بوش

خليطـاً  "أن ينتقل مما أسماه نادر موسافيزاده من المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية            ثالثاً، على أوباما    
، إلى تفكير جديد يختص بـإيران ال يكـرر سياسـة العـصا              "من التجديد الخطابي واستمرارية السياسة    

ة العظمى فـي    وال بد من البدء بغرور إيران وتقلقلها، تلك القوة المتوسطة الحجم في وجه القو             .والجزرة
العالم، وإنهاء األزمة بإبقاء إيران على برنامج لتخصيب اليورانيوم مراقب خارجياً ومحدود، وفي الوقت              

  .عينه التخلّي عن خطابها ومشاغبتها المرفوَضين، لتصبح بالتالي جزءاً من تسوية أمنية إقليمية
ان، فيما تواجه الواليات المتحدة تهديداً عاديـاً         الذي تشكّله إير   "التهديد الوجودي "يتكلّم نتناياهو كثيراً عن     

فمزيد من شبانها وشاباتها سيلقى حتفه في العراق وأفغانستان في السنوات القادمة ما لم ُيَحقَّـق                . كّل يوم 
  .أي تقدم على الصعيد اإليراني

الوجودي الفعلي إلسـرائيل    كما عليه أن يقول لبيبي إن التهديد        . على أوباما أن يذكّر إسرائيل بهذا الواقع      
فأي هجوم على إيران يدخل الدولة اليهودية في حرب مع الفرس كما مـع              . ليس عماليق بل هو الكبرياء    

العرب سيقوض حلفها الجوهري مع الواليات المتحدة، ويسرع سير إيران في اتجاه تصنيع قنبلة ذريـة                
  . مليار مسلم2,1 بدعم من

  خدمة نيويورك تايمز
  26/6/2009قطر، الوطن، 
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  "التوازن الحساس"واستحقاقات .. نتنياهو .55
  ناثان ستوك

 .المدير المساعد لبرنامج حل النزاعات بمركز كارتر
وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في خطابه األخير في جامعة بار إيـالن علـى إيجـاد دولـة                   

 الموقف بالنسبة لرئيس وزراء مـن حـزب        ويمكن اعتبار هذا  . فلسطينية، ولكن بشروط شديدة الصعوبة    
إال أن الخطاب وضع مع     . اليميني، طالما رفض قيام الدولة الفلسطينية، بمثابة خطوة إلى األمام         " الليكود"

ومن ذلك مطالبة الفلـسطينيين بـاالعتراف        .ذلك عدداً من المعوقات والعراقيل أمام قطار عملية السالم        
ب جديد نسبياً يستبعد أن يقبله الفلسطينيون، إذا أخذنا في االعتبـار أن             بإسرائيل كدولة يهودية، وهو مطل    

كما أصر نتنياهو كذلك على أن تبقـى مدينـة          .  تقريباً من مواطني إسرائيل هم من العرب       ةالمائ في   20
القدس موحدة تحت السيطرة اإلسرائيلية، وعلى عدم عـودة أي الجـئ فلـسطيني، واسـتمرار نمـو                  

ومن الصعب القول إن مثل هذه الشروط مقبولة مبـدئياً بالنـسبة            . التجمعات القائمة المستوطنات ضمن   
وإضافة إلى هذا، ورغم أن نتنياهو يشير إلى أنه سيكون لهذه           . للفلسطينيين، وقد عبرت قيادتهم عن ذلك     

لمـة  ، إال أنـه تجنّـب ك      "علمها الخاص، ونشيدها الوطني الخاص وحكومتها الخاصة      "الدولة الفلسطينية   
، بل إنه يضع بوضوح شروطاً مسبقة تعجيزية لقيام هذه الدولة على نحو يرهن استقاللها، بمـا                 "السيادة"

" أحالف عسكرية "في ذلك سيطرة إسرائيل على أجوائها، وبقاؤها منزوعة السالح، ومنعها من توقيع أية              
  .مع دول أخرى

لى توازن حساس، فهو يأمل أن يخفف والحقيقة أن نتنياهو يحاول من خالل هذا الخطاب الوصول إ
من الضغط " دولة فلسطينية"عرضه الشكلي للتفاوض مع الفلسطينيين ونطقه االستعراضي أخيراً بكلمة 

األميركي على حكومته لوقف بناء المستوطنات، وللتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي مع 
 كلماته باهتمام شديد حتى ال يعزل أعضاء وهذا ما اقتضى منه في الوقت نفسه أن يختار. الفلسطينيين

وفي الوقت الذي يراهن فيه نتنياهو على ". الليكود"جناح اليمين في حكومته، بمن فيهم أصوات في حزبه 
وربما نشأ ذلك من . المستقبل، أعتقد أنه يرغب في تأجيل محادثات الوضع النهائي إلى أطول فترة ممكنة

