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  صر متمسكة باتفاق المصالحة في موعدهوم رالحوا ملف االعتقال السياسي يهيمن على جلسات .1
حركتا فتح وحماس ، أن صالح جمعة عن مراسلها ةالقاهر من 29/6/2009 الشرق األوسط، ذكرت
 خالل الجلسة األولى من جولة الحوار الوطني الفلسطيني المنعقدة حالياً في القاهرة على تشكيل ااتفقت

لجنة مشتركة مصغرة بناء على اقتراح مصري للبت في موضوع المعتقلين السياسيين، والذي تشترط 
 أي اتفاق للمصالحة، فيما يلتقي الوفدان والوزير عمر سليمان حركة حماس إنهاءه قبل التوقيع على

 .رئيس جهاز المخابرات المصرية في وقت الحق
إن حركة حماس صممت خالل الجلسة » الشرق األوسط«وقالت مصادر متطابقة من فتح وحماس، لـ

فات األخرى األحد على بحث موضوع االعتقال السياسي فقط ورفضت طرح المل) أمس(الصباحية اليوم 
العالقة للنقاش لكن المسؤولين المصريين اقترحوا تشكيل لجنة مصغرة للبت في موضوع المعتقلين 

إننا سنستكمل الحوار خالل الجولة السادسة والمستمرة في القاهرة حول «وأضافت المصادر  .السياسيين
دة ترتيب األجهزة األمنية على المسائل العالقة، وهي قانون االنتخابات ونسبة الحسم، وكذلك كيفية إعا

 .أسس مهنية، واللجنة الفصائلية، كما تَبِتْ اللجنة المصغرة فى موضوع االعتقال السياسي
إن الحوار قطع شوطا كبيرا داخل اللجان الخمس : »الشرق األوسط«وقال الدكتور محمود الزهار لـ

 ولم يبق منها إال قضايا قليلة، لكنها )الحكومة، ومنظمة التحرير، والمصالحة، واألمن، واالنتخابات(
 ونحن نقول 2009) تموز( يوليو7مهمة، والموقف المصري يقول إنه يمكن الوصول إلى اتفاق يوم 

قد تعطل االتفاق وربما تنسفه، خاصة ما تم من » أمور«كذلك يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن استجدت 
وكذلك إجراءات االستئصال ضد مؤسسات وجمعيات قتل لعناصر وكوادر القسام في مدينة قلقيلية، 

إن مصر استوضحت هذه : وأضاف .خيرية ومدارس وأساتذة جامعات وطالب من كوادر حركة حماس
الحقيقة تماما، وأن ما يحدث في الضفة الغربية يعزز فعال االنقسام والفرقة الداخلية ولذلك طالبت القيادة 

تي كانوا قد سبق رفضوها ووافقوا عليها واجتمعت اللجان فى المصرية فتح بإعادة تشكيل اللجان ال
 .الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل على إنهاء ملف االنقسام لكنها لم تصل إلى نتائج مرضية

وقال إن موضوع المصالحة تم االنتهاء منه وموضوع المنظمة تم االنتهاء منه ولكن هذين الموضوعين 
العالقة فى لجنة الحكومة واالنتخابات واألمن فهذه اللجان الثالثة األخيرة مرتبطان بإنجاز باقي القضايا 

بها موضوعات بسيطة لم تحسم ولكنها موضوعات هامة، ففي موضوع االنتخابات فتح تريد أن تصيغ 
قانونا يزيح حماس من الساحة السياسية ويدخل عالم االبتزاز السياسي فصائل صغيرة في الساحة بمعنى 

 فى المائة والباقي 45 أو 40لنسبية بقدر اإلمكان حتى ال تستطيع حماس أن تحصل إال على اعتماد ا
 وايطاليا حيث ال يهمهم النتائج السياسية بقدر الوصول إلى السلطة، وفي إسرائيليشترى كما يحدث فى 

  . هذه النقطة نحن متمسكون بموقفنا
علينا في آخر اللقاءات، ففتح تريد أن تكون فى غزة هذا الموضوع استجد .. وفيما يتعلق بالقوة المشتركة

قوة مشتركة تشكل من األجهزة األمنية السابقة التي تتبع سلطة فتح بكل معانيها وتلحق بها األجهزة 
األمنية التابعة لحماس في غزة ورفضت فتح أن ينسحب هذا الطرح على الضفة بزعم أن األمور مستقرة 

  . هناك وهذا الكالم غير مقبول
وفي موضوع اللجنة الفصائلية المشتركة يريدون أن تكون هذه اللجنة تابعة ألبو مازن وتنفذ أعمالها في 
غزة من خالل االنروا والهالل األحمر ومنظمات فتح وتتجاهل نتائج االنتخابات ووجود حماس كحكومة 

ل مع األمر الواقع فى غزة وهذا الكالم غير مقبول، واعتقد أن مصر موقفها واضح انه ال بد من التعام
  . إن كانت تقبل به فتح أو ال تقبل

 وتريد أن تحرم حماس إسرائيلفتح ال تريد أن تحرج .. وقال إن قضية المجلس التشريعي والتوكيالت
من األغلبية فى المجلس التشريعي وهذا موقف غير وطني، فنحن انتخبنا لكي نمثل الشعب لمدة أربع 
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هاء هذه المدة وسيستمر المجلس قائما حتى يتم إجراء انتخابات وتشكيل مجلس سنوات ونستمر حتى انت
 .جديد

إن االعتقال السياسي نتيجة لالنقسام وليس سببا فإذا انتهى االنقسام سينتهي «في المقابل قال عزام األحمد 
 غزة،  معتقلين من حركة فتح فى سجون حركة حماس فى قطاع209بالتأكيد هذا الملف، ونحن لدينا 

وحول سبل التغلب على المسائل العالقة قال  .»إضافة إلى المئات وضعتهم حماس تحت اإلقامة الجبرية
المصريون قدموا اقتراحا يتضمن صياغة ما تم االتفاق عليه والتوقيع على اتفاق إنهاء حالة «األحمد 

  . »المقبل) تموز(يوليو االنقسام بحضور جميع األمناء العامين لكل الفصائل في اليوم السابع من 
وكشف األحمد عن وجود مقترح مصري حول االنتخابات قيد البحث يجري دراسته وفق نظام مختلط 

وفيما يتعلق بالقوة األمنية المشتركة، . نسبة الحسم% 3دوائر، و% 25نسبية، و% 75على أساس 
 عن أمله في أن تلقى هذه القضية أوضح األحمد أن الخالف ما زال قائما إزاءها منذ بداية الحوار، معربا

 .طرحا جديدا يدفعها إلى األمام
ل الدكتور خليل الحيـة     وق، الى   اشرف الهور  عن مراسلها    غزة من   29/6/2009 ،القدس العربي  ولفتت

ان وفد  ' القدس العربي 'عضو المكتب السياسي لحركة حماس المتواجد ضمن وفد الحركة في القاهرة لـ             
ة االولى تقييم ما تم االتفاق عليه في موضوع انهاء ملف االعتقال ووقف مالحقـة               معني بالدرج 'حركته  

، يعـد الملـف     'ملف االعتقال السياسي  'وشدد الحية على ان      .'انصار وكوادر حماس في الضفة الغربية     
فسيكون هناك مجال للحديث فـي      'االهم لوفد حماس في هذه المرحلة، مشيرا الى انه ان تم انهاء الملف              

  .'اقي الملفات العالقةب
ان تكون حركة حماس طلبت من المسؤولين المصريين الذين         ' القدس العربي 'ونفى الحية خالل حديثه مع      

  .يرعون اتفاق المصالحة تأجيل موعد المصالحة الى شهر، لحين اطالق سراح معتقلي الحركة
نسخة منـه انـه     ' قدس العربي ال'ويوم امس االحد قالت حركة حماس في الضفة لغربية في بيان وصلت             

واصلت االجهزة االمنية حملة اعتقاالتها في صفوف انصارها        'رغم استئناف جلسات الحوار في القاهرة       
  .' منهم22واعتقلت 
حماس أعلنت أن عدد معتقليها لدى السلطة غداة انطالق  أن 29/6/2009 البيان، اإلمارات، وأضافت

وقال .  معتقالً، راهنة التوصل التفاق مصالحة باإلفراج عنهم915 الجولة السادسة من الحوار ارتفع إلى
القيادي في الحركة والناطق باسم كتلتها البرلمانية صالح البردويل إن عدد المعتقلين ارتفع حتى صباح 

 معتقل 300 معتقالً، بينما لم يكن يتجاوز 915األحد الذي شهد انطالق الجولة السادسة من الحوار إلى 
سيركز على اإلجراءات القمعية ضد الحركة «وذكر أن وفد حركته . جولة األولى من الحوارعند ال

، الفتاً إلى أن الحوار »واالعتقاالت السياسية وحرب االجتثاث التي تتعرض لها في الضفة الغربية
  .سيتناول أيضاً الملفات العالقة مثل االنتخابات واألجهزة األمنية والحكومة

كشفت " الوطن"مصادر قريبة من الحوار في تصريحات لـ، عن 29/6/2009لسعودية،  الوطن، اونقلت
أن محادثات أمس أحرزت تقدما في ملف االنتخابات بالنسبة للطريقة التي ستتم بها االنتخابات، إال أن 
ة الجانبين تشددا في النقاط الخالفية األخرى وهو ما حدا بالوسطاء المصريون إلى البحث عن صيغ جديد

  .يمكنها حلحلة الخالفات وأن تتم صياغة مشروع مصالحة متكامل
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، في تصريح , في الوقت نفسه

 أن اجتماعاً للجنة برئاسة الرئيس محمود عباس سيعقد في ختام الجولة الحالية من الحوار في ،"الوطن"لـ
 تقييم ما طرح فيها من مواقف واتخاذ موقف موحد في إطار فصائل منظمة التحرير من القاهرة من أجل

  . إال أنه استبعد اتفاقا في السابع من يوليو المقبل, حلول الوسط المطروحة للقضايا العالقة
األهرام علمت أن الوفدين ناقشا في ، أن الهول أشرف أبو عن مراسلها 29/6/2009 األهرام، ولفتت
, عهما أمس والذي استمر عدة ساعات جميع القضايا الخالفية المطروحة لكن لم يتم حسم أي ملفاجتما
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وأوضح مصدر مقرب من المحادثات لـ  .كما بحثا مسألة المعتقلين في كل من الضفة الغربية وغزة
 عقدها في والمقرر, األهرام أن وفد حماس لم يطرح خالل اللقاء مسألة تأجيل الجولة المقبلة من الحوار

وألمح المصدر إلي أن حماس ربما تتقدم  .الخامس من يوليو المقبل بحضور األمناء العامين للفصائل
بطلب تأجيل التوقيع علي اتفاق المصالحة المفترض أن يتم حسب الرؤية المصرية في السابع من يوليو 

  .خالل االجتماع المقبل والذي سيتم في الخامس من يوليو
لسطينية قد كشفت النقاب لـ األهرام عن أن حركة حماس تدرس مطالبة مصر بتأجيل وكانت مصادر ف

الجولة األخيرة من الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في الخامس من يوليو المقبل لمدة شهر علي 
  .األقل إلي حين حسم قضية المعتقلين بالضفة الغربية

 القيادي في هقال، الى ما  جيهان الحسينيراسلتها عن مالقاهرة من 29/6/2009 الحياة، وأشارت
لكنها لن تكون «، ممثلها في لبنان اسامة حمدان ان جلسة الحوار الحالية في القاهرة مهمة جدا »حماس«

، نافياً ان تكون الحركة طلبت من المصريين تمديد موعد توقيع االتفاق شهراً عن الموعد »حاسمة
مني حالياً هو القضية التي تقف عائقاً دون تحقيق اختراق في الحوار واعتبرت ان الملف اال. المحدد

سيمهد قطعاً للمصالحة، «يتوج بمصالحة، مضيفاً ان حل الملف االمني باعتباره الملف الشائك واالصعب 
  .»وسيفتح االبواب امام انجاز اتفاق ينهي االنقسام

نعتبر موضوع المصالحة «: ن مسؤول قولهوعلى الجانب المصري، نقلت وكالة انباء الشرق االوسط ع
ألن استمرار االنقسام يؤثر ) يوليو(امراً ال يحتمل التأجيل، ويجب انهاء االنقسام قبل السابع من تموز 

واضاف ان مصر تتحرك على محاور عدة لدعم الفلسطينيين، منها انجاز . »سلباً على القضية الفلسطينية
فاق دائم للتهدئة، موضحاً ان التركيز منصب حالياً على انهاء اتفاق المصالحة وصفقة األسرى وات

فنحن نرى ان انهاء االنقسام مصلحة فلسطينية وعربية عليا، وال يجوز االستمرار في الحوار «االنقسام، 
  .»الى ما ال نهاية

الدكتور سامي أبو زهري المتحدث ، أن غزة من 28/6/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في
في وقت متأخر من " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح خاص أدلى به إلى -  قال حماسباسم حركة 
حسب نتائج اللقاء األول الذي عقد بين الطرفين؛ فقد انتهى دون التوصل إلى : "- )6- 28(مساء األحد 

يد جدوٍل زمني أي التزام إلنهاء ملف االعتقال السياسي، ورفض تحد" فتح"نتائج؛ بسبب رفض حركة 
وشدد أبو زهري على أن ذلك أفشل اللقاء، فيما جرى اتفاق على أن تقوم لجنة مصغَّرة من ". لذلك

الجانبين بعقد اجتماع ينتهي منتصف الليل؛ لمحاولة إيجاد صيغة للتوصل إلى توافق مشترك بشأن 
المركز الفلسطيني "حوار لمراسل وفي ذات السياق أفادت مصادر مطلعة على سياق جلسة ال . المعتقلين
التجاوب، ومن ثم جرى تشكيل " فتح"بأن الجلسة األولى الموسعة فشلت بسبب رفض حركة " لإلعالم

لجنة صياغة لمحاولة إيجاد صيغة توافقية، ثم ردت هذه اللجنة المصغَّرة األمر إلى اللجنة الموسعة قبل 
بأن االعتقاالت السياسية جزء من من التزامات منظمة " فتح "أن يفاجأ الجميع بتصريح لرئيس وفد حركة

 . التحرير، في إشارة إلى أنها ستستمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق
 وذكرت المصادر أن اجتماعا جديدا عقد على أمل التوصل إلى صيغة مقبولة وسط حالة من التشاؤم 

 .  ء هذا الملف العالقورفضها التجاوب إلنها" فتح"بسبب تعنُّت حركة 
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في االشتباكات التي حدثت بين عناصر محسوبة على تيار المستقبل وأخرى محسوبة على حركة أمل في 
وكان . ص الطائش من البيوت والشقق السكنية للرصا تعرضت الكثير28/6/2009منطقة عائشة بكار 

رصاصتان طائشتان أصابتا بأضرار زجاج نافذة غرفة االجتماعات؛ ولم يكن ذلك نصيب مركز الزيتونة 
  .في أثناء ساعات العمل، فسلّم اهللا جميع الموظفين

  .وكانت هذه االشتباكات قد أدت إلى مقتل سيدة برصاص طائش وجرح خمسة آخرين
قوانين مدخل أساس ونحن نذكر على أن الحوار الحضاري واحترام التعددية، وتطبيق األنظمة وال

  .لالستقرار والسلم األهلي
  نسأل اهللا السالمة للجميع 

 أسرة الزيتونة

  ولكّن اهللا سلّم .. الزيتونة تتعرض لرصاص طائش .2

  دويك يعلن انطالق الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفينال .3
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أعلن . د أنرام اهللامن  29/6/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

فراج عن النواب المختطفين في سجون االحتالل خالل عن انطالق أولى فعاليات الحملة الدولية لإل
: الدويك وقال .مؤتمر صحفي عقده برفقة مجموعة كبيرة من نواب المجلس التشريعي أمس، في رام اهللا

 والتي الحملة تهدف لتفعيل قضية النواب المختطفين في سجون االحتالل فلسطينياً وعربياً ودولياً"إن 
ت محلية وعربية ودولية إلطالق سراح النواب والتعريف بقضيتهم المهملة  وستشمل فعالياغيبت طويالً
 من اإلهمال والتهميش بالقدر الذي نالته إن أي قضية سياسية لم تنل قدراً: "وأضاف .بشكل مقصود

قضية اختطاف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، األمر الذي يعني أن تعتيما فرض على القضية 
النظام الديمقراطي العالمي، وتنكشف عورته، فهو نظام يكيل بمكيالين، حيث يقبل نتائج التي تبدو سوءة 

العملية الديمقراطية، طالما اتفقت مع تصوراته، أو مصالحه، أما في الحال الذي تتعارض فيها النتائج مع 
لديمقراطية لعملية الدويك تجاهل العالم الذي يتغنى بالحرية وا وانتقد ".مصالحه، فإنه يرفضها، ويتهمها

اختطاف النواب من قبل االحتالل، مؤكدا أن ما جرى من حملة اعتقاالت للنواب هي عملية سياسية 
لقد أمضى نوابنا ووزراؤنا من القهر والتنكيل والمعاناة، في ظروف اعتقالية : "وقال الدويك .مقصودة

عبنا وقادته، وأحكام بالسجن، غايتها غاية في التعسف معاملة وحشية من السجان، غايتها إهانة رموز ش
  ".انتهاء فترة المجلس التشريعي، ونوابنا خلف القضبان

وأشار الدويك إلى أنه خرج حامال رسالة األسرى إلى العالم ومعاناتهم، وأوضح بأن قضية لقائه مع 
 إن معاناة :وم نقول بيقين راسخؤإننا إذ نحيي االختطاف المش: "وقال .محمود عباس قائمة حتى اآلن

نوابنا لن تطول، حيث سينكسر القيد، وينبثق النور، والنواب في بيوتهم ومع ذويهم، ويواصلون رسالتهم 
  ".التي لن تنتهي حتى ينال شعبنا حريته وسيرد كامل حقوقه المشروعة

 ون األسرى والمحررين المستشار محمد فرج الغول الحملة الدولية لإلفراجؤمن جانبه، بارك وزير ش
عن النواب األسرى، داعياً كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وجماهير شعبنا لالنخراط في فعاليات 

 نائباً في المجلس التشريعي 37وأشار الغول إلى أن االحتالل ال يزال يختطف في سجونه . الحملة
  . باإلضافة إلى ثالثة من الوزراء السابقين، بشكل مناف لحصانة هؤالء النواب

الدويك تجنب  أن يوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 29/6/2009الغد، األردن، ت وأضاف
وفي رده  . مكتبه في مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، تجنبا للتصادم مع حركة فتحإلىأمس التوجه 

من  عني أفرج أنمنذ "على سؤال حول تجنب عقد هذا المؤتمر في مكتبه في المجلس قال الدويك 
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 نقاط أتجاوز أن اجتهد من اجل انجاز المصالحة، ولقد تعاهدت مع نفسي وأناية سرائيلالسجون اإل
  ".الخالفات والتجاذبات القائمة

 مكتبه في المجلس إلىن توجه الدويك إ" التابعة لحركة حماس واإلصالحوقال احد نواب كتلة التغيير 
  ".إشكاليات أي توافق مسبق كي ال تحدث إلىالتشريعي يحتاج 

 المجلس عندما خرج الدويك من أبواب إغالقن إ"وقال موظفون يعملون في المجلس التشريعي أمس 
  ".السجن كان سببه انتهاء الدوام

 والية الدويك كرئيس للمجلس التشريعي انتهت في الخامس من إنوقال مسؤولون في المجلس التشريعي 
  . للمجلساألولىورة ، مع انتهاء الد2007 يوليو في العام /تموز

 أنوالنظام الداخلي للمجلس ينصان على " الدستور "األساسيالنظام "وفي رده على ذلك قال الدويك 
  ". آخرون من خالل انتخاب هيئة جديدة للمجلسإخوةاستمر في واليتي حتى يتسلم 

  
  جاح الحواربهدف إن" لم تثبت التحقيقات توّرطهم " معتقال20ًداخلية غزة تقرِّر اإلفراج عن  .4

 معتقالً 20 إطالق أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة المقالة أمس أنها قررت :غزة
 الحوار الذي انطلقت جولته السادسة إنجاحسياسياً من أنصار حركة فتح من سجونها حرصاً منها على 

وقالت الوزارة  .دافه في المصالحةفي القاهرة أمس، وتذليالً للعقبات التي حالت حتى اآلن دون تحقيقه أه
 عن المعتقلين العشرين بعدما انتهت التحقيقات معهم ولم يثبت تورطهم اإلفراجقررنا ": في بيان صحافي

هذه الخطوة، كغيرها من الخطوات التي تقوم بها الوزارة التابعة ": وأضافت. "في أمور مخالفة للقوانين
 وإسكاتنية، تأتي لتذليل العقبات أمام الحوار الفلسطيني،  هإسماعيلللحكومة الفلسطينية برئاسة 

المتذرعين بوجود اعتقاالت سياسية في قطاع غزة، وحرصاً من الحكومة الفلسطينية على قضايا الشعب 
  ."الفلسطيني ومصالحه

  29/6/2009الحياة، 
  

  وعود تركية بتمويل مشاريع ضخمة في قطاع غزة: الحكومة المقالة .5
مس أنها حصلت على وعود بتنفيذ مشاريع ضخمة أ أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة ):.أ.ب.د( –غزة 

وقال محمد عوض األمين العام لمجلس الوزراء في بيان صحفي إن  .في قطاع غزة بتمويل ودعم تركي
 الوفد الحكومي والمؤسساتي الذي زار تركيا في الفترة األخيرة من الحكومة المقالة عقد عدة لقاءات

وأوضح عوض أن هذه اللقاءات  .واجتماعات مع مسئولين حكوميين ومن مؤسسات المجتمع المدني
تناولت بحث بعض القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع قطاع غزة الذي يعاني من الحصار، 

. يشيموضحا أنه تم عرض بعض المشاريع التنموية والخدماتية التي من شأنها تحسين واقع القطاع المع
  .وكان وفد حكومي ومؤسساتي من الحكومة المقالة زار تركيا األسبوع قبل الماضي

وثمن عوض موقف تركيا الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا تلك المواقف بأنها نابعة من 
  .العمق اإلسالمي األصيل الذي يربط الشعبين التركي والفلسطيني

  29/6/2009، الرأي، األردن
  

  تحسنت بشكل ملحوظ رفح  حركة معبر: أوضاع اليوم األول بالمأساويةاًصفاحمد و .6
قال غازي حمد، مدير عام إدارة المعابر، إن يوم أمس األحد كان أفضل بكثير من  : سيد إسماعيل- غزة

اليوم الذي سبقه، في مجال حركة دخول وخروج الحافالت بعد أن قام الجانب المصري ببعض 
إن يوم أمس " فلسطين"وقال في تصريح لـ. تي سهلت الحركة بسالسة فاقت اليوم السابق الاإلجراءات

 9كان أفضل من يوم السبت بكثير حيث كانت آلية دخول الحافالت سهلة إلى حد ما، إذ تم دخول 
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: وتابع حمد (...). سيارة إسعاف، منذ افتتاح المعبر عند الساعة العاشرة صباحاً تقريبا38ًحافالت و
جلسنا مع اإلخوة المصريين لمناقشة معوقات خروج المسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث كان "

 حافالت فقط من ضمن 5دخول الحافالت إلى األراضي المصرية بطيئاً جداً، ولم تدخل يوم السبت سوى 
سباب، وكانت  حافلة تعهد الجانب المصري بإدخالها، ليتم إرجاع باقي الحافالت دون إبداء أية أ15

الحالة مأساوية، خاصة وأنه كان بين المسافرين المنتظرين العديد من المرضى من ذوي الحاالت 
الطارئة والخطيرة، إضافة إلى وجود العديد من األطفال والنساء والعجائز، الذين أنهكتهم ساعات 

 رفح، واحتجاجها على وأكد حمد على تواصل إدارته مع الجانب المصري في معبر ".االنتظار الطويلة
لمسافرين عبر من الجانب المصري للتخفيف من معاناة ا" كبيراً"ما حدث، مضيفاً بأنه وجد تجاوباً 

على مختلف القضايا التي تمت مناقشتها معهم فيما يخص تسهيل " تفاهماً مشتركاً"المعبر، وأن هناك 
حاجة إلى زيادة عدد أيام افتتاح معبر رفح، إننا ال زلنا ب: "وأضاف حمد .عبور المسافرين بين الجانبين

  ".خاصة وأننا وجدنا أزمة كبيرة في خروج المواطنين خالل اليوم األول لفتح المعبر
  29/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
   لمشاعر األسرى وذويهموزارة األسرى تدعو إلى عدم الحديث في صفقة التبادل احتراماً .7

ون األسرى، عدم الحديث ؤين كافة المعنيين، والمتابعين لشون األسرى والمحررؤ دعت وزارة ش:غزة
وعللت الوزارة في بيان لها هذه الدعوة  .وإصدار التكهنات فيما يتعلق بصفقة التبادل مقابل الجندي شاليط

بأن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على نفسيات األسرى وذويهم، كذلك دعت وسائل اإلعالم إلى 
  . ع في نشر أي تصريح، له عالقة بهذه القضيةالتريث وعدم التسر

ثابتة على مواقفها ولن تتخلى عن األسرى "وطمأنت الوزارة األسرى وذويهم بان الفصائل الفلسطينية 
مهما طال الوقت، و أن االحتالل سيرضخ في نهاية األمر لمطالب الفصائل وسيخرج األسرى معززين 

حيا أسرانا في ظروف نفسية سيئة، ولنترك التصريحات في هذا مكرمين، و إلى ذلك الحين ال نريد أن ي
األمر ألصحاب الشأن والقرار، الذين يخوضون مفاوضات صعبة من أجل األسرى، ويعرفون أكثر من 

  .بحسب البيان". غيرهم متى تتقدم الصفقة أو تتراجع
  28/6/2009 قدس برس،

  
  "لحوارات الثنائيةا" انتقادات الذعة لـ توجهمنظمة التحرير في فصائل  .8

فـصائل فلـسطينية      أن شرف الهـور  ، أ غزة نقالً عن مراسلها في    29/6/2009 ،القدس العربي نشرت  
ـ   وجهتمنضوية تحت لواء منظمة التحرير        التي تجريها على انفراد     "الحوارات الثنائية " انتقادات الذعة ل

فلسطينية في بيان مـشترك عقـب       وشددت كل من الجبهة الشعبية وجبهة التحرير ال        .حركتا فتح وحماس  
تمثل نكوصا عـن انجـازات الحـوار الـوطني          "اجتماع بين قادتها في غزة على ان الحوارات الثنائية          

تعيد ما حدث في اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس، والذي           ' هذه الحوارات    أنكد الفصيالن   أو ."الشامل
تعيـد انتـاج    '، وأضافا ان اللقاءات     'ي تحقق حولها  يعتبر التفافا على وثيقة الحوار الوطني واالجماع الذ       

وطالبا بضرورة الحفاظ على ما      .'نظام المحاصصة المقيت الذي نعيش نتائجه الكارثية المتمثلة باالنقسام        
  . تم انجازه خالل جوالت الحوار الوطني الشامل، ورفض كل الصيغ التي تكرس االنقسام

 وفد المستقلين في الحوار ان الجهد المصري المكثف للتوصـل           الى ذلك قال الدكتور ياسر الوادية عضو      
، بعد سلسلة من الجوالت واالجتماعات المصرية مـع         'بدأ يؤتي ثماره  'الى صيغ لمعالجة الملفات العالقة      

  .االطراف الداخلية بخصوص المصالحة
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كتب السياسي عضو المأن  عبد القادر فارس غزة، نقالً عن مراسلها في 29/6/2009عكاظ، وأضافت 
عن رفض جبهته للحوار الثنائي بين فتح أفصح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان 

 .معتبرا أنه نوع من المحاصصة الثنائية التي أفرزت االنقسام السياسي والجغرافي.. وحماس
ليكون اإلطار لحل وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحوار الشامل وتوقيع اتفاق المصالحة، 

القضايا الخالفية واستعادة الوحدة الوطنية، بيد أنه رأى أن الحوار الشامل مهدد بالدوران في حلقة مفرغة 
هذا الحوار يجري من وراء ظهر الشعب : وقال. بسبب حوار المحاصصة االحتكاري بين فتح وحماس

ب العودة إلى الحوار الشامل من النقطة معتبرا أن الخروج من المأزق يتطل.. وكل الفصائل الفلسطينية
  .التي انتهت عندها الجولة الرابعة للحوار

  
  ط ال تعلم مصير شاليحماس: المزيني .9

: زيني قالمالقيادي في حركة حماس الدكتور أسامة ال، أن غزة من 29/6/2009 األيام، فلسطين، ذكرت
 شاليت حياً أو ميتاً، الفتاً إلى أن  ال تعرف بعد الحرب التي تعرض لها قطاع غزة إن كانحماسإن 

 تأكيداً حول مصيره فأخبرته حماسالرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر طلب أثناء زيارته غزة من 
عنية، إن كان م رسالة كارتر ووعدت بإيصالها للجهات الحماست ماستل: وأضاف .بعدم معرفة مصيره

  . ال نعرفحياً ستصله وإن كان ميتاً لن تصله، فنحن حقيقة
كتب اإلعالمي لحركة حماس في منطقة شـرق غـزة،          مزيني في تصريحات صحافية وزعها ال     موأكد ال 

راحل كـان هنـاك حـديث       مأمس، أنه ال يوجد حوار جاد اآلن حول شاليت، الفتاً إلى أنه وفي بعض ال              
  .ومفاوضات جدية جرى التوصل خاللها إلى بعض اإلنجازات

 325وافقة على إطـالق سـراح       م أثناء انتخاباتها من خالل ال     سرائيلإوكشف النقاب عن عرض قدمته      
 450 أسماءهم في القائمة التـي تـضم         حماست  م أسيراً ممن سل   125أسيراً ورفض اإلفراج نهائياً عن      

 من الذين وافقـت علـى       325 من أصل    125 اشترطت كذلك أن يتم إبعاد       إسرائيلأسيراً، الفتاً إلى أن     
  .رج الضفة الغربيةاإلفراج عنهم إلى خا

 رفضت ألنها هـي مـن       حماس إال أن    م إن بإمكانهم الذهاب إلى أي مكان في العال        إسرائيلقالت  : وتابع
  .شرفةمأغلقت ملف اإلبعاد في مرج الزهور، فكيف لها أن تفتحه في هذه الصفقة ال

اليت، الفتاً إلـى     تتولى إدارة ملف مفاوضات ش     حماسزيني إلى وجود لجنة من العسكريين في        موأشار ال 
  .أن التفاوض واختيار األسماء من اختصاصها

تها النهائية بشأن الحوار الوطني بالقـاهرة، فـي ظـل         م ستعلن كل  حماسزيني إن   ممن جهة ثانية، قال ال    
  ".ال تريد حواراً شكلياً ال يخدم األجندة الوطنية"مراقبتها لألوضاع، خاصة في الضفة الغربية، مؤكداً أنها 

 إذا وجدنا حركة فتح غير معنية بالحوار وتواصل استهداف الحركة في الضفة، فإننا سـنكون                :وأضاف
  .تنا النهائيةمجريئين ونقول كل

  .زيني موقف مصر بالضعيف فيما يخص الحوار الوطنيمووصف ال
موقف مصر أضعف مما هو مطلوب، وهو يتعامل بالحد األدنـى فقـط، يؤسـفني أن أقـول إن            : وتابع

وأثبتوا أنهم عندما يريدون أن يفرضوا أمراً على عباس فإنهم يفعلـون            ...  قادرون إن أرادوا   صريينمال
  .ذلك، وال يملك عباس إال أن يلتزم

، وكـادت تتخـذ     حماسإن هذا األمر يدرس في أروقة       :  وقف الحوار، قال   حماسوعن إمكانية أن تعلن     
، والوسـيط   "فـتح "ومحاولته الضغط علـى     صري  ممثل هذا القرار، لكنها تنتظر بسبب تدخل الوسيط ال        

  .صري أبلغنا أنه حتى موعد اللقاء فإنه سيكون أحدث تغييراً جوهرياً لصالح الحوارمال
 البارزين بجولة أوروبية، الفتاً إلـى أن        حماسزيني النقاب عن قيام أحد قادة       ممن جهة أخرى، كشف ال    

  . منهحماسعدة دول دعته واستقبلته لتسمع وجهة نظر 
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المزيني كشف ان مـن     ، أن    اشرف الهور   عن مراسلها  غزة من   29/6/2009 ،القدس العربي  ضافتوأ
، الفتا الى انه مجرد نـاطق اعالمـي         'لجنة من العسكريين  'يقوم على ادارة ملف التبادل في الحركة هي         

ر واكـد ان التفـاوض واختيـا       .سياسي للحديث عن مجريات الصفقة، وانه ال عالقة له بملف التفاوض          
واشار المزينـي الـى ان      . 'من اختصاص اللجنة العسكرية   'االسماء التي تطلب حماس اطالق سراحهم       

حماس استلمت رسالة من الرئيس االمريكي جيمي كارتر خالل زيارته االخيرة من عائلة شليط، لنقلهـا                
  .'وعدت بأن توصلها للجهات المعنية'الى الجندي االسير، موضحا ان حماس 

شف عبد الناصر فروانة الباحث والمختص في شؤون االسرى عن قيام سـلطات الـسجون               في السياق ك  
يمكن ان تعتبر ايحاءات باقتراب اتمام صفقة       'ية االربعاء الماضي باجراء تدريبات غير مسبوقة        سرائيلاإل

قد جرت طوال يـوم     ' حركة غير عادية  'وقال فروانة نقال عن مصادر خاصة قولها ان          .'تبادل االسرى 
االربعاء الماضي تمثلت بمنع زيارات المحامين لموكليهم ومنع في بعض السجون االسرى من الخـروج               

واوضح ان سلطات السجون اجرت تدريبات داخلية تمثلت في تعبئة عامة وتدريبات واسعة              .من الغرف 
في سيارات  وقد تم نقل هؤالء     'جدا طالت كافة السجون، وانه شوهد قسم كبير منهم يرتدون زى األسرى             

ربما لهـا   'واكد فروانة بأن هذه االجراءات       .'فيما بين السجون المختلفة على اعتبارهم اسرى فلسطينيين       
  .'عالقة مباشرة بصفقة تبادل االسرى، وباقتراب اتمامها، وما سيعقبها من تنقالت واسعة

 كتلة فتح  المزيني اعتبر تصريح رئيس، الى أنغزة من 29/6/2009صحيفة فلسطين،  وأشارت
، حكماً باإلعدام على "ملف االعتقال السياسي بالضفة لن يغلق" القاضي بأن" عزام األحمد"البرلمانية 

وقال في حوار خاص  . حسب تعبيره- غير معنية به" فتح" وراءه إن رأت حماسالحوار الذي لن تلهث 
 في حماسار حركة إن تخفيف التضييق على أنص" :"المكتب اإلعالمي لحركة حماس شرق غزة"بـ

، موضحاً أن "الضفة، سيكون المقياس الذي سيحدد قرارنا بشأن االستمرار بالحوار أو مقاطعة جلساته
 أي تنازل، -  ويقصد فتح- في حين لم يقدم الطرف اآلخر" غير مرتبطة بالثوابت"حركته قدمت تنازالت 

  ".وهذا دليل على أنها غير معنية بنجاح الحوار"
  

  لفتح يرفضون المشاركة في مؤتمر الحركة ببيت لحم" التاريخيين"دة  من القاأربعة .10
كشفت مصادر كبيرة في حركة فتح أن أربعة قادة تاريخيين وأساسيين  : محمد جمال-القدس المحتلة 

لحركة فتح أبلغوا أوساطاً قيادية في الحركة أنهم لن يحضروا مؤتمر الحركة السادس الذي سيعقد في 
، ومحمد جهاد، وأبو ماهر غنيم، وهاني الحسن األمر الذي )أبو اللطف(روق القدوميبيت لحم، وهم فا

جعل قيادات فتح المعارضة في الداخل والخارج في حيرة من أمرها إذ أن المقاطعة ستتيح المجال 
 . الستمرار اختطاف حركة فتح، وال ضمان بأن المشاركة ستحول دون ذلك

 حركة فتح العاصفة عن رفضه لقرار المجلس الثوري عقد مؤتمر فتح وأعرب تنظيم الطليعة الثورية في
السادس في بيت لحم، واعتبر هذه الخطوة تجاوزا فاضحا للنظام الداخلي ومحاوالت تجويف وتقطيع 

إنه :" وهاجم البيان أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري واتهمهم بسرقة فتح وقال. أوصال فتح 
سلفا ولن نكون حقل تجارب للجنة المركزية والمجلس الثوري الذين هيمنوا على مؤتمر مجوف ومفبرك 

حركتنا واحتلوها منذ المؤتمر الخامس وقاموا بالتزامن القهري بممارسة كل ما يؤدي إلى تمرير 
الصفقات ودفن الملف المالي وتم تفريخ مواقع بتبادل المصالح بينهم وهم يتحملون مسؤولية ما قد ينجم 

رارات التدجين واالحتواء وااللتفاف بعقد مؤتمرنا في بيت لحم قهرا وتسلطا وسيكون بداية عن ق
 .لالنقسامات التي يسعى إليها االحتالل بتقطيع أوصال فتح 

  29/5/2009الشرق، قطر، 
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   حواتمة يطالب بوقف التدخل العربي في الشأن الفلسطيني الداخلي .11
بوقف تدخل الدول العربيـة     "يمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة      طالب األمين العام للجبهة الد    : عمان

الجانـب  "، معتبـراً أن     "في الشأن الفلسطيني الداخلي، بما يعيق الوحدة الوطنية ويعمق حالـة االنقـسام            
الفلسطيني بانتظار تحويل مواقف الرئيس األميركي باراك أوباما اإليجابية، فيما يخص القضية الفلسطينية             

استبعد حواتمة التوصل إلى اتفاق في السابع من الشهر المقبل في القاهرة، إلنهـاء االنقـسام        ".عالإلى أف 
بهيئة عربية رسمية عليا لوضع آليـات لحـل قـضايا الـصراع مـع               "وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالباً     

  )". إسرائيل(
ع الراهن في المنطقـة     ووصف حواتمة في لقاء مع عدد من الصحافيين، أول من أمس، في عمان، الوض             

، داعيـاً   "االنقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي وضعف التأثير على المجتمع الـدولي          "بسبب  " بالراكد"
  ".وضع المصالح األميركية في المنطقة في موازاة المطالبة بحل الصراع"إلى 

، "اضي الفلـسطينية المحتلـة    تضخم تدخل المال السياسي في األر     "وانتقد األمين العام للجبهة الديمقراطية      
يعتقد البعض بأن الحلول قادمة قريباً، فيسارعون إلى ترتيب أوضاعهم وعالقاتهم بما يمكنهم من              "مضيفاً  

  ".لعب دور ما حتى لو جاؤوا متأخرين
  29/6/2009صحيفة فلسطين، 

  
  غياب شلح عن خطاب مشعل يعكس الخالف بين الجهاد وحماس : "القدس العربي" .12

لرغم من نفي زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهـاد االسـالمي فـي فلـسطين خـالل                   با :لندن
في غزة امس وجود اية خالفات مع حركة حماس، اال ان مصادر مطلعة             ' القدس'تصريحات بثتها اذاعة    

ـ       ـ       ' القدس العربي 'مقربة من حركة الجهاد االسالمي اكدت ل ة ان الخالف على اشده بين الحركتين، خاص
عقب غياب قيادات الحركة في الخارج عن حضور الخطاب االخير لرئيس المكتـب الـسياسي لحركـة             
حماس خالد مشعل في العاصمة السورية دمشق، حيث لم يكن زعـيم التنظـيم رمـضان شـلح بـين                    

عالقتنا مع اإلخـوة فـي      'وقال النخالة في تصريحاته لالذاعة ان       . الشخصيات المتصدرة للصف االول   
ماس معروفة للجميع داخل الحركة وخارجها ونحن وحماس في مربع واحد هو مربع المقاومـة               حركة ح 

دائماً، نحن نتفق مع حماس في مشروع المقاومة وضرورة المحافظة على الثوابت اإلستراتيجية للقـضية               
الفلسطينية ونختلف معها في بعض المسائل التكتيكية وخطاب األخ خالد مشعل في دمـشق هـو نـشاط                  

ياسي روتيني لإلخوة في حركة حماس للتعبير عن وجهة نظرهم في بعض القـضايا التـي نتفـق أو                   س
  .'نختلف حولها، فهي ليست مناسبة رسمية خاصة بحماس كذكرى انطالقتها أو ما شابه

  29/6/2009 ،القدس العربي
  

   "تتبع سنن سلطة فتح" ينتقد حماس بشدة ويؤكد انها "زب التحريرح" .13
امـس  ' الخالفة االسـالمية  'وجه حزب التحرير وهو حزب اسالمي ينادي باقامة          :لهور اشرف ا  -غزة  

انتقادا شديدا لحركة حماس في رده على خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الذي القـاه                 
وقال الحزب في بيان تلقت      .'تتع سنن سلطة فتح، شبرا بشبر وذراعا بذراع       'الخميس الماضي، وقال انها     

نسخة منه انه عندما انشئت حركة فتح في منتصف ستينات القرن الماضي اعلنـت انهـا      ' القدس العربي '
تتبنى المقاومة لتحرير فلسطين من النهر الى البحر، ثم انتهى بها المطاف ان اضاعت النهر والبحر وما                 '

  .'بينهما
أت الشوط الذي سارته فـتح مـن        بد'وذكر البيان ان حماس التي انشئت بعد نحو عقدين من انشاء فتح،             

اعلنت انها تتبنى المقاومة لتحرير فلسطين من النهر الى البحر، وبدات تنتقد حركـة فـتح                '، وانها   'اوله
، وانها ترتمـي فـي احـضان امريكـا،          1967العترافها بدولة يهود، ولمطالبتها فقط في دولة بحدود         
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تطالب بدولة في حدود    'انتهى المطاف بها بأن     وقال حزب التحرير ان حماس       .'وتتفاوض مع كيان يهود   
  .'، بجانب دولة يهود في معظم فلسطين، وتمد يدها الى امريكا للتفاوض حول تحقيق هذا االمر1967

م قد نطق بالفم المآلن انها تريـد دولـة فـي      25/6/2009كبير حماس خالد مشعل في دمشق       'وذكر ان   
واكد الحزب انه نـصح حمـاس بـأن          .'ريكا لهذا الغرض  ، وانها تمد يدها للتفاوض مع ام      1967حدود  

، من خالل عدم المشاركة في االنتخابات والسلطة، واكد الحزب          'تتجنب حماس الوقوع في هذا المستنقع     '
لن يكون حلها باليد الممدودة المريكا بالتفاوض حول حل الدولتين، وال بالتفاوض مع كيـان               'ان فلسطين   

  .'يهود
  29/6/2009 ،القدس العربي

  
  شهور ثالثةستعرض على أمريكا تجميد االستيطان لمدة " إسرائيل" .14

ي سيحمله وزير الحرب إسرائيلتحدثت تقارير إخبارية أمس عن اقتراح  :وكاالتال - القدس المحتلة 
 باراك إلى اإلدارة األمريكية خالل لقائه المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط جورج إيهودي سرائيلاإل

 من اجل إتاحة المجال أمام أشهر نيويورك، يتضمن تجميد مؤقت لالستيطان لمدة ثالثة ميتشيل في
  .يةسرائيلاستئناف المفاوضات الفلسطينية اإل

 سيعرضه باراك الذي يتوجه اليوم إلى يسرائيلأمس أن االقتراح اإل" يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
 .ح هو تمكين استئناف المفاوضات مع الفلسطينييننيويورك حيث سيلتقي ميتشل وأن الغاية من االقترا

لتجميد االستيطان بما في ذلك وقف " إسرائيل"وسيبلغ باراك األمريكيين خالل لقائه ميتشل عن استعداد 
 مبنى في الكتل 2000ستستمر في بناء " إسرائيل"أعمال البناء في الكتل االستيطانية الكبرى، لكن 

كذلك سيتحدث باراك . يدها، ما يعني أن أعمال البناء لن تتوقف بشكل مطلقاالستيطانية تم البدء في تشي
لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية " إسرائيل"خالل لقائه مع ميتشل عن خطوات مزعومة نفذتها 

  .مثل إزالة حواجز عسكرية
  29/6/2009الخليج، 

  
  في صفقة شاليط تقدمحدوث عن  باراك ينفي أنباء .15

، األنباء والتقارير التي تحدثت )28/6(ي، إيهود باراك، يوم األحد سرائيلنفى وزير الحرب اإل: الناصرة
عن حدوث تقدم، في الفترة األخيرة، في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس، يستعيد 

  . شاليطي من خاللها جنديه األسير في قطاع غزة، غلعاد سرائيلاإل الجانب
ال يمّر يوم ال نفكر فيه بغلعاد "ية األسبوعي، إنه سرائيلى اجتماع الحكومة اإلوقال باراك، لدى دخوله إل

لكّن األنباء، مثلما تم . بقضية تحريره) العبرية(وال ينشغل فيه أفضل األشخاص في الدولة  ،)شاليط(
ل، وكلما قللت من الحديث في هذا المجال وأركز بالعم. نشرها، لم تكن صحيحة وحتى أنها كانت ضاّرة

  ".سيكون أفضل
  28/6/2009، قدس برس  

  
   ومصر تجريان مباحثات حول ترتيبات الحكم في غزة"إسرائيل": "هآرتس" .16

 تجريان مباحثات لترتيب الحكم فـي قطـاع غـزة ،            "إسرائيل"ن مصر و  إلى أ " هآرتس"أشارت صحيفة   
 جديد في قطـاع     إن المحادثات بهذا الخصوص تجري مع مصر، تكمن في اتفاق تهدئة          " هآرتس"وقالت  

  .غزة، وان باراك هو الذي يقود هذه المباحثات، بتنسيق كامل وبتخويل من رئيس الوزراء
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1478:         العدد       29/6/2009اإلثنين  :التاريخ

ويشمل االقتراح المصري إقامة حكومة وحدة بين فتح وحماس ورفع الحصار عن قطاع غـزة، حيـث                 
  .اهرة الشهر المقبل وفي الق7يسعى المصريين إلى عقد احتفال التوقيع على اتفاق مصالحة في 

  29/6/2009الدستور، 
  

  والخضوع إلدارة أوباما  بالخنوعهنوتهمف ويلضعيبا نتنياهو ننعتويوزراء اليمين المتشدد  .17
نتنياهو بالـضعيف والقائـد     بنيامين  أشارت المواقع االلكترونية المختلفة إن وزراء اليمين المتشدد نعتوا          

، وانه سيقوم بإرسـال     أوباماارة الرئيس باراك    الضعيف، متهمين إياه بالخنوع والخضوع واالستسالم إلد      
 يعلن فيـه    أوباما باراك لتسليم اإلدارة األميركية مكتوب خطي من رئيس الوزراء إلى            إيهودوزير األمن   

  . وقرارها بوقف االستيطاناألميركيةنتنياهو موافقة حكومته على الشروط 
ل ما ال يفعل لم يحافظ على شخصية ثابتـة أو            بأنه قائد تافه ويقو    نتنياهو" قضايا مركزية "ووصف موقع   

، وانه يصر حين ال يوجد ضـرورة        "إسرائيل"رجل قناعات وانه اضعف واوهن رئيس حكومة منذ قيام          
 يصر على مواقفه وثوابته، وانه زعيم موتور ومضغوط وملحـاح بـال             أنلإلصرار ويتنازل حين يجب     
إذا انتخبت بيبي   "ين األمم، وانه ينطبق عليه القول        إلى أضحوكة ب   إسرائيلحاجة وان صفاته هذه حّولت      
  ". فانك ستحصل على كلمة بذيئة

واتهمت األحزاب اليمنية نتنياهو بأنه منفصل عن الواقع، وان مشكلته تكمن في انه أحاط نفسه بمجموعة                
حقيقـة  من المستشارين والخبراء االستراتيجيين المنفصلين عن الواقع ، ما أدى إلى انفصاله هـو عـن                 

 ستتراجع عن مواقفها سريعا ، ولكن اتـضح إن  األميركيةالتطورات السياسية ، والذين أقنعوه إن اإلدارة    
  . مهانا ومضروبا في مصداقيتهاآلن كانت مغلوطة ، وانه سيتراجع ألوباماقراءتهم 

  29/6/2009الدستور، 
  

  طنتناور وتراوغ تكتيكيا مع واشن" تل أبيب: "رئيس مجلس المستوطنات .18
 أكد داني ديان رئيس مجلس المستوطنات، أن األنباء حول نية الحكومـة             :وكاالتوال السبيل   -الناصرة  

تجميد البناء في المستوطنات مؤقتا عارية عن الصحة، معتبرا أن أغلبية واضحة من شركاء االئـتالف                
  .يعارضون ذلك

كف عن المناورات والمراوغات التكتيكية،     آن األوان لل  : "وقال ديان في تصريحات لإلذاعة العبرية العامة      
  ".إسرائيلوقول الحقيقة للجانب األميركي ومفادها أنه يحق لليهود االستيطان في أي بقعة من أرض 

 28/6/2009السبيل، األردن، 
  

  يإسرائيل -نتنياهو يكرر شروطه لتحقيق اتفاق سالم فلسطيني  .19
 إلىنياهو، خمسة مبادئ للسالم مع الفلسطينيين، مشيرا        ي بنيامين نت  سرائيل حدد رئيس الوزراء اإل    :القدس

إن : أمـس ية،  سرائيل للحكومة اإل  األسبوعيوقال في مستهل االجتماع      .أنه يجد آذاناً صاغية لهذه المبادئ     
 كدولة الشعب اليهودي؛ أما الركيزة      إسرائيلالمبدأ األول هو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بشكل صريح ب        

تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح بشكل يضمن التجاوب مـع كافـة االحتياجـات              الثانية، فهي أن    
ية؛ أما األمر الثالث، فهو ضرورة وجود دعم دولي على شكل ضمانات واضحة للتدابير              سرائيلاألمنية اإل 

كون ؛ وأخيراً ضرورة أن ي    إسرائيلاألمنية هذه؛ ويقضي المبدأ الرابع بحل مشكلة الالجئين خارج حدود           
االتفاق نهاية للنزاع، ما يعني أنه لن يكون بإمكان الفلسطينيين طرح المزيد من المطالب عقـب توقيـع                  

  ".اتفاق السالم
ومنهم وزيـرا الماليـة     ( أنا وشركائي في الوفد      -إن هذه المبادئ راسخة وثابتة وقد طرحناها        "وأضاف  

 ". بأنها تعكس وفاقاً وطنياً واسعاً للغاية      -لم   ال بل أع   - بصورة شديدة الوضوح وأعتقد      -) وحماية البيئة 
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وجدت آذاناً  " أنه طرح هذه المبادئ في اجتماعاته مع المسؤولين االيطاليين والفرنسيين، وقال             إلى وأشار
  ".صاغية للمبادئ التي طرحناها، ولقيت استعداداً دولياً حقيقياً لقبولها كأسس للسالم

ة أيضاً إلى دعم هذه المبـادئ التـي تـشكل أساسـاً للموقـف               أدعو المعارض  "أضافوعلى ذلك، فقد    
أعتقد بأن المعارضـة المـسؤولة يجـب أن         . ي ومصالحها الحيوية في أي مفاوضات مستقبلية      سرائيلاإل

 وأمنها، ولذا أتوقع من أعضاء المعارضة       إسرائيلتفصح عن أمور شديدة األهمية من حيث مستقبل دولة          
 ".إسرائيللمبادئ الهامة بالنسبة لدولة المسؤولين الوقوف خلف هذه ا

  29/6/2009األيام، فلسطين، 
  

   فضيحة جديدة تطارد ليبرمان: يةإسرائيلمصادر أمنية  .20
ية النقاب عن فضيحة جديدة تالحق وزير الخارجية إسرائيلكشفت مصادر أمنية : ردينة فارس -  غزة

وأفادت  .لماس الثري دان جيرتليرأفيجدور ليبرمان، حيث يتردد أنه حصل على رشوة من تاجر األ
العبرية أن الشرطة باشرت استجواب جيرتلير في المطار لدى هبوطه من طائرته " هآرتس"صحيفة 

 .يشتبه في تقديمه رشوة لليبرمان الخاصة، وجرى إبالغه بأنه 
تب رئيس وأضافت الصحيفة أن جيرتلير أقر بأنه وظف ليبرمان، بعد استقالته من منصبه كمدير عام لمك

  . لفترة قصيرة كمستشار له، وأنه دفع له ما يعادل عدة آالف من الدوالرات1998  الوزراء عام 
  29/6/2009عكاظ، 

 
  نتنياهو وأمير قطر نزال في فندق واحد بباريس: يةإسرائيلصحيفة  .21

ـ  رئيس الـوزراء اإل أنالعبرية في عددها الصدر أمس     "  اليوم إسرائيل" ذكرت صحيفة    :رام اهللا  ي رائيلس
 باريس في فندق واحد مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفـة             إلى زيارته األخيرة    أثناءبنيامين نتنياهو نزل    

 يكون الزعيمان التقيا، ولكن  مـن        أن إمكانية إلىمع أنهم في القدس رفضوا التطرق        "وأضافت. آل ثاني 
  ". افة بينهما قريبةكانت المس) كريون( مكوثهما المشترك في فندق أثناءالواضح أنه في 

 29/6/2009الحياة الجديدة، 
  

  لبنان يتحمل مسؤولية أي إطالق نار إذا انضم حزب اهللا إلى الحكومة: نتنياهو .22
ي، بنيامين نتنياهو، الحكومة اللبنانية المقبلة من أنه إذا انضم سرائيلحذر رئيس الوزراء اإل :تل أبيب

 المسؤولية عن أي عملية إطالق نار من جانب حزب اهللا لإسرائيحزب اهللا بالفعل إليها فسوف تحملها 
 . بكل ما ينطوي ذلك على معانٍإسرائيلضد 

 عن أن حزب اهللا قد يأخذ في "إسرائيل"جاء هذا التحذير في إطار رد فعل أولي على أنباء سرت في 
 .الحكومة االئتالفية المنتظر أن يشكلها سعد الحريري في لبنان سبع حقائب وزارية

 أن نتنياهو قال خالل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء أمس، إن هذا الموضوع "إسرائيلراديو "ذكر و
وقال . كان مدار بحث خالل المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في إيطاليا وفرنسا األسبوع الماضي

لية أي هجمات تتعرض إن أي حكومة لبنانية تضم تمثيال واسعا لحزب اهللا ال يمكنها أن تتبرأ من مسؤو
 . لها"إسرائيل"

 29/6/2009الشرق األوسط، 
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  سكان غزة يواجهون معاناة حادة في كسب لقمة العيش": اللجنة الدولية للصليب األحمر" .23
قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، في تقرير أصدرته بشأن الوضع في قطاع غزة، : CNN -  جنيف

 معاناة حادة لتدبير أمورهم وكسب لقمة العيش، في حين ال يتلقى إن السكان يواجهون أكثر فأكثر
 .المصابون ممن يعانون من أمراض خطيرة، العالج الضروري لحالتهم

وبين تقرير اللجنة الدولية أن آالف سكان غزة الذين دمرت بيوتهم وضاعت ممتلكاتهم منذ نصف سنة، 
القيود الصارمة المفروضة على "ووصف التقرير  .ال يزالون حتى اآلن دون مأوى مناسب يحتمون فيه

مدى السنتين الماضيتين، على حركة األشخاص والسلع داخل غزة وخارجها، بأنها أحد األسباب الرئيسية 
 ."التي أدت إلى تأزم الوضع في القطاع

 مليار 4.5ي كما أكد أن المبلغ الذي تعهدت البلدان المانحة بتخصيصه لعملية إعادة اإلعمار، وقدره حوال
 .دوالر، لن يجدي نفعاً ما دامت مواد البناء، وغيرها من المواد األساسية، ال تدخل إلى قطاع غزة

وأوضح التقرير أن البنى التحتية األساسية لمرافق المياه والصرف الصحي ال تزال إلى حد بعيد غير 
 أولمبياً مباشرة في البحر المتوسط  مسبحا28ًكافية؛ إذ تُضخ يومياً كميات من مياه الصرف بحجم يعادل 

 .وهي غير معالجة تقريباً
، بحسب التقرير، ألن اإلجراءات المعقدة والبطيئة، التي تفرضها "عسر"كما تعمل المستشفيات في 

 على الواردات، تبطئ من تسليم اإلمدادات الطبية األساسية مثل المسكنات ومعدات تظهير صور إسرائيل
وقد أدت اإلغالقات المفروضة على غزة، إلى تفاقم البطالة وتدهور االقتصاد، وفقاً ا  كم.األشعة السينية

 .للتقرير
28/6/2009القدس، فلسطين،   

  
  على غزةاألخير  يسرائيل اإل تبدأ جلسات االستماع لشهود العدوان"لجنة تقصي الحقائق" .24

حدة جلـسات االسـتماع لـضحايا    لمتا لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم     أمسبدأت  :  سمير حمتو  -غزة  
ي على غزة وتمكينهم من رواية قصصهم المأساوية للعالم باإلضافة لالستماع إلفـادات             سرائيلالعدوان اإل 

 يستمر عمل اللجنة التي شـكلها مجلـس         أنومن المقرر    .عدد من ممثلي المؤسسات الصحية واالغاثية     
ي األخير على   سرائيلكاب انتهاكات خالل العدوان اإل    حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للتحقيق حول ارت       

  .قطاع غزة، يومين في مدينة غزة ثم ترفعها إلى جنيف خالل األسبوع المقبل
وفي أولى الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت لمدير مكتب الصحة العالمية في غزة الذي بـين أن                  

دات واألجهزة الطبية واألدوية نتيجة ارتفاع عـدد        المستشفيات الفلسطينية عانت من نقص شديد في المع       
   .الجرحى والشهداء، موضحا انه أصابها عجز في خدمة المواطنين

واستمعت اللجنة األممية إلى شهادة ثالثة من سكان مخيم جباليا، الذين فقدوا الكثير من أبنائهم وأقربـائهم             
  .حيخالل هجوم شنته قوات االحتالل على مسجد المقادمة في ال

29/6/2009الدستور،   
  

  يعشن في حالة فظيعة وغير إنسانية" نفي ترتسا"األسيرات في سجن : تقارير .25
، اإلنـسان  لحقـوق    أطباءبرسالة باسمه وباسم مؤسسة     ) عدالة(بعث مركز    : زهير اندراوس  -الناصرة  

 كـل   إلىامعة حيفا،    في ج  األسرى تأهيل وإعادة والعيادة القانونية لحقوق     اإلنسانمركز الميزان لحقوق    و
 قـسم   بـإغالق  الداخلي طالبهم فيها     األمنمن المستشار القضائي للحكومة ومدير سلطة السجون ووزير         

 السجن والسجانات والسجانين    إدارةعلى الفور وفتح تحقيق جنائي ضد       ) نفي ترتسا (العزل االنفرادي في    
 كوسـيلة   أسـرتهن  إلى األسيراتيل  كما طالبت المؤسسات بحظر تكب    . المسؤولين عن تعذيب السجينات   

  . عقاب تأديبية
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 غرف العـزل االنفـرادي فـي        أنوذكرت المحامية عبير بكر في الرسالة نقال عن التقارير الصحافية           
 إلى المراحيض تقع داخل الغرف مما يؤدي        أنكما  . المعتقل صغيرة جداً وال تصلح الستخدام بني البشر       

 سلطة الـسجون تقـوم بمعاقبـة        أنواألدهى من ذلك     .ال الوقت انتشار روائح كريهة داخل الغرف طو     
 سـاعة   12 إلـى  بالسرير لـساعات طويلـة تـصل         وأرجلهن أيديهن وتقييدهن وربطهن من     األسيرات
   .متواصلة

 الكشف عن عـورتهن     إلى تفتيش مهين ومذل للسجينات حيث تضطر السجينات         بإجراءوتقوم السجانات   
 سجينات كثيرات اشتكين من عنف ومعاملة وحشية وقد بدت عالمات           أنير  جاء في التقار  و.  التبول أثناء

  .وأجسادهنالعنف واضحة على وجوههن 
29/6/2009 ،القدس العربي  

 
   أما12ًية بينهن سرائيل أسيرة فلسطينية داخل السجون اإل53: تقرير .26

 53حتجز في سجونها ية تسرائيل قال نادي األسير الفلسطيني اليوم إن السلطات اإل.):ا.ب.د( –غزة 
 أسيرة 42وذكر تقرير للنادي أن من بين األسيرات  ".الدامون"و" الشارون"أسيرة فلسطينية في سجني 

 أسيرة يقبعن 36وأشار إلى أن  .محكوم عليهن وثماني أسيرات موقوفات، وثالث رهن االعتقال اإلداري
 . أسيرة17" الدامون" بينما يقبع في سجن ،12في قسم " الشارون"في سجن 

 ست أسيرات، فيما يبلغ عدد األسيرات ، بحسب التقرير،ويبلغ عدد األسيرات ما دون سن الثامنة عشرة
المعتقالت هن وأزاوجهن ثالث وأم واحدة تحتفظ بطفلها داخل السجن وهي األسيرة فاطمة يونس الزق 

 . أسيرة أم11من غزة باإلضافة إلى وجود 
العقوبات الجماعية والمستمرة التي تفرضها اإلدارة ألسباب واهية وأضاف أن األسيرات يشتكين من 

والتفتيش المفاجئ وخاصة الليلية، والذي يهدد أمن األسيرات واستقرارهن إضافة إلى مسلسل مستمر من 
 .سوء التغذية واإلهمال الطبي

28/6/2009القدس، فلسطين،   
  

  القدس برصاص مستوطنين في مقدسيين ثالثةإصابة  .27
 ثالثة فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في حـي سـلوان              أمس أصيب

  . قرى الضفة الغربية المحتلةإحدىكما قتلت امرأة فلسطينية في انفجار في  .بمدينة القدس 
29/6/2009المستقبل،   

  
  تصاعد االنتهاكات لحقوق المقدسيين في السكن واإلقامة: تقرير .28

قال تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس، إن بلدية االحتالل في مدينة القدس : القدس المحتلة
 منازل لمواطنين في البلدة القديمة من القدس، وفي حي جبل 3 إبريل /المحتلة، هدمت في شهر نيسان

اء، فيما بلغ  نفرا غالبيتهم من األطفال والنس25المكبر، وصور باهر إلى الجنوب من البلدة القديمة تؤوي 
 إخطارا، طالت شققا ومساكن تؤوي ما ال 93عدد إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين في ذات الفترة 

وفيما يتعلق بإخطارات الهدم لمنازل مقدسيين، أشار التقرير إلى أن شهر نيسان  . نسمة500يقل عن 
لمساكن التي سلم أصحابها الماضي سجل تسليم المزيد من إخطارات الهدم، بحيث وصل عدد الشقق وا

  . شقة119إخطارات بالهدم إلى 
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 شقة في العيسوية، والطور، وبيت حنينا، وجبل المكبر، في حين 56 ـفقد سلمت إخطارات هدم ل
 منزال وشقة في بلدات السواحرة، وصور باهر وبيت صفافا، إضافة 15صدرت إخطارات هدم أخرى 

  .في أحياء بيت حنينا، وجبل المكبر والعيسوية، وشعفاط إخطارا بالهدم أصدرتها البلدية 30إلى 
28/6/2009قدس برس،   

 
   منزالً في مخيم البرج الشمالي343 يرمم "الهالل األحمر اإلماراتي" .29

مبادرة تأهيل وترميم المنازل أو "لبنان مخيم البرج الشمالي لالجئين الفلسطينيين في يشهد : حسين سعد
عبر جمعية الهالل  هذه الحملة تأتي  وتسميها اللجان الشعبية في المخيم،، كما "مشروع إعادة اإلعمار

ويأتي التأهيل ثمرة . "األونروا" العربية المتحدة بالتنسيق الكامل مع وكالة اإلمارات في دولة األحمر
  وحدة سكنية من أصل أكثر من ستمئة وخمسين منزال آيال343توقيع اتفاقية بين الجانبين تقضي بترميم 

وتشمل العملية أيضا تأهيل . إماراتي مليون درهم 23للسقوط ال تتوافر فيه شروط السالمة العامة بكلفة 
 من 343وتم اختيار المنازل الـ .  يستفيد منها عشرة آالف الجئ في المخيمأنالبنية الحضرية ويتوقع 

 على قاعدة األولويات واالحتياجات وطبيعة وضع كل منزل وكل "األونروا"قبل قسم الهندسة في وكالة 
  .  المخيمأبناءعائلة حصرا من 

29/6/2009السفير،   
  

   للقيام بتدريبات ليلية في األغوار الشماليةةاالحتالل يخلي منازل فلسطيني .30
تة في األغوار ي أمس السكان الفلسطينيين في منطقتي المالح والميسرائيلأبلغ جيش االحتالل اإل:  اب د

  .الشمالية شمال الضفة الغربية بضرورة إخالء مساكنهم بغية قيامها بمناورات عسكرية
29/6/2009الخليج،   

  
   ة تأكيداً لحق عودة الالجئين الفلسطينيينمسيرة فلسطينية سوري .31

ـ            :  محمد الخضر  - دمشق الي أكد المئات من أهالي الجوالن ومن الالجئين الفلسطينيين تضامنهم مـع أه
ـ            لتحرير القنيطـرة    35الجوالن القابعين تحت االحتالل، وجددوا خالل مسيرة رمزية بمناسبة الذكرى ال
  .رفضهم ألي طرح ال يتضمن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم

28/6/2009نت، .الجزيرة   
    

  "يرأنفلونزا الخناز"د معبر رفح بأجهزة للكشف عن  تزّو" المقالةالصحة" .32
بكاميرا خاصة لمراقبة الزائرين من  زودت وزارة الصحة في غزة معبر رفح الحدودي مع مصر،: غزة

الوفود العربية واألجنبية للقطاع، لرصد الحاالت المشتبه إصابتها بأنفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أنها 
استمرارها بتنفيذ   وذلك،خالل المرحلة المقبلة" ايرز" بصدد توفير كاميرا أخرى في معبر بيت حانون
  .الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لمكافحة الوباء

28/6/2009قدس برس،   
  

 المستوطنات تلوث ينابيع الضفة وآبارها ": بتسيلم" .33
 قالت في تقرير لها نشر اإلنسانلحقوق " بتسيلم" منظمة أن" يديعوت احرونوت" ذكرت صحيفة :أبيبتل 

 بالصحة أضراراوالسلطة الفلسطينية في معالجة مياه الصرف الصحي ألحق  "إسرائيل" فشل أناليوم 
وقالت المنظمة في التقرير وهو تحت  . والضفة الغربيةإسرائيل المياه المستقبلية لجميع سكان وبإمدادات

 مياه الصرف أن، " معالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربيةإهمال: أخالقيسلوك غير "عنوان 
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وقالت  . مليون شخص يعيشون في القدس والضفة الغربية ال تتم معالجتها2،8حو مليونين من الصحي لن
 الضفة الغربية أنحاء بيئية في وأضرارا الذي طال أمده اوجد مخاطر صحية مختلفة اإلهمال إنالمنظمة 

ئيسي في  تلوث طبقة المياه الجوفية في المناطق الجبلية، وهي المصدر المائي الرإلىوأنه سيؤدي 
  .المنطقة
 متقدمة إقليمية ببناء منشآت إسرائيل انه منذ بداية المؤسسة االستيطانية، لم تقم إلى التقرير وأشار

 من بين 81 أن إلى وأشار. إسرائيللمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية مثلما فعلت داخل 
 قديمة وغير أيضان تلك المنشآت  مستوطنة مربوطة بمنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي، وا121

 مليون 17،5انه من بين " بتسيلم"وذكرت منظمة  .قادرة على معالجة الكمية المطلوبة من المياه العادمة
 مليون متر مكعب 5،5متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي تتكون سنويا في المستوطنات، فان 

ية لحماية سرائيل الوزارة اإلأن وأضافت. ضفة الغربية بالواألنهار الينابيع إلىتتدفق كمياه عادمة خام 
 ". جدية ضد المستوطناتإجراءاتفشلت في فرض "البيئة قد 

 مليون متر مكعب من مياه 56البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تنتج : "إنوقال التقرير 
وحوالي . الضفة الغربيةمن كل مياه الصرف الصحي في % 62الصرف الصحي سنويا، وهي ما تعادل 

، وال تعمل حاليا سوى منشأة فلسطينية أبدامن مياه الصرف الصحي الفلسطينية ال تعالج % 95- 90
 ".واحدة لمعالجة المياه العادمة

28/6/2009القدس، فلسطين،   
  

  يةإسرائيلتثمن مقاطعة مزارعي فرنسا لشركة " الزراعة المقالة" .34
الموقف التضامني من مزارعي فرنسا الرافض للسياسة "ي غزة، ثمنت وزارة الزراعة الفلسطينية ف

في تنظيم أكثر من سبعين  وتمثل هذا الموقف".  ضد الشعب الفلسطينيإسرائيلالعنصرية التي تمارسها 
جمعية مدافعة عن المزارعين الفرنسيين، حملة غير مسبوقة في جنوب غربي فرنسا ضد شركة 

  . تجات الزراعية، وخاصة المنتجة في المستوطناتية متخصصة في تصدير المنإسرائيل
28/6/2009قدس برس،   

   
  قمة سعودية مصرية تتناول الحوار الفلسطيني .35

 وخادم ، السعودية بين الرئيس حسني مبارك- بدأت أمس بجدة القمة المصرية  : إبراهيم البهي- جدة 
ي القمة الملف الخاص بالجهود وبحث الزعيمان ف. الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز

. المصرية التي يبذلها الرئيس مبارك لتصفية الخالفات بين الفصائل الفلسطينية من خالل حوار القاهرة
 وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها ،وجدد العاهل السعودي دعم بالده جهود مصر لحل المشكلة الفلسطينية

 وأشاد . يمكن أن يتحقق إال إذا توحدت الرؤية الفلسطينيةوأوضح أن حل القضية الفلسطينية ال .القدس
  .بجهود مصر من أجل أن يخرج الفلسطينيون بكلمة واحدة

29/6/2009األهرام،   
  

  اعتقال السلطات لقيادي األخوان تأتي للضغط على حماس بشأن الحوار: خوان المسلموناإل .36
: ، وهـم  "اإلخوان المـسلمين  "يادات جماعة   ، فجر أمس، أربعة من ق      المصرية اعتقلت مباحث أمن الدولة   

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب اإلرشاد واألمين العام التحاد األطباء العـرب، والمستـشار                
الدكتور فتحي الشين الخبير االستشاري في المعامالت الشرعية والمستشار الـسابق بـوزارة العـدل،               

غاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب ومرشح اإلخـوان فـي          والدكتور جمال عبد السالم مدير لجنة اإل      
  .، وعبد الرحمن الجمل من قيادات التربية والتعليم بمحافظة الغربية2005انتخابات عام 
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، وألمح الدكتور محمـد حبيـب النائـب األول          "اإلخوان"وأثارت حملة االعتقاالت األخيرة تنديد جماعة       
 للقبول بتنـازالت القـاهرة      حماس االعتقاالت ترتبط بالضغط على      إلى أن هذه  " اإلخوان"لمرشد جماعة   

خالل جلسات الحوار الفلسطيني التي استؤنفت في القاهرة، حيث تهدف مصر إلى التوصل التفـاق فـي         
  .السابع من يوليو

إن الحركة الفلـسطينية    " المصريون"، وقال لـ    حماسعلى  " اإلخوان"لكن حبيب نفى وجود أي والية لـ        
احبة القرار فيما يخص شئونها، وإن قياداتها تتخذ قراراتها فيما يتماشى مع ظـروف ومـصالح                هي ص 

  . إال قياداتهاحماسوأهداف الحركة، ألنهم أعلم بظروفهم وقضيتهم، وال أحد يستطيع أن يحدد أجندة 
يـشغل   خاصة وأن أبـو الفتـوح        حماسأنا أتساءل فقط هل االعتقاالت لها عالقة بالضغط على          : وتابع

منصب األمين العام التحاد األطباء العرب والدكتور جمال عبد السالم يرأس لجنة اإلغاثة اإلنسانية ولهما               
، ولهما دور في إغاثة الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة، باإلضـافة إلـى أن اسـم                حماسعالقة بـ   

الخاصـة بقـضية التنظـيم      الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ورد في محضر تحريات مباحث أمن الدولة             
  .الدولي

أن توقيـت حملـة     " اإلخـوان "من جانبه، اعتبر الدكتور عصام العريان رئيس المكتب السياسي بجماعة           
االعتقاالت األخيرة ضد قيادات الجماعة يأتي في إطار تهيئة المسرح لتحوالت سياسـية كبيـرة داخـل                 

  . الحوار الفلسطيني بالقاهرةمصر وترتيب األوضاع على الساحة العربية، خاصة مع بدء
29/6/2009، المصريونصحيفة   

  
  تخفيف العقوباتمقابل إيران وحماس بنفي صفقة مع واشنطن لتقليص عالقاتها ت السودان .37

 بشأن تقليص عالقاتها الديبلوماسية     ، وجود صفقة مع واشنطن    ،نفت الخرطوم أمس  :  وكاالت -الخرطوم  
 مقابل تخفيف العقوبات عن السودان ورفع إسـمه         ،ركة حماس  ووقف تهريب األسلحة إلى ح     ،مع طهران 

  . والنظر في قرار توقيف الرئيس عمر البشير،من قائمة اإلرهاب
29/6/2009السياسة الكويتية   

  
  السلطات األذربيجانية تفرق مظاهرة احتجاجية على زيارة بيريز .38

بتفريق تظاهرة قام بها نـشطاء فـي          االذربيجانية باكو  في العاصمة قام رجال االمن والشرطة     : وكاالت
 .منظمات وأحزاب سياسية وإسالمية أمام مبنى وزارة الخارجية األذربيجانية، احتجاجا على زيارة بيريز            

  .وكان بيريز بدأ أمس زيارة رسمية هي األولى التي يقوم بها إلى كل من كازاخستان وأذربيجان
28/6/2009السبيل، األردن،   

  
  قافلة إغاثة متجهة الى غزةتعطيل : اإلسكندرية .39

 عربات  ثالثمنعت إدارة ميناء اإلسكندرية تسيير قافلة إغاثة لغزة مكونة من            : محمد مدني  -اإلسكندرية
  .إسعاف، باإلضافة إلى بعض األدوية وبعض المعدات واألجهزة الطبية؛ بحجة عدم وجود تنسيق أمني

 التصرفات التي تتم مع القافلـة       ،اثة باإلسكندرية  أمين عام لجنة اإلغ    ، منصور حسن  .انبه استنكر د  جمن  
في الميناء، مؤكدا أن تسيير القافلة لم يتم إال بعد التنسيق مع كافة الجهات األمنية المتعلقة باألمر، واصفًا                  

  .هذا التعطيل بأنه غير مبرر وغير مقبول في التعامل مع أهل غزة
28/9/2009 إخوان أون الين،  
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  بالتهرب من استحقاقات التسوية" إسرائيل"ية تتهم الجامعة العرب .40
بأنها تستغل االنقسام الفلسطيني  الفلسطيني كذريعة " إسرائيل"اتهمت جامعة الدول العربية  :القاهرة

للتهرب من استحقاقات التسوية، معربة عن رفضها للربط بين المصالحة الوطنية الفلسطينية وجهود 
  .طقة الشرق األوسطاستئناف عملية التسوية في من

وقال رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف في لقاء مع محرري شؤون 
الخالفات الفلسطينية لن تؤثر في الجهود التي تبذل حاليا "عربية بمقر األمانة العامة للجامعة العربية إن 

ية تجاه الشعب سرائيلسية هي الممارسات اإلالمعضلة األسا"، مؤكدا أن "بشأن إحياء عملية التسوية
  ".الفلسطيني وليس االنقسام الفلسطيني

29/6/2009الخليج،   
  

  يسرائيللجنة عربية تبحث النشاط النووي اإل .41
 للجنة العربية المكلفة    26 ـبدأت في مقر جامعة الدول العربية امس جلسات االجتماع ال         :  بترا –القاهرة  

 وتناقش اللجنة  .ي المخالف للمعاهدة الدولية لمنع انتشار االسلحة النووية       سرائيلبمتابعة النشاط النووي اإل   
ي علـى األمـن     سـرائيل مخاطر السالح النووي واسلحة الدمار الشامل والنشاط الفضائي الصاروخي اإل         

ي نحو كـسر سياسـة الغمـوض        سرائيلكما تستعرض اللجنة التوجه اإل     .القومى العربي والسلم الدولي   
 التي اتبعتها خالل السنوات السابقة اضافة الى انتاج واستخدام اليورانيوم المنـضب مـن قبـل                 النووي

  ."إسرائيل"
  29/6/2009الرأي، األردن، 

  
   وإعادة الحياة للقطاع"سياسة غزة" بإلغاء "تل أبيب"مذكرة أمريكية تطالب  .42

 أرسلت مـؤخراً مـذكرة      وباماأأكدت تقارير صحفية في واشنطن، أن إدارة الرئيس باراك          : عماد الدبك 
ـ    " تل أبيب "دبلوماسية إلى    . يةسرائيلالتي تقوم بتطبيقها الحكومة اإل    " سياسة غزة "أعلنت فيها عن رفضها ل

عبر مبعوثها الخـاص    " تل أبيب "وبحسب المعلومات المتوفرة فان المذكرة الدبلوماسية األمريكية، طالبت         
الربط بين رفع الحصار وإطالق سراح الجندي جلعاد        جورج ميتشل، ضرورة إنهاء حصار غزة، وعدم        

وتقول المعلومات أيـضا إن المـسؤولين األمـريكيين نقلـوا            .شاليط المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية    
إزاء القطاع، وأكدوا لهـم أن  " إسرائيل"يين، عدم رضا اإلدارة األمريكية تجاه سياسة    سرائيلللمسؤولين اإل 

 يسمح في تحقيق التقدم في عملية السالم فحسب، وإنما سيـشكل عائقـاً أمـام                استمرار هذه السياسة لن   
  .الجهود األمريكية بهذا االتجاه

28/6/2009السبيل، األردن،   
  

 أحد المرتكزات األساسية للسياسة األمريكية" إسرائيل"االلتزام بحماية أمن : كلينتون .43
دور جي أفي سرائيل اإل نظيرها في لقائها مع  لينتون  كهيالري  وزيرة الخارجية األمريكية    أكدت  : عماد الدبك 

ـ       –ية  سرائيلليبرمان على قوة الروابط اإل     حمايـة أمـن    " األمريكية وببقاء واستمرارية التزام أمريكا بـ
على صعيد ذي صلة، ذكرت مـصادر        ". كأحد المرتكزات األساسية للسياسة الخارجية األمريكية      إسرائيل
ـ  واشنطن بدأت القيا   أنأمريكية   ية الجديدة للتراجـع عـن      سرائيلمن أجل دفع الحكومة اإل    " الضغوط"م ب

مـع الفلـسطينيين، مـشيرة إلـى تبـادل          " عملية السالم "تشددها وتقديم التنازالت لجهة إنجاح مساعي       
ية متعاكسة إزاء ملف سـالم      إسرائيل –التي تعكس مواقف أمريكية     " تل أبيب "التصريحات بين واشنطن و   

  .الشرق األوسط
28/6/2009لسبيل، األردن، ا  
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  ي والفلسطيني الستئناف المفاوضاتسرائيلفرض جدول زمني على الطرفين اإلتقوم بأمريكا  .44

ي سرائيل أن الشكوك المتبادلة وعدم الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإل         أمريكيةذكرت مصادر   : عماد الدبك 
 به المبعوث االمريكي للسالم في الشرق االوسـط         قد تدفع باالدارة االمريكية الى االستجابة القتراح تقدم       

جورج ميتشل قبل ايام للرئيس باراك اوباما خالل جلسة شارك فيها ايضا عدد من مـسؤولي ومـوظفي                  
البيت االبيض ومساعدي الرئيس االمريكي لشؤون الشرق االوسط، وينص االقتـراح علـى أن هنـاك                

ـ  السـتئناف المفاوضـات مـع      ) ي والفلسطيني ئيلسرااإل(جدول زمني على الطرفين     " فرض"ضرورة ل
  .مراقبة هذه المفاوضات عن قرب والتأكد من نوايا الجانبين ورغبتهما في الوصول الى حل

وقالت المصادر إن ميتشل يقترح تقديم ضمانات للجانب الفلسطيني تؤكد مواصلة الضغط على الحكومـة              
ستوطنات، واشارت المـصادر الـى ان المبعـوث         ية إلجبارها على وقف فوري للبناء في الم       سرائيلاإل

األمريكي سيشرف شخصيا على المفاوضات وسينتقل الى االقامة شبه الدائمة في المنطقـة قريبـا مـن                 
وأضافت المصادر أن ميتشل أبلغ اوباما ان المفاوضات         .يين والفلسطينيين سرائيلجلسات التفاوض بين اإل   

ى اتفاق سالم، وبالتوازي العمل على استكمال ما جـاء فـي            بين الجانبين هي أفضل الطرق للوصول ال      
 .لما بدأته من تقديم تسهيالت على حركة وتنقل الفلسطينيين" إسرائيل"ومواصلة " خارطة الطريق"

28/6/2009السبيل، األردن،   
  

 كان تاجراً للعبيد" إسرائيل"ممول قيام " روتشلد": "فايننشال تايمز" .45
أمس أن ناتان روتشيلد، أحد أكبر ممولي قيام كيان االحـتالل           " يننشال تايمز فا" كشفت صحيفة   : الناصرة

ي كان جمع أمواله الطائلة من التجارة بالعبيد، سوية مع شريكه جيمس وليامز فايرفيلد، صاحب               سرائيلاإل
ويتضح من وثائق األرشيف البريطـاني أن روتـشلد اسـتخدم       . أحد أشهر مكاتب المحامين في بريطانيا     

، في حين مكنت هذه العمليـة الحكومـة         "أسيادهم"يد كرهائن وضمانات في صفقات بنكية عقدها مع         العب
  .البريطانية من حل أزماتها المالية بما في ذلك فرع البنوك

28/6/2009السبيل، األردن،   
  

   الجهادية وجهة جديدة في مخيمات الفلسطينيين في األردن ولبنان وسورية-السلفية : تقرير .46
 عاماً، من مخيم البقعة في عمان، النار على 19ما إن أطلق ثائر الوحيدي ذو الـ :  بطل الشيشاني مراد

أعضاء فرقة الكسليك اللبنانية والتي كانت تؤدي عرضاً موسيقياً في العاصمة األردنية في صيف عام 
 من أفراد 4بة ، حتى أطلق النار على نفسه ليموت بعد ساعات في المستشفى، بعد أن تسبب بإصا2008

قصة الوحيدي هذه كانت تعد واحدة من . الفرق، إضافة إلى سائق باص الفرقة، وإحدى المارات بالجوار
، والتي تذكر بالهجمات على البارات أو محال بيع الخمور أو حتى محال »الهجمات الجهادية االنفعالية«

ولكن . ف الثمانينات وبداية التسعيناتتأجير شرائط الفيديو، كما حدث في عدد من الدول العربية منتص
مع بروز تداعيات الحادث بدءاً باعتقال عدد من أقارب ومناصرين للوحيدي في مخيم البقعة، احد أكبر 

، من السلطات األردنية، » جهادية- مصادرة كتب سلفية «مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن، و 
 بدء محاكمة الخلية التي جندت الوحيدي، برزت مؤشرات عن كما تناقلت وسائل اإلعالم، ووصوالً إلى

 الجهادية، وال تقتصر - تحوالت تطرأ لدى شباب المخيمات الفلسطينية وميول نحو اإليديولوجية السلفية 
الحالة على األردن، بل هي حاضرة في سورية ولبنان أيضاً، حيث ال يدخل هذا المقال في تحليله 

 -  الضفة الغربية والقطاع، لعدم وجود معلومات كافية عن نشاط السلفيين المخيمات الفلسطينية في
  .الجهاديين فيها
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، »حق العودة«يبدو أن عدداً من األسباب وراء ذلك، منها غياب األفق السياسي لحل يعالج موضوع 
التالي تراجع  اإلسرائيلية، وتآكل هياكل المنظمات الفلسطينية، وب-إحدى أعقد قضايا التسوية الفلسطينية 

، »فتح«سيطرتها على مخيمات اللجوء التي كانت دوماً تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 
طبعاً في ظل وجود بعض النفوذ للمنظمات والفصائل األخرى، وأيضاً ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، 

 الجهادية في أوساط شباب - فية وغيرها من األسباب التي دفعت إلى تزايد جاذبية اإليديولوجية السل
  .المخيمات

.  الجهادية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، مر بثالث مراحل، متداخلة-يبدو أن تزايد النزعة السلفية 
التي » عصبة األنصار«األولى، حين تأسست في المخيمات، وتحديداً مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، 

انينات، وقد تميزت هذه المرحلة ببروز الميل الى الحركات اإلسالمية أسسها هشام الشريدي منتصف الثم
واستخدام شعاراتها، وبتعبير آخر كانت حركات وطنية متشددة بشعارات إسالمية، إذا ما استخدمنا تعبير 

بروز اإلسالم المسلح بين الفلسطينيين : الجهاد اليومي«: الباحث الفرنسي برنارد روجيه في كتابه المهم
، وبروز نواة »حماس«وقد شهدت هذه المرحلة، أيضاً، تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية . » لبنانفي

، وتزايد التحوالت لدى أعضاء الفصائل الفلسطينية نحو اإليديولوجية »الجهاد اإلسالمي«حركة 
  .اإلسالمية

 الجهاديين -  للسلفيين في المرحلة الثانية، بات السلفيون الجهاديون في المخيمات يلعبون دور الحاضن
وقد برز هذا . غير الفلسطينيين، عبر توفير المأوى والمسكن والتدريب للجهاديين القادمين من الخارج

المتهم بتخطيط ) ابن الشهيد(الدور خالل مرحلة استقطاب المخيمات لجهاديين كاليمني معمر العوامي 
ويمكن اعتبار . حين استقر في مخيم عين الحلوة في لبنان، مثالً، 2003عام » ماكدونالدز«تفجير مطعم 

، وعلى عكس ما يعتقد الكثير من المراقبين، من هذا النوع، فهي سعت إلى احتضان »فتح اإلسالم«
في شمال لبنان، فالحركة تعبير عن فكرة فلسطينية » نهر البارد« الجهاديين القادمين إلى - السلفيين 

لوزير، ارضاء للشيخ أمين الحسيني في الزرقاء نهاية الستينات، قديمة أسس لها ياسر عرفات، وخليل ا
فتح «وكان عبداهللا عزام من أعضائها، وقد فشلت الفكرة بسبب اعتراض يسار فتح عليها، وبالتالي كانت 

» القاعدة«مختلفة عن أجندة » فتح اإلسالم«المعاصرة، إعادة إنتاج لالسم مرة أخرى، فأجندة » اإلسالم
  .»تحرير فلسطين« تالقت في بعض المسائل كـ مثالً، وإن

المرحلة الثالثة برزت السلفية الجهادية كإيديولوجية أساسية لدى شبان فلسطينيين في المخيمات، وهي 
وإن ما زالت في طور القناعة الفردية والخاليا الصغيرة، يبدو أن العوامل الدافعة لها ما زالت قائمة، 

  .»الزرقاويين الجدد« الجهاديين اللذين يوصفون بـ - من السلفيين وباتت ترتبط ببروز جيل جديد
  األردن

في األردن، والتي أشير إلى أنها ) 2009يناير /  كانون الثاني27(الخلية التي بدأت محاكمتها بداية العام 
لى  فرداً كلهم من ذوي األصول الفلسطينية، وقد أشارت الئحة االتهام إ12جندت الوحيدي، تتكون من 

من غزة أصالً، ويعيش في مخيم أربد، حيث كان يلتقي )  عاما28ً(أن قائدها هو شاكر عمر الخطيب 
، في المسجد الكبير في المخيم ذاته، »المقاتلين في العراق ولبنان«رفاقه ويدعوهم إلى االلتحاق بـ 

  ).وتشير الئحة االتهام إلى أنه جنّد ثائر الوحيدي عبر االنترنت(
رار الحديث عن مخيم أربد جديداً فقد ورد مراراً، حيث إن المخيم تكرر ذكره في عدد من وال يعد تك

 الجهادية في األردن، إذ إن من المفهوم أن مدينة أربد وبحكم قربها من الحدود - القضايا السلفية 
الل السنوات  الجهاديين، الذاهبين إما الى العراق أو الى لبنان خ- السورية، برزت كممر أساس للسلفيين 

 الجهادية في - األخيرة الماضية، ولكن المخيم، بحد ذاته، برز أيضاً، في شكل متكرر، فقضايا السلفية 
األردن ارتبطت، منذ منتصف التسعينات بمدن كالزرقاء والسلط ومعان، وإن كان عدد كبير من 

نية، إال أن معظمهم كان المحكومين منذ منتصف التسعينات هم من األردنيين من ذوي األصول الفلسطي
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الخ، ناهيك عن أن أعداداً من ... من سكان غير المخيمات كعمان الشرقية، أو الزرقاء، أو أربد المدينة
  . الجهاديين، ومعظمهم من األسماء القيادية كانوا من ذوي األصول الشرق أردنية-هؤالء السلفيين 

الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األردن بنحو عدد ) أونروا(تقدر وكالة الغوث والالجئين الدولية 
 ألفاً يعيشون في عشرة مخيمات رسمية، بات أسماء معظمها يتكرر، 340 ألف، منهم نحو 900مليون و

وعالوة .  الجهاديين، بعد االحتالل األميركي للعراق- ، في قضايا السلفيين »مخيم أربد«كما تكرر اسم 
أيضاً ترتبط بالمخيم، مثل شاكر الخطيب، المذكور أعاله، ولعل من ، »قيادية«على ذلك، فإن أسماء 

، واسمه األصلي ابراهيم محمد عبدالظاهر زين العابدين، وهو مطلوب »جهاد القشة«أشهر األسماء أيضاً 
في عدد من القضايا في األردن أشهرها محاولة اغتيال علماء آثار أميركيين في األردن، واألهم أنه 

، 2004، التي هدفت الى تفجير مبنى المخابرات العامة عام »الكيماوي« في ما يعرف بخلية حوكم غيابياً
وتشير . في العراق آنذاك» القاعدة«وتزعمها عزمي الجيوسي، بإيعاز من أبي مصعب الزرقاوي، زعيم 

فيه المنظّر هرب إلى سورية، وهو معتقل هناك، وقد ألف كتاباً في سجنه ينتقد » القشة«التقارير الى أن 
 الجهاديين أبو محمد المقدسي، ونشر على المنتديات الجهادية، بخاصة من جانب - األيديولوجي للسلفيين 
عن » التراجع«، والذي يشنون حملة ضد المقدسي متهمينه بـ »الزرقاويين الجدد«من باتوا يعرفون بـ 

  .خطه الجهادي
ألنجادي، والذي قتلته السلطات األردنية بعد كذلك ارتبط اسم آخر بمخيم أربد هو سليمان غياض ا

، وكان األنجادي مطلوباً على خلفية قضايا 2007) يناير(مواجهة مسلحة بين الطرفين في كانون الثاني 
عدة أهمها اشتراكه بمحاولة تهريب عزمي الجيوسي من سجنه بمشاركة عدد من األشخاص، وبالتخطيط 

  . 2006 بوش أثناء زيارته األردن عام الغتيال الرئيس األميركي جورج دبليو
  لبنان

، ومن معها من »فتح اإلسالم«، بين الجيش اللبناني و 2007أبرزت مواجهات نهر البارد في صيف عام 
 الجهاديين في المخيمات الفلسطينية في -  الجهاديين، أسئلة عدة منها ما ارتبط بتزايد السلفيين -السلفيين 

 ألف 416 مخيماً من مجموع 12 ألف الجئ يقطنون 230إن فيها نحو » ااونرو«لبنان، والتي تقول 
  .الجئ فلسطيني في لبنان

 مكتب بيروت، في دراسة لها عن - ترى أميمة عبداللطيف الباحثة في مؤسسة كارنيغي األميركية 
ات للمجموع» أرضاً خصبة«في لبنان تمثل » المهملة«السلفيين في لبنان، أن المخيمات الفلسطينية 

السلفية المتشددة، حيث ان المخيمات ال تخضع إلشراف الدولة اللبنانية، بحسب اتفاق سابق بين الدولة 
ويبدو أن نسب الفقر العالية، داخل المخيمات التي ما زال سكانها ممنوعين من . والفصائل الفلسطينية

ة، والذي زاد من وتيرته حال ممارسة عدد من المهن في لبنان، إضافة إلى تآكل دور الفصائل الفلسطيني
في غزة والقطاع، لعبت دوراً في زيادة جاذبية األفكار السلفية » حماس«و » فتح«االنقسام بين حركتي 

  . الجهادية، بين هؤالء السكان- 
 الجهاديين في لبنان، دوماً، بمخيم عين الحلوة، الذي كان معقالً لمنظمات - يرتبط الحديث عن السلفيين 

ولكن ال يقتصر . ، وما زال منطقة نفوذ للفلسطينيين حتى أن الجيش اللبناني ال يدخله»فلسطينيةالثورة ال«
الوضع على عين الحلوة بل يتعداه إلى المخيمات األخرى كما أظهرت أحداث مخيم نهر البارد عام 

زت مع ، بر»مصدر« الجهاديين إلى -للسلفيين » حاضن«حال التحول في دور المخيمات من . 2007
، وانتشار ما بات يعرف بـ »العائدين من العراق«االحتالل األميركي للعراق، ومع بروز ظاهرة 

 الجهاديين، الذي بات ينتشر بين أوساط الشباب في - ، بمفردات وخطاب السلفيين »المعجم القاعدي«
ن المخيمات، مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وعلى ذلك برزت أسماء عدة ممن ذهبوا إلى العراق م

، )أبو جعفر المقدسي(في العراق، مثل صالح القبالوي » القاعدة«ومنهم من تبوأ مواقع قيادية في تنظيم 
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الذي أصبح مرافقاً للزرقاوي، وقتل معه، وأشارت تقارير إلى أن القبالوي كان مسؤوالً عن إطالق 
  .صواريخ ضد إسرائيل من الجنوب اللبناني

، والذي أشارت التقارير إلى )أبو محجن(أحمد عبدالكريم السعدي »  األنصارعصبة«وهناك أيضاً أمير 
شهداء عصبة األنصار في بالد «ولعل الشريط المرئي المعنون بـ . أنه عين مساعداً للزرقاوي

-، والذي يروي حكاية مجموعة من الشبان الذين قتلوا في العراق، يدلل على التوجه السلفي»الرافدين
  .زايد في مخيمات الالجئين الفلسطينيينالجهادي المت

  سورية
 457 ألف الجئ فلسطيني، من أصل مجموع يناهز 124في سورية تسعة مخيمات لالجئين، وفيها نحو 

، وقد شهدت سورية، منذ االحتالل األميركي »أونروا«ألفاً يقيمون في سورية عموماً، وفقاً لتقديرات 
 الجهاديين، على أراضيها، باعتبارها شكلت ممراً للمتطوعين - للعراق، تزايداً في نشاطات السلفيين 

  .العرب المتوجهين الى العراق لمواجهة القوات األميركية
 الجهادي في سورية، كما برز في عدد - التيار السلفي » انتعاش«مثل هذه الحالة ساهم عموماً في 

لية المرتبطة بسورية هي قلة المعلومات المتطوعين المتزايد في العراق، على سبيل المثال، ولكن اإلشكا
عن نشاط الجهاديين فيها، وبالتالي يصعب الوصول إلى استنتاجات في شأن حال مخيمات الالجئين 

مقتل ثالثة إرهابيين « الجهادية، ولكّن اشتباكاً أسفر عن -الفلسطينيين هناك ومدى جاذبية األفكار السلفية 
في مخيم اليرموك، احد أكبر المخيمات في سورية، بعد أيام » ألمنوجرح رابع، وقتل اثنين من عناصر ا

 شخصاً وإصابة 17أودى بحياة ) 2008أكتوبر / تشرين األول(من تفجير سيارة مفخخة في وسط دمشق 
الجهادية، وورود اسمه -  آخرين، وكذلك ورود اسم مخيم اليرموك في عدد من القضايا السلفية14

- الى السلفية » الميل« يسعون للذهاب إلى العراق، يشير إلى أن حال كمحطة عند الحديث عن شبان
  .الجهادية في مخيمات الالجئين موجودة

  الزرقاويون الجدد 
بعد آخر ارتبط بالتحوالت في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وهو اإلرث الذي خلفه أبو مصعب 

 جهادياً شامياً، يسعى للوصول إلى - ياراً سلفياً في العراق، بتأسيسه، ت» القاعدة«الزرقاوي، زعيم تنظيم 
فلسطين، بعد أن ينهي معركته في العراق، وقد بدأ الزرقاوي في تأسيس مثل هذه التيار منذ أن أسس 

 الجهاديين - ، بالتالي برز جيل جديد من السلفيين 2000معسكره التدريبي في حيرات في أفغانستان عام 
إرث الزرقاوي، وهو جيل أكثر راديكالية، رافض حتى لشرعية منظّري الذين يعتبرون أنفسهم حملة 

  . الجهادية التقليديين مثل أبو محمد المقدسي-السلفية 
، وباعتبارهم تياراً من نتاج االحتالل األميركي للعراق، برزت صالت تنظيمية »الزرقاويون الجدد«

فمثالً، ارتبط شاكر الخطيب، وفقاً لالئحة . اقوفكرية بينهم وبين أفراد التيار في الدول المجاورة للعر
، 2005وقبل ذلك في العام . للقاعدة» البيعة«االتهام بمخيم عين الحلوة، حيث ذهب للتدريب، وهناك منح 

، الذي كان أفراده يسعون للذهاب للقتال في العراق، وتنفيذ عمليات »سرايا الخطاب«وفيما عرف بتنظيم 
 الجهاديين في مخيم عين الحلوة في لبنان، وهما أسامة - من القياديين السلفيين داخل األردن، حوكم اثنان

عصبة «شقيق زعيم ) أبو طارق(، وهيثم السعدي »جند الشام«، زعيم تنظيم )أبو الزهراء(الشهابي 
  .أبو محجن» األنصار

 وبات له من تحولوا إلى تيار إقليمي،» الزرقاويون الجدد«وبالتالي مثل هذه الصالت يظهر، أن 
المنظّرين ما يشي ببروز هذه التيار في شكل أكبر، وهذه التيار يعتبر ملهماً لعدد من الشباب في مخيمات 
الالجئين، بحكم الظروف التي يعانون منها والتي تتراوح ما بين الفقر والبطالة، وبين غياب األفق 

وبالتالي وفي ظل حال العقم . ك المخيماتالسياسي، لحل قضيتهم، وتراجع دور الفصائل الفلسطينية في تل
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» الزرقاويون الجدد«السياسي الذي تعاني منه المنطقة، تبدو الشروط االجتماعية السياسية لبروز تيار 
  . قائمة ومستمرة

29/6/2009الحياة،   
  

   مقابل دويلة بال عودة"إسرائيل"يهودية  .47
 ماجد كيالي 

شأن موقف إسرائيل من عملية التسوية، بقدر ما كشف حقيقة لم يأت نتانياهو بجديد في خطابه األخير ب
ومن تفّحص التجربة التفاوضية طوال . موقفها من هذه العملية، التي سعت لتحويلها إلى متاهة ودوامة

 عاما مضت يمكن مالحظة أن إسرائيل لم تكتف، فقط، بالتهّرب من استحقاقات هذه العملية، إذ أن 15
 الصعيد، تضّمنت بالخصوص خلق الوقائع التي تقّوضها، وتحولها إلى عملية إستراتيجيتها، على هذا

  .شكلية
تضاعف حجم االستيطان في األراضي المحتلة، ) 2009 ـ 1991(هكذا، مثال، شهدت مرحلة التسوية 

واستمرار محاوالت تهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، إضافة إلى إضعاف بنية الكيان 
  .وتقويض صدقية السلطةالفلسطيني 

لكن قضية حق العودة لالجئين الفلسطينيين تعرضت أكثر من غيرها لحملة إسرائيلية شعواء، لم تقتصر 
، وإنما شملت »أراضي إسرائيل«على مجرد الرفض المطلق ألي حل يتضمن تنفيذ هذا الحق داخل 
  : ن مالمحها في النواحي التاليةالعمل على تضييع هذا الحق، وفق خطة إسرائيلية مبرمجة، يمكن تبّي

 الضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها لالعتراف بالطابع اليهودي إلسرائيل، بهدف تبديد الحق -  1
أرض «التاريخي للفلسطينيين في أرضهم، والمّن عليهم بنوع من دولة مع علم ونشيد على جزء من 

 تقويض حق العودة نهائيا، أو على األقل حصره ويتوخى نتانياهو من انتزاع هذا االعتراف. »إسرائيل
  ). المفترضة(بالدولة الفلسطينية 

، »تبادل أراض« تحاول إسرائيل أن تطرح حلوال مربكة، بالنسبة للفلسطينيين، من ضمنها مثال -  2
ة بينها وبين الكيان الفلسطيني، ما يمكنها من االحتفاظ بأكبر عدد من اليهود في التجمعات االستيطاني

وهكذا فبدال من الحديث عن عودة . تحت سيادتها، والتخلّص من بعض التجمعات العربية الكثيفة السكان
الالجئين الفلسطينيين تصبح المسألة، األكثر إلحاحا، تتمثل بالدفاع عن بقاء الفلسطينيين في إسرائيل، ما 

  . حق العودةيشكل ضغطا إضافيا على الفلسطينيين، الهدف منه حملهم على التخلي عن
وتّدعي إسرائيل !  ترّوج إسرائيل العتبار الصراع مع الفلسطينيين وكأنه صراع بين حقين متساويين-  3

، إذ غادر الفلسطينيون أراضيهم الى البلدان العربية 1948أن تبادال للسكان حصل على خلفية حرب 
طامسة الفارق بين الهجرة (!) رائيل المجاورة، وغادر اليهود البلدان العربية، التي كانوا فيها إلى إس

الطوعية لليهود، بغرض االستيطان في فلسطين، وبين االقتالع القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والذي 
المهم أن إسرائيل تدعي في المحافل الدولية أن لديها . تم بوسائل القوة واإلرهاب، أو عبر التهديد بهما

الفلسطينيين، وأن لديها، أيضا، قضية تعويض عن الممتلكات التي قضية الجئين يهود مقابل الالجئين 
  ! تركها اليهود الذين قدموا من البلدان العربية إليها، مقابل قضية تعويض الفلسطينيين

، التي تصل إلى درجة حّض إسرائيل »الترانسفير« ثمة اتجاهات صهيونية متطرفة، تتبنى أطروحة -  4
  . 48ينيين من أراضيهم في مناطق على طرد مواطنيها من الفلسط

 تتعمد إسرائيل سن تشريعات تصّعب على الفلسطينيين، الحصول على جنسيتها، متذّرعة بدواع -  5
وكان . أمنية، ناجمة عن مشاركة بعض الفلسطينيين، من مواطنيها بعمليات فدائية، مباشرة أو مداورة

ن الجنسية االسرائيلية من نقلها الى زوجاتهم، لوقف ما الكنيست أقّر قانونا يحرم الفلسطينيين الذين يحملو
كما باتت تضع قيودا على منح . »زواج المصلحة«أو » الزواج من هوية«بات يطلق عليه مصطلح 
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من بوابة » حق العودة«الهوية اإلسرائيلية، بدعوى لّم الشمل، بحجة أن هذين األمرين ساهما في تطبيق 
  .خلفية

ن مجمل االستحقاقات المطلوبة منها في عملية التسوية بتخلّي الفلسطينيين عن  تحاول إسرائيل ره-  6
حق عودة الالجئين، ففي مجال االستيطان، مثال، تطرح إسرائيل فكرة تخلي الفلسطينيين عن حق 

أما ! 1967الى األراضي المحتلة عام » حق العودة«الالجئين في العودة، مقابل تخلي اليهود عن 
يل بقيام الدولة الفلسطينية، فبات مرهوناً باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، وفي ذلك اعتراف إسرائ

 من دائرة المواطنة اإلسرائيلية، تمهيدا ربما 48إقفال لحق العودة، كما فيه مخاطر إخراج فلسطينيي 
  . لترحيلهم

لتسوية، تقوم على خلق معادالت يتّضح من كل ما تقدم أن اإلستراتيجية التفاوضية إلسرائيل، في عملية ا
سياسية جديدة، وال تقتصر على المواقف السياسية، إذ أنها تشمل، أيضا، خلق الوقائع التي تعقّد قضايا 

  .الفلسطينيين وتبّددها، وهذا ما أكده نتانياهو في خطابه
29/6/2009الحياة،   

  
  اإلفراج عن عزيز الدويك فشٌل لسياسة عزل حماس .48

  بد اهللا فارس ع         
الدكتور عزيز الدويك في سفْرِ انتصارات      , يسجل اإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي        -اإلسالم اليوم 

بعد عملية خطف وقرصنة صهيونية استمرت لمدة ثالث سنوات لـرأس الـسلطة             , المقاومة الفلسطينية   
, ن واألعراف والمواثيق الدولية     الشرعية المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني بشكل يتنافى مع كل القواني          

فأين المجتمعات الديمقراطية عن هذه الجريمة التي الزالت فصولها تتواصل بحق ممثلي ونواب الـشعب               
اليوم وبعد أن اكتمل اإلفالس الصهيوني يتحقـق االنتـصار          ! المختطفين في سجون المحتل الصهيوني؟    

ل مخططات الصهاينة التي أرادت طمس حقيقـة        ويخرج الدكتور دويك عزيزا مرفوع الرأس، وتتحطم ك       
طالئعية وصدارة برنامج المقاومة وتقدمه في الساحة السياسية الفلسطينية نحو تمثيل الشعب، للحفاظ على              

  .حقوقه وثوابته الوطنية
لقد أراد العدو الصهيوني من اعتقال الدكتور عزيز دويك وأعضاء المجلس التشريعي تحقيقَ عدة أهداف               

أبرزها إسقاط النظام السياسي الفلسطيني الجديد القائم والمرتكز علـى          ,  مواجهته للمقاومة الفلسطينية   في
باإلضافة البتزاز المقاومة والضغط عليها في مفاوضات التبادل        , قواعد متينة من المقاومة ومفاهيم الثبات     

. والتي أوصلت د  , ابات التشريعية   مع الجندي الصهيوني األسير؛ فبعد الفوز الساحق للمقاومة في االنتخ         
وهو أيضا أحد مبعدي مرج الزهـور، ومـن القيـادات    , " رنتيسي الضفة"الدويك ـ والذي يطلَق عليه  

, الصلبة للحركة اإلسالمية في الضفة ـ إلى التربع على رأس سلطة التشريع في الـسلطة الفلـسطينية    
لن تُختَرق  «: وكان شعارها , أسها السيد إسماعيل هنية     وأوجدت تلك االنتخابات حكومة فلسطينية قوية ير      

هذا النموذج السياسي   . »" إسرائيل"ولن تُختطف المواقف، ولن نعترف بـ       , الحصون ولن تسقط القالع     
يرزح تحتـه الـشعب     , الممانع أعاد القضية الوطنية لطبيعتها وحقيقتها القائمة على وقوع احتالل غاشم            

والتي جهـزت كـأداة     , وبه بانت وانكشفت عورة السلطة الواقعة تحت االحتالل          , واألرض الفلسطينية 
لذا كان من غير المقبول صهيونيا وأمريكيا وأوروبيا أن تـصل إلـى سـدة               , حارسة للكيان الصهيوني    

وار وتكافح المحتل سياسـيا، بعيـدا عـن أد        , جهةٌ أو حركة مقاومة ترفع سقف مطالب الشعب         , السلطة
التنسيق األمني، التي كانت تغرق فيها السلطة منذ بدايات تأسيسها، وكان فوز الحركة اإلسـالمية عائقًـا            

بعد واقعة االنقسام التي أفرزتهـا      , لذا رأينا انطالقه كمشروع رئيس لدى سلطة رام اهللا          , أمام استمراره   
اقع صناديق االقتراع بالقوة العـسكرية      حيث ذهبت أمريكا إلى تغيير و     , حالة الرفض لنتائج االنتخابات     

  .التي يعرف الجميع نتائجها بعد فشل مشروع دايتون
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العوائق كانت كبيرة أمام مشروع المقاومة الذي وصل إلى أعلـى المـستويات الـسياسية فـي النظـام                   
بما يشكِّل من مناعة ضد أي اختراق صهيوني في جدار الحقـوق والثوابـت التـي تقـف                  , الفلسطيني  

إال أن اإلدارة األمريكية والعدو الصهيوني وأدواتهما التنفيذيـة         , المقاومة سياسيا وعسكