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  "وديعة"تقارير متضاربة عن تقدم صفقة التبادل واحتمال نقل شاليت إلى مصر كـ .1

في حين التزمت حركة حماس الصمت بل ودفعت باتجاه نفي أي تقدم، فإن الـمصادر              ": األيام "-القدس  
القة تم إحرازه في موضوع تبـادل الجنـدي         اإلسرائيلية تحدثت للـمرة األولى عن تقدم يصل حد االنط        

  .اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بوساطة مصرية
وطبقاً للسيناريو األكثر تردداً، فإن حركة حماس ستسلـم الجندي شاليت في غزة إلـى مـسؤولين مـن                  

إلـى حـين انتهـاء      " وديعـة "لى مصر وإبقائه هناك     الـمخابرات الـمصرية سيقومون بدورهم بنقله إ     
الـمفاوضات حول صفقة التبادل على أن يكون بإمكان عائلته زيارته في مصر، وفي الــمقابل فـإن                 

  .الحكومة اإلسرائيلية ستفتح الـمعابر في قطاع غزة وستبدأ عملية اإلفراج عن األسرى
يـديعوت  (وصفتها باألوروبية وقالت صـحيفة      واستندت الصحف اإلسرائيلية في تقاريرها إلى مصادر        

حماس وافقت على تسليم شاليت إلـى مـصر         : "اإلسرائيلية نقالً عن وزير خارجية أوروبي     ) أحرونوت
قريباً كوديعة لحين إكمال التبادل، وفي الـمقابل ستفتح إسرائيل الـمعابر إلى القطاع وتبدأ اإلفراج عن               

نية سيعاد الجندي إلى الجانب اإلسرائيلي وتستكمل عملية اإلفـراج          سجناء فلسطينيين، وفي الـمرحلة الثا    
  ".عن السجناء
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هذه الـمفاوضات أحرزت تقـدماً، وبعـض الـمـصادر         : "اإلسرائيلية) معاريف(بدورها قالت صحيفة    
وأشارت الـمصادر مع ذلك إلى أن الفجوات بين مواقف الطرفين ال تـزال             . وصفت هذا التقدم بانطالقة   

  ".نه ال يتوقع تسليم شاليت إلى الجانب الـمصري قريباًكبيرة وأ
: إن عملية التبادل ستتم استناداً إلى مبادرة أميركية وقالت        : اإلسرائيلية) هآرتس(من جهتها، قالت صحيفة     

هناك مبادرة أميركية جديدة لتحرير شاليت انطلقت مؤخراً على الدرب كجزء من خطوة سياسية واسعة               "
رياً وسورياً على حماس، ومصالحة فلسطينية داخلية وموافقة إسـرائيل علـى فـتح              تتضمن ضغطاً مص  

في إطار الخطوة، ينقل شاليت في األيام القريبة الـمقبلة إلـى مـصر كــ               . الـمعابر إلى قطاع غزة   
  ".تمهيداً إلعادته إلى إسرائيل في إطار تبادل السجناء مع حماس" وديعة"

وروبي مطلع، فقد تحقق اتفاق في ذلـك قبـل يـومين بوسـاطة              وحسب مصدر دبلوماسي أ   : "وأضافت
مصرية، وحسب الخطة يفترض بشاليت أن يكون تحت رعاية الـمخابرات الـمصرية بل وأن يحظـى               

أما إعادته إلى إسرائيل فال تتم إال بعد أن تتوصل األطراف إلى اتفاق بـشأن قائمـة                 . بزيارات من ذويه  
  ".نه إلى حكومة أولـمرتالسجناء التي رفعتها حماس في حي

وحسب مصادر أوروبية فإن نقل شاليت إلى مصر يشكل الـمرحلة األولى في إطـار اتفـاق                : "وتابعت
ويفتـرض  . تبلور بين الـمنظمات بوساطة مصرية وتنسيق مع الواليات الـمتحدة وتشجيع من سورية           

اً بين الفصائل الفلـسطينية علـى       بالصفقة أن تتضمن، أيضاً، فتح معابر بين إسرائيل وقطاع غزة واتفاق          
  .تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة تكون خاضعة مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن

وحسب هذه الـمصادر فإنهـا     ". ادعت مصادر أمن إسرائيلية، أمس، أنها ال تعرف شيئاً        : "ولكنها أردفت 
إنه إذا  : وأضافت.  الـمدى الزمني القريب   ال تتوقع تقدماً ذا مغزى في الـمفاوضات لتحرير شاليت في         

كان يوجد مثل هذا االقتراح، فإن أساس الصعوبة يتمثل في إقناع حماس بنقل شاليت إلى مصر وهكـذا                  
  ".فقدان السيطرة الحصرية على مصير الـمختطف

27/6/2009األيام، فلسطين،   
  

   إلى قبول عرض هدنة طويلة األمد"إسرائيل" دعوة ينفيدويك ال .2
عزيز دويك، ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية        . نفى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د      :م اهللا را

للقبول بهدنة طويلة األمد وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران             ) إسرائيل(حول دعوته   
  .، حسب تعبيرها"للعنف" مقابل نبذ الفلسطينيين 67

إلى قبول العرض المقدم من     ) إسرائيل(دويك، دعا   .  العربية، أكد على أن د     وكان صوت إسرائيل باللغة   
الغتنام الفرصة وأن حماس    ) إسرائيل(حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق على هدنة طويلة األمد، ودعوته           

يمكن أن تؤدي إلى تحقيق سالم دائم في الشرق األوسط، وأنه           ) إسرائيل(تعرض شكالً من المصالحة مع      
 وإقامـة دولـة فلـسطينية مقابـل تعهـد           1967إلى حدود عام    ) إسرائيل(على ضرورة انسحاب    شدد  

  ". الفلسطينيين بعدم اللجوء إلى العنف
  27/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
    وادر أزمة قد تعترض مهام الدويك ب": الجزيرة نت" .3

 الدويك، األمل لدى    بعث اإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز       : الخليل-عوض الرجوب 
كثير من األوساط الرسمية والشعبية بإمكانية إحداث اختراق في الحوار الفلسطيني الداخلي نحو تحقيـق               

  .المصالحة الحقيقية، لكن أزمة حقيقية بدأت تلوح باألفق حول عودة الدويك لرئاسة التشريعي
أنه لن يكون بإمكان الدويك قانونيـا       ) فتح(فقد أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني         

  .ممارسة مهامه، إال بعد دعوة الرئيس لدورة جديدة وانتخاب هيئة رئاسية جديدة
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إيجابية باتجاه إنهاء   "ووصف رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد تصريحات الدويك منذ خروجه بأنها             
". د كل إمكانيته لتحويلها لواقع مادي علـى األرض        يجن"معربا عن أمله في أن      " االنقسام وإنجاح الحوار  

لكنه أضاف أن دورة المجلس التشريعي       .وتعهد بمساندته في جهوده التي سيبذلها من أجل إنهاء االنقسام         
 عقد الدورة الجديدة    -لألسف-لكن حماس رفضت     "2007تموز  / انتهت في الحادي عشر من شهر يوليو      

اس في ذلك الوقت وفق النظام، وبالتالي جمد المجلس وانعكـس عليـه             التي دعا إليها الرئيس محمود عب     
. وقال إنه ال بد من عقد دورة جديدة للتشريعي يتم فيها انتخاب هيئة رئاسـية ومكتـب جديـد            ".االنقسام

كنت أتمنى أن يكون بإمكان الدكتور عزيز أن يترأس اآلن جلسة للتشريعي، لكن أعتقد أنه ليس                "وأضاف  
وشدد على ضرورة عقد دورة جديدة للمجلس يترأسها أكبر األعضاء سنا النتخـاب              ".ك قانونيا بإمكانه ذل 

  ".ال يمكن للرئيس عباس أن يدعو اآلن لدورة قبل االتفاق بين جميع الكتل"مكتب جديد، لكنه أضاف 
تشريعي الدويك هو رئيس المجلس ال    "لكن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، يؤكد أن           

مشيرا إلى إجماع كل القوائم والكتل النيابية علـى         " وبإمكانه أن يدعو لجلسة جديدة في الوقت الذي يريد        
آذار الماضي لكن ذلـك لـم       / وقال إن دورة المجلس يفترض أن تكون قد بدأت خالل شهر مارس            .ذلك

ك يبقى الرمحي أمينا للسر     وعليه تبقى رئاسة المجلس كما هي لحين تسليمها لرئاسة جديدة، وكذل          "يحدث  
وأكد أنه بإمكان الدويك أن يدعو لعقد جلسة جديدة، موضـحا            ".وبحر نائبا أول للرئيس وأنا نائبا ثانيا له       

  .أنه يمكن لهيئة الرئاسة التوجه إلى الرئيس والطلب منه الدعوة لدورة برلمانية جديدة
  26/6/2009الجزيرة نت، 

  
  ومة فياض عمق االنقسام إعادة تشكيل حك: نواب في الضفة .4

أكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن إعادة تشكيل حكومة رام اهللا المؤقتة كانـت مـن                  :نابلس
واعتبر النواب في أحاديث منفـصلة       .أكبر المشاكل التي زادت من حدة االنقسام على الساحة الفلسطينية         

لبي على التوافق المبدئي ونتائج الحوار األولية في        أن تشكيل تلك الحكومة كان له األثر الس       " فلسطين"مع  
  .القاهرة

في ) حكومة فياض (منذ تشكيل الحكومة    "وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنه          
األراضي الفلسطينية قلت وبصوت عال، هذه حكومة غير شرعية ووجهت رسالة واضحة لرئيس السلطة              

إننا لن نتعامل مع هذه الحكومة ألنها حكومة غير شـرعية ولـم             :  عباس فحواها المنتهية واليته محمود    
وأضاف خريشة أن النواب الذين يمثلون سالم فياض هم ال يمثلون            ".تأخذ أي ثقة من المجلس التشريعي     

  . في المئة من الشعب الفلسطيني3إال شريحة 
ال أستطيع أن أتكلم باسـم المجلـس        : "لحمن جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح محمود مص         
هي قطعيا مخالفة للقانون    ) حكومة فياض (التشريعي ولكن أتكلم عن نفسي بصفة شخصية، هذه الحكومة          

حكومـة  : "وأضاف مصلح .وكذلك األمر هذه الحكومة لم تأخذ أي شرعية وال ثقة من المجلس التشريعي      
ة ومن شأنها تعزيز االنقسام في الـصف الفلـسطيني،          فياض تقوم بإدارة قضايا حساسة وبالغة الحساسي      

  ". ونحن بأي حال من األحوال ال يمكن لنا أن نتعامل معها
ألنها ال تعتبر   ) حكومة فياض (ال يمكن لنا أن نعترف بهذه الحكومة        "بدوره، أكد النائب حامد البيتاوي أنه       

الخراب الـذي يحـيط     "إن  : ل البيتاوي وقا .حكومة شرعية ما لم تتخذ شرعيتها من البرلمان الفلسطيني        
األول سببه العدو الصهيوني الذي عمل جاهدا على حل المجلس التشريعي           : بالمجلس التشريعي له جانبان   

من خالل اعتقال النواب الفلسطينيين الذي وصل عددهم ألكثر من أربعين نائباً ووزيراً بهـدف إفـشال                 
  أما الجانب الثاني يكمن في حكومـة رام اهللا والكثيـر مـن             : وأضاف ".التجربة الديمقراطية الفلسطينية  
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مذكراً بحادث تخريب وحرق المجلس التشريعي فـي        " األعمال التي نفذتها هي وعناصر من حركة فتح       
  .2006رام اهللا في العام 

  27/6/2009صحيفة فلسطين،   
  

  فازع صوافطة في الضفة قيادي من حماسال إطالق سراح :أمن السلطة .5
 أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية في السلطة الفلسطينية العميد عدنان الضميري             :قنا –هللا  رام ا 

أنه تم إطالق سراح فازع صوافطة القيادي في حماس وقائد كتائب القسام الذي قام بتسليم نفـسه عبـر                   
ام مع األجهزة األمنية    السفارة المصرية في مدينة رام اهللا، وذلك من أجل إنهاء ملفه بعد أن رفض الصد              

الفتا إلى أنه أبدى حرصا على حرمة الـدم الفلـسطيني           .. أو إطالق النار عليها أو المس بسيادة القانون       
وأشار الضميري في تصريح صحافي تلقت وكالة األنباء الفلسطينية نسخة منه أن            . وإيمانا بسيادة القانون  

  . مصرية والتي قامت بدورها بتسليمه ألهلهاألجهزة األمنية قامت بتسليم صوافطة للسفارة ال
  27/6/2009العرب، قطر، 

 
   صهيوني يكشف أسرار التعاون بين تل أبيب وعباس للتخلص من حماسخبير .6

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أسرار التعاون األمني بـين           ): ترجمة خـاصة (مفكرة اإلسالم   
لتقويض نفوذ حركة حماس فـى الـضفة        " أبو مازن "عباس  تل أبيب والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود       

  .الغربية، بعد مرور عامين على سيطرتها على قطاع غزة
إن هناك العديد، من التفاهمات     : اإلخباري العبري " والاله"خبير الشئون األمنية بموقع     " أوفق عيناي "وقال  

بعد أن باتت حركة حماس العدو المشترك       " إسرائيل"األمنية السرية التى أبرمت بين السلطة الفلسطينية، و       
والتى فى إطارها تقوم سلطات االحـتالل       " تسوية المطلوبين أمنياً  "ومن بين تلك التفاهمات،     . األول لهما 

باإلفراج عن السجناء الفلسطينيين التابعين للجناح العسكري لحركة فتح، فى مقابل االنضمام إلى عناصر              
  .ضد عناصر حركة حماس فى الضفة الغربيةأمن السلطة الفلسطينية، للعمل 

 فلسطينيا من حركة فتح، من السجون       25وحسبما ذكر الخبير الصهيوني، فقد تم اإلفراج حتى اآلن عن           
 فتحاويا من الضفة الغربية، وقد شارك المفرج عنهم بالفعل فـى            176، من بين قائمة تضم      "اإلسرائيلية"

  . فى الضفة الغربيةعمليات تمت العتقال كوادر حركة حماس
  :فتح تسخر قوتها لالنتقام من حماس

إنه منذ سيطرة   ": هكذا تم تفكيك الجناح العسكري لحركة فتح      "فى تقريره الذي حمل عنوان      " عيناي"وقال  
 بدأ رجال حركة فتح فى الـضفة الغربيـة بتوجيـه كافـة قـوتهم،                2007حماس على غزة، فى يوليو      
  ".إسرائيل"حماس، بعد أن كانوا يسخرونها فى النضال والكفاح ضد وإمكاناتهم لالنتقام من رجال 

ودفعهما أحياناً للعمل سوياً ضد     " إسرائيل"وكشف أن ذلك جعل حماس عدواً مشتركاً للسلطة الفلسطينية و         
  .رجال وعناصر حماس فى الضفة الغربية

  " :إسرائيل"مكاسب 
هذا التحول الكبير فى موقف السلطة الفلسطينية،       أن األجهزة األمنية الصهيونية رصدت      " عيناي"وأوضح  

" إسرائيل"وسعت للتعاون معها، بهدف دعم ومساندة رجال حركة فتح، المعارضين لحماس، وبذلك تكون              
، فمن جانب نجحـت فـى تـأجيج         -على حد وصف الخبير الصهيوني    -" عصفورين بحجر "قد ضربت   

 آخر أبعدت المقاومين التابعين لحركة فتح عـن         الحرب بين فتح وحماس فى الضفة الغربية، ومن جانب        
  . والكفاح المسلح ضدها" إسرائيل"الصراع ضد 
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وأشار الخبير الصهيوني فى تقريره إلى أن المطلوبين الذين سيفرج عنهم من سجون االحتالل سيوقعون               
م بجميع األجهزة   ضد الكيان الصهيوني، كما سيتم إلحاقه     " أعمال عدائية "على تعهد بعدم المشاركة فى أية       

  ".إسرائيل"األمنية الفلسطينية، للتأكد من عدم عودتهم للقتال ضد 
وأضاف أنه فى حالة نجاح تلك العملية، سيتم اإلفراج عن المزيد من المعتقلين التابعين لحركة فتح فـى                  

أن تصريحات أبو مازن بأن الجناح العسكري لحركة فـتح غيـر            " عيناي"وكشف  . السجون الصهيونية 
قانوني، ألن رجال أجهزة األمن الفلسطينية التابعة للشرطة، هم الذين من حقهم حمل السالح، ساهم فـى                 

  .استجابة عدد كبير من سجناء فتح للتعاطى مع التسوية الجديدة
  :من المقاومة إلى موظف حكومى

د كتائب شـهداء    ، وهو زكريا الزبيدي قائ    "تسوية المطلوبين "واستعرض الكاتب أهم نماذج نجاح مبادرة       
األقصى التابعة لحركة فتح فى جنين، والذي كان مطلوباً بقوة لدى سلطات االحتالل الصهيوني، واليـوم                

  .أصبح موظفاً حكومياً فى وزارة شئون األسرى الفلسطينية
، الذي كان قائداً للجناح العسكري لحركة فتح فى قلقلية،          "شاهر حنيني "وأشار الكاتب إلى نموج آخر وهو       

، "اإلسـرائيلي "والذي أصبح عنصراً أمنياً فى جهاز األمن الوقائي الفلسطيني، بعد خروجه من الـسجن               
وقد لقى حنيني مصرعه خالل كمين نصبه رجـال        . وعمل ضد عناصر حركة حماس فى الضفة الغربية       
" صار حماس لحركة فتح، بينما اعتبره أن    " بطل الوطن "حماس، قبل عدة أيام، وبعد وفاته اعتبره البعض،         

  ".خائنًا ووضيعا
  26/6/2009مفكرة اإلسالم، 

  
  حماس تربط نجاح الحوار بإنهاء ملف المعتقلين .7

» حماس«المتحدث باسم حركة ، أن قيس صفديعن مراسلها غزة   من 27/6/2009 األخبار، ذكرت
لغربية، بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة ا» فتح«رهن التوافق مع حركة  فوزي برهوم

 معتقالً، وكان عددهم وقت انطالق 950موضحاً أن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة يقدر بنحو 
وقال برهوم في تصريحات صحافية، أمس، إن حركة  . معتقال350ًالحوار في شهر شباط الماضي نحو 

ته واالنتهاء منه، ستركز في جولة الحوار المرتقبة على ملف االعتقال السياسي وكيفية معالج» حماس«
تصاعد حمالت االعتقال السياسي يشير إلى أن هناك حملة «تمهيداً لبحث القضايا العالقة، مؤكداً أن 

  .»تستهدف حماس بالتزامن مع الحوار الوطني
على األرض غير مطمئن ويؤكد عدم جديتها بإنجاح الجهود         » فتح«سلوك حركة   «وشدد برهوم على أن     

  .»تصاعد حمالت االعتقال السياسي في الضفة كلما اقتربنا من الحوار «، مشيراً إلى»المصرية
حماس نفت امس، صحة ما ، أن كفاح زبون عن رام اهللا من 27/6/2009 الشرق األوسط، وأضافت

اعلنته حركة فتح حول اطالق سراح معتقلين في الضفة، واتهمت الحركة في بيان لها االجهزة االمنية 
وقال اسماعيل األشقر النائب في المجلس التشريعي عن .  من عناصرها امس38في الضفة باعتقال 

هذا كذب «حماس، وعضو لجنة المصالحة، أنه ال صحة لما تتحدث عنه فتح من افراجات، واضاف 
 من أنصار حماس المعتقلين 20إنهم عندما تحدثوا، عن اإلفراج عن «وتابع القول . »وتضليل إعالمي

، مشيرا الى أن مصر مستاءة لعدم تجاوب السلطة »15 وبعده بيوم 23في نفس اليوم السياسيين، اعتقلوا 
 .لمطالب اإلفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة

انه تم تشكيل لجنة » الشرق االوسط«وبينما تقول السلطة انه ال يوجد لديها معتقلون سياسيون، علمت 
الشرق «وقالت مصادر امنية لـ  .يمكن االفراج عنهمامنية لدراسة ملفات معتقلي حماس والنظر في من 

ان اللجنة ستساعد في حلحلة ملف المعتقلين لكن ال يوجد اي قرار حتى اللحظة بإنهاء هذا «، »االوسط
 .»نعتقل ونفرج كل يوم.. الملف، وعملنا مستمر كالمعتاد
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نـسخة  " فلـسطين "لقت  والذي ت  بيان أمس ، الى أن    الضفة من  27/6/2009صحيفة فلسطين،    وأشارت
رغم الحديث عن إفراج قوات عباس عن بعض معتقلي حماس يوم الخميس، شـنت              جاء فيه، أنه    " عنه  

 شخصا،  34هذه األجهزة حملة اعتقاالت شرسة بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت              
 أسرى محـررين،    5افة إلى   عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، إض     . سيدات، ومدير مكتب د    4بينهم  

  ".  طلبة جامعيين4و
  

  فتح تطالب حماس باإلفراج عن معتقليها في غزة .8
 أصدرت حركة فتح في قطاع غزة، مساء الخميس، تقريـرا شـامالً بأسـماء    : يوسف الشايب  -رام اهللا   

رير أن  وجاء في التق   .أعضائها المعتقلين لدى حركة حماس في غزة، مطالبة بإطالق سراحهم على الفور           
 من كوادرها وأعضائها مايزالون يقبعون في سجون حماس في غزة، وأن عدداً منهم يعـاني مـن                  210

  .أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى عالج فوري حيث إن وضعهم الصحي في تدهور مستمر
 استدعاء شمل أعضاء في المجلس الثـوري        1013وأشار التقرير إلى أن عناصر حماس المسلحة نفذت         

ر األقاليم وأعضاء قيادات األقاليم والمناطق التنظيمية والكوادر الحركية، وأن من تم استدعاؤهم             وأمناء س 
قد تعرضوا للضرب المبرح بالهراوات والقطع البالستيكية والشبح لساعات طويلة في غـرف حديديـة               

رصد التقرير،  و .وتحت أشعة الشمس وهم معصوبو األعين بخلق بالية ومبللة بالدماء والروائح الكريهة           
 حالة استدعاء واعتقال لعضوات وكادرات من فتح يعملن فـي األطـر             28نسخة عنه   " الغد"الذي تلقت   

التنظيمية وفي محافظات غزة، حيث تعرضن للتحقيق لفترات طويلة واإلهانة والشتم بألفـاظ نابيـة وال                
وسرقة محتوياتهـا مـن قبـل        منزال لقيادات وكوادر الحركة تم مداهمتها        119وذكر أن نحو     .أخالقية

 حالة منع من السفر     217وسجل التقرير نحو     .التابع لحركة حماس  " األمن الداخلي "عناصر ما يسمى بـ     
قامت بها حماس لقيادات وكوادر الحركة التنظيمية واألكاديمية كانوا يريدون المشاركة فـي مـؤتمرات               

ضاء المجلس الثوري وأمناء سر األقاليم من       علمية ووطنية واجتماعات حركية والتي كان آخرها منع أع        
  .حضور اجتماع المجلس الثوري الذي عقد برام اهللا، قبل أيام

  27/6/2009الغد، األردن، 
  

  خطاب مشعل يعكس استعداًدا للتعامل معه بشكل إيجابي: حمدانأسامة  .9
الفرصـة التـي    أن الجديد في خطاب مشعل هو       " حماس"اعتبر أسامة حمدان القيادي في حركة       : دمشق

أعطاها للتعامل اإليجابي مع إدارة أوباما في حال تحولت اللغة اإليجابية إلى سـلوك أمريكـي إيجـابي                  
ـ      .لصالح حقوق الشعب الفلسطيني    الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال حمدان في تصريحٍ خاص ل

 أن الخطاب يقدم فرصة للتعامـل مـع         الزاوية األولى هو  : أعتقد أن هناك جديدا من زاويتين     ): "26-6(
خطاب سمعناه ونظرنا إليه على أنه إيجابي، وإذا تطور الخطاب اإليجابي األمريكي إلى سلوك إيجـابي                

  ".لصالح حقوق شعبنا فأعتقد أن خطاب خالد مشعل يعكس استعدادا للتعامل معه بشكل إيجابي
لخطاب يؤكد أن األولوية للمـصالحة الفلـسطينية،        ا"وأكد حمدان أن الجديد من زاوية ثانية يكمن في أن           

  ".وهو خطاب مهم في ظل محاوالت البعض إفشال الحوار الوطني أو التشكيك في جدواه
أهم هذه الرسائل هي    : "إيصالها من خالل خطاب مشعل، قال حمدان      " حماس"وعن الرسائل التي أرادت     

 المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وال تقـدم        حركة ترعى " حماس"رسالة موجهة إلى العالم مفادها أن       
أية مصلحة على المصلحة الفلسطينية الوطنية، وأال تغيير للحقوق والثوابت الوطنية لـديها، وأنهـا لـن                 
تكرر تجارب من تنازلوا عن الحقوق لصالح االحتالل حتى أصبح واقعهم فاسدا حاسبهم عليه شعبنا فـي          

  ".م2006االنتخابات التشريعية عام 
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الرسالة الثانية هي أن المقاومة هي الخيار اإلستراتيجي، وهي في الوقت           : "وفي السياق ذاته أضاف بقوله    
  ".نفسه مقاومة واعية وناضجة سياسيا، وتحمل أهدافًا ورؤية سياسية واضحة الستعادة الحقوق الفلسطينية

تظر كلمات معسولة لتسعد بها؛ فنحن      ال تن ) حماس"( هي أن    -حسب حمدان –والرسالة الثالثة في الخطاب     
نريد أفعاالً جادة على األرض، وهذه األفعال هي التي يمكن أن تبنى عليها المواقف، بالتالي من يـرد أن              

  ".  ومع المقاومة الفلسطينية" حماس"يتعامل تعامالً سياسيا جادا فعليه أن يتعامل مع حركة 
  26/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  استمرار االعتقاالت دليل عدم الجدية في إنهاء االنقسام: الشعبية .10

 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار عمليات االعتقال السياسي           : يوسف الشايب  -رام اهللا   
في كل من الضفة الغربية والقطاع دليل على عدم جدية األطراف بإنجاح الحوار والخروج مـن مـأزق                  

تبرت أن األمر يتطلب توفير األجواء التي تهيئ للحوار وعمل لجـان المـصالحة ولـيس                االنقسام، واع 
  .العودة من نقطة الصفر في الحوار من خالل استمرار االعتقاالت

الفكـرة ليـست    : نسخة عنه، أمس الجمعة   " الغد"وقالت النائب في الجبهة خالدة جرار في بيان لها تلقت           
ن وإنما إنهاء ملف االعتقال السياسي بالكامـل، محـذرة مـن احتكـار     بإطالق سراح المعتقلين السياسيي 

قرار وقف االعتقاالت، مشددة على ضرورة أن تنفذ األجهزة األمنية قـرار            "األجهزة األمنية في الضفة     
المستوى السياسي، وان ال تقرر بمفردها، ولكن ما نخشاه اآلن هو أن التنسيق األمني بين الفلـسطينيين                 

  ".يين يتحول لتصبح األجهزة األمنية خارج القرار السياسيواإلسرائيل
ونفت جرار وجود أية دعوة رسمية من قبل الجانب المصري فيما يتعلق باتفاق سيتم توقيعه في الـسابع                  

  ".مجرد حديث إعالمي لم تبلغ به الفصائل الفلسطينية"وقالت إنه  من تموز المقبل،
  27/6/2009الغد، األردن، 

  
  المؤشرات ال تشير إلى انطالقة جديدة إلنهاء االنقسام: ةالديمقراطي .11

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الجهود المصرية لعقد الحوار : ألفت حداد ورأفت الكيالني
وقال  .الشامل ستتواصل على ضوء نتائج اجتماع وفدي حركة فتح وحماس في القاهرة األحد المقبل

إن األشقاء في "المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريحات صحفية الدكتور رمزي رباح عضو 
وأوضح رباح أن سبب وضع مصر حلوال  ".مصر وضعوا حلوال جزئية وليس شاملة للمشاكل العالقة

وأكد  .جزئية هي التعقيدات الموجودة في الساحة الفلسطينية وبسبب تمسك حركتي فتح وحماس بمواقفها
ني ال يبنى على أسس صلبة إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية، سيؤدي إلى أن أي حوار فلسطي

  .تعميقه
وبين أن كل المؤشرات حتى اآلن ال تؤشر إلى وجود انطالقة جديدة إلنهاء االنقسام، معرباً عن أمله أن 

جه األطراف تموز القادم، محطة االنطالق نحو االتفاق الفلسطيني، وأن تت/يكون يوم السابع من يوليو
 . الفلسطينية لمراجعة مواقفها، فالجميع خاسر وإسرائيل هي الرابحة فقط

 26/6/2009، 48عرب
  

  تبدأ غداً في القاهرة" حماس"و" فتح"جولة جديدة من الحوار بين  .12
، وحركـة حمـاس،     "أبو عـالء  "يبدأ وفدا حركة فتح، برئاسة أحمد قريع         ":معا"عبد الرؤوف ارناؤوط،    

ى أبو مرزوق، نائب رئيس الـمكتب السياسي للحركة، الوصول إلى العاصمة الـمصرية            موس.برئاسة د 
، بمشاركة مـسؤولين مـن      )األحد(، استعداداً لجولة جديدة من الحوار تبدأ، غداً         )السبت(القاهرة، اليوم   

الـمخابرات الـمصرية على رأسهم رئيس الـمخابرات الـمصرية اللواء عمر سليمان؛ فـي مـسعى              
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اد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين، تمهيداً لوصول األمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة              إليج
  .في الخامس من تموز الـمقبل، والحقاً التوقيع على االتفاق في السابع من تموز

تب وعلـم في هذا الصدد، أنه في حال إبرام اتفاق فإن كالً من الرئيس محمود عباس ورئـيس الــمك                  
السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيحضران احتفال توقيع االتفاق في السابع من شهر تموز بحـضور                

  .عربي واسع
وذكرت مصادر مطلعة أن األمور تتجه نحو اعتماد الصيغ التوفيقية التي اقترحها الـمصريون، وهـي               

خص األمن فإن األمور تتجه     دوائر، أما فيما ي   % 25نسبي و % 75فيما يتعلق بالنظام االنتخابي أن تكون       
نحو اعتماد صيغة قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي من أجل إعادة هيكلة وبنـاء األمـن توطئـة      

  .إلجراء االنتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الـمقبل
 5 لجنة فصائلية مـن      أما فيما يخص الـمرحلة االنتقالية لحين االنتخابات، فإن األمور تتجه نحو اعتماد           

والجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين على أن         ) حماس(و) فتح: (فصائل هي 
وتكون برئاسة الرئيس محمـود عبـاس ووظيفتهـا         ) حماس(و) فتح(يكون التمثيل األكبر فيها لحركتي      

  .خابات وإعادة إعمار غزة واألمنالتنسيق لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه في الحوار والسيما االنت
أنا أستبعد التوقيـع علـى      " " :معا"وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة فتح البرلـمانية عزام األحمد لوكالة            

اتفاق في السابع من تموز بناء على ما سمعته في خطاب مشعل الذي وجه من خالله رسالة لـمـصر،                   
هناك مقترح مصري حول االنتخابات قيد البحث يـتم         : "وقال ".أن حماس ليست جاهزة للتوقيع    "تضمنت  

وفيما يخص القوة األمنية     ".نسبة الحسم % 3دوائر، و % 25نسبي، و % 75وفق نظام مختلط على أساس      
الـمشتركة، أوضح األحمد أن الخالف ال يزال قائماً حولها منذ بداية الحوار، معبراً عن أمله أن تلقـى                  

  .ا إلى األمامهذه القضية طرحاً جديداً يدفعه
 شخـصاً   84وحول إطالق سراح معتقلين من حماس، أشار األحمد إلى أنه حتى اآلن تم إطالق سـراح                 

 شخصاً، مستثنياً من ذلك كل من يشكل خطراً         44أطلق سراح   ) أول من أمس  (على ثالث دفعات، وأمس     
 209 الـرغم مـن وجـود        ال ينتظرون أي مقابل على    " فتح"جدياً على األمن والنظام، ومؤكداً أنهم في        

  .معتقلين في سجون حماس سلـمت أسماؤهم لـمصر
إن " "معـا "من جهته، قال النائب عن حماس في الـمجلس التشريعي عمر عبد الرازق في حديث لوكالة                

لنا مواقف وليست مطالب حول الـمواضيع الـمختلف عليها، سواء في الحكومة، واالنتخابات، وإصالح             
 معتقال لـديها،    80وعبر عبد الرازق عن استيائه مما اعلنته السلطة عن إطالق سراح             ".األجهزة األمنية 

 150مشيرا إلى أنه في الـمقابل ومنذ السابع عشر من الشهر الجاري وحتى اليوم تم اعتقال أكثر مـن                   
  .على حد تعبيره. من أنصار الحركة

 27/6/2009األيام، فلسطين، 
  

   دونم11500توطنة معاليه أدوميم ومصادرة لمس" كيدار"ضم : "السالم اآلن" .13
، وهو ما سـيعني     ) معاليه أدوميم (أوصت لجنة خاصة في وزارة الداخلية اإلسرائيلية بتوسيع مستوطنة          

 آالف وحدة استيطانية جديدة سيستوطن      6دونم من األراضي الفلسطينية ، إلقامة        500و ألفا   11مصادرة  
  . ألف مستوطن25فيها 

التوصية تقضي بضم مـستوطنة     : "اإلسرائيلية التي كشفت عن هذا الـمخطط     " سالم اآلن ال"وقالت حركة   
إلى حد كبير ،    ) معاليه أدوميم (وهي جزء من مخطط اكبر لتوسيع       ) معاليه أدوميم (إلى مستوطنة   ) كيدار(

 دونم ، ويتضمن الـمخطط ، لتوحيد       11500فمساحة االرض التي تقع ما بين الـمستوطنتين تصل إلى          
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 25 آالف وحدة استيطانية في تلك الـمنطقة من الــمقرر ان تـستوعب              6الـمستوطنتين ، نوايا لبناء     
  ".ألف مستوطن

خطة عامة مقترحة مـن قبـل وزارة        "ونوهت الحركة إلى أن مخططات البناء االستيطاني هذه ما زالت           
معاليـه  (و) كيـدار (طنتي  اذا ما تم توحيد مـستو     : وقالت". االسكان ولـم تدخل بعد مرحلة الـمصادقة     

في مستوطنة واحدة فانه سيتم النظر إلى هذا التوسع على انه نمو في داخل الـمستوطنة ، وليس                 ) أدوميم
وكانت وزارة الداخلية اإلسرائيلية شكلت قبل نحو السنة لجنـة          ".مصادرة اوسع خارج حدود الـمستوطنة    

 الشهر الــماضي ، رفـع رئـيس اللجنـة           داخلية خاصة لفحص امكانية توحيد الـمستوطنتين ، وفي       
  ).معاليه أدوميم( إلى ) كيدار(توصياته إلى وزارة الداخلية وبموجبها فقد أوصى بضم 

أي قرار بتوحيد الـمستوطنتين في كيان واحد كبير من الـمرجح ان يخلق            "، فإن   " السالم اآلن "وبحسب  
تحاول الحكومة اإلسـرائيلية اسـتخدام      : وبنهيمر، وقال االمين العام للحركة يانيف ا      " أزمة سياسية حادة  

إلى إسرائيل ، وبـذلك تغييـر       ) كيدار(مصطلح الكتل االستيطانية كمبرر لضم مستوطنات معزولة مثل         
مسار الجدار ، ووفقا لهذا الـمنطلق ، فإن من الـممكن ان يطرح احدهم ضم مدينة رام اهللا بادعاء أنها                   

  ".قريبة من معاليه أدوميم
إلى إسرائيل في اطار    ) معاليه أدوميم وارئيل وغوش عتصيون    ( إسرائيل ضم الكتل االستيطانية      وتطرح

اي حل نهائي يتم التوصل اليه مع الفلسطينيين ، فيما كانت الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة اعلنـت أنهـا                   
ـ        ب بـضمها إلـى   ستواصل البناء االستيطاني في القدس الشرقية والكتل االستيطانية الكبرى التـي تطال

  .إسرائيل في اطار الحل النهائي
 كيلومترات من خالل    4، ومسافة   ) معاليه أدوميم (نحو كيلو متر هوائي واحد عن       ) كيدار(وتبعد مستوطنة 

فـإن قرابـة   ) كيدار( مستوطن يستوطنون في  800طريق تم شقه ما بين الـمستوطنتين ، وفي حين أن           
  ).دوميممعاليه أ( ألف مستوطن يستوطنون في 33

يجري حاليا في الـمحكمة العليا اإلسرائيلية البحث في مسار للجدار فـي محـيط              ": السالم اآلن "وقالت  
، ويتركز جزء من البحث على امكانية بناء جدار واحد يضم كلتا الـمستوطنتين ، او ان              ) معاليه أدوميم (

  .من محيطيهمايتم اعتماد مقترح من قبل مجلس السالم واالمن بإقامة جدار في كل 
  27/6/2009الدستور، 

  
  جيش االحتالل اإلسرائيلي ينفي انسحابه من مدن الضفة .14

 نفى جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الجمعة، أن يكون قد انسحب من أربع             : برهوم جرايسي  -الناصرة  
نباء، وقـال   مدن في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم ووكاالت األ              

إنه سلم الجانب الفلسطيني األمور الشرطية بينمـا المـسؤولية          : بيان رسمي نشرته إذاعة جيش االحتالل     
  ".في حال تطلبت الحاجة"األمنية تبقى في يديه، وأنه سيقتحم هذه المدن 

م وكانت وسائل إعالم إسرائيلية وخارجية وإحدى وكاالت األنباء زعمت أن الجيش انسحب من مـدن را               
  اهللا وبيت لحم وأريحا وقلقيلية، 

، أمس، إن إسرائيل وافقت على توسيع ساعات عمل قوات األمن التابعة للسلطة             "هآرتس"وقالت صحيفة   
في جلسة عقدت يوم    . الفلسطينية في أربع مدن في الضفة الغربية وهي بيت لحم ورام اهللا وأريحا وقلقيلية             

  .لسطيني على المستوى العسكرياألربعاء بين الجانبين اإلسرائيلي والف
" الـسماح "وحسب الصحيفة فإن عمل القوات الفلسطينية ينحصر في ساعات محددة في النهار، ويقتصر              

على العمل الليلي في مدينة جنين، على أن يتم اعادة النظر في هذه التفاهمات في األيام المقبلـة بهـدف                    
  .توسيعها
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ائيلي بيانا نفى فيه االنطباع السائد وكـأن إسـرائيل بـدأت            وأصدر الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسر     
االنسحاب من مدن الضفة الغربية، وقال البيان إن كل األمر يتعلق بعمل الشرطة، وأن قوات االحـتالل                 

  ".في حال تطلبت الحاجة ذلك"اإلسرائيلي ستواصل الحركة في محيط هذه المدن، وستقتحمها 
  27/6/2009الغد، األردن، 

  
  من سكان غالف غزة معاقين نتيجة الحرب على غزة% 28 إصابة بالهلع و500: "تسهآر" .15

إصابة بالهلع في صـفوف اإلسـرائيليين       ) 500( ذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من         -القدس المحتلة   
  .أضيفوا إلى عدد الجرحى والقتلى، نتيجة العملية العسكرية على غزة

ح من الذين عاشوا الحدث بعينه والتهديـد المـستمر فـي            وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد هو ما اتض       
إنني في بداية األمر    : " عاما 39حياتهم اليومية، وحسب قول إحدى سكان سديروت والتي تبلغ من العمر            

لم أعطي شيئا من األهمية للحدث، ولكن شيئا فشيئا ومع كل صافرة إنذار تخرج من وجود صواريخ في                  
د يرتعد وظاهرة الخوف بدأت تدب في حياتي، وتحولت الحياة إلـى جحـيم              طريقها إلى البالد كان الجس    

  ".إنني اشعر وكأنني نصف إنسانة ... مليئة بالخوف وعدم االستقرار 
وغير مصدقة إلـى اآلن بـأنني       ، لألسف إن السلطات المعنية في إسرائيل غير آبه بهذا األمر         " وتضيف  

، مشيرة أن الذي يصاب بالهلع يعتبر إنسان قد فقـد قدراتـه   "وتعتقد أن حالتيا مجرد كذب وتمثيل ، معاقة
  .المادية والمعنوية على خلفية حدث تعرض له ورآه 

إن اإلنسان قـد يـصاب      : "وبحسب أحد األطباء الذين يعملون في هذا المجال في مستشفى سوروكا، قال           
ود إلى طبيعته بعد فترة     فعالً بتغييرات واضحة حينما يتعرض إلى رؤية حدث مخيف ولكن سرعان ما يع            

  ".، ولكن في منطقة مثل إسرائيل تعيش حالة حرب دائمة فان األمر يختلف تماما "بسيطة من الوقت 
من سكان غالف غزة هم أصـحاب عاهـات      % 28.4حسب اعتقادي فان هناك نسبة      " ويضيف الطبيب   

سيكونون تحت رعايـة طبيـة      ، فإنهم   % 50ومشاكل نفسية جدية، ومن المحتمل أن يمتثلوا للشفاء عدا          
  ".دائمة 

 108 حالة هلع، من جراء الحـرب، وقـد قـدم            550يذكر أنه خالل حرب غزة وصل إلى المستشفى         
هـذا   . حالة منها فقـط      15وقد تم إقرار    ، شكاوى للتأمين الوطني من أجل االعتراف بهم كمعاقي حرب        

من إصابات جسدية ونفسية وأضـرار   أشهر من الحرب على غزة ما زال سكان الجنوب يعانون        6وبعد  
  . في الممتلكات

  26/6/2009 ،وكالة سما
  

  مع زعماء عرب ون للحديث بانفتاح مع الفلسطينييليبرمان مستعد .16
أفيغدور ليبرمان استعداده للقاء زعماء عرب من دون ” اإلسرائيلي“أبدى وزير الخارجية : آي.بي.يو

 .لرئيس بشار األسدشروط مسبقة والسفر شخصياً إلى دمشق للقاء ا
مستعدة للتحدث إلى زعماء عرب من ” إسرائيل“األمريكية ان ” تايم“وادعى ليبرمان في مقابلة مع مجلة 

أتفق مع مقاربة الرئيس أوباما . أنا مستعد للحديث إلى أية دولة في المنطقة“وقال . دون شروط مسبقة
. ”أستقل طائرة إلى دمشق للقاء الرئيس بشار األسدأنا مستعد ألن . للتسوية اإلقليمية للنزاعات التاريخية

وزعم انه مستعد للحديث بانفتاح إلى الفلسطينيين، مدعيا ان القيادة الفلسطينية أخفقت حتى اآلن في 
واعتبر ان الجهود . بعد أن غير بنيامين نتنياهو موقفه من قيام دولة فلسطينية” اإلسرائيليين“االتصال مع 

  ودعا إلى . ”من المستحيل فرض السالم بل خلقه“لى تسوية في المنطقة أخفقت ألنه السابقة للتوصل إ
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1476:         العدد       27/6/2009السيت  :التاريخ

البدء بالقضايا العملية مثل التخلص من الحواجز والمستوطنات غير القانونية داخل األراضي “
 .      ”الفلسطينية

  27/6/2009الخليج، 
 

  اء العرب في البحراليهود يريدون إلق: رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابق .17
 فجر رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابق القاضي أهارون باراك عاصفة ردود فعـل فـي                -القدس

  .إن اليهود يريدون إلقاء العرب في البحر: إسرائيل بعد أن قال عالنية
. هـا أنا مؤمن كبير بدولـة كـل مواطني       : "وقال باراك في محاضرة علنية في مركز رابين في تل أبيب          

نحن دولة يهودية ديمقراطية، وأنا ال أريـد        ... السكان العرب يستحقون كل الحقوق التي يستحقها اليهود       
صحيح أن لليهودي حقاً أساسياً فـي الهجـرة إلـى           . أن أتخلى عن ذلك وإال لبقيت في الواليات المتحدة        

  ". لحقوق العربيالبالد، ولكن من اللحظة التي يصل فيها إليها يجب أن تكون حقوقه مساوية
إذا سألت يهودياً هل أنت مع الـمساواة مع العرب سيقول لك بالتأكيد، وإذا سألته إذا كان                : ولكنه أضاف 

  .وهو ال يرى تضارباً بين األمور. مع إلقاء كل العرب إلى البحر سيقول بالتأكيد
اليهود وغير  " سنوات بأن    9وكان باراك أثناء توليه منصب رئيس الـمحكمة العليا اإلسرائيلية قضى قبل            

اليهود مواطنون متساوو الحقوق والواجبات وعليه محظور على الدولة التمييز بين الـمواطنين في فرز              
 ".مناهض للصهيونية"وبحسب الصحف اإلسرائيلية فإن باراك متهم اآلن بأنه  ".أراضي الدولة

  27/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  قون شوارع القدسآالف الشواذ اإلسرائيليين يختر .18
خرج آالف اإلسرائيليين من الشواذ جنـسياً، أول مـن أمـس، فـي مـسيرة                : وكاالت- القدس المحتلة 

وتحركـت فـي     .استعراضية في مدينة القدس المحتلة، استمرت حتى ساعات الليل، للترويج لنـزعتهم           
  .  من القدس المحتلةالمسيرة حشود تم تقديرها بآالف عدة، اخترقت الشوارع الرئيسة بالشطر الغربي

وحمل المشاركون في المسيرة ذات الطابع االستعراضي، رايات قوس قزح والفتـات تناصـر نزعـة                
  .الشذوذ، عالوة على المالبس الغرائبية والفاضحة التي ارتداها المتظاهرون والمتظاهرات
السنوية التي يرى   ورافقت حشود غفيرة من شرطة االحتالل، بلغت ألف وخمسمائة شرطي، هذه المسيرة             

فيها المواطنون الفلسطينيون استفزازاً لهوية المدينة وانتهاكاً لقدسيتها، كما يعارضها اليهـود المتـدينون              
  .الذين تظاهر بضع مئات منهم في حي مياشعاريم الذي يستوطنه المتدينون تنديداً بها

 سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي أي       ، وتحظر 2009يذكر أن القدس أعلنت عاصمة للثقافة العربية للعام         
  .فعالية ثقافية أو مدنية أو جماهيرية إلحياء هذه االحتفالية، وتمنعها بالقوة

  27/6/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "إسرائيل" مرض جديد مصدره الكالب يثير الرعب في :إسرائيلية مصادر صحية .19
جديد خطيـر ينتـشر شـمال        كشفت مصادر صحية إسرائيلية النقاب عن مرض         : ردينة فارس  - غزة

مشيرة إلى أن المواطنين في هذه المنطقة يشعرون بالقلق والخوف من تفـشي     .. إسرائيل مصدره الكالب  
  . هذا المرض

ودعت وزارة الصحة اإلسرائيلية السكان إلى التحصن من هذا الداء الخطير الذي يؤثر بـشكل مباشـر                 
ا لمهاجمة اآلخرين واالنقضاض عليهم، وهو مـا        على المخ، ويجعل كل من يصاب به أكثر شراسة وتوق         

  .يؤدي في النهاية إلى موت الضحية
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وأوضحت أنها ال تمتلك عالجا لهذا المرض، بيد أنه يمكن التحصن منه مسبقا، حيث إن خطورة المرض                 
  . تظهر عندما يصاب مخ اإلنسان

 أو جـرح وإنمـا لمجـرد        وأشارت الوزارة إلى أن اإلصابة بهذا المرض ال تأتي فقط من جراء نهـش             
  . المداعبة والقرب من الكالب

  27/6/2009عكاظ، 
 

   منزل مقدسي 1000تعمم أوامر هدم لـ " الداخلية اإلسرائيلية" .20
أكدت مصادر عربية نقال عن شخصيات ذات صلة بلجان التنظيم والبناء في مختلف االلوية في فلسطين                

مت في االونة االخيرة ارشادات شفهية الى لجـان التنظـيم           المحتلة ، بان وزارة الداخلية االسرائيلية عم      
والبناء اللوائية ، وتحديدا تلك التي تشرف على التنظيم في البلدات والتجمعات الـسكنية العربيـة ، فـي           
الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة ، بان يتم تكثيف اعمال الهدم بحق المنازل العربيـة ، دون اي                  

 . وان كانت هذه المنازل تتواجد في المسار القضائي واروقة المحاكمسابق انذار حتى
 و  2009وتاتي هذه االرشادات في محاولة اليجاد مصادر مدخوالت لميزانية الدولـة خـالل العـامين                

 منزل عربي صدر بحقها اوامر هدم ، وكل منزل يهدم يتم الزام صاحبه              1000 ، فهناك اكثر من      2010
 الف شيكل ، رسوم جرافات الهدم وقوات الشرطة واالمن التي تـوفر لهـا               100بدفع غرامة تصل الى     

ومعدل رسوم الهدم التي سيغرم بها السكان بعد هدم منازلهم قد تـصل الـى               . الحماية خالل عملية الهدم   
 .ل مليون شيك100

27/6/2009الدستور،   
  

   تنظيما يهوديا تتسابق إلقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى  24 :الجامعة العربية .21
عبر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعـة           :  أشرف الفقي  - القاهرة

لطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس      العربية السفير محمد صبيح أمس عن قلقه الشديد لما تنفذه س          
بـات  "وقال أمـس    . المحتلة والمسجد األقصى المبارك من انتهاكات خطيرة واعتداءات على المقدسات         

واضحا أنه منذ زيارة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاك أهرونوفيتش برفقة مجموعة من ضـباط               
م بها عدد من ضباط شرطة االحتالل أول من أمس في منطقة            االحتالل، ومن الجولة االستفزازية التي قا     

البوابة الثالثية المغلقة من جهة القصور األموية التي تؤدي إلى المصلى المرواني في المسجد األقـصى،                
  ". بأن الهجمة على الحرم القدسي تأخذ منحى خطيرا

ابق إلقامة هيكل سـليمان الثالـث        تنظيما يهوديا متطرفا تتس    24ونبه صبيح إلى أن هناك ما ال يقل عن          
المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك، وهم يأتون بحجارة خاصة بهيكلهم المزعوم، ويقومون بطقوس             

  . كلها استفزازية وخطيرة ومعادية للسالم
27/6/2009الوطن، السعودية،   

  
  ه  من جنودثالثة ويعلن عن إصابة  في الضفةاالحتالل يقمع متظاهرين ضد الجدار .22

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن ثالثة من جنوده أصيبوا بجراح جراء رشـقهم              :وكاالت -رام اهللا   
بالحجارة، في المظاهرات التي شهدتها بلدتا بلعين ونعلين الواقعتان إلى الغرب من رام اهللا عصر أمس،                

  . للقوة في مواجهتهمبينما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استخدام جنود االحتالل
27/6/2009صحيفة فلسطين،   
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   في الضفة يعتدون على أراضٍ زراعيةمستوطنون .23
  اعتـدوا  عـشرات المـستوطنين،   ، أن   وكاالتعن  رام اهللا   من    27/6/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  

صباح أمس على إحدى األراضي الزراعية في منطقة رأس المصيد في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم في                 
رض تلـك األ   مـستوطناً اعتـدوا علـى        50وأفادت مصادر فلسطينية، أن نحو      . الضفة الغربية المحتلة  

   .زراعيةال
 150على قلع ونشر أكثر من أقدموا  العشرات من المستوطنين  أن27/6/2009الدستور، وأضافت 

ت عين المقامة بي شجرة مثمرة في األراضي الزراعية الواقعة في وادي أبو الريش المحاذي لمستوطنة
 واقتلع المستوطنون كروم العنب وأشجار البرقوق والزيتون .على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل

وأضرموا النار في عدد من األشجار قبل أن ينسحبوا مخلفين دماراً واسعاً في األراضي الزراعية التي 
  . تعود ملكيتها لمزارعين من بيت أمر

  
   آخرين في انهيار نفق في رفحخمسة فلسطيني وإصابة مقتل .24

قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في انهيار نفق على الشريط الحدودي مع مصر : ب ف  ا-زة غ
 . في رفح في جنوب قطاع غزة، كما أفاد معاوية حسنين مدير عام دائرة اإلسعاف والطوارئ الفلسطينية

27/6/2009الشرق األوسط،   
  

  المرواني سعى لمصادرة المصلى االحتالل ي .25
الى توسيع تهويد الحرم القدسي، لكن هذه المرة عبر بوابة التراث العـالمي المهـدد ،                " إسرائيل"تسعى  

بإنشاء حظـائر   " عدالة إسرائيل "وذلك بهدف فتح البوابة الثالثية في المصلى المرواني، في وقت سمحت            
في مـا تـسميها     " وابة المثلثة األقواس  الب"بطلب إلدراج   " إسرائيل"فقد تقدمت    .أبقار على مقابر إسالمية   

منطقة دان ، على قائمة المواقع الثقافية والتاريخية ، في الئحة التراث العالمي المهدد التي ترعاها منظمة                 
، وتبدأ لجنة التراث العالمي في المنظمة اليوم االثنـين ،           ) يونسكو(األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم      

ي اشبيلية اإلسبانية ، ويستمر حتى الثالثين من الشهر الجاري ، وذلك الختيار المواقع              اجتماعها السنوي ف  
  . المرشحة الجديرة باإلدراج على القائمة استناداً الى قيمتها االستثنائية

موجودة تحت المصلى المرواني، وكانت مصادر فلسطينية       " البوابة المثلثة األقواس  "أن  " إسرائيل"وتزعم  
  . أن الكيان لديه مخطط تفصيلي لتهويد األقصى بالتدريج2008كشفت شباط 

27/6/2009الدستور،   
  

   والقدس والجوالن ضمن التبادل48  يطالب بإدراج أسرى الـ"منتدى األسرى" .26
عقد مركز الدراسات المعاصرة بالتعاون مع مؤسسة يوسف الصديق لرعاية           :زهير اندراوس  - الناصرة

   .األسرى في الداخل الفلسطيني والقدس، آفاق وتصورات"فكري التاسع بعنوان األسرى الجمعة المنتدى ال
ـ           و  الـسلطة الفلـسطينية   48دعا محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق الـ

الفتنـة  : والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية إلى الوحدة رحمة بسجناء الحرية وذويهـم، وقـال             
اخلية أصعب من سجون االحتالل، وعلينا االرتفاع عن صغائر األمور حتى يتحرر كافـة األسـرى                الد

الذين يقبعون خلف السجون من اجل حريتنا وقضيتنا، وأكد على عمله ومثابرته من اجل حريـة كافـة                  
  . األسرى

 اسيرا من 140وقال فراس العمري، مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين إن عدد أسرى الداخل             
: وقـال  عاما، 16 أمضوا أكثر من عشرين عاما وأربعة أمضوا أكثر من          12بينهم خمس أسيرات، منهم     

قضية األسرى هي احدى الثوابت الوطنية ال يجوز التفريط بها فاألسرى سبب في بقاء القضية الفلسطينية                
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التبادل القادمة اسرى القدس    وعليه لن تحل القضية اال بتحرير كافة االسرى، وطالب بأن تشمل صفقات             
  .والداخل ألنه ال يجوز التفريط بأي اسير

الـسجناء  'من ناحيته ألقى رئيس لجنة االسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عـصب كلمـة بعنـوان                 
، حيث عرض إحصائيات شاملة حول اسـرى القـدس، وتحـدث عـن              'المقدسيين والمستقبل المجهول  

 واكبت ملف األسرى المقدسـيين وتطـرق كـذلك إلـى الحلـول المطلوبـة                اإلخفاقات والسلبيات التي  
 أسيرا وأقدمهم هو    273واوضح ان عدد اسرى القدس يبلغ       . واالقتراحات العملية للنهوض في هذا الملف     

 اسيرا مقدسيا سقطوا شهداء خلـف  14 عاما، مشيرا ان     28األسير فؤاد الرازم حيث مضى على اعتقاله        
 إخفاق المفاوض الفلسطيني في اوسلو في ملف االسرى حيث تركه لحسن النوايـا              القضبان، وتحدث عن  
  . واعتبره ملفا هامشيا

وأكد الباحث صالح لطفي من مركز الدراسات المعاصرة أن قضية األسرى األمنيين ولدت مـع بدايـة                 
تطـاف   عنـدما جـرى إخ     1971أول عملية تبادل لألسرى جرت في عام        : االحتالل االسرائيلي، وقال  

  .حارس إسرائيلي وإطالق سراح األسير محمود حجازي
27/6/2009 ،القدس العربي  

 
   مرة2024األسرى في سجون االحتالل أمضوا أضعاف ما أمضاه شاليط بـ : فروانة .27

إذا أتم باألمس  ": األسير السابق الباحث المختص في الدفاع عن األسرى عبد الناصر فروانةقال: غزة
)  أسيرا326( األسر لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، فإن األسرى القدامى فقط  سنوات في3 شاليط 

، 1994) مايو(المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار 
مضوا والذين كان من المفترض أن يطلق سراحهم قبل خمسة عشر عاماً كاستحقاق للعملية السلمية، قد أ

عاما ، أضعاف ما أمضاه شاليط في األسر ) 6072(في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما مجموعه 
  .مرة) 2024(

ومعاناة آالف األسرى الفلسطينيين، " ورأى فروانة أنه من الظلم واإلجحاف المقارنة ما بين معاناة شاليط
  .سميت بالسجون، حسب قوله" مقابر لألحياء" يعيشون في  الذين

26/6/2009س برس، قد  
  

  مسؤلية تدهور الرعاية الصحية " األونروا"يحملون  البارد والبداوي فلسطينيو .28
أبناء الشعب الفلسطيني في "وجه الفلسطينيون في مخيمي البداوي ونهر البارد كتاباً موقعاً باسم : البداوي

 في األونروا تشارلزهيغنز، ، إلى المدير العام لألونروا في لبنان بواسطة مسؤول الشمال"شمال لبنان
الفتقاده للحد األدنى من التقديمات الصحية، " طالبوا فيه بإلغاء التعاقد مع مستشفى البيسار في طرابلس،

 . "وبعد وفاة عدد من األشخاص فيه
رفعواخالله  ونفذ عدد من الفلسطينيين اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات األونروا في مخيم البداوي، 

 التي تُحمل المسؤولية الكاملة لقسم الصحة في االونروا عن سالمة ابناء الشعب الفلسطيني بعد الشعارات
  . وفاة عدد من المرضى بسبب سوء التقديمات االستشفائية في المستشفى المذكور

27/6/2009السفير،   
 

 "خل رواية شاهد من الدا-عرفات وحلم فلسطين : " لبسام أبو شريفكتاب باالنكليزية صدور .29
 قال بسام ابو شريف احد اوثق مستشاري ومساعدي الرئيس الفلسطيني الراحل :ماهر عثمان -لندن 

عرفات وحلم  ":ياسر عرفات مساء امس في لندن بمناسبة صدور كتاب من تأليفه باالنكليزية عنوانه
 Arafat And The Dream Of Palestine-An Insider’s"  رواية شاهد داخلي–فلسطين 
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Account ان صدور هذا الكتاب في هذا الوقت يتضمن رسائل في اتجاهات مختلفة احداها الى الرئيس 
للنشر في نيويورك ولندن وهو " بالغريف ماكميالن"صدر الكتاب عن دار  و.االميركي باراك اوباما

 . صفحة260مكون من 
27/6/2009القدس، فلسطين،   

    
   صاروخا جاهزا لإلطالق20جنوب لبنان ضبطت في " اليونيفيل": "جيروزاليم بوست" .30

اإلسرائيلية أن قوات حفظ السالم المنتشرة في       " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة    : يو بي أي   -تل أبيب   
بدأت بدخول عدد من القرى والبلدات اللبنانية بحثاً عن مخابئ أسلحة لحـزب اهللا،     ) يونيفيل(جنوب لبنان   

  .اهزة لإلنطالقج" كاتيوشا" صاروخ 20وعثرت على نحو 
27/6/2009الشرق، قطر،   

  
   تستضيف مؤتمرا حول القدس في العهد العثمانيدمشق .31

أوصى مؤتمر دولي حول القدس في العهد العثماني عقد فـي دمـشق بـضرورة               :  نغم ناصر   - دمشق
االهتمام بقضية التوثيق والتعليم وزيادة وتكثيف حركة البحث العلمي الخـاص بالمدينـة خـالل العهـد                 

  .العثماني وتوفير الحماية القانونية لتراثها الحضاري
كما دعت توصيات المؤتمر الذي اختتم الخميس إلى تحديد مسؤولية اإلعالم وما يقع على عاتقه من دور                 
أساسي في تحسيس المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على تراث القدس والتركيـز اإلعالمـي علـى                

  .ا وعربيا ومسيحيا وعالمياترسيخ ذاكرتها الحضارية فلسطيني
الذي نظمته وزارة الثقافة السورية ومركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسـالمية            -وناقش المؤتمر   

  . تاريخ القدس في الفترة العثمانية-2009بمدنية إسطنبول احتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية لـ 
ة السوري للجزيرة نت، المؤتمر بأنه عملية تحريك لألفكار         ووصف الدكتور علي القيم معاون وزير الثقاف      

 عام في القدس كان السبب لتخصيص هذه        400واألبحاث، معتبرا أن استمرار العهد العثماني ألكثر من         
  .المرحلة الزمنية الهامة بالدراسة حيث خلفت إرثا فكريا وعمرانيا وحضاريا يجب تسليط الضوء عليه

 الشيخ تيسير رجب التميمي للجزيرة نت، إن اختيار المرحلة العثمانيـة لـه              وقال قاضي قضاة فلسطين   
داللته، فالسلطان عبد الحميد الثاني رفض إقامة وطن لليهود في القدس على الرغم من اإلغراءات المادية               

  .وحالة الفقر التي كانت تشكو منها الدولة العثمانية
هذا الموقف وإيقاظ النيام لحاجتنا لمواقف مماثلة حاليا وسط         إلحياء  "واعتبر الشيخ التميمي المؤتمر هاما      

، ودعا إلى أن تكون القـدس عاصـمة ثقافيـة    "ما تتعرض له القدس من تهويد وتزوير من قبل إسرائيل         
  .للدول العربية حتى التحرير

26/6/2009الجزيرة نت،   
  

  ستيطان وفتح المعابردولتان وتطبيع وتجميد تام لإل:  تتبنى رؤية أميركا للسالمالرباعية .32
، أمس، في مدينة تريست االيطالية »اللجنة الرباعية«أيد البيان الذي اصدرته :  رويترز–تريست، لندن 

حل الدولتين اللتين تعيشان «على نسخة عنه » الحياة«على هامش اجتماعات مجموعة الثماني، وحصلت 
، ودعت الرباعية الى » القابل لالستمرارالحل الوحيد«على اعتبار انه » جنبا الى جنب بسالم وأمن

تجميد تام لالستيطان وفتح المعابر ورفع الحواجز ووقف االجراءات االستفزازية في القدس الشرقية، كما 
وحضت على استعادة الوحدة الفلسطينية على . ايد البيان عقد مؤتمر سالم دولي في موسكو هذه السنة

طينية، وبما يمهد العادة اعمار غزة وتنظيم االنتخابات،  واعرب اساس التزامات منظمة التحرير الفلس
عن التصميم على السعي الحثيث من اجل تسوية شاملة على المسارات كافة وفقا للقرارات الدولية 
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واالتفاقات السابقة، واستنادا الى مبادرة السالم العربية التي » خريطة الطريق«ومبادئ مؤتمر مدريد و
  ".إسرائيل" كامل بين الدول العربية وتدعو الى تطبيع

السلطات «وحض االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، في مؤتمر صحافي عقب االجتماع، 
، »االسرائيلية على وقف االستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي، وازالة الحواجز كافة وفتح المعابر

مؤشرا مهما الى حدوث تقدم خالل «و» راحاتنابداية لضمان تطبيق اقت«معتبرا ان تنفيذ ذلك يمثل 
  .»الشهور المقبلة

27/6/2009الحياة،   
  

   الثماني تدعو إلى تجميد االستيطانمجموعة .33
أعلن وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني، أمس، :  وكاالت- برهوم جرايسي -الناصرة، ترييستي 

يد االستيطان في االراضي الفلسطينية من اجل الجمعة ان وزراء خارجية مجموعة الثماني يؤيدون تجم
احالل اجواء مؤاتية للسالم، وذلك اثناء عرضه االعالن الختامي لالجتماع الوزاري في ترييستي 

تقاطعت االراء حول مبدأ االعراب عن ضرورة وقف االستيطان وسيشكل توسع "واضاف ). ايطاليا(
لمست "وقال نظيره الفرنسي بيرنار كوشنير ". رالمستوطنات في اثناء المفاوضات موضوع قلق كبي

  .األميركية واألوروبية حول مسألة المستوطنات" شخصيا تطورا باتجاه تفهم المواقف
27/6/2009الغد، األردن،   

  
 "إسرائيل"تأمل أمريكا في بدء مفاوضات ذات مغزى ومثمرة بين فلسطين و: ميتشل .34

 في مؤتمر صحفي عن امل الواليات المتحدة في بدء أعرب المبعوث األمريكي جورج ميتشل: وكاالت
نعتقد اننا نحقق تقدما “وأضاف . قريبا” اإلسرائيليين”بين الفلسطينيين و” ذات مغزى ومثمرة“مفاوضات 

 .     ”في تلك الجهود ونأمل كثيرا جدا في إنجاز هذه المرحلة من المحادثات
27/6/2009الخليج،   

  
   ال تهمها غزة وأّن مصر ضالعة في الحصار أمريكي يرى أّن أمريكامؤرخ .35

قال المؤرخ األمريكي البروفيسور بول آرون، الذي يزور قطاع غزة، في سياق حوار  :غزة، فلسطين
كنت أتوقع "،"مرعب"في غزة إن الوضع في غزة بعد الحرب وتحت الحصار " قدس برس"أجرته معه 

ت في وجوه الناس هنا قوةً وجبروتاً كبيرين، قد يكون أن أرى أناساً امتلؤوا بالغضب والحقد، لكنني رأي
واعتبر آرون أن . ،  معرباً عن توقعه بأن يستمر هذا الوضع طويالً"في داخلهم أمر آخر، ال أعرف

الواليات المتحدة األمريكية ليست مهتمة بغزة، وحمل األطراف اإلسرائيلية والغربية والمصرية 
  .المسؤولية عن حصارها

26/6/2009، قدس برس  
   

  "إسرائيل" الكندية كالين تدعو من بلعين لمقاطعة الناشطة .36
جددت المثقفة اليسارية الكندية وأحد رموز مناهضة العولمة نعـومي  ):  ب.ف.أ (– نائل موسى   -بلعين  

وقالت في تـصريحات    ". إسرائيل"كالين أمس في التظاهرة األسبوعية في قرية بلعين، دعوتها لمقاطعة           
وقالـت ان   ". مقاطعة المؤسسات واالقتصاد االسـرائيليين    "ودعت الى   . ان المقاطعة هي تكتيك   "صحفية  

، مشيرة الـى ان الجـيش       "التمييز العنصري "ضد الفلسطينيين يذكر بنظام     " إسرائيل"القمع الذي تمارسه    
  . االسرائيلي ال يستخدم البتة مثل تلك األساليب ضد متظاهرين من اليهود

27/6/2009، الحياة الجديدة  
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  يصل إلى غزة" إسرائيل"وفد أممي لتقصي حقائق جرائم  .37

 عضوا من مختلف الجنسيات، 13وصل إلى قطاع غزة عبر رفح أمس وفد يضم :  يسري محمد- رفح 
من لجنة تقصي الحقائق التابع لألمم المتحدة، الستكمال جمع الحقائق والمعلومات الخاصة بجرائم الحرب 

وطالبت جماعات دولية لحقوق اإلنسان بإجراء تحقيق ذي مصداقية في . في غزة" رائيلإس"التي ارتكبتها 
سلوك القوات اإلسرائيلية خالل حربها على غزة، والتحري عن تدمير العديد من المناطق السكنية في 

 . القطاع، وإطالق قذائف مدفعية تحتوي على فسفور أبيض يتسبب في حروق شديدة
27/6/2009الشرق األوسط،   

  
  مآالت الوضع الفلسطيني الداخلي .38

  مؤمن بسيسو
فتحت الوقائع الدامية التي دارت رحاها على أرض الضفة الغربية مؤخرا، وسالت فيها الدماء الفلسطينية               
بأيد فلسطينية، الخيارات الفلسطينية الداخلية على مصاريعها نحو مزيد من الفرقـة وتعميـق االنقـسام،                

  .لة إلى تكريس األمر الواقع وإعادة إنتاج إشكالياته المؤلمة من جديدواحتضان اآلليات الموص
وال تبدو جهود القاهرة التي تنافح الستنقاذ الحوار الفلسطيني، وإطفاء شرارة الفتنة الفلسطينية الداخليـة،               

يو مرشحة القتناص بشارة النجاح من أفواه الفرقاء المتخاصمين في ظل المعطيات الراهنة، وبات سينار             
فشل أو عجز الحوار، أيا كان اللفظ، وفي ظل صعوبة االعتراف رسميا بذلك أمام وسائل اإلعالم، أقرب                 
إلى الحقيقة والواقع، رغم المحاوالت الجادة غير المسبوقة التي تتوالها مصر إلبرام اتفاق، حتى لو كان                

  .جزئيا، ينهي حال االنقسام السياسي والجغرافي بين الفلسطينيين
  القطيعة الداخليةنحو 

يمكن القول إن الدماء التي سالت على أرض قلقيلية مؤخرا شكلت نقطة مفصلية حاسمة في مسار العالقة                 
بين حركتي فتح وحماس، وكانت أشبه ما تكون بالصدمة التي أعادت تذكير الجميـع بحقـائق الواقـع                  

  .نى أو مضمونالسياسي القاتم التي يبدو معها الحوار محض كلمات وشعارات بال مع
 إرساء نقاط توافق    -بحال–تكمن المشكلة األساس في نزوع الطرفين إلى برنامجين متناقضين، فال يمكن            

والتقاء بين برنامج يتولى التنظير للمقاومة والدعوة إليها، وبرنامج يعمد إلى محاربة المقاومة، وال يتوانى               
  .ذي يكيد لها ويتربص بأبنائها صباح مساءفي تفكيك بناها العسكرية، وشرعنة التنسيق األمني ال

ومع انطالق الحوار كان مأموال لدى الكثيرين أن تدخل سياسة محاربة المقاومـة طـور التجميـد، وأن                  
تتوقف أو على األقل تنحسر كافة اإلجراءات والسلوكيات األمنية المرتبطة بها، ابتغاء تظليـل الحـوار                

منية بقيت على حالها دون أي تغيير، وأضحى توارد األنبـاء عـن             بأجواء إيجابية، إال أن السياسات األ     
زيادة وتيرة االعتقاالت شيئا مألوفا، إلى أن بلغت هذه السياسات ذروتها التي استبيح فيها سـفك الـدماء                  

  .وإزهاق األرواح
هـم  إن فشل فتح في فرض أجندتها السياسية واألمنية على حماس إبان جوالت الحوار، يشكل التفسير األ               

لتصاعد حال االستئصال الراهن الذي يتم تنفيذه بحق عناصر حماس في الضفة، والمجاهرة المكـشوفة               
بأهداف الحملة األمنية ضد عناصر القسام التي تبدت أوضح ما تكون في تصريحات حسين الشيخ أحـد                 

معقودة مـع االحـتالل     قادة فتح، الذي أكد أن هذه التصفيات تتم على خلفية تهديد أصحابها لالتفاقيات ال             
  .اإلسرائيلي

تأسيسا على ذلك، يمكن توقع مزيد من التصفيات وسيل الدماء في إطار تشديد القبضة األمنيـة خـالل                  
المرحلة المقبلة، يوازيها انهيار متعاظم للجبهة الداخلية في ظل تفاقم األزمة بين الطرفين وسلوكها سبيل               

  .القطيعة والتصعيد
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  رهانات حماس
 أن تبتلع حماس الضربات األمنية التي تكال لها في الضفة تباعا، وأن تنهج الصمت عنوانا لها                 ليس سهال 

في ظل المرونة الواضحة التي أبدتها خالل حوارات القاهرة، واالستعداد الواسع لتقديم كل ما من شـأنه                 
  .ة احتاللهاإعادة اللحمة لشطري الوطن الجريح، باستثناء االعتراف بإسرائيل واإلقرار بشرعي

وبكل تأكيد فإن السلوك السياسي لحماس على المستوى الداخلي لم يعد ذات السلوك الذي أعقب أحـداث                 
قلقيلية الدامية، وخطابها السياسي واإلعالمي بات أكثر دقة وتشددا من ذي قبل، مما يؤشر إلـى طبيعـة                  

ضاؤل اآلمال إزاء انفراج قريـب فـي        المنعطف الحاد الذي ولجت إليه العالقات الفلسطينية الداخلية، وت        
  .األزمة الداخلية

  :وتبدو مالمح هذا التطور في النقاط التالية
 تصدير تصريحات وبيانات تعلن نية الحركة دراسة تعليق الحوار بعد أحداث قلقيلية، مما أحدث إرباكا                -

ادة تحـشيد جهودهـا     صريحا لدى القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية في رام اهللا، واضطر مصر إلع           
الدبلوماسية إلنقاذ الحوار من أنياب الضياع، ومحاولة منع الساحة الفلسطينية من االنزالق إلى مهـاوي               

  .االقتتال من جديد
 ربط أي حديث عن تقدم حقيقي حيال الحوار بوقف سياسة محاربة المقاومة ومالحقة عناصرها فـي                 -

ف حرج، كما يضع الراعي المـصري أمـام مـسؤوليات           الضفة الغربية، مما يضع حركة فتح أمام موق       
  .صعبة

التي قدمتها الحركة في إطار سـعيها إلنجـاح         " التنازالت" العمل المتدرج على سحب واسترداد كافة        -
" تنـازالت "الحوار، وإعادة األمور إلى نقطة البداية تقريبا، وإجبار حركة فتح على التفكير جديا في تقديم    

  .جدية لتحقيق الوفاق
 تصعيد الخطاب السياسي واإلعالمي ضد الممارسات التي تصر عليها سلطة رام اهللا، ونعتها بنعـوت                -

  .غير وطنية، وتكثيف هجومها ضد سياسة التنسيق األمني مع االحتالل
وفي إطار هذه المستجدات تعتمد حماس في إدارة عالقاتها الداخلية خالل المرحلة المقبلة على الرهانات               

  :التالية
  تخفيف الحصار: أوال

حماس تراهن على المالمح المنتظرة في الموقف األميركي الجديد الذي تحمله إدارة أوباما للضغط على               "
  "إسرائيل لفتح المعابر التجارية، واتخاذ موقف سياسي أقل تشددا تجاه الحركة

 إدارة أوباما للضغط على     فالحركة تراهن على المالمح المنتظرة في الموقف األميركي الجديد الذي تحمله          
 رفـع   -عمليا–إسرائيل لفتح المعابر التجارية، واتخاذ موقف سياسي أقل تشددا تجاه الحركة، مما يعني              

جانب من الحصار المضروب، ومحاولة استعادة جزء من العافية االقتصادية التي تضررت بشكل خطير              
  .د في وجه الحركة طيلة المرحلة الماضيةجراء الحصار، وتقليص الضغط السياسي الذي لم ينفك يتصاع

وقد تجلت أولى بوادر هذا الرهان في الطلبات األميركية الواضحة إلسرائيل حول فتح المعابر للتخفيـف                
من معاناة أهالي القطاع، والتي تشير المعطيات والتوقعات إلى شكل من أشكال االسـتجابة اإلسـرائيلية                

  .لها
  الجهد األوروبي: ثانيا
حصر آمال حماس في الحد من سطوة تشدد الموقف األميركي فحسب، بل تعول أيضا على الحراك                ال تن 

الذي تقوده بوضوح بعض دول االتحاد األوروبي في اتجاه فتح حوار مع الحركة، في امتـداد للحـراك                  
  .الذي سبق الحرب على غزة

لمتكررة التي ال تزال تحط رحالهـا       ويمكن تلمس طبيعة الجهد األوروبي في زيارات الوفود األوروبية ا         
في غزة ودمشق، والدعوات الرسمية التي تلقاها بعض قادة ونواب الحركة لزيارة بعض الدول األوروبية               
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خالل الفترة المقبلة، مما يكشف بجالء عن اتجاه فاعل لدى جانب من الدول األوروبيـة لـدفع مـسار                   
  .االنفتاح على حماس في إطار تدجينها سياسيا

ع ذلك تدرك حماس أن تغييرا حقيقيا في الموقف األميركي األوروبي ال يـزال بعيـد المنـال، وأن                   وم
الرهان الحالي ينحصر في العمل على إدماجها سياسيا في إطار المنظومة القائمة من خالل دفعها لتبنـي                 

  .أو تقترب منها" الرباعية"مقاربات سياسية تنسجم مع شروط 
حركة تنزع نحو شراء الوقت، وإبداء التعاطي الحـذر مـع الجهـود الـسياسية              إزاء ذلك، فإن سياسة ال    

 على اجتراح المنـاورات     -أساسا–والدبلوماسية الدولية، وتقترب من بلورة خطاب سياسي جديد، يعتمد          
اللفظية والكالمية في إطار تكتيك سياسي جديد دون أي إخالل بالثوابت المعروفة، بهدف التخفيف قـدر                

 من شدة المعاناة وقسوة الحصار، واكتساب وقت إضافي لترتيب أوراقها الفلسطينية الداخليـة،              المستطاع
  .ومحاولة اللعب على المسرح السياسي اإلقليمي والدولي

  النقمة الشعبية ضد السلطة: ثالثا
تدرك حماس أن استمرار سلطة رام اهللا في ممارساتها ضد عناصرها ومؤسساتها كفيل بتشويه صورتها               
فلسطينيا، وتآكل رصيدها الشعبي، ومفاقمة مشاعر الغضب والنقمة في نفوس الجماهير، وخاصة علـى              
مستوى الضفة التي يخشى الكثيرون من اضطراب األوضاع الداخلية فيها قياسا باألوضاع التي سـادت               

  ".الحسم العسكري"غزة في مرحلة ما قبل 
ا تجاوز المحرمات الوطنية في إثارة استياء شعبي غيـر          وبالفعل، فقد أسهمت أحداث قلقيلية التي تم فيه       

مسبوق تجاه الممارسات األمنية للسلطة، وهو ما أقدمت حماس على استثماره سياسيا وتوظيفه إعالميـا               
  .في إطار تكتيكاتها ذات الصلة بالحوار الداخلي

دة االنكفاء والتقهقر أمام    من هنا، ال تبدو حماس في عجلة من أمرها لحسم ملف األزمة الداخلية على قاع              
 ورقة ضـغط هامـة      -لو تم –فتح، والرضوخ لبعض مطالبها واشتراطاتها، وترى في تخفيف الحصار          

تمنحها مزيدا من الوقت للتروي وانتظار تراجع الموقف الفتحاوي المتعنت، ورضوخه لـصيغ التوافـق               
  .الوسطية حسب تقديراتها

  رهانات فتح
ستقواء بالعامل اإلقليمي والدولي في مواجهة حمـاس وتـصاعد قوتهـا            يراهن عباس على استمرار اال    "

ونفوذها، ويأمل في إدامة الحصار االقتصادي والعزل السياسي والضرب العسكري، الذي يتعهده المحيط             
  "اإلقليمي والدولي، انتظارا لسقوط حماس

دة، وانسداد أفـق التـسوية مـع        تعيش حركة فتح أزمة ثالثية، تتناول أوضاعها التنظيمية الداخلية المعق         
  .االحتالل، والعالقة المتصارعة مع حركة حماس في ظل االنقسام الوطني الراهن

وبين هذه وتلك تحاول القيادة المتنفذة في فتح، ممثلة في أبي مازن وتيـاره المعـروف، إدارة أزماتهـا                   
 خاللها استعادة دورهـا الـوطني       وتحدياتها التي تشتد تفاقما في ظل المعالجات الخاطئة التي تحاول من          

  .عبر سياسة القفز في الفراغ والهروب إلى األمام
المجحفـة،  " الرباعية"ولم تكن محاولة جر حماس إلى مربع برنامجها السياسي، ودفعها لقبول اشتراطات             

  .اإال إحدى معالجات فتح الخاطئة التي ال تزال تصر عليها رغم انعكاساتها البالغة السلبية وطني
  :وباإلمكان وضع رهانات فتح في إدارتها للعالقة مع حماس ضمن المحورين التاليين

  االستقواء بالموقف اإلقليمي والدولي: أوال
وهي ورقة القوة األساسية التي يلوذ بها أبو مازن وحركته، ويستمد منها مقومات استمرار سـلطته فـي                

  .غمار الوضع الفلسطيني المعقد
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زن مواجهة تحديات الواقع الفلسطيني بمعزل عن دعم مصري كامل، وإسناد إسرائيلي            وال يستطيع أبو ما   
وأوروبي وأميركي تام، سياسيا وعسكريا، وبدون ذلك يفقد عباس قدرته علـى الـسباحة فـي البحـر                  

  .الفلسطيني المتالطم، ويغدو هشا قابال للسقوط أمام أي اختبار داخلي حقيقي
االستقواء بالعامل اإلقليمي والدولي في مواجهة حماس وتـصاعد قوتهـا    لذا يراهن عباس على استمرار      

ونفوذها، ويأمل في إدامة الحصار االقتصادي والعزل السياسي والضرب العسكري، الذي يتعهده المحيط             
  .اإلقليمي والدولي، انتظارا لسقوط حماس أو انكفائها أمام الضغوط المفروضة، طوعا أو كرها

  ت حماستفاقم أزما: ثانيا
ليس سرا أن حماس تكابد أزمات متعددة في مجاالت مختلفة، وأن إدارتها لقطاع غـزة عقـب أحـداث                   

  .دونها كثير من اآلالم والمشكالت والتضحيات على إيقاع الحصار والعدوان" الحسم العسكري"
ة، حيـث   لكن األوضاع االقتصادية والظروف اإلنسانية باتت أكثر صعوبة وخطورة إثر الحرب األخير           

الخراب والدمار وإغالق المعابر وهدم األنفاق، مما وضع حماس في ضائقة شديدة لكونها تمثل الـسلطة                
  .الحاكمة لغزة، والمسؤولة أوال وأخيرا عن حياة ومصير أهلها

في ضوء ذلك ينعقد الرهان الفتحاوي على أمل بانكسار حمساوي قريب أمام األزمات المتفاقمـة، رغـم              
  . بادرة أو حتى إشارة في هذا االتجاهعدم توفر أية

ومع ذلك فإن احتمال صمود حماس في وجه كل هذه الضغوط واألزمات يبدو واردا في صلب التقديرات                 
الفتحاوية التي وضعت نصب عينيها مشاغلة حماس ومحاولة كسب الوقت منها، وصوال إلـى الميقـات                

ليه حركة فتح لتغيير الموازين الداخلية وسط انشغال        االنتخابي المفترض مطلع العام المقبل الذي تراهن ع       
  .خصمها بمواجهة أزماته المختلفة، وبسط هيمنتها على الساحة السياسية من جديد

  مصير الرعاية المصرية
 ينعى قوة وفعالية الـدور      -من جهة أولى  -يشكل فشل الحوار الهاجس األكبر أمام القيادة المصرية، فهو          

لفلسطيني، ويخلّف تداعيات سلبية على قوة الموقف السياسي العربي ككل إزاء           المصري على المستوى ا   
القضية الفلسطينية الذي يشكل الموقف المصري نواته األساسية، فضال عن تكريسه لمعضلة حصار غزة              

  .التي تزعج وتؤرق بال السياسة المصرية بحكم مسؤوليتها عن مصير معبر رفح، من جهة أخرى
فتح وحمـاس فـي تحقيـق اختـراق         : اف مدى الحرج المصري جراء فشل حركتي      وليس صعبا استشف  

جوهري في إطار الحوارات رغم بعض الصيغ الوسطية المقبولة مصريا التي ال تزال فتح تصر علـى                 
  .رفضها حتى اآلن

ـ                    اذ وال يبدو في األفق ما يبشر بانفراج قريب، مما دفع القاهرة إلى بذل جهود استثنائية في محاولـة إلنق
الحوار من الغرق في طوفان الصراع الفلسطيني الداخلي، إال أن ذلك يبقى مسألة إنقاذ مؤقتة لـيس إال،                  

  !وليس لها ما بعدها
وال يعني ذلك انسحابا مصريا من ملف الحوار الفلسطيني، أو يأسا من احتمال الظفر بصيغة توافقية بين                 

لفات المطروحة للحـوار، وتباعـد الـرؤى وتبـاين          الفرقاء، بقدر ما يشكل اعترافا بثقل وحساسية الم       
  .الطروحات والبرامج الخاصة بالطرفين

ويبقى سيناريو استمرار الحوار بشكله المعتّل الراهن القائم على إدارة األزمة دون التمكن من حلها، هو                
ـ                 هر السيناريو األرجح دون أفق حقيقي حتى اقتراب موعد االنتخابات الفلـسطينية المفترضـة فـي ش

  .كانون الثاني من العام المقبل/يناير
وحينها قد يتحول الجهد المصري إلى محاولة تنسيق المواقف بين الطـرفين بغيـة إنجـاح االسـتحقاق                  

  .االنتخابي الذي تحيط بإمكانية إجرائه شكوك وعوائق إحاطة السوار بالمعصم
ية، سواء كان ذلك شكال أو مضمونا،       وفي كل األحوال فإن الرعاية المصرية لملف الحوار الفلسطيني باق         

  .مهما بلغت تطورات العالقة الفلسطينية الداخلية، أو درجة وطبيعة العالقة البينية مع طرفيها األساسيين
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باختصار، فإن الوضع الفلسطيني الداخلي يؤول إلى مزيد من التأزم والتعقيد، وقد يأخذ أشكاال أكثر حدة                
 في ظل تناقض البرامج واختالف الرهانات بين الفرقاء، ليبدو المـشهد            وخطورة واتساعا في قادم األيام    

الراهن مجلال بالسواد في انتظار تطورات الزمن اآلتي التي يراهن عليها طرفـا المعادلـة الفلـسطينية                 
  .الداخلية، أمال في حسم قريب لألزمة الداخلية ومضاعفاتها المفتوحة

  27/6/2009الجزيرة نت، 
  

  اب مشعل وهنا تكمن أهميته في خطجديدال  .39
  ياسر الزعاترة 
سينسى أصحاب المواقف المسبقة من حماس وقوى المقاومة، ال سيما اإلسالمية منهـا، سينـسون كـل                 
التفاصيل التي وردت في خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ، ويركـزون علـى                 

  .إن حماس تكرر ما فعلته حركة فتح من قبلحديثه عن قبول دولة بحدود الرابع من حزيران قائلين 
ما ينبغي أن يقال ردا على هذا الكالم هو تذكير أصحابه بأنهم قالوه منذ سنوات طويلة، تحديدا منذ العام                   

، عندما خرج الشيخ الشهيد أحمد ياسين بقصة الهدنة من دون اعتراف مقابل دولة كاملة الـسيادة                 1989
  . مع عودة الالجئين واإلفراج عن األسرى67 على كامل األراضي المحتلة عام

شخصيا ال أميل إلى هذه اللغة، وأتمنى من كل قلبي أن يكفّ قادة حماس وكل الفلسطينيين عن الحـديث                   
عما يقبلون به وما ال يقبلون، وأن يبادروا إلى رمي الكرة في ملعب المحتلين ومن يدعمهم من الـشرق                   

 هو الذي ينبغي عليه أن يقدم العروض وليس العكـس، وإذا فعـل              والغرب، وذلك عبر القول إن المحتل     
ولما كان العرض اإلسرائيلي هو ما قدمه نتنيـاهو         . فسترى قوى المقاومة رأيها في العرض الذي يقدمه       

  .في جامعة بار إيالن، فإن الرد على ذلك هو الرفض المطلق واإلصرار على برنامج المقاومة
حرير األرض، وعندما يتحرر أي جزء منها، يمكن استفتاء الشعب على مـا  نعم الرد هو المقاومة حتى ت   

ينبغي عمله، هل تقام دولة أم سلطة مقاومة أم أي شيء يجري التوافق عليه؟ في خطاب الخميس، تعامل                  
مشعل مع الظرف الدولي المحيط، ومع الوضع الذي وجدت حماس فيه نفـسها إثـر مـشاركتها فـي                   

سم العسكري في قطاع غزة، فرد على خطاب أوباما وخطاب نتنيـاهو، وال أدري              االنتخابات وبعدها الح  
لماذا تجاهل خطاب سالم فياض الذي حدد بدوره أسس تحرك السلطة خالل المرحلة القادمة، وفي ظني                
أن هذا األخير هو األكثر أهمية من حيث تأثيره على مجريات الفعل في الساحة الفلسطينية، ألن األهـم                  

  .، وليس ما يحاول العدو فرضه عليه"قيادته"فرض على الشعب من هو ما ي
في الخطاب اعتبر مشعل أن الدولة الفلسطينية بالمواصفات الكاملة التي تحدث عنها الشيخ ياسـين هـي                 
برنامج الحد األدنى الفلسطيني، وليست البرنامج النهائي، أي أن قبولها ال يتضمن االعتراف للعدو بمـا                

ين، فباهللا عليكم هل هذا هو موقف فتح، سواء السابق قبل أوسلو، أم الحالي في ظل القيادة                 تبقى من فلسط  
هل في البرنامج المشار إليه إصرار على حق العودة، وهل ثمة حديث عن تفكيك المستوطنات               ! الجديدة؟

لمنقوصة؟، ثم  التي قبلوا ببقاء أهمها في الضفة تحت مسمى تبادل األراضي، وماذا عن القدس والسيادة ا              
وهذا هو األهم ماذا عن الموقف من خيار المقاومة المسلحة؟، ألم تشطب القيادة الجديـدة هـذا الخيـار                   
باعتباره نوعا من العبث، وال قيمة للقول إن هذا موقف السلطة وليس حركة فتح، ألن قيادة السلطة هـي                   

ادس للحركة؟، التحريـر مقـدم علـى        قيادة فتح وهي المتحكم بها، وسيتضح ذلك أكثر بعد المؤتمر الس          
الدولة، هذا ما قاله مشعل، فأين ذلك من خطاب السلطة ومواقفها ، أال يعتبرون الدولـة قائمـة يحميهـا                    

التوطين مرفـوض، وكـذلك     !التعاون األمني وتدفق االستثمارات بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات؟        
ين إال فلسطين، فأين ذلك من مقولة إن الالجئـين          الوطن البديل، واألردن هو األردن وال بديل عن فلسط        

مرتاحون في أماكن تواجدهم ولن يعودوا إلى فلسطين، فضال عن القول إن ذلـك يعنـي تـدمير دولـة                
إسرائيل، ونحن ال نريد تدميرها كما قال قائلهم أمام باحثين وصحافيين وسياسيين في واشنطن قبل أسابيع                
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 أخرى عن المصالحة في ضوء ما يجري في الضفة بحـق حمـاس،              ليس إال؟، في الخطاب أشياء مهمة     
  .القائم منها والمنتظر في سياق الترحيب بخطاب أوباما، لكن األهم هو ما أشير إليه: وعن مواقف العرب

ال جديد إذن في خطاب مشعل ، وهنا تكمن أهميته كداللة على أن الحركة لم تتراجع بفعـل الحـصار ،                 
اآلخرين في تقديم التنازالت المجانية لالحتالل من أجل الحصول علـى اعتـراف             وأنها لن تكرر تجربة     

بعـدما أعلـن    " بناء الدولة "الغرب ، وهي ماضية في التأكيد على أن المقاومة المسلحة هي الحل، وليس              
نتنياهو شروطها البائسة، ال سيما أنها ال تبنى بغير التعاون األمني وقمـع المقاومـة وانتظـار أمـوال                   

لمانحين، بينما األصل أن يكون التحرير أوال ، والتحرير ال يكون بغير المقاومة المـسلحة كمـا أكـد                   ا
  .مشعل، فهل هذا الخطاب هو ذاك الخطاب؟ ساء ما يحكمون

 27/6/2009الدستور، 
  

   الهرم الفلسطيني على رأسه قلب .40
  نقوال ناصر 

لعام لكتاب ألفه األكاديمي اإلسرائيلي شلومو ساند       لهذا ا " أجوردوي"عندما تمنح الجائزة الفرنسية الشهيرة      
الحركـة  " اخترعتـه "الذي يخلص فيه إلى أن صلة هذا الشعب الـذي           " اختراع الشعب اليهودي  "بعنوان  

، وعندما تحول حكومة دولة االحتالل اإلسـرائيلي مقولـة          "خيالية"الصهيونية حديثا بفلسطين هي عالقة      
 ساند من أجندة سرية للتطهير العرقي ضد عرب فلسطين، إلى سياسة دولة             التي ينقضها " الدولة اليهودية "

رسمية معلنة تطلب اعترافا عالميا بها، ثم تحول انتزاع اعتراف عربي وفلسطيني بها إلى شرط سياسي                
مسبق للتفاوض على اعترافها بدولة فلسطينية، عندما يحدث ذلك، ويخلو خطاب فلسطيني أريـد لـه أن                 

 الشرط المـسبق، مثـل      – هذا الخطاب اإلسرائيلي الخطير من أي رد على هذه المقولة            يكون ردا على  
سالم فياض رئيس حكومة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في رام اهللا الذي ألقاه بجامعة القدس               . خطاب د 

العـالم  في أبو ديس يوم االثنين الماضي، فإن األمر ال ينبغي أن يمر مرور الكرام، وألن اهللا وحده هو                   
لكن الطريـق إلـى     "بالنوايا، فإن افتراض حسن النية هو أفضل ما يمكن التعليق به على خطاب فياض،               

  . كما يقول مثل غربي" جهنم معبد بالنوايا الحسنة
، بمستوى رد فلسطيني على خطـابي الـرئيس         "تاريخيا"ومن الواضح أن فياض أراد لخطابه أن يكون         

يونيو ورئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين      / اهرة في الرابع من حزيران      األميركي باراك أوباما في الق    
نتنياهو في الرابع عشر من الشهر نفسه، ومثلما عرض الرجالن في خطابيهما اسـتراتيجية حكومتيهمـا         

  .  اإلسرائيلي، أراد فياض أن يعرض استراتيجية فلسطينية أيضا -تجاه الصراع العربي والفلسطيني 
إذا كان المقصود فعال من خطاب فياض أن يكون ردا وطنيـا            : سؤاالن نفسيهما وهما أوال   وهنا يفرض   

فلسطينيا على خطابي أوباما ونتنياهو، لماذا نأت الرئاسة الفلسطينية بنفسها عن تحمل مثل هذه المسؤولية               
اسية االسـتراتيجية  لماذا أوكلت الرئاسة هذه المهمة الـسي    : بنقلها إلى المستوى المؤسساتي األرفع؟ وثانيا     

غير السياسية لها عندما كانت رئاستها لحركـة        " التنفيذية"إلى حكومة طالما أصرت الرئاسة على الصفة        
 أم  2006حماس المنتخبة سواء عندما انفردت الحركة برئاستها مباشرة بعد االنتخابات التشريعية عـام              

فاق مكة المكرمة في العام التالي؟، وسـؤال        عندما تحولت إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة الحركة بعد ات         
ورئيسها مـؤهالن مـن النـاحيتين التمثيليـة         " التنفيذية"هل حكومة فياض    : ثالث يفرض نفسه أيضا هو    

والشرعية لصياغة استراتيجية وطنية بمستوى الرد على رؤية استراتيجية لدولة االحـتالل اإلسـرائيلي              
غير واقعي للشعب الفلسطيني بالحصول على دولته       " وعد"قديم  ولضمان أمنها األميركي، حد المغامرة بت     

، واإلفراط في هذا الوهم حد البناء عليـه         "بحلول نهاية العام القادم، وكحد أقصى خالل عامين       "المأمولة  
هناك فرصـة   "ألن  " أجندة وطنية "بأنه  " وفا"باعتباره حقيقة واقعة ال محالة لعرض ما وصفته وكالة أنباء           

  .؟ "نامج الدولة كعنوان مركزي للتحرك الفلسطينيإلنجاز بر
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، وال اقتراحه بدعوة المجلـس المركـزي        "حكومة الرئيس "ولم تستطع إشارة فياض إلى أن حكومته هي         
مـع  " التواصـل "لمنظمة التحرير إلى االنعقاد لمنح الشرعية لبرنامجه، وال الحرص الذي أبـداه علـى               

مرجعية هالمية عائمة تكون بديال للمرجعيات المؤسسية المغيبـة         ك" مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته   "
أو المهمشة، لم تستطع هذه وغيرها إخفاء حقيقة أن فياض كان يحاول إخفاء نقطة الـضعف األساسـية                  

هي حكومة  " أجندة وطنية "الشعب حول برنامجها باعتباره     " التفاف"لحكومته، وأن حكومته التي سعى إلى       
وف تنتهي دون أن تحظى ال بشرعية مؤسسات سلطة الحكـم الـذاتي وال بـشرعية                ، بدأت وس  " مؤقتة"

ـ               تـسيير  "منظمة التحرير كحكومة طوارئ مؤقتة استقالت وهي منتهية وأعيد تكليفها ثم أعيد تشكيلها لـ
إن الجهة أو الجهـات     . بوالية مؤقتة مرتهنة بنجاح حوار القاهرة في التوصل إلى وفاق وطني          " األعمال
ة التي يمكن أن تتمتع بها أي حكومة كهذه بالمصداقية لديها هي فقط تلك التي تفرض على الرئاسة                  الوحيد

ـ       في التفاوض يحظى بثقة المانحين وبين إعـادة        " شريك"الفلسطينية االختيار بين اعتماد حكومة فياض ك
  . ضفة الغربيةفرض الحصار الشامل على الشعب الفلسطيني تحت االحتالل ليمتد من قطاع غزة إلى ال

وهذا ينتقل بنا من الشكل في خطاب فياض إلى مضمونه الذي قلب هرم البرنامج الـوطني الفلـسطيني                  
بها تسبق إنهاء االحتالل وتقوم فـي ظلـه         " يعد"المعلن على رأسه بدل قاعدته، فالدولة الفلسطينية التي         

بة أمام الحصان فيشل حـصان الـسيادة        وبموافقته، وال تنشأ كنتيجة طبيعية إلنهائه أوال، مما يضع العر         
المشكلة في ظل حالـة طـوارئ       " المؤقتة"الفلسطينية عن الحركة تماما، وحكومة األقلية غير المنتخبة و        

تأخذ دور حكومة األكثرية المنتخبة التي غيبتها حالة الطوارئ، واألقلية الهامشية في النـضال الـوطني                
راتيجية الوطنية، وتستمد شرعيتها من الدعم الخارجي أكثر مما         تأخذ دور األغلبية في الحكم ورسم االست      
التي تنتهج سياسة االستمرار فـي تهمـيش وتجميـد          " المؤقتة"تستمدها من اإلجماع الوطني، والحكومة      

المرجعيات الوطنية الدائمة ثم تتذرع بحجة أنها معطلة تأخذ لنفسها دور هذه المرجعيات ثم تتوسل انتقائيا                
، كما فعل فياض في اقتراحـه دعـوة         "حسب الحاجة "ة لها منها، باستدعاء بعض مؤسساتها       منح الشرعي 

  .المجلس المركزي لالنعقاد، إلخ
غير قابـل    "1967إن الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة عام         : وبينما يقول أوباما ونتنياهو   

اهللا الثاني من أن استمراره ينذر بانفجـار        ، ويحذر قادة عرب مثل العاهل األردني الملك عبد        "لالستمرار
عنف له مضاعفات إقليمية، وتصف شخصيات سياسية عالمية مثل كيث إليسون، وهو أول مسلم عـضو                

وال " ال تطاق "في مجلس النواب األميركي، األوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل بأنها             
لحكومته منـذ عـامين     " إنجازات"ضع الراهن نفسه حاضنة     يمكن العيش فيها، فإن فياض يعتبر هذا الو       

ـ  ـ " أجندة وطنية "تؤسس ل في ظل  " الولوج في المراحل األخيرة إلنجاز بنيان الدولة الفلسطينية       "يقترحها ل
االحتالل، مكابرا بالضد من كل الحقائق التي تطعن الكبرياء والوطنية والسيادة المأمولة في الصميم يوميا               

، وبينمـا يـدعو رئـيس الـسلطة         "على األرض هو واقع دولة كاملة بالرغم من االحـتالل         بأن الواقع   "
والناطقون باسم الرئاسة ومفاوضوها، المجتمع الدولي إلى عزل رئيس وزراء دولة االحتالل وحكومته،             

بمـا يؤسـس    "معها،  " لمد الجسور "مع دولة االحتالل، ويسعى     " إنجاز عملية التفاوض  "يدعو فياض إلى    
، دون أن   "أيدينا ممدودة لصنع السالم الحقيقـي     "معها، ليعلن بأن    " التعايش المشترك "و  " القات طبيعية لع

يتطرق ولو بإشارة إلى رفض الشروط اإلضافية والرؤية الجديدة التي عرضها نتنياهو في خطابه بـديال                
خطاب من أي إشـارة إلـى       عن االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، باستثناء اإلشارة إلى خلو هذا ال           

التي ما زالت حكومة فياض والرئاسة والمفاوض الفلسطيني يعتمدونها أساسا الستئناف           " خريطة الطريق "
  . عملية التفاوض

االصـطفاف  "وال تنتهي هنا سلسلة التناقضات في خطاب فياض، فالحرص الذي أبداه على مـا سـماه                 
هذه الحكومة، ال بل إن العكس هو الـصحيح،         " إنجازات"وراء حكومته وبرنامجها لم يكن ثمرة       " الدولي

ما كان لها أن تقوم وتستمر كحالة استثنائية إال كثمرة لالصطفاف الدولي الذي             " االستثنائية"فهذه الحكومة   
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تبنى شروط دولة االحتالل كشروط مسبقة للجنة الرباعية الدولية لالعتراف بأي حكومة فلسطينية تتبناها              
هـي اإلشـارة    " االزدواجيـة األمنيـة   "هذا السياق ربما كانت إشارة فياض إلى رفض         وتفرضها، وفي   

هي وحدها صاحبة الواليـة فـي المجـال         "األوضح للتناقض في خطابه بين نواياه في أن تكون السلطة           
ال وبين واقع ازدواجية الوالية األمنية مع قوات االحتالل في إطار التنسيق األمني بين الجانبين،               " األمني

بل وثالثية الوالية األمنية  في ضوء اإلشراف األميركي على أجهزته األمنية وعلـى مراقبـة التـزام                  
الجانبين بالتنسيق األمني، وبافتراض حسن النية، فإن نوايا فياض الحسنة ما زالت هي التي تعبد الطريق                

  . الذي ال نهاية له في األفق إلى جهنم الوضع الفلسطيني الراهن
  27/6/2009لسطين، صحيفة ف
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