 ألف مستوطن إسرائيلي 60اقع سياسي مفاده أن نقل ما ال يقل عن قناعات وسياسات شخصية، أو من و
حيث يعتبر نقلهم بشكل عام هو العدد األقل الضروري إليجاد دولة فلسطينية متصلة (من الضفة الغربية 

وربما يفضل . ، قد يكون خياراً خالفياً داخل إسرائيل إلى درجة قد تفضي إلى إسقاط حكومته)األطراف
بما في ذلك فترة رئاسته األولى (لنظر إلى الوراء إلى تجارب رؤساء وزراء من الماضي أيضاً رهان ا

على سبيل المثال، حول الكيفية التي يمكنه بها أن يتفاوض لفترة مطولة، وفي الوقت نفسه ) للوزارة
 إلى العام 1994تضاعف عدد المستوطنين من العام (االستمرار في زيادة عدد سكان المستوطنات 

: غير أن سؤاال رئيسياً يبقى مطروحاً بقوة وهو). للسالم" أوسلو"، وهي السنوات الذهبية لعملية 2000
هل ستأخذ إدارة الرئيس أوباما حديث نتنياهو الجديد عن الدولة الفلسطينية، كما هو، وبصورته السطحية 

 اآلن وقد عرض نتنياهو اللفظية؟ ومن ثم هل ستوقف إصرارها على ضرورة التجميد الكامل لالستيطان،
ويبدو أن هناك استعداداً . التفاوض على اتفاقية؟ هنالك الكثير من الدالئل على أن اإلدارة لن تفعل ذلك

وأكثر من ذلك لدى اإلدارة . جديداً في واشنطن إلخضاع تصرفات نتنياهو ومناوراته لتفحص شديد
، هو الجنرال بول سيلفا، "رطة الطريقخا"مبعوث في الميدان مكرس لمراقبة االلتزام بما يسمى 

وألن إدارة أوباما اعتبرت أن إنشاء دولة فلسطينية . المعروف بكونه مراقباً واعياً، ليس من السهل إيهامه
يدخل في صميم مصلحة الواليات المتحدة، فقد أصرت بشدة على ضرورة اإلنهاء الكامل لنمو االستيطان 

وكذلك .  وال يوجد ما يشير إلى أن واشنطن ستتراجع عن ذلك اآلنكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف،
والنزاع قصير األمد مع (يرى مراقبون كثر أن الضغط الذي تبذله واشنطن على قضية االستيطان 

ضروريان جداً إذا ارتأت األطراف المختلفة التوصل إلى حل نهائي ) إسرائيل الذي قد ينشأ بعد ذلك
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ط من الديناميات السياسية المحلية داخل إسرائيل وفلسطين، واختالل موازين إذ سيجعل خلي. لصراعها
إال أن . القوة الهائل، أية اتفاقية سالم قادرة على البقاء أمراً مستحيال دون مشاركة أميركية قوية وعادلة

ين، من فمعظم اإلسرائيلي. النزاع طويل األمد بين تل أبيب وواشنطن ليس باألمر الذي ال يمكن تجنبه
اليمين إلى اليسار، ال يريدون الخروج عن رضا اإلدارة األميركية، وقد ذكرت غالبية منهم، وبإصرار 

وقد تجبر هذه الحقيقة وحدها الحكومة اإلسرائيلية على . في استطالعات مختلفة، أنها تفضل حل الدولتين
على رغم : "بق جيمي كارتر مؤخراًاالستدارة نحو رؤية أوباما لحل الدولتين، أو كما ذكر الرئيس األس

ومع )". بيغن(الخالفات بين أوباما ونتنياهو، فقد نشبت خالفات أعظم بيني وبين رئيس الوزراء يومها 
اإلسرائيلي / ذلك استمر كارتر في تيسير المفاوضات ألكثر االتفاقيات بقاء وأهمية في الصراع العربي

ذلك، وعندما ينخرط الطرفان في مفاوضات إظهار نوايا ورغم . مع مصر" كامب ديفيد"وهي اتفاقية 
حسنة حول اتفاقية الوضع النهائي، يجب عندها وضع ضرورة االستجابة لتطلعات وحقوق كال الشعبين 

وينبغي، في هذا المقام، أن يكون لإلسرائيليين الحق في العيش بسالم، وأن ُيعطى . في االعتبار
وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية . رامة والفرص االقتصادية واألمنالفلسطينيون ضمانات بالحرية والك

وأي . المستقبلية يجب أن تكون ذات سيادة كاملة، بينما ينبغي التعامل مع مصادر القلق لدى إسرائيل
  .شيء أقل من هذا وذاك سيشكّل وصفة الستمرار النزاع

  "كومون غراوند"عن 
  26/6/2009األيام، فلسطين، 

  
  :ركاريكاتي .56

  

  
26/6/2009صحيفة فلسطين،        

  


