
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  وحماس تربط االتفاق بإنهاء ملف االعتقاالتانطالق الجولة السادسة من حوار القاهرة 
   إلى مصر شاليطتنفي قرب تسليمتؤكد وجود حراك كبير في ملف األسرى وحماس 

 نتنياهوأوباما طلب من بيرلسكوني وساركوزي أال يتجاوبا مع مطلب  :موقع إسرائيلي
 القيود اإلسرائيلية تحرم مواطني قطاع غزة من الحياة: "أوتشا"

  سالميةمؤتمر دولي في رام اهللا يؤكد على هوية القدس العربية واإل
 "ميثاق" اإلعالن عن تشكيل المجلس الفلسطيني من أجل العودة :دمشق

هنية غير متفائل بنتائج الحوار 
يدعو إلى آلية دائمة والوطني 

  لفتح معبر رفح
  

 3 ص... 

1477 28/6/2009األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1477:         العدد       28/6/2009األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4  نجاح الحوار لنتخابات شرط االتشكيل حكومة توافق وااللتزام بإجراء  :منظمة التحرير .2
 4   ما نقل عنه حول صفقة تبادل األسرى والتهدئةالدويك ينفي .3
 4 اختطاف النواب استهدف تغييب الشرعية والتفرد بالساحة لصالح قوى االستسالم: بحر .4
 5  أزمة مالية بسبب عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتها: فياض .5
 6   حواجز االحتالل مشياًهزياجت بعد ادويك من الوصول إلى رام اهللال تفشل في منع "إسرائيل" .6
 6  دولة فلسطينية مستقلةإقامة في "الرباعية"الرئاسة الفلسطينية ترحب بمطالبة  .7

    
    :المقاومة

 6  وحماس تربط االتفاق بإنهاء ملف االعتقاالت السادسة من حوار القاهرة انطالق الجولة .8
 7   إلى مصر شاليطتنفي قرب تسليمتؤكد وجود حراك كبير في ملف األسرى وحماس  .9

 7  الفلسطينيةحواتمة يستبعد اتفاقاً وشيكا يعيد الوحدة  .10
 8  من عناصرها في الضفةسبعة عشرحماس تتهم السلطة الفلسطينية باعتقال  .11
 8 يوليو/ تموز 7نهاء ملف االعتقال السياسي قبل إلتبذل  مصرية هناك جهود: صوافطة .12
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 8  في القدس المحتلة"معالي ادوميم"زم توسيع مستعمرة  تعت"إسرائيل" .13
 9 نتنياهوأوباما طلب من بيرلسكوني وساركوزي أال يتجاوبا مع مطلب  :موقع إسرائيلي .14
 9  خطة لضم كاديما إلى حكومة نتنياهوموفاز سيكشف عن ": جيروزاليم بوست" .15
10  اليهود يريدون رمي العرب في البحر: رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابق .16
10 اقتراح بإقامة وطن قومي لليهود في ألبانيا: "وثيقة" .17
    

    :األرض، الشعب
10  مواطني قطاع غزة من الحياةالقيود اإلسرائيلية تحرم: "أوتشا" .18
11  إجراءات في سجون االحتالل تشير القتراب صفقة التبادل: فروانة .19
11  "ميثاق" اإلعالن عن تشكيل المجلس الفلسطيني من أجل العودة :دمشق .20
12  سالمية اهللا يؤكد على هوية القدس العربية واإلمؤتمر دولي في رام .21
13 األقصى وتعده استفزازاً مجنوناً لمسلمي العالمالمسجد مؤسسة القدس تحذر من اقتحام  .22
13  إصابة فلسطينيين ومتضامنين في قمع اعتصام سلمي قرب الخليل .23
13  تجريف أراضٍ زراعية جنوب غزة .24
13  فتح معبر رفح في االتجاهين: مصر .25
   

   :صحة
 14  حاالت إنفلونزا خنازير جديدة في نابلس3الصحة الفلسطينية تعلن عن  .26
   

   :ثقافة
 14 كتاب يضم الوثائق العثمانية المتعلقة بالمدينة: اسطنبول .27
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1477:         العدد       28/6/2009األحد  :التاريخ

   :عربي، إسالمي
14 سنواصل دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في القدس": اإليسيسكو" .28
   

   :دولي
14 ميت واألحمرالبنك الدولي يوافق على مشروع قناة تربط البحرين ال .29
15 ما جرى في غزة مذبحة وليست حرباً: أمريكيمؤرخ  .30
    

   :مختارات
15  مليار دوالر سنويا174ً داء السكري يكلف االقتصاد الوطني أكثر من : أمريكا .31
    

    :حوارات ومقاالت
15   بالل الحسن"...السلطة الفلسطينية الثانية"ع معارك إلنشاء سب .32
18   عريب الرنتاوي...حماس وسؤال ما العمل بعد خطاب دمشق؟ .33
19   حسام كنفاني...خطاب مشعل وإشارات التحّوالت .34
20    محمود عوض... للموافقة على الّدولة الفلسطينية"إسرائيل"ها فواتير تطالب ب .35
22   يوسف رزقة...انفتاح مع الحذر .36
    

 23  :كاريكاتير
***  

  
  يدعو إلى آلية دائمة لفتح معبر رفحوهنية غير متفائل بنتائج الحوار الوطني  .1

للمرة الثانية خالل أيام قليلة، أبدى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية عدم تفاؤل : اح فتحي صب- غزة 
إزاء نتائج الحوار الفلسطيني الداخلي الذي ستستضيف القاهرة اليوم جولته السادسة وقبل األخيرة، مقراً 

الشهر المقبل  تعترض طريق الحوار، ومع ذلك أعرب عن أمله في تتويج السابع من "عقبات"بوجود 
وقال هنية للصحافيين على هامش زيارته معبر رفح أمس أثناء تفقده حركة . باتفاق ينهي االنقسام

، وهذه الملفات يمكن إيجاد حل لها إذا )في الحوار(هناك قضايا جوهرية ال تزال عالقة ": المسافرين
نية التابعة للسلطة في الضفة ووصف هنية ما تقوم به األجهزة األم ."كانت هناك جلسة يوم غد األحد

استمرار "وقال إن ". مؤلم لكل حر شريف"الغربية ضد حركة حماس وفصائل المقاومة األخرى بأنه 
، خصوصاً )عزيز الدويك.د(االعتقاالت والمالحقات، بما فيه عدم االكتراث برئيس المجلس التشريعي 

ما يجري في "واعتبر أن ". هذا أمر سلبي.. .مغلقة) التشريعي في رام اهللا(عندما يجد أبواب المجلس 
  ". الفلسطيني–الضفة يشكل عقبة رئيسة أمام االتفاق الفلسطيني 

ملف المعبر كان دائماً "وفي شأن معبر رفح الذي فتحت مصر أبوابه أمس لثالثة أيام، قال هنية إن 
ال نرى أن إغالق المعبر مطروحاً على طاولة الحوار الفلسطيني، وكذلك مع األشقاء في مصر، وال نز

وأبدى . "خطأ قومي، وخطأ وطني ألن معاناة سكان غزة كبيرة جداً وال تستطيع الكلمات أن تصفها
جاهزون للعمل على المعبر على أساس الشراكة ": استعداد حكومته للتعاون في شأن إدارة المعبر، وقال

معنى وجود األشقاء في مصر واألوروبيين،  الفلسطينية بوجود أوروبي، ب- السياسية والشراكة المصرية 
  . حكومتهإلى، في إشارة "وحرس الرئاسة والحكومة الفلسطينية
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، وصف هنية شاليطوفي خصوص صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد 
 في شاليطاً أن يكون ، نافياً ضمن"جعجعة إعالمية" اتفاق بأنها إلىالتسريبات األخيرة عن قرب التوصل 

  . القاهرة في غضون ساعات أو أيام قالئلإلىطريقه 
  28/6/2009الحياة، 

  
  نجاح الحوار لنتخابات شرط االتشكيل حكومة توافق وااللتزام بإجراء :  التحريرمنظمة .2

رعاه  أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن أهم شرط لنجاح الحوار الفلسطيني الذي ت:رام اهللا
 اللجنة في بيان أصدرته الخميس  وقالت .مصر هو الوصول إلى توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني

 عقب اجتماع عقدته في رام اهللا برئاسة محمود عباس، إن أهم مهام هذه الحكومة سيكون إنهاء  )25/6(
 االلتزام بإجراء وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة . قطاع غزةإعماراالنقسام الداخلي وإعادة 

االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها الدستوري المقرر لها في مطلع 
  .العام القادم وأي اتفاق يخلو من هذه األسس سيكون اتفاقا عاجزا عن استعادة الوحدة

يعطل "ألراضي الفلسطينية  على أن استمرار االستيطان وهدم المنازل في القدس وجميع ات اللجنةكدوأ
ال بد للحكومة اإلسرائيلية من االستجابة لألسس "وقالت إنه  .تماما المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي

الواردة في خارطة الطريق واألسس التي أكد عليها المجتمع الدولي التي تتضمن أوال وقبل كل شيء 
  ".لتين واستئناف مفاوضات الوضع النهائيوقف النشاطات االستيطانية بجميع أشكالها ومبدأ الدو

وأكد عباس على وجوب دعم الدول العربية للفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس األمريكي باراك أوباما 
لتحقيق مبدأ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس واالنسحاب من جميع األراضي 

سيشكل ضربة حقيقية آلمال الشعب "من أن ضياع هذه الفرصة  روحذ .1967العربية المحتلة منذ عام 
  .، حسب تقديره"الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة في تحقيق السالم الشامل والعادل والدائم

   26/6/2009 قدس برس،
  

  الدويك ينفي ما نقل عنه حول صفقة تبادل األسرى والتهدئة .3
ريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، ما نقل عنه بأن هناك نفى رئيس المجلس التش : منتصر حمدان- رام اهللا 

صفقة لتبادل األسرى آخذة بالتبلور، حيث أشارت وكالة فلسطين برس إلى أن دويك وخالل اجتماعه، 
أمس، في رام اهللا بوفد عن الحزب الديمقراطي العربي برئاسة مؤسسه عبد الوهاب دراوشة ورئيسه 

وقطاع غزة وإعادة " إسرائيل"نفيذ الصفقة سيعقبه فتح المعابر بين عضو الكنيست طلب الصانع، أكد أن ت
تحدد مدتها خالل " إسرائيل" القطاع، وأضافت الوكالة أنه عرض عقد هدنة طويلة األمد مع إعمار

وقال دويك إن ما ورد في الوكالة ال أصل له على اإلطالق من الصحة، وهو مجاف لحقيقة  .المفاوضات
  .ع الذي سجل تلفزيونياًما دار في االجتما

إلى ذلك، أكدت مصادر رسمية مقربة من حماس، أن دويك سيعقد مؤتمراً صحافياً في رام اهللا، للحديث 
عن جملة من القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الفلسطيني بشكل عام والمجلس التشريعي بشكل خاص، 

، أن اليومين المقبلين "الخليج"ـخريشة، لفي حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن 
  .سيكونان حاسمين في إيجاد آليات لتفعيل عمل المجلس ليكون مظلة للحوار الوطني وإنهاء االنقسام

  28/6/2009الخليج، 
  

 اختطاف النواب استهدف تغييب الشرعية والتفرد بالساحة لصالح قوى االستسالم: بحر .4
ل لرئيس المجلس التشريعي أن اختطاف االحتالل الصهيوني للنواب  أحمد بحر النائب األو. أكد د:غزة

لم ينل من عزائمهم، ولم ينجح في ابتزاز المواقف السياسية منهم، مشدًدا على أنهم يستحقون من العالم 
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وقال بحر في . الحر كل أشكال الدعم والتضامن، والعمل على إطالق سراحهم ووقف هذه الجريمة
إن سياسة اختطاف النواب ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 6-27(يوم السبت تصريح خاص أدلى به 

كانت تهدف إلى تغييب الشرعية الفلسطينية، والزج بها في غياهب السجون، والتفرد بالساحة الفلسطينية 
لصالح قوى االستسالم وأجندة المفاوضات العبثية؛ التي لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني سوى مزيد من 
االستيطان والتشرد واالنقسام بفعل األجندة الخارجية، والتي تبدو واضحة وظاهرة في الضفة الغربية 

في الذكرى الثالثة الختطاف نواب الشعب الفلسطيني، ال يزال هذا الشعب ونوابه : "وأضاف". المحتلة
 طوال فترة متمسكون بالثوابت الوطنية، حيث أكد النواب األسرى في سجون االحتالل الصهيوني

اختطافهم أن الشعب الفلسطيني ال يقبل بأي شكل من األشكال المساومة في حقوقه المشروعة؛ وعلى 
 ". رأسها حقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وشدد على أن رسالة النواب األسرى بعد ثالث سنوات من االختطاف في سجون االحتالل تعد تأكيًدا 
هم بحقهم المشروع في تمثيل الشعب الفلسطيني، وفشل كافة المخططات التي كانت تستهدف على تمسك

 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي مع الذكرى الثالثة .وأشار إلى أن تزامن إطالق د. تغييبهم
الختطاف النواب؛ جاء ليؤكد على فشل المخططات الصهيونية المدعومة أمريكيا والتي شاركت فيها 

 . طراف الفلسطينية في ظل صمت عربياأل
وشدد على أن النواب األسرى بعد ثالث سنوات من األسر وبعضهم معتقل قبل ذلك، ال يزالون أكثر 

 . تصميًما وإرادة للتعبير عن إرادة شعبهم في الحرية، األمر الذي جعل الشعب يزداد تمسكًا بهم
 27/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ة مالية بسبب عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتهاأزم: فياض .5

 مالية أزمة حكومته تعاني من إن سالم فياض .قال رئيس الوزراء الفلسطيني د:  محمد يونس–رام اهللا 
وأوضح في لقاء مع عدد من . متراكمة بسبب تراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين

 المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية انخفضت منذ أن أمس الصحافيين في مكتبه في رام اهللا
 إنوأضاف .  مليون دوالر شهرياً عن المعدل المطلوب25 و20 أواخر العام الماضي بمعدل يتراوح بين

تطرق " حكومته إنوقال فياض  . التراجع في دعم المانحينااألزمة المالية ستتفاقم في حال استمرار هذ
  . لمواجهة النقص في التمويل الدولي"ابكل األبو

 إلى تقديراته الفنية تشير إن، وقال "بناء مؤسسات الدولة قبل قيام الدولة"وأكد فياض عزم حكومته على 
 نجاح الفلسطينيين في بناء مؤسسات إنوأضاف . انه يمكن انجاز بناء مؤسسات دولة في غضون عامين

وعن معنى هذه اإلعالن  . الدولة الفلسطينيةإقامةاتجاه العمل على الدولة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي ب
. "يشكل تحدياً وليس موعداً" موعد العامين الذي حدده لبناء مؤسسات الدولة إنداخلياً، قال فياض 

 هذه الدعوة لتشكل تحدياً للشعب الفلسطيني كي يشمر عن سواعده ويبني مؤسسات أطلقت": وأضاف
 مسؤولياته تجاه شعب ينجح في بناء مؤسسات دولته رغم كونه يعيش تحت أمامدولته لنضع العالم 

 السلطة وتالياً إن، مضيفاً "عنوان توحيدي لجميع الفلسطينيين" بناء مؤسسات الدولة أنواعتبر . "االحتالل
  ."ألنها عنوان وحدة الشعب واألرض" صراعات داخلية أيالدولة فوق 

 األمن أجهزة مدن في الضفة الغربية الختبار قدرة أربع مشروطاً من  انسحاباً"لسرائيإ" إعالنوعن 
 إلى كامل إسرائيلينطالب بانسحاب ":  الموضوع األمني في هذه المدن، قال فياضإدارةالفلسطينية على 

 مواقع ما قبل اندالع االنتفاضة، وفق ما جاء في خريطة إلى أي، 2000 سبتمبر عام /يلولأ 28خطوط 
 التي تنص على انسحاب "خريطة الطريق" مطالبة بتطبيق ما جاء في "سرائيلإ" أنشدد على و ."الطريق

 حكومته تقوم إنوأضاف . قواتها من مناطق السلطة الفلسطينية، ووقف االجتياحات اليومية لهذه المناطق
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على ، وأنه "لمصلحة شعبنا" السلطة الفلسطينية أراضيبفرض األمن والنظام وتطبيق القانون في 
  . تطبق ما عليها من التزامات في ذلك، وفي مقدمها االنسحاب ووقف االجتياحاتأن "إسرائيل"

  28/6/2009الحياة، 
  

   حواجز االحتالل مشياًهزياجت بعد ادويك من الوصول إلى رام اهللال تفشل في منع "إسرائيل" .6
 وكاالت األنباءوحمد جمال  م،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في 28/6/2009الشرق، قطر، نشرت 

 عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، استأنف أمس عمله في رام اهللا المحتلة بالرغم من أن
كثافة الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة على مداخل المدينة منذ ساعات الصباح الباكر وإغالق الحواجز 

وقال مكتب نواب . ى كافة المدن في الضفة الغربيةوتكثيف االنتشار في الشوارع والطرقات المؤدية إل
الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية إن الهدف من وصول الدويك إلى رام اهللا يأتي في سياق استقبال 

  . المهنئين بخروجه من سجون االحتالل منتصف األسبوع الماضي والستئناف عمله تحت قبة البرلمان
يعي الذي أغلق أبوابه ثالث سنوات بعد الهجمة اإلسرائيلية على نواب وقد دبت الحياة في المجلس التشر

الحركة اإلسالمية وشرعت طواقم كانت معطلة بإعداد جداول العمل استعداداً للمرحلة المقبلة المتبقية من 
 .عمر المجلس

حركة حماس، أكدت أمس، أن جيش  أن )أ.ب.د( نقالً عن وكالة 28/6/2009الخليج، وأضافت 
تالل اإلسرائيلي شدد الحواجز العسكرية في محيط مدينتي رام اهللا والبيرة إلعاقة وصول عزيز االح

وذكرت مصادر أن الدويك تابع مسيرته مشياً على األقدام حتى تمكن . الدويك إلى مقر المجلس التشريعي
  .من تجاوز الحواجز ووصل إلى مكان إقامته في رام اهللا

  
  دولة فلسطينية مستقلةإقامة في "الرباعية"مطالبة  الفلسطينية ترحب بالرئاسة .7

 أشادت الرئاسة الفلسطينية، ببيان اللجنة الرباعية الدولية :وكاالتوال كامل إبراهيم - القدس المحتلة 
ورحبت الرئاسة في بيان رسمي أمس بحث . الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف االستيطان

ئيلية على وقف بناء المستوطنات، بما في ذلك التوسيع الناجم عن النمو الطبيعي الرباعية للسلطات اإلسرا
 لتنفيذ التزاماتها، "إسرائيل"ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على  .وإزالة كافة الحواجز وفتح المعابر

 .خاصة تلك في خارطة الطريق
  28/6/2009الرأي، األردن، 

 
  وحماس تربط االتفاق بإنهاء ملف االعتقاالتاهرة  الجولة السادسة من حوار القانطالق .8

الجولة السادسة من الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس          أن   كاالتالوو 28/6/2009الخليج،  نشرت  
ووصل إلـى القـاهرة أمـس وفـدا         . تنطلق في القاهرة اليوم تحت رعاية جهاز المخابرات المصرية        س

نه ال مواعيد ثابتة للحوار باستثناء االجتمـاع        أث باسم حماس     المتحد ،سامي أبو زهري   و قال    .الحركتين
أن موعد  "وأكد  . الثنائي الذي يعقد اليوم مع فتح، واعتبر أن االتفاق مرتبط بإنهاء ملف االعتقال السياسي             

السابع من الشهر المقبل لعقد اجتماع عام ألمناء الفصائل الفلسطينية ال يزال مفترضا وليس ثابتـا وهـو                  
  ".للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلةخاضع 

 إن وفد الحركة الذي يرأسه أحمد قريع والمفـوض          ، المتحدث باسم فتح   ،من جهته، قال فهمي الزعارير    
. كليا نيابة عن فتح ذاهب بإرادة وعزيمة إلنجاح الحوار وصوال لتوقيع اتفاق في السابع من الشهر المقبل                

لقة ما زالت تتمحور حول قانون االنتخابات وشكله بما فيه حجم التمثيل            وأضاف أن القضايا األساسية العا    
النسبي ونسبة الحسم للقوائم وآلية استعادة الوضع األمني، وبناء المؤسسة األمنية شموليا، وخصوصا في              

  .عمارقطاع غزة، باإلضافة لملف حكومة الوفاق الوطني واللجنة المكلفة إعادة اإل
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ليس لدينا مطالب جديدة فيما يتعلق بحكومة وحدة وطنيـة أو           " عمر عبد الرازق     وقال القيادي في حماس   
وأعرب عن أمله   ". االنتخابات أو إعادة تشكيل األجهزة األمنية لكن لدينا مواقف تتعلق بكافة هذه القضايا            

 إلنهاء  في أن يقدم مسؤولو المخابرات المصرية الذين يتوسطون في هذه المحادثات حلوالً توافقية جديدة             
  .األزمة بين الحركتين خاصة فيما يتعلق بقضية المعتقلين من حماس في الضفة

  .إلى ذلك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف الحوار الثنائي والعودة للحوار الشامل
ـ   ،  أيمن طه، القيادي في حماس     أن   غزةمن   28/6/2009 الشرق األوسط،    وأوردت الـشرق  "قـال لـ
، "اإلجراءات القمعية وحرب االجتثاث   "ن وفد حركته لن يبحث مع المصريين أي قضية سوى           أ،  "األوسط

وأوضح أنه ليس في حكم الوارد لـدى قيـادة الحركـة أن             . التي تتعرض لها الحركة في الضفة الغربية      
قضايا طالما  تبحث أياً من القضايا الخالفية مثل نظام االنتخابات وبرنامج حكومة الوفاق أو غيرهما من ال              

وأضاف أن حماس تتوقع أن يتخذ الجانب المصري موقفـاً          . لم يغلق ملف االعتقال السياسي بشكل نهائي      
واضحاً ال لبس فيه حول ما يجري في الضفة، معتبراً أن كل من هو معني بإنجاح الحوار عليه أن يصر                    

  .على إنهاء ملف االعتقال السياسي
  

   إلى مصر شاليطتنفي قرب تسليمف األسرى وتؤكد وجود حراك كبير في مل حماس .9
نفى مصدر فلسطيني في حركة حماس أن يكون هناك وفـد أمنـي             : وكاالتو ،اهللا  محمد عبد  - القاهرة

مصري موجود اآلن في قطاع غزة الصطحاب الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط إلى مصر ومنها               
 واستبعد المصدر أن يتم اإلفراج عـن الجنـدي شـاليط            .إلى تل أبيب، مؤكدا أن هذا األمر سابق ألوانه        

خالل الساعات القادمة كما ذكرت الصحف اإلسرائيلية، لكنه أكد وجود حراك كبير في هذا الملـف، وأن            
حماس تدرس المقترحات اإلسرائيلية األخيرة التي قدمها عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية بـوزارة              

ة إلى اللقاء الذي جمع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بالوسيط المصري            الدفاع اإلسرائيلية باإلضاف  
  .األسبوع الماضي

وأوضح المصدر أن حركة حماس من جانبها ال تستطيع إجراء أي تعديل على قائمة األسرى التي قدمتها                 
مكررة، ألن   أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات ال       450إلى الراعي المصري والتي تضم      

كل أسير يرتبط بعائلة فلسطينية وأن قضية األسرى تشكل ضغطا كبيرا على حماس ال يمكـن أن تقـدم                   
فيها أي مرونة لكنه كشف عن استعداد حماس للمرونة فيما يتعلق بقضية استبعاد بعض األسرى المفرج                

سها لن تتخذ هذا القرار     عنهم إلى خارج األراضي المحتلة أو إلى قطاع غزة، مؤكدا أن حركة حماس نف             
لكنها كلفت قيادة حماس في السجون اإلسرائيلية باستطالع آراء األسرى حول مدى رغبتهم في الخروج                
من السجن والقبول باالستبعاد سواء إلى غزة أو خارج األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلـى اسـتطالع                

ال تكون الحركة كقيادة سياسية اتخذت قرارا       ، حتى   إليهاآراء األسرى حول الجهات التي يريدون التوجه        
  .يتناقض مع حق كل فلسطيني في العودة إلى أراضي فلسطين

  28/6/2009الشرق، قطر، 
  

  الفلسطينية يستبعد اتفاقاً وشيكا يعيد الوحدة حواتمة .10
ومـة  ن حك أ ،مين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين      األ ،قال نايف حواتمة  :  كمال زكارنة  -عمان  

 بوجود شـعب فلـسطيني      واإلقرار ومنهجيا االعتراف    وأيدلوجيا التي ترفض تاريخيا     اإلسرائيليةالليكود  
 لهذه النظريات الفاشـية التـي       واأليدلوجيين الروحيين   اآلباءالذي يعتبر من     وحقوق فلسطينية، ونتنياهو  

 لإلقـرار  الجديدة واضطر    ريكيةاألم اإلدارةتنكر الحق والوجود الفلسطيني فانه انحنى جزئيا لضغوطات         
 في تاريخ الليكود بأن المشكلة مع الشعب الفلسطيني، وبضرورة قيام دولة فلسطينية رغـم               األولىللمرة  

  . هذه الدولةإقامةالعقبات والمعوقات والشروط التعجيزية التي وضعها على طريق 
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 عدم التوصـل التفـاق   أسبابماس وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي حمل حواتمة حركتي فتح وح      
 إجـراء  حمـاس تـرفض      أن إلى الفصائلي مشيرا    واإلجماعبسبب عدم التزامهما بنتائج الحوار الشامل       

 انتخاب مجلـس    إجراء التمثيل النسبي الكامل في الوقت الذي تؤيد فيه          أساساالنتخابات التشريعية على    
 عـن    وأعـرب  .ة الفصائل الفلسطينية على ذلك    ، رغم موافقة كاف   األساسوطني فلسطيني جديد على هذا      

لن ينتج شـيئا    أنه  تشاؤمه من الحوار الشامل المزمع عقده في القاهرة في السابع من الشهر المقبل وقال               
 .  حالة االنقسام الفلسطينيبإنهاءعن هذا الحوار وال توجد مؤشرات جدية تبعث على التفاؤل 

  28/6/2009الدستور، 
  

  من عناصرها في الضفةسبعة عشرالفلسطينية باعتقال  تتهم السلطة حماس .11
مس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بمواصلة حملة        أ اتهمت حركة حماس     .):أ.ب.د (–رام اهللا   

وقالت الحركة في بيان صحفي إن األجهزة األمنية اعتقلت         . االعتقاالت ضد عناصرها في الضفة الغربية     
 بينهم أربعة أسرى من المحررين وطالبان جامعيان، مشيرة في الوقت ذاته إلى              من عناصرها  17الجمعة  

وذكرت الحركة أن االعتقـاالت     . استمرار مسلسل نقل المعتقلين إلى المستشفيات جراء تعرضهم للتعذيب        
 .جرت في مدن قلقيلية والخليل ونابلس ورام اهللا وجنين وسلفيت

 28/6/2009الرأي، األردن، 
 

 يوليو/ تموز 7نهاء ملف االعتقال السياسي قبل إلتبذل  مصرية اك جهودهن: صوافطة .12
كشف فازع صوافطه، أحد قادة حماس في الضفة، أن هناك جهوداً تبذل من أجـل إنهـاء ملـف                   : لندن

 تموز المقبل وهو الموعد الذي حددته مصر للتوصل التفاق ينهـي  / يوليو7االعتقال السياسي قبل حلول     
وفي أول تصريح له بعد أن أطلقت السلطة سراحه، قال صـوافطه إن             . لفلسطيني الداخلي حالة االنقسام ا  

من أجل المحافظة علـى النـسيج االجتمـاعي         "هناك جهًدا مصريا ومن كل المعنيين إلنجاز هذا الملف          
الفلسطيني، وتوحيد الجهود في مواجهة االحتالل الصهيوني، ومجابهة التحـديات التـي تلـم بالقـضية                

، قـال صـوافطه     "كتائب القسام "وحول مسوغات السلطة العتقاله على اعتبار أنه قيادي في          . "فلسطينيةال
، مشيراً إلى أنه جزء مـن       "لست قياديا أو عضوا في كتائب القسام، وهذا الحديث مبالغة في غير محلها            "

تى ال يتعرض لسوء    وحذر صوافطه من مغبة ربطه بكتائب القسام ح       . القيادة السياسية لحماس في الضفة    
 .من قبل الجيش اإلسرائيلي

 28/6/2009الشرق األوسط، 
  

  في القدس المحتلة"معالي ادوميم" تعتزم توسيع مستعمرة "إسرائيل" .13
 في مستوطنة معالي ادوميم اليهودية اإلسرائيلية عزمه على تسجيل          األراضي مكتب تسجيل    أعلن: القدس
 تعزيز المراقبة اإلسرائيلية علـى تلـك        إلى يهدف   إجراءفي   الضفة الغربية    أراضي دونم من    ألف 139

وطبقا للـصحيفة    . صحيفة القدس يوم السبت    أوردتما    قصد احتمال توسيع المستوطنة، حسب     األراضي
، يـدعو الفلـسطينيين     اإلجراءات الجمعة، كما تنص على ذلك       أمس إعالناتالفلسطينية فقد نشر المكتب     

 العسكرية  اإلدارةلدى  "  يوما 45في مهلة   " االحتجاج   إلى يطالهم   األراضي تسجيل تلك    أنالذين يعتبرون   
 في مستوطنة   إدارته لدى مقر    أودع األراضين طلب تسجيل    أ اإلعالنوضح المكتب في    أو .اإلسرائيلية

 .بيت ايل قرب رام اهللا
ادوميم في   الواقعة شرق معالي     األراضي دونم من    ألف 139 طلبات التسجيل تخص     أن الصحيفة   وأفادت

 صحراوية يعيش فيها بدو تعرضوا في السابق        األراضيوتعتبر تلك    .األردنمنطقة النبي موسى وغور     
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" البلديـة " طرد لتوسيع معالي ادوميم اكبر كتلة استيطانية في الضفة الغربية تمتد حـدودها               إجراءات إلى
 .األردنشرقا حتى غور 

27/6/2009القدس، فلسطين،   
  

 نتنياهووباما طلب من بيرلسكوني وساركوزي أال يتجاوبا مع مطلب أ :موقع إسرائيلي .14
قال النائب عتنئيل شنيللر، انه وغالبية نواب حزبه لن يسمحوا للرئيس :  نظير مجلي-  تل أبيب

ديما ليس حزبا يساريا، اوقال شنيللر، إن حزب ك. "إسرائيل"األميركي، باراك أوباما، تفسيخ الشعب في 
. ر البناء االستيطاني لغرض سد حاجات التكاثر الطبيعي مشابه لموقف الحكومةوموقفه من استمرا

 مع اإلجماع القومي اإلسرائيلي، اكاديم، يقف حزب "إسرائيل"وعندما يمارس األميركيون ضغوطا على 
ودعا شنيللر رئيسة حزبه، تسيبي ليفني، . وليس مع أولئك الذين يحاولون شق صفوف الشعب اإلسرائيلي

وهدد بشق الحزب، في . "وإال فإن الحزب سيجد نفسه في عزلة عن الناس"تبني موقفه هذا علنا، إلى 
قسم مع اإلجماع القومي وقسم مع اليسار البعيد عن "حالة وقوف ليفني مع أوباما ضد نتنياهو، إلى 

 ."اإلجماع القومي
لمقرب من األجهزة األمنية،  االلكتروني اإلسرائيلي ا"اميديا"وجاء هذا الموقف في عقب كشف موقع 

أمس، أن الرئيس أوباما مارس ضغوطا على القادة األوروبيين؛ حتى ال يتنازلوا لرئيس الحكومة نتنياهو 
وحسب الموقع، كان أوباما قد فوجئ بتصريح وزير الخارجية االيطالي . في قضية البناء االستيطاني

بوع في روما، فقال له إن أوروبا ستقدر عاليا قرارا فرانكو فرتيني، الذي استقبل نتنياهو في مطلع األس
إسرائيليا بتجميد البناء االستيطاني خالل فترة مفاوضات السالم، ولكنها لن ترى مشكلة في بناء طابق في 

ففهم أوباما أن هذا التصريح يفتح ثغرة في الموقف الغربي الرافض ألي . بيت قائم في هذه المستوطنات
فاتصل مع رئيس الوزراء االيطالي، سلفيو بيرلسكوني، واتفق معه على . ستوطناتبناء إضافي في الم

ثم اتصل مع الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي حول هذه . موقف موحد يرفض أي بناء استيطاني
 .فعندما التقى نتنياهو بهما وجد موقفهما حازما وصارما بفعل التدخل األميركي المباشر. المسألة
ويقول للمقربين منه، إن . على لسان نتنياهو، انه يشعر بضيق من الضغوط األميركيةن مراقبوونقل 

نحن ": ويضيف.  تنازالت كبيرة من دون أن يقدم الفلسطينيون شيئا بالمقابل"إسرائيل"أوباما يفرض على 
 هناك سوى وافقنا على دولة فلسطينية، وأزلنا معظم الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ولم يبق لنا

 حواجز ثابتة، وانسحبنا من أربع مدن وأزلنا البؤر االستيطانية وأوقفنا التوسع االستيطاني بالكامل، 10
 ."بالمقابل فإن الفلسطينيين لم يوافقوا بعد حتى على العودة إلى طاولة المفاوضات. وال يكتفون بهذا

28/6/2009الشرق األوسط،   
 

  خطة لضم كاديما إلى حكومة نتنياهوعن موفاز سيكشف ": جيروزاليم بوست" .15
يكشف عضو الكنيست عن حـزب كاديمـا        :  عمان -عبد الجبار أبو غربية    -غزة   -عبد القادر فارس    

وذكـرت  . شاؤول موفاز األسبوع المقبل عن خطة تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مؤقتة خالل عـامين              
لى قبول هذه الخطـة، وحـزب كاديمـا إلـى            العبرية أنه سيدعو الحكومة إ     "جيروزاليم بوست "صحيفة  

وقال موفاز إنه سوف يعلن عن خطته في مؤتمر صحافي ثم يروج لهـا               .المشاركة في االئتالف الحاكم   
وأعرب عن ثقته في أن الخطة ستكون مقبولـة مـن جانـب حزبـه،               . داخل مؤسسات حزبه والحكومة   

 خطة عمل خاصة بها حتـى اآلن، فيمـا          وأضاف أن الحكومة ليس لديها     . والحكومة والمجتمع الدولي  
   .الضغوط األمريكية تتطلب منها أن تكون لديها خطة تحافظ على المصالح األمنية

وتدعو خطة موفاز إلى إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في غضون عامين، وترسيم الحـدود النهائيـة                 
ة توقيع اتفاق بحلول نهاية العـام       وتسعى إلى التوصل إلى وساطات دولية للضغط لجه       . بعد ثالث سنوات  
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وأفادت مصادر قريبة من رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني أن خطة موفاز مجرد محاولة لـدفع                 .الحالي
  .كاديما إلى االنضمام لحكومة نتنياهو من خالل أية وسيلة ممكنة

28/6/2009عكاظ،   
  

  العرب في البحراليهود يريدون رمي : رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابق .16
انتقد رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابق، القاضي أهرون براك انحسار الديمقراطية  :القدس المحتلة

 .وقال إن اليهود فيها يرغبون برمي العرب في البحر داعياً لجعلها دولة لكل مواطنيها" إسرائيل"في 
 التي تعد قمة وأوضح براك الذي تقاعد قبل  سنوات من رئاسة المحكمة3وأوضح براك الذي تقاعد قبل 

 سنوات من رئاسة المحكمة التي تعد قمة جهاز القضاء اإلسرائيلي أن المواطنين العرب يتعرضون 3
نحن دولة يهودية ديمقراطية، وأنا ال أتنازل عن ذلك، فلكل يهودي حق أولي في "لتمييز منهجي وتابع 

  ".تي يصل فيها، فإن حقوقه يجب أن تكون مساوية لحقوق العربالهجرة إلى البالد، ولكن في اللحظة ال
وإذا سألته " بالتأكيد: "إذا سألت يهودياً عما إذا كان يؤيد المساواة مع العرب، فهو سيجيب: "وقال براك

   ".عما إذا كان يؤيد إلقاءهم في البحر، فهو سيجيب بالتأكيد أيضا
28/6/2009الخليج،   

 
  ة وطن قومي لليهود في ألبانيا اقتراح بإقام: "وثيقة" .17

 سـافر   1935ما أسمته وثيقة يكشف عنها النقاب للمرة األولى أنه فـي العـام              " هآرتس"نشرت صحيفة   
صحفي بريطاني صهيوني يدعى ليو التون إلى ألبانيا من أجل دراسة إمكانية إقامة دولة لليهـود فيهـا ،            

لعبرية في القدس في حينه ، يهودا مـاغنز، بيـد أن             أعد تقريرا قدمه لرئيس الجامعة ا      1945وفي العام   
ـ       وبحـسب التـون فـإن       .في الجامعة " تاريخ الشعب اليهودي  "الوثيقة تم حفظها في المتحف المركزي ل

الفكرة قد طرحت بعد أن كتبت الصحافة البريطانية أن الحكومة األلبانية ترحب بهجرة اليهـود إليهـا ،                  
 ، التي كان عدد سكانها في حينه ال يتجاوز مليـون نـسمة ، وكانـت                 وفي أعقاب ذلك سافر إلى ألبانيا     

  .منفصلة تماما عن أوروبا الصناعية
ويقترح التون في المرحلة األولى إقامة كيان يهودي في ألبانيا مواز لما أقيم على أرض فلـسطين مـن                   

  ."وطن قومي لليهود"خالل التعاون ، وفي مرحلة متأخرة يتم تحويل ألبنانيا إلى 
أنه من غير المعروف ماذا كان مصير هذا االقتراح، أو هل تمت مناقشته، أو هـل رد                 " هآرتس"وكتبت  

  . ماغنز على اقتراح التون
28/6/2009الدستور،   

  
  القيود اإلسرائيلية تحرم مواطني قطاع غزة من الحياة: "أوتشا" .18

نسيق الشؤون اإلنسانية في خلص تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لت:  أحمد مصطفى–القاهرة 
 إلى أن استمرار فرض القيود اإلسرائيلية على قطاع غزة يحرم "أوتشا"األراضي الفلسطينية المحتلة 

وكشف التقرير استمرار األنشطة العسكرية للقوات اإلسرائيلية في  .الفلسطينيين من حقوقهم في المعيشة
 استمرت القوات إذ يونيو الجاري، / حزيران23 إلى 17القطاع من دون وقوع خسائر في الفترة من 

 متر 300 لمسافة "المناطق العازلة"اإلسرائيلية في تطبيق القيود على الفلسطينيين ومنعهم من دخول 
  .غرب الحدود من خالل إطالق أعيرة نارية تحذيرية

ود ثالثة أميال بحرية إن الصيادين الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على الصيد إال في حد"وقال التقرير 
 النيران ثالث مرات أطلقت، مضيفاً أن الدوريات اإلسرائيلية " كيلومترا38ًعلى طول ساحل غزة لمسافة 
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على السفن الفلسطينية، ما أجبرها على العودة إلى الشاطئ، كما اعتقلت القوات البحرية اإلسرائيلية 
  .أربعة صيادين فلسطينيين واستولت على سفينتين للصيد

 فلسطيني يعيشون 9900وأوضح أنه تم استكمال مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه شمال غزة التي تربط 
وعزبة ) جنوب غزة( ألفاً من السكان في منطقة الزيتون 18في منطقة الصيفا، لكن ما زال هناك نحو 

ن على المياه في وأشار إلى أن سكان القطاع يحصلو. من دون خط أنابيب للمياه) شمال غزة(ربه  عبد
وأشار إلى أن قطاع غزة شهد خالل .  ساعات خالل ثالثة أيام من األسبوع6 و 4المتوسط ما بين 

تحسناً بالمقارنة بمتوسط الشاحنات " شاحنة من المواد الغذائية، معتبراً في ذلك 771أسبوع الرصد دخول 
 طناً آخرين من 225طناً من األسمنت و 80، كما تم السماح أيضاً بدخول "التي دخلت األسابيع الماضية

وهذه الشحنة تعد . الحصى مخصصة لمشاريع بناء، خصوصاً على الجانب الفلسطيني من كرم أبو سالم
  .2008 نوفمبر /األولى التي تسمح إسرائيل بدخولها منذ تشرين الثاني

تج من إغالق محطات ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة يعاني نقصاً من غاز الطهو في بعض المناطق ن
الغاز مدة ثالثة أيام على األقل، بينما تم السماح بدخول مليوني لتر من الغاز الصناعي لمحطة الكهرباء، 

وأضاف أن السلطات اإلسرائيلية ما زالت مستمرة في .  من الحاجات األسبوعية للمحطة%70وهو يمثل 
، لكنها سمحت 2008 نوفمبر / تشرين الثاني2فرض حظر على الواردات من الديزل والبنزين القائم منذ 

  .بدخول كميات محدودة من الديزل والبنزين لألغراض اإلنسانية
 نوع من قطع الغيار وعدم توافر 400وأوضح أن شركة توزيع كهرباء غزة أعلنت أنها تعاني من نقص 

  . الكهرباء نوعاً آخر من قطع الغيار، ما نتج منه عدم ربط مدينة غزة وشمالها بشبكة150
في عمليات تفتيش التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية % 11وأشار إلى أن األسبوع الحالي شهد زيادة بنحو 

في الضفة الغربية بالمقارنة بالعمليات األسبوعية في الربع األول من العام الحالي، لكنها شهدت أيضاً 
نيين، بينما قامت قوات األمن الفلسطينية بالنسبة إلى عدد المعتقلين من الفلسطي% 44تراجعاً بنحو 

  . فلسطينياً بزعم انتمائهم لحماس شمال الضفة56باعتقال 
28/6/2009الحياة،   

  
   القتراب صفقة التبادلتشيرإجراءات في سجون االحتالل : فروانة .19

س قال عبد الناصر فروانة وهو مسؤول في وزارة األسرى الفلسطينية، في بيان صحافي أم.): ا.ب.د(
إن إدارة سجون إسرائيل أجرت األربعاء الماضي تدريبات وإجراءات غير مسبوقة يمكن أن تعتبر "

 شاليطإيحاءات باقتراب إتمام صفقة تبادل األسرى مع الفصائل الفلسطينية التي أسرت الجندي جلعاد 
ألسرى وباقتراب  والخطوات ربما لها عالقة مباشرة بصفقة تبادل ااإلجراءاتورأى أن مثل هذه  ".بغزة

 العبرية المختلفة والقنوات التلفزيونية إتمامها وما سيعقبها من تنقالت واسعة، خاصة أن الصحف
  . ومرور ثالث سنوات على أسرهشاليطاإلسرائيلية اهتمت كثيرا خالل اليومين الماضيين بقضية 

28/6/2009الخليج،   
  

 "ميثاق"لعودة  تشكيل المجلس الفلسطيني من أجل اعن اإلعالن :دمشق .20
، "ميثاق"أعلنت تسع لجان معنية بحق العودة في سورية عن تشكيل المجلس الفلسطيني من أجل العودة 
. م1948وهو إطار يتمسك بحق العودة إلى األراضي الفلسطينية التي هجر منها الشعب الفلسطيني عام 

المركز الثقافي "في ) 6-27(ساء السبت وقرأ المجلس الميثاق الذي تبناه في حفل اإلشهار الذي أقيم م
فلسطين التاريخية وحدة ال تتجزأ، وهي وطن "في مخيم اليرموك؛ حيث تضمن الميثاق تأكيد أن " العربي

  ". الشعب العربي الفلسطيني وهو صاحب الحق التاريخي فيها
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 طردوا منها عام عودة الالجئين إلى قراهم ومدنهم وأرض آبائهم وأجدادهم التي"وشدد الميثاق على 
حق العودة حق فردي وجماعي متوارث وال يسقط بالتقادم "، معتبًرا أن "م ال إلى أي مكان آخر1948

، "وغير قابل للتنازل أو اإلنابة أو االستفتاء أو التفاوض أو التفويض، والتراجع عنه خيانة وطنية عظمى
  ". ال شرعية ألية جهة تحاول التفريط في حق العودة"وأنه 

لم تبدأ "أن التحديات أمام حق العودة " ميثاق"واعتبر البيان التأسيسي للمجلس الفلسطيني من أجل العودة 
 البحر الميت؛ فقد طالت صلب القضية ومقتلها، ولقد اجتمعت - " جنيف"ولم تنته بوثيقة " أوسلو"بـ

لية المتآمرة، على شطب هذا ، والدو"المعتدل"الفلسطينية المنحرفة والعربية بجزئها : اإلرادات الثالث
 ". الحق الوطني والقومي واإلسالمي واإلنساني والقانوني

هو حالة االنقسام الفلسطيني والحالة العربية والدولية الرديئة، خاصة "ولفت إلى أن ما زاد تفاقم الوضع 
والتي تمثّلت في بعد وصول اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو ليبرمان الذي طرح أفكاره بالنسبة للحل، 

 ".  من فلسطينيين48يهودية الدولة والتي تعني شطب حق العودة وطرد ما تبقى في أراضي 
تجمع العودة الفلسطيني :  هي" ميثاق"يذكر أن اللجان التي تشكل منها المجلس الفلسطيني من أجل العودة 

لجنة "، و"لسطينية من أجل العودةالهيئة الف"، و"ساند"، وتجمع اللجان الشعبية من أجل العودة "واجب"
رابطة العودة "، و"لجنة شباب فلسطين من أجل العودة"، و"اللجنة الوطنية من أجل العودة"، و"سنعود

 " .  لجنة بيت المقدس لحق العودة"، و"الجمعية الفلسطينية السورية لحق العودة"، و"الفلسطينية
28/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 سالميةإللي في رام اهللا يؤكد على هوية القدس العربية وامؤتمر دو .21

 تسليط الضوء على مدينة القدس من خالل مؤتمر دولي إلى يسعى الفلسطينيون :رويترز -رام اهللا 
هوية القدس الثقافية بين / في رام اهللا تحت شعار أمسيشارك فيه باحثون من دول عربية وأجنبية افتتح 

 . والتهويداألصالة
 في حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض التي تنظم هذا األوقافل محمود الهباش وزير وقا

 ولتأكيد تمسك واإلسالمية تعقد هذا المؤتمر لتأكيد هوية القدس العربية األوقافالمؤتمر لرويترز وزارة 
 واإلسالميةمسيحية الشعب الفلسطيني بهذه الهوية والحق الخالد في القدس الشريف وفي كل المقدسات ال

 المخاطر التي تستهدف هوية القدس سواء كانت إلى المؤتمر يهدف للتنبيه وأضاف. في مدينة القدس
 قرعة جرس من اجل أو صرخة أو وهذا المؤتمر جزء إليهاالبد من االنتباه ..  الثقافيةأوهويتها السياسية 

 مسؤولية القدس ال أنلمون على اعتبار  العرب والمسوإنما ننتبه جميعا وليس الفلسطينيون فقط أن
 الفلسطينيين من سكان "إسرائيل"وتمنع .  تشمل كل العرب والمسلمينوإنماتقتصر على الفلسطينيين 

 تتخلله نقاط األربع مدينة القدس من خالل جدار يلفها من جهاتها إلىالضفة الغربية وقطاع غزة الدخول 
 للعالج في مستشفيات إما منحها في ظروف محددة  بموجب تصاريح خاصة يتمإالدخول محصنة 

 . الموجودة فيهااألجنبية سفر من قنصليات الدول تأشيرات للحصول على أوالمدينة 
 عام الرئاسة في كلمة في حفل افتتاح المؤتمر نيابة عن الرئيس الفلسطيني أمينوقال الطيب عبد الرحيم 

 العدوانية المتمثلة بسياسة التهويد واالستيطان بإجراءاتهم أنهم ما اعتقدوا إذا كثيرا اإلسرائيليونيخطئ 
 إلغاء تدمير بيوت المواطنين المقدسيين يستطيعون وإخطاراتوسحب الهويات من الفلسطينيين وبالغات 

 حدود الرابع من ونفي طابع وهوية القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على
 والجزائر والمغرب وتونس وتركيا األردنويقدم المشاركون في المؤتمر من . 1967م حزيران عا

 . عمل تتناول تاريخ المدينة المقدسة وما كتب حولها على مر العصورأوراقوفرنسا على مدار يومين 
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 والجزائر وتونس والمغرب وتركيا األردنوقال الهباش هناك مشاركون من عدد من الدول العربية من 
سات حول هوية القدس من الناحية الثقافية والتاريخية والدينية ا عمل ودرأوراقرنسا جاءوا ليشاركونا وف

 . على التمسك والتماسك حول القدس الشريفتأكيدا
28/6/2009الرأي، األردن،   

  
 األقصى وتعده استفزازاً مجنوناً لمسلمي العالمالمسجد  القدس تحذر من اقتحام مؤسسة .22

خطورة التوجه الصهيوني الذي يسعى "اليمن، إلى  مؤسسة القدس الدولية عبر فرعها في نبهت :صنعاء
، معتبرة اقتحام وزير األمن اإلسرائيلي باحة المسجد األقصى "إلى تبني يهودية كيان االحتالل اإلسرائيلي

  .لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم" استفزازاً مجنوناً" المبارك
إدانته  الجمعة، نسخة منه، اليوم" قدس برس"ة في اليمن، في بيان تلقت وجدد مجلس أمناء المؤسس

الشديدة القتحام وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، برفقة عشرات من الجنود اإلسرائيليين، باحة المسجد 
هذا التصرف األرعن استفزازاً مجنوناً لمشاعر المسلمين، ويمثل تطوراً " األقصى قبل أيام، واعتبر

راً ينم عن تسارع خطي المخطط الصهيوني لإلطباق عن القدس بكل مكوناتها، وبناء الهيكل خطي
المزعوم وإفراغ مدينة القدس من سكانها األصليين في ظل الحكومة الصهيونية األكثر تطرقاً بزعامة 

  ".نتينياهو وليبرمان
26/6/2009قدس برس،   

  
  ي قرب الخليلإصابة فلسطينيين ومتضامنين في قمع اعتصام سلم .23

 فلسطينيين بجروح، وأحدهم كسرت ساقه، أمس، إثر اعتداءات 5 أصيب .):ا.ب.د( ،.)ب.ف.ا(
  .للمستوطنين بحماية جيش االحتالل على اعتصام سلمي مناهض لالستيطان في قرية صافا بالخليل

عتصام الذي جاء  متضامناً أجنبياً خالل اال24وأفادت المصادر بأن القوات اإلسرائيلية اعتقلت كذلك 
القريبة، " بات عين"دعما للمزارعين الفلسطينيين في ظل مواجهتهم اعتداءات يومية من مستوطني 

، فيما كسر الجنود يد ناشطة سالم "عسكرية مغلقة"ورفض المعتصمون إخالء المنطقة التي أعلنها الجيش 
  .إسرائيلية

28/6/2009الخليج،   
  

  تجريف أراضٍ زراعية جنوب غزة .24
توغل جيش االحتالل في أطراف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة : .)ب.ف.ا( –دس المحتلة الق

 متراً في منطقة الفراحين شرق المدينة وسط إطالق نار متقطع تجاه المنازل السكنية 150بمسافة 
وأطلقت الزوارق  .المحاذية للمنطقة، وعمدت الجرافات لتجريف أراض زراعية في منطقة التوغل

رائيلية نيرانها تجاه قوارب الصيادين على سواحل البحر بمدينة رفح جنوب القطاع، أدى إلى تضرر اإلس
   .عدد منها

  28/6/2009الرأي، األردن، 
 

  فتح معبر رفح في االتجاهين: مصر .25
أعادت مصر أمس تشغيل معبر رفح الحدودي جزئياً مع قطاع غزة لخروج العالقين : مصر - رفح 

 في الخارج والمرضى الراغبين في العالج في مصر، وعودة المرضى والعالقين في والطالب الدارسين
 فلسطيني إلى الجانب 300وشهدت الساعات األولى لتشغيل المعبر وصول .  القطاعإلىالجانب المصري 
 عالجهم في القاهرة أتموا من المرضى الذين 200 عودة إلى إضافة مريضاً، 50المصري، بينهم 
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: وقال وكيل وزارة الصحة شمال سيناء الدكتور طارق المحالوي. ن الدول العربية إلى غزةوالعائدين م
  . " مريضاً فلسطينياً للعالج في القاهرة طوال فترة تشغيل المعبر جزئيا540ًمن المقرر وصول "

28/6/2009الحياة،   
  

  حاالت إنفلونزا خنازير جديدة في نابلس3الصحة الفلسطينية تعلن عن  .26
أكدت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، أنه تم اكتشاف ثالث حاالت مصابة بأنفلونزا  :اهللارام 

  .الخنازير في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة
إن الحاالت الثالث أصيبت نتيجة ) 27/6( خالد القادري، السبت .وقال مدير دائرة الصحة في نابلس د

يقة الطفل الذي أعلن عن إصابته مساء أمس في قرية برقة بالمحافظة، عدوى داخلية، وهي تعود لشق
واثنتين من عماته، مؤكدا أن الوضع ال يدعو للهلع، وأنه تم تأمين العالج للمرضى وهم اآلن في منازلهم 

وباكتشاف هذه الحاالت يرتفع عدد اإلصابات التي تم تسجيلها في  .وال يوجد داعي لتحويلهم للمشافي
  . إصابة15السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، إلى مناطق 

28/6/2009قدس برس،   
  

  كتاب يضم الوثائق العثمانية المتعلقة بالمدينة: اسطنبول .27
أعلن رئيس األرشيف العثماني في اسطنبول مصطفى بودار، الذي شارك في فعاليات اليوم  :رام اهللا

هوية القدس الثقافية بين األصالة " أمس، في رام اهللا، بعنوان األول من مؤتمر القدس الدولي الذي أقيم،
، عن عزم دائرة األرشيف إطالق كتاب جديد يحتوي على كل الوثائق العثمانية المتعلقة بالقدس "والتهويد

  .بشكل خاص، وأكد اهتمام تركيا بموضوع القدس وما تتعرض له باعتباره على رأس سلم أولوياتها
28/6/2009الخليج،   

  
  سنواصل دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في القدس": إليسيسكوا" .28

ل أعماله ، خال"اإليسيسكو"قرر المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة : تونس
ة في يوم السبت في تونس العاصمة، االستمرار في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافيالمنعقدة 

وأوضح المدير العام للمنظمة، عبد العزيز التويجري، في كلمة قدم فيها تقرير بهذا  .القدس المحتلة
الشأن، أن المنظمة حرصت من خالل األنشطة التي نفذتها في هذا اإلطار، على مضاعفة جهودها في 

ية والثقافية واالجتماعية، حماية المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف، ودعم مؤسساتها التربوية والعلم
تفعيالً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمرها العام ذات الصلة، ووقوفاً في وجه محاوالت التهويد 

  .المستمرة التي تتعرض لها القدس من طرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي
هذا الغرض العديد من خصصت ل" اإليسيسكو"المدير العام للمنظمة، عبد العزيز التويجري أن  وذكر

البرامج واألنشطة، وعززت دعمها للجهود المبذولة من طرف جهات االختصاص في السلطة الفلسطينية 
في مجال تطوير التعليم ومناهجه، وتكوين األطر التربوية والعلمية، وحماية التراث اإلسالمي، وصيانة 

في القدس الشريف، وقدمت الدعم والمشورة المخطوطات، وترميم المعالم األثرية والمقدسات اإلسالمية 
  .للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية في فلسطين

27/6/2009قدس برس،   
  

  البنك الدولي يوافق على مشروع قناة تربط البحرين الميت واألحمر .29
 انه تلقى موافقة أمس  وزير التنمية اإلقليمية اإلسرائيلي سيلفان شالومأعلن :.)ب.ف.أ( –القدس المحتلة 

وأفاد . 2050البنك الدولي على بناء قناة تربط البحرين األحمر والميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 
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 مليون متر 200 كيلومتراً لنقل 180 المشروع يتمثل في شق قناة يبلغ طولها أنمصدر في الوزارة 
 في حوض كبير لتحلية مياه البحر مكعب من المياه، يصب نصفها في البحر الميت ونصفها اآلخر

وفي مرحلة الحقة، يجب بناء قناة لنقل نحو بليوني .  واألردن والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"تشرف عليه 
 البنك أنوأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية . متر مكعب من المياه سنوياً للحفاظ على البحر الميت ورفع منسوبه

 في واشنطن أمس من أولوأضاف شالوم الذي التقى . لنموذجي بليون دوالر للمشروع ا1.25سيمنح 
منعطفاً مهماً لتحريك " موافقة هذه المؤسسة يشكل أنرئيس البنك الدولي روبرت زوليك في بيان 

  . شق القناة"مشروع
28/6/2009الحياة،   

  
  ما جرى في غزة مذبحة وليست حرباً: أمريكيمؤرخ  .30

 فـي جرى  والمفكر األمريكي اليهودي نورمان فينكلشتاين ماوصف المؤرخ :  عبد القادر فارس- غزة
وأفاد أن مصطلح الحرب في غزة الذي تستخدمه وسائل اإلعالم مـضلل،            . غزة بالمذبحة، وليست حربا   

وأشار فينكلشتاين، الـذي زار      .ألن ما حدث ال يستوفي أدنى الشروط العتبار ما حدث حربا، بل مذبحة            
هو أنه يجب أن يكون هناك جانبـان  "ريكي أن أدنى الشروط لحرب ما   مصر وغزة مؤخرا ضمن وفد أم     
 األمريكيـة   "نساء من أجل السالم   "وأضاف في مؤتمر نظمته منظمة      . "يطلقان النار على بعضهما البعض    

خالل رحلتها إلى القطاع أن تلك هي الحرب، ولذا فأول شيء علينا أن ننظر فيه هو إذا كان ما حـدث                     
وأوضح أن الصورة األساسـية   . ى الشروط بوجود طرفين يطلقان النار على بعضهمافي غزة يوافق أدن   

  طلعة قتالية على القطاع،    2773 حوالي "إسرائيل"نفذت  : التي ليست مجاال للجدل أو الخالف هي كالتالي       
ن وكل الطائرات عادت دون إسقاط أي منها، بل لم يصب أي منها بضرر، ألن المقاومة الفلسطينية لم يك                 

  .لديها دفاعات مضادة للطائرات للحديث عنها
28/6/2009عكاظ،   

 
   مليار دوالر سنويا174ً داء السكري يكلف االقتصاد الوطني أكثر من : أمريكا .31

وذلك  أكدت تقارير متخصصة أن داء السكري يثقل كاهل االقتصاد الوطني األمريكي،: واشنطن
  .ارب المائتي مليار دوالر كل عامنظام الرعاية الصحية في البالد ما يق بتكبيد

بات  فإن انتشار داء السكري بين األمريكيين " إدارة الصحة السكانية"وبحسب تقارير نُشرت في دورية 
 مليار دوالر سنوياً، 174عن   قيمتها والتي تزيد ُيكلف أنظمة الرعاية الصحية الوطنية مبالغ كبيرة،

  .نتاجية عند األفراد من المرضىنتيجة زيادة النفقات الطبية وانخفاض اإل
27/6/2009قدس برس،   

  
 "السلطة الفلسطينية الثانية" معارك إلنشاء سبع .32

 بالل الحسن
تعيش األوساط الفلسطينية جو ترقب وانتظار، لما سيسفر عنه الحوار الفلسطيني الشامل الذي ترعاه 

، 7/7/2009ستتوج بلقاء ختامي يوم جولته األخيرة، والتي ) 28/6/2009(القاهرة، والذي تبدأ اليوم 
تعلن فيه وثيقة االتفاق النهائي، حول الصيغة الجديدة إلدارة الوضع في قطاع غزة بعد حالة انقسام 

 .استمرت ثالث سنوات
إال أن أوساطا فلسطينية وثيقة االطالع، ووثيقة الصلة بالفصائل ومواقفها وأوضاعها الداخلية، ترى أن 

ذا الجو المتفائل، قد يصمد لفترة قصيرة، ولكنه ال يملك وسائل البقاء لفترة طويلة، هذا االتفاق، وأن ه
 .وربما يتمخض عن صراع داخلي آخر جديد، يكون أعنف من السابق
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 :يقوم االتفاق الجديد حسب المعلومات المتوفرة على األسس التالية
 من 12: ضوا، وتتكون كما يلي ع27تشكيل هيئة وطنية إلدارة شؤون قطاع غزة، تتكون من : أوال

 من فتح، وعضو واحد لكل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب 10حماس، 
 .والصاعقة، وامتنعت حركة الجهاد عن المشاركة

 .تكون صلة الهيئة مباشرة مع الرئيس محمود عباس، وتعمل تحت إشرافه: ثانيا
اهللا، مسؤولية الشؤون اإلدارية والمالية والصلة مع الهيئات تتولى حكومة سالم فياض في رام : ثالثا

 .الدولية المتعلقة بقطاع غزة
 .تشرف الهيئة الوطنية على إعادة اإلعمار في قطاع غزة: رابعا
، بوجود حرس الرئاسة، مع 2005يتم فتح معبر رفح البري، ويتم تشغيله حسب اتفاق عام : خامسا

 .حضور إداري لحركة حماس
 .تتشكل هيئة خبرات أمنية، بمشاركة عربية، إلعادة هيكلة األجهزة األمنية: سادسا
، وقوائم الدوائر بنسبة )من النتائج% 75(تجري االنتخابات المقبلة على أساس القائمة النسبية : سابعا

 ويعني هذا االتفاق من جملة ما يعني، أن حكومة%. 4، وتكون نسبة الحسم للقوائم )من النتائج% 25(
هذا االتفاق، سواء قيض له أن ينجح أو يفشل، هو حصيلة معركة سياسية . حماس في غزة انتهى دورها

وهي واحدة من سبع . خاضها الرئيس الفلسطيني عباس ضد حركة حماس، وبمساندة عربية ودولية
دة معارك سياسية خاضها عباس بكثافة وفي وقت متزامن، وال يزال يخوضها من أجل بلورة صورة جدي

 .للوضع السياسي الفلسطيني
، وبعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية عام )1993(لقد تبلورت السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو 

، حيث كانت حركة فتح هي )السلطة الفلسطينية األولى(، ونشأ بعدها ما يمكن أن نسميه 1994
، تم استحداث )السلطة الفلسطينية األولى(ة وتحت راي. المسيطرة، وكانت أيضا بمثابة الحزب الحاكم

، )2005عام (منصب رئيس الوزراء، ثم جرت انتخابات رئاسية جديدة بعد غياب الرئيس ياسر عرفات 
وكان يفترض أن تكون فترة رئاسته امتدادا وتكميال . وأصبح محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني الجديد

ن الوقائع على األرض أثبتت أن رئاسة محمود عباس كانت بداية ، إال أ)السلطة الفلسطينية األولى(لـ 
ليس بسبب نجاح حركة حماس باالنتخابات التشريعية، وليس بسبب ). السلطة الفلسطينية الثانية(لقيام 

الصراع الذي نشب في قطاع غزة وأدى إلى فرض سيطرتها على القطاع، بل بسبب مجموعة من 
 ).السلطة الفلسطينية الثانية(لسطينية، وهي التي بلورت مالمح السياسات مارستها الرئاسة الف

ما هي مالمح السياسات التي ميزت عهد الرئيس محمود عباس؟ يمكن أن نعدد عناوين هذه السياسات 
 :كما يلي

كتائب (خاض أبو مازن حربا أمنية ضد التنظيمات المقاتلة لالحتالل، ومنها تنظيم حركة فتح : أوال
جب عنها التمويل، ثم أصدر مرسوما يقضي بأن كل من يحمل سالحا غير سالح أجهزة ، فح)األقصى

ثم بدأ حملة مصادمات واعتقاالت مع كل من رفض تنفيذ هذا . األمن، هو شخص خارج على القانون
 .األمر
فهمش هذه . ألنها لم تتجاوب مع سياساته) اللجنة المركزية(خاض حربا ضد قيادة حركة فتح : ثانيا
قيادة، ولم يعد يشركها في مناقشة السياسات والقرارات، وأبعد عناصرها عن اإلسهام في السلطة أو في ال

وبلغت معركته مع القيادة ذروتها عند االختالف حول مكان وزمان عقد مؤتمر حركة فتح . الوزارات
وفي شهر آب السادس، فرفضت هذه القيادة موقف عباس المصر على عقد المؤتمر في الضفة الغربية 

وسبق ذلك تعطيل عمل القيادة، بعد اختالفها حول رئاسة حركة فتح، ومن يحق له دعوة القيادة . القادم
 لالجتماع، ومن يحق له ترؤس جلساتها، عباس رئيس الحركة أم فاروق القدومي أمين السر؟
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العضوية، (فتح السادس خاض أبو مازن حربا ضد اللجنة التحضيرية المخولة اإلعداد لعقد مؤتمر : ثالثا
، وكان يرأس هذه اللجنة محمد غنيم أبو ماهر، وهو أيضا )الخ.. الوثائق، المكان، الترتيبات اإلدارية
وارتأت هذه اللجنة دائما ضرورة عقد مؤتمر فتح في الخارج لكي . مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة

، فوجئت بقرار من عباس يعلن انتهاء ولكن اللجنة، وبعد عمل طويل. يمكن حضور جميع األعضاء
مهمتها، ثم فوجئت باجتماع بكوادر فتح ينعقد في مقر الرئاسة برام اهللا، ويتخذ قرارا بحل اللجنة، 

وهو األمر الذي رفضته اللجنة، وواصلت عملها من دون . وبتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر في الداخل
 .الرئيس عباس

حربا ضد المجلس الثوري لحركة فتح، وفيه أعضاء من الداخل ثم خاض الرئيس عباس : رابعا
والخارج، لكي يناقش ويدعم قرار عقد المؤتمر في الداخل، فاحتج على ذلك أمين سر المجلس يحيى 

فتم تجاوزه، واإليعاز لنائبه لتوجيه الدعوة . عاشور، فرفض دعوة المجلس لالنعقاد، وسافر إلى الخارج
دت جلسة لمن حضر من أعضاء المجلس الثوري المقيمين في الداخل فقط، ولكن باسمه، فتم ذلك، وانعق

ثم عقدت الجلسة الثانية . لم يتوفر فيها النصاب الالزم وهو الثلثان، فانفضت الجلسة دون بحث أو قرار
وهو أمر . في اليوم التالي مباشرة بنصاب النصف زائد واحد، واتخذت قرارا مؤيدا لقرار الرئيس عباس

عني أن حدة الخالف الداخلي ستتسع على صعيد القيادات، ثم على صعيد أعضاء المجلس الذين ي
 .يرفضون فكرة عقد المؤتمر في ظل االحتالل

وخاض الرئيس عباس حربا ضد الكتلة البرلمانية لحركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، : خامسا
فبادرت الكتلة إلى انتقاد حكومة سالم فياض . نيةفأقام حاجزا بينها وبين تشكيل الحكومة الفلسطي

ومنجزاتها، واعتبرت أنها تعمل بتعمد إلقصاء حركة فتح عن السلطة، ودعت إلى إقالة الحكومة، وإلى 
وعندما تشكلت حكومة جديدة برئاسة فياض . أن يتم التشاور مع حركة فتح عند تشكيل حكومة جديدة

اء من فتح، ولكن الكتلة البرلمانية برئاسة عزام األحمد أعلنت أنها لم للمرة الثانية، تواجد بداخلها أعض
 .تتم استشارتها بأي أمر يتعلق بالحكومة، ودعت أعضاء فتح المتواجدين فيها إلى االستقالة

خاض الرئيس عباس وال يزال يخوض، حربا ضد حركة حماس في الضفة الغربية، حيث تقوم : سادسا
كومة فياض، بحملة اعتقاالت متواصلة ومتكررة لكوادر حركة حماس، وبتهمة أجهزة األمن التابعة لح

. اقتناء سالح، أو بتهمة أنها تشكل خطرا على األمن، وأحيانا بتهمة التحضير للقيام بانقالب على السلطة
وقد لعبت هذه االعتقاالت دورا في تعطيل حوارات القاهرة، حتى أن الرئيس عباس أصدر أوامر 

 عن عدد من كوادر حماس المعتقلين، ولكن حركة حماس تتهم بأن اإلفراج يتم عن عدد من باإلفراج
 .األشخاص، ثم يتم اعتقال عدد أكبر في اليوم التالي

بدأت السلطة الفلسطينية في خوض معركة جديدة ضد رئيس المجلس الوطني الخارج لتوه من : سابعا
ته عند خروجه من السجن من دخول مبنى المجلس، سجون االحتالل، وهو الدكتور عزيز دويك، ومنع

وبعد منعه هذا أعلن أنه ينوي . حيث أعلن عن نيته عقد مؤتمر صحافي للحديث عن الوضع السياسي
دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد وبحث كيفية الخروج من مشكلة االنقسام القائم، ولكن رئاسة كتلة فتح 

لمجلس التشريعي دعوته لالنعقاد، وأن هذه الدعوة هي من حق في المجلس قالت إنه ال يحق لرئيس ا
الرئيس عباس، الذي يجب أن يدعو إلى دورة عادية، ثم تنعقد الجلسة برئاسة رئيس السن، ثم تتم الدعوة 

 (!!!).النتخاب رئيس جديد للمجلس 
ومع حركة . ة فتحوبهذا تكون الرئاسة الفلسطينية في معركة مستديمة مع أجهزة قيادية عديدة في حرك

ومع رئيس المجلس التشريعي، والذي تنكر عليه . في المجلس التشريعي) األسيرة(حماس ذات األغلبية 
 .كتلة فتح رئاسته للمجلس، بينما اعتقلته إسرائيل وحاكمته وسجنته بسبب ذلك

الداخل فقط، وبهذا تكون الرئاسة الفلسطينية قد قررت التعاون مع جزء من حركة فتح هو تنظيمها في 
 .وتجاهل كامل جسم حركة فتح في البالد العربية والعالم
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وبهذا تكون الرئاسة الفلسطينية قد قررت إلغاء مبدأ التعاون مع حركة حماس، أغلبية كانت أو أقلية، مع 
وجود أنباء تقول إن الرئيس جيمي كارتر أبلغ حركة حماس عند زيارته لها في غزة، أن عليها أن تقبل 

ا معينة، وإال فإن أحدا لن يتعامل معها، حتى بعد المصالحة في القاهرة، وقد ال يسمح لها حتى شروط
 .بالمشاركة في االنتخابات حسب قوله

 .وبهذا يكون قد نشأ تحالف جديد بين السلطة الفلسطينية وبين سالم فياض وحكومته وأجهزته األمنية
 .قد بدأ) السلطة الفلسطينية الثانية(وبهذا يكون عهد 

28/6/2009الشرق األوسط،   
  

    وسؤال ما العمل بعد خطاب دمشق؟حماس .33
 عريب الرنتاوي 

األول ، مكـابر يـصر علـى أن         : ثالثة رأوا أن خطاب خالد مشعل األخير في دمشق ، لم يحمل جديدا            
 تحت  ، ودائما " لي عنق الحقائق واللغة والكلمات    "يحجب ضوء الشمس بغربال ، حتى وإن أدى ذلك إلى           

الثاني ، مناهض لحماس يريد للحركة أن تظل ".. الطهرانية"وابل من الشعارات الفوق ثورية ـ جهادية و 
، فال تخرج إلى دائرة العمل السياسي بكل حساباته وأدواتـه وتكتياتـه ، إن               " جلباب الماضي ونًقَابه  "في  

و منافسا أو بديال ، لطاقم السلطة في        لعداء متأصل للحركة وشعبها ، أو لنزعة استئثارية ال تريد شريكا أ           
والثالث ، قارئ غير مسيس يعجز      ".. كبير المفاوضين "رام اهللا الذي يكاد يحظى كل فرد من أفراده بلقب           

عن سبر أغوار الكلمات وما ورائها أو خلفها ، فتأخذه كلمة المقاومة على سبيل المثـال ، إلـى حيـث                     
الوسـيلة وليـست   " "الواعية والمـسؤولة : "ي أعقبتها من نوعيرغب من دون أن يتأمل فيض الكلمات الت    

  .إلى غير ما هناك" الهدف
ليس من مصلحة حماس ، وهي تجنح لتبني خطاب جديد ، وبعد مخاضات وضغوط عسيرة ، أن يـأتي                   
من يحيط جديد خطابها بسحب كثيفة من الغموض والقراءات الرغائبية ، التـي وإن عبـرت عـن رأي                   

كما هو واضح ، وأن يبذل كل       " ال أكثري "س والمجتمع الفلسطيني عموما ، إال أنه فريق         فريق داخل حما  
 إن جاز لنا أن نسمي      -فالضرر  . ما بحوزته من جهد ، لتمييع جديد الحركة وتبديده في بحر من قديمها            

على  وقع ، وعلى الحركة أن تقطف ثمار تكيفاتها وتحوالتها ، من خالل العمل               -تحوالت حماس ضررا    
ضمان اعتراف العالم بها وبحقوق شعبها كما صاغتها في خطاب رئيس مكتبها السياسي بـاألمس فـي                 
دمشق ، وكما صاغها من قبل البرنامج الوطني الفلسطيني ، بل ومن حـق الحركـة علـى أصـدقائها                    

بة باالنفتاح  والمخلصين لقضية شعبها ، أن يلفتوا نظر العالم لهذا التحوالت ، وإبرازها في معرض المطال              
على حماس واالعتراف بها والحوار معها ، بدل أن يعملوا على طمس هذه التكيفـات أو التقليـل مـن                    

  .شأنها
والحقيقة أن مشعل في خطابه ، وألول مرة في تاريخ حماس ، يتماهى مع برنامج منظمـة التحريـر ،                    

الحد "عاصمتها القدس ، بوصفه برنامج      برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة و        
، وبوصفه األساس لحل القضية الفلسطينية ، حـال عـادال ،            " البرنامج المرحلي "وليس  " األدنى المشترك 

االستعداد في تسهيله والتجاوب معه ، فتصبح هي بـذاتها       " تبدي حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي      
  .، جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة

نطبق األمر ذاته على وسائل الكفاح وأدواته ، والحديث المسهب عن المقاومـة الوسـيلة ، والمقاومـة                  ي
 إلى استعداده لقبـول اسـتراتيجية       - وال يلمح فقط     -المبصرة ، والمقاومة العاقلة ، والرجل هنا يصرح         

  .ى انتزاع هذه الحقوقتجمع المقاومة بالمفاوضات ، المقاومة الرشيدة والمفاوضات الرشيدة ، وصوال إل
ال نتوقع أن تتلقف أوساط السلطة والمنظمة هذا االلتقاء على البرنامج الوطني وأن تجعل منـه مقدمـة                   

ألن هذا البرنامج ، برنامج المنظمة      : الستعادة الوحدة والمصالحة وبناء البيت الفلسطيني من جديد ، أوال         
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 التي أبدت استعدادا متكررا للتخلي عن كثير من جوانبه          ، لم يعد برنامج القوى النافذة في السلطة ، وهي         
، وثانيا ، ألن اإلقرار بأن حماس تبنـت البرنـامج الـوطني             " التخلي والتنازل "، أو النظر إليها بمنظار      

الفلسطيني سيعني فتح أبواب السلطة والمنظمة على مصاريعها أمام مشاركة حماس ، وهذا سيفضي إلى               
موازين القوى داخل مؤسسات الشعب الفلسطيني من الحكومة إلى المنظمة مـرورا            تغيير معادلة الحكم و   

  .بالسلطة
كما أننا ال نتوقع أن تتلقف إسرائيل اإليماءات اإليجابية في خطاب مشعل ، فإسرائيل تريـد أن تكـرس                   

س هنـاك   لي"السلطة الضعيفة ، وحماس اإلرهابية ، لتكون النتيجة دائما          : صورة نمطية عن الفلسطينيين   
  .، واستتباعا ليست هناك عملية سياسية جادة وجدية إلنهاء االحتالل" شريك فلسطيني

وهم الكثرة الكاثرة من قياداتها ، علـى إبـراز التحـوالت            ) عقالؤها على األقل  (نأمل أن تعمل حماس     
بتزاز والتطورات التي استجدت على خطاب الحركة ورؤيتها ، ومن دون استحياء أو تردد أو خضوع ال               

األصوات العالية ، وأن تتكثف جهودهم وتتظافر مع جهود أصدقائهم ، الستثمار هذه التحوالت والبنـاء                
عليها وإطالق المبادرات على أساسها ، وبصورة تعجل في تكسير أطواق العزلة والحـصار ، وتفـتح                 

الحوار فحسب ، ولكن من     الباب لكسر واقع االنقسام الراهن في العمل الوطني الفلسطيني ، ال من بوابة              
خالل اعتراف العالم كذلك بوجود العب فلسطيني رئيس ما زالت أبواب الملعب موصدة في وجهه ، وقد                 

  .آن أوان فتحها
28/6/2009الدستور،   

  
  خطاب مشعل وإشارات التحّوالت .34

  حسام كنفاني
ة على خطابه ، خالد مشعل، إضفاء طابع من الصرام"حماس"حاول رئيس المكتب السياسي لحركة 

األخير في دمشق، والذي خصصه للرد على خطابي الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، إال أن الخطاب كان حافالً بالمؤشّرات اإليجابية والرسائل التصالحية لإلدارة " اإلسرائيلي"

  ".ثوابتها"كة المقاومة اإلسالمية واألمريكية خصوصاً، إضافة إلى مالمح التحوالت في سياسة حر
من مطلع الخطاب حتى نهايته، عمد مشعل إلى خلط الرسائل، منها ما هو موجه إلى الداخل الفلسطيني 

، ومنها ما هو موجه إلى اإلدارة األمريكية حصراً، على أن تتكفل هي بفك شيفرته "حماس"وجماهير 
  .سقف خطابه وأبقاه ضمن سقف النفس المقاوموعزله عن باقي المواقف التي رفع خاللها مشعل 

في المطلق كان خطاب مشعل مشابهاً للخطاب العربي العام، الذي تزخر به بيانات الجامعة العربية في 
. أعقاب القمم الدورية، حتى أنه كاد يالمس مواقف سلطة محمود عباس من خطابي أوباما ونتنياهو

ديح لخطاب الرئيس األمريكي، كما شددا على ضرورة اقتران وبمقارنة بسيطة، فإن الطرفين كاال الم
األقوال باألفعال، غير أن مشعل أضاف إلى مواقفه انتقاداً لتطرق أوباما إلى المحرقة اليهودية وصمته 

" المحرقة"في حق الشعب الفلسطيني على مدى السنوات الماضية، وخصوصاً " اإلسرائيلية"عن المجازر 
  ".الرصاص المصهور"زة، والتي حملت اسم األخيرة في قطاع غ
عموماً، ومشعل خصوصاً، أنه في ظرف أقل من أسبوعين، تم ترسيخ فكرة " حماس"الجديد في خطاب 

قبول الحركة اإلسالمية ضمناً بفكرة حل الدولتين، من دون أن يتضمن اقتراح هدنة السنوات العشر، التي 
موقف مشابه . مرحلة جديدة في استراتيجية الحركة اإلسالميةتعلنها في السابق، ما يشكّل " حماس"كانت 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسيما في مضمون هذه الدولة الذي " فتح"لبدايات التحول في حركة 
أصبح خاضعاً للمفاوضة والمساومة، سواء بالنسبة للقدس أو المستوطنات أو الالجئين أو حدود العام 

1967.  
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 فقد كان الفتاً أن التأكيد عليها جاء في ترتيب الخطاب بعد إعالن قبول الدولة الفلسطينية، أما المقاومة،
، لكنه لم يوضح ماهية هذه الحقوق بالنسبة "الحق في المقاومة حتى استعادة الحقوق"فشدد مشعل على 

و وارد في ميثاق ، كما ه"إسرائيل"هل هي استعادة كامل األرض والقضاء على . إلى الحركة اإلسالمية
بأنه بات قديماً، أم الحقوق التي حددها في رسمه " نيويورك تايمز"، الذي أقر مشعل في حديثه ل "حماس"

  ؟"حماس"لصورة الدولة الفلسطينية بالمفهوم الجديد ل 
  .معطيات كثيرة تؤكد أن لهجة الخطاب العالية لم تمنع مشعل من تمرير إشارات التحوالت

  28/6/2009الخليج، 
  

   للموافقة على الّدولة الفلسطينية"إسرائيل"فواتير تطالب بها  .35
 محمود عوض 

منذ جاء الرئيس باراك أوباما وإدارته إلى السلطة قبل خمسة أشهر وهو يؤكد استمرار ارتباط إسرائيل 
. ئيلعدد كبير من أبرز رجال إدارته لهم مواقف سابقة ممالئة إلسرا. عضوياً باالستراتيجية األميركية

وحينما جرى ترشيح تشارلز فريمان ليشغل منصب مدير االستخبارات القومية األميركية، وهو منصب 
وحشدت إسرائيل .  جهازاً لالستخبارات األميركية، اعتبر هذا نشازاً في السياق العام17يشرف على 

كا لدى السعودية أنصارها في الكونغرس لالعتراض على ترشيحه من حيث أنه كان سفيراً سابقاً ألمير
وقرأ . وصدرت عنه سابقاً انتقادات عدة للنفوذ اإلسرائيلي في السياسات األميركية الشرق أوسطية

فريمان نذر العاصفة فاختار االنسحاب من الترشيح بعد أن لمس أن البيت األبيض غير مستعد لخوض 
  .معركة ترشيحه داخل الكونغرس

آلن استمرار العالقة األميركية مع إسرائيل في سياقها االستراتيجي إدارة باراك أوباما إذن اختارت حتى ا
لقد استمرت اإلدارة مثالً في تبني االتفاق األمني الذي أبرمته إدارة جورج بوش مع إسرائيل قبل . السابق

واستمرت المعونات األميركية إلسرائيل عند مستوياتها السابقة . أربعة أيام فقط من انتهاء واليتها
. رياً واقتصادياً بالرغم من األزمة االقتصادية التي جاءت تداعياتها أصالً بباراك أوباما إلى السلطةعسك

وعادت سفن البحرية األميركية إلى ميناء حيفا اإلسرائيلي فيما اعتبرته إسرائيل دعماً إضافياً يضاف إلى 
واختارت إدارة .  المتوسطما تحصل عليه من حماية من األسطول السادس األميركي بالبحر األبيض

في سويسرا تضامناً مع إسرائيل واستمراراً في االحتجاج على » 2دوربان «أوباما كذلك مقاطعة مؤتمر 
وسواء بدأنا بالرئيس أوباما أو مبعوثه الرئاسي جورج . موقف المؤتمر األول من العنصرية اإلسرائيلية

ارة تكرر اإلعالن بأن أمن إسرائيل يمثل أولوية في ميتشل أو وزيرة خارجيته هيالري كلينتون فإن اإلد
حسب كلمات » غير قابلة للكسر«سياساتها، بل إن عالقة أميركا االستراتيجية بإسرائيل هي عالقة 

  ).يونيو(الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في الرابع من حزيران 
دولتين بمعنى إقامة دولة فلسطينية جنباً أوالً الدعوة إلى حل ال: فقط أكدت اإلدارة الجديدة على مسألتين

المطلب . وثانياً مطالبة إسرائيل بتجميد التوسع االستيطاني في الضفة الغربية. إلى جنب مع إسرائيل
 وإن لم يقترن بأية خطوات جدية 2002األول لم يكن جديداً فهو معلن من اإلدارة السابقة منذ سنة 

ي فقد عبر عن النقطة المنخفضة التي تبدأ منها اإلدارة مطالباتها من أما المطلب الثان. لترجمته إلى واقع
، وهو 1967) يونيو(هي لم تطلب من إسرائيل مثالً االنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران . إسرائيل

 وإن يكن 1967) نوفمبر( في تشرين الثاني 242موقف أميركي سبق إعالنه منذ قرار مجلس األمن رقم 
  .اآلن تطلب اإلدارة فقط تجميد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية. جع الحقاًقد تآكل وترا

 اختار رئيس حكومة إسرائيل 14/6/2009وحينما جاء الرد اإلسرائيلي في خطاب بنيامين نتانياهو في 
 لكنه وضع شروطاً. »دولة فلسطينية«عنوان قيام . أن يجاري اإلدارة األميركية في العنوان العريض

  .تعجيزية تفرغ العنوان من مضمونه تماماً وتجعل تلك الدولة، إذا قامت، تصبح مسخرة المساخر
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لقد أخبرت الرئيس أوباما حينما كنت في واشنطن أننا لو استطعنا االتفاق «: وبتعبير نتانياهو في خطابه
ذا حصلنا على هذا إ: هذا الجوهر أطرحه اآلن بوضوح. على الجوهر فحينئذ لن تمثل الصياغات مشكلة

وإذا .  منزوعة السالح وجرى استيفاء احتياجات إسرائيل األمنية-  الدولة الفلسطينية - الضمان بأنها 
اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فحينئذ سنكون مستعدين في اتفاق سالم مستقبالً 

فرئيس . »ح جنباً إلى جنب مع إسرائيلللتوصل إلى حل حيث تتواجد فيه دولة فلسطينية منزوعة السال
حكومة إسرائيل يشترط أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح وبال جيش وال سيطرة على مجالها 
الجوي أو مواردها من المياه الجوفية ومنزوعة الحق في إبرام أي معاهدات مع أطراف خارجية مع 

. »داخلها، وبرقابة حقيقية وليس كما يحدث في غزة اليومتدابير أمنية فعالة لمنع تهريب األسلحة إلى «
إنما بعد هذا كله يطمئن نتانياهو الفلسطينيين إلى أنه سيسمح لدولتهم المسخ تلك بأن يكون لها علم ونشيد 

  .وطني وحكومة خاصة بها
فلسطيني إن مطلباً أساسياً من أجل إنهاء الصراع هو صدور اعتراف «يعود نتانياهو في خطابه ليكرر 

وإلعطاء هذا اإلعالن معنى عملياً يجب أن . معلن وملزم وال لبس فيه بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي
يوجد أيضاً تفاهم واضح بأن مشكلة الالجئين الفلسطينيين سيتم حلها خارج حدود إسرائيل حيث من 

قوض الوجود المستمر الواضح أن أية مطالب بإعادة توطين الالجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل ت
  .»مشكلة الالجئين الفلسطينيين يجب حلها خارج حدود إسرائيل. إلسرائيل كدولة للشعب اليهودي

وفضالً عن أن رئيس حكومة إسرائيل يشترط هنا أن يسقط الفلسطينيون مسبقاً حقهم في العودة 
ظة نفسها أن تقوم الدول والتعويض حسب قرارات سابقة لألمم المتحدة، فإن صيغته تلك تعني في اللح

ولو أخذنا في الحسبان هنا حالة لبنان فقط فإن هذا يعنى . العربية بتوطين الفلسطينيين لديها كواقع نهائي
إلزام لبنان بالتوطين النهائي لديه لثالثمئة ألف فلسطيني مقيمين في أراضيه منذ طردتهم إسرائيل على 

اً تفجير لبنان اجتماعياً من الداخل وإجباره على دفع هذا هذا يعني أيض. دفعات في حروبها المتالحقة
  .الثمن الفادح ليهودية الدولة اإلسرائيلية

لكن لبنان ليس وحده الطرف العربي الذي يريد رئيس حكومة إسرائيل إجباره على تسديد الفاتورة 
ين، يكشف رئيس فبكل وضوح، وحتى من قبل أن يتطرق إلى مفهومه للتسوية مع الفلسطيني. المستجدة

أتوجه الليلة إلى القادة «: حكومة إسرائيل في خطابه عن فاتورة أخرى يريدها من العرب، حيث قال
إنني مستعد لمقابلتكم في أي . دعونا نصنع السالم. دعونا نتكلم عن السالم. دعونا نتقابل: العرب وأقول

 بما في ذلك - وإلى أي مكان إنني راغب في الذهاب إلى دمشق وإلى الرياض وإلى بيروت . وقت
إن السالم . إنني أدعو الدول العربية إلى التعاون مع الفلسطينيين، ومعنا، لتحقيق سالم اقتصادي. القدس

نحن معاً نستطيع عمل مشاريع . االقتصادي ليس بديالً عن السالم السياسي ولكنه عنصر مهم في إنجازه
لية مياه البحر أو تعظيم فوائدها مثل تنمية الطاقة الشمسية للتغلب على أوجه الندرة في منطقتنا، مثل تح

إن النجاح . أو إقامة خطوط للغاز والبترول وخطوط للنقل والمواصالت بين آسيا وإفريقيا وأوروبا
إنني أدعو رجال األعمال . االقتصادي في دول الخليج ترك انطباعات عميقة لدينا جميعاً ولدي شخصياً

  .»ينا ويستثمروا هنا ويساعدوا الفلسطينيين ويساعدونا في تحفيز االقتصادالعرب لكي يأتوا إل
وهكذا فإن ما بدأ كخطاب سياسي، ومن قبل الدخول في الموضوع الفلسطيني، يطرح رئيس حكومة 

يطلب منها توطين الفلسطينيين على . إسرائيل فواتير عدة يطلب من الدول العربية أن تسددها مقدماً
ويطلب منهم الذهاب باستثماراتهم إلى . ودتهم إلى فلسطين تقوض يهودية إسرائيلأراضيها ألن ع

بل . الذي يعتبره عنصرا مهما إلنجاز السالم السياسي» السالم االقتصادي«إسرائيل بحجة أن هذا يقيم 
إن رئيس حكومة إسرائيل يطرح في خطابه مجاالت محددة تذهب إليها األموال العربية بهدف تحفيز 

وبهدف آخر هو أن تصبح إسرائيل مركزاً للنقل والمواصالت بين .. الفلسطيني/ قتصاد اإلسرائيلي اال
  .آسيا وإفريقيا وأوروبا
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 طرح رئيس حكومة 1978في سياق مفاوضات الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل في سنة 
إنها صيغة تقوم على . »جنة«إسرائيل في حينها مناحيم بيغن صيغة عجيبة لتحويل الشرق األوسط إلى 

أموال البترول العربي من دول الخليج واأليدي العاملة الرخيصة من مصر والعقول المخططة من 
  .إسرائيل

وفي أعقاب اتفاق أوسلو تبجحت إسرائيل بدرجة أكبر وأصدر شمعون بيريز مشروعه وكتابه عن 
وفي مؤتمرات المفاوضات . وط أبعدالشرق األوسط الجديد يمضي فيه بعناوين مناحيم بيغن إلى ش

المتعددة األطراف قدمت إسرائيل بالفعل مشروعاً إلقامة بنك للشرق األوسط يقوم في جوهره على 
التخطيط الذي يحدد لكل دولة عربية مسارها المقرر المحدد في . األموال العربية والتخطيط اإلسرائيلي

  .إلخ.. اعات العالية التكنولوجيا وللتسويق والتصديرالتنمية بينما تقوم إسرائيل بدور المحتكر للصن
هدف تحويل إسرائيل لتصبح القوة . كلها إذن تنويعات وتهويمات تلف وتدور حول الهدف الكبير المستجد

واألغرب من هذا كله . المهيمنة في المنطقة، ليس فقط بالمعنى العسكري وإنما أساساً بالمعنى االقتصادي
وصول إلى ذلك باألموال العربية من خالل فواتير لم يتردد رئيس حكومة إسرائيل في أن إسرائيل تريد ال

  .من قبل أي دخول في المسألة الفلسطينية.. طرحها
28/6/2009الحياة،   

  
   مع الحذرانفتاح .36

يوسف رزقة   
أثارت زيارة الرئيس األميركي الديمقراطي األسبق لغزة ولقائه مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية 

م تساؤالت 16/6/2009الحكومة، ثم لقائه مع قادة من حركة حماس، وقادة من المجلس التشريعي في و
؟ وهل تملك هذه !عديدة حول أهمية الزيارة وجداولها، وهل هي زيارة رسمية أم زيارة شخصية

 ظل الشخصية تأثيراً في السياسات الرسمية لإلدارة األميركية؟ وهل تمثل نوعاً من التحول في عهد
 ! رئاسة أوباما؟

هذه األسئلة وغيرها كانت وما تزال موضع اهتمام سياسي وإعالمي وشعبي داخل غزة وخارجها، وهي 
وهي أمور يجدر بيانها . موضع اهتمام وتخوف أيضاً عند الخبراء في سياسة االحتواء والزحلقة السياسية

 . للمواطن الفلسطيني
ليف من أوباما، ولكن كارتر مقرب من أوباما وعلى تواصل مع لم تكن زيارة كارتر رسمية بتك: أوالً

جورج ميتشل، ويحظى الرجل بتقدير عند الديمقراطيين، وكثيراً ما يستمع أوباما لنصائحه، وهو رجل 
يرأس لجنة الحكماء العالمية لرعاية حقوق اإلنسان وفي زيارته أثار مواضيع سياسية ال يثيرها إال 

جية المكلفون، ولو لم يكن للشخص تأثير ما في القرار ومخرجات الملفات التي الرؤساء ووزراء الخار
لذلك نقول للمهتمين إن هذه الزيارة تجمع بين ما هو . أثارها، لتوقف خارج هذه الملفات واحترم نفسه

 . رسمي وهو شخصي وحزبي
ي أيضا المبالغة في تضئيل المنطق يقتضي عدم المبالغة في أهمية الزيارة ومخرجاتها، وال يقتض: ثانياً

الزيارة، ولكن تبقى لهذه الزيارة أهميتها ألن الرجل التقى الحكومة والتقى الحركة والتقى التشريعي وعقد 
مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء، وناقش في جلساته ملفات سياسية عديدة ومنها الحوار 

ى مع االحتالل وأصغى جيد لكل ما قيل وسجل الفلسطيني الفلسطيني واالنتخابات وتبادل األسر
 . مالحظاته وتناول الغداء مع الحكومة

على المستوى اإلنساني والقانوني فقد خطأ الرجل بوش والرباعية الدولية على موقفها من حماس، : ثالثاً
ودعا أوباما للحوار مع حماس وحكومة إسماعيل هنية، ورفض الحصار وطالب باحترام االنتخابات 
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ونتائجها التي راقبها وشهد على نزاهتها، وأعرب عن أسفه الستخدام دولة االحتالل الطائرات األميركية 
 . والذخائر األميركية للقتل والتدمير، وأقر بوجود جرائم تستحق المحاكمة

لذلك نقول إن نقاط االلتقاء واالتفاق عديدة وهذا ال يمنع من االختالف في نقاط أخرى وبالذات في 
 . المستوى السياسي المتعلق بخيار المقاومة

لقد أحدث الصمود األسطوري للشعب والمقاومة في معركة الفرقان تحوالت كبيرة ومهمة في المجتمعات 
األوربية على مستوى السياسيين والنخب والبرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني والصحفيين وحدث 

 الرأي العام األوربي وفي الثقافة والفكر جسدته المظاهرات اختراق إيجابي مهم لصالح الفلسطينيين في
العارمة ضد الحرب كما جسدتها الوفود التي زارت غزة تضامناً مع أهلها، وقد بدأ رجال قانون في 

 . النرويج بتقديم لوائح اتهام ضد ثمانية من قادة الجيش والحكومة في إسرائيل
حكومات األوربية مازال في حاجة إلى جهود سياسية إن الوصول إلى تحوالت جذرية في مستوى ال

وإن ما حققته إسرائيل من , وهو أمر ال يمكن الوصول إليه دفعة واحدة. وإعالمية متواصلة وقوية
نجاحات في اختراق الرأي العامة الغربي والثقافة األوربية في خالل ستين عاماً بدأ ينهدم وتظهر عورته 

 . في حرب الفرقان وبسبب صمود شعبنا في غزةبسبب جرائم الحرب المرتكبة 
إن التخوف الذي يبديه بعض الغيورين على الحركة من المكر األوربي هو تخوف مشروع ولكن أقول 

إن تجربة منظمة التحرير وتجربة السلطة الفلسطينية على مدى السنين المنصرمة كافية لوعظ : لهم
 . قات الدوليةالحكومة ووعظ كل سياسي يمثل الحركة في العال

وليس من الحكمة ترك العالقات الدولية لآلخرين بسبب تخوفات واألصل االنفتاح على الشبكة الدولية مع 
 . الحذر

28/6/2009المركز الفلسطيني لالعالم،   
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  28/6/2009الشرق، قطر، 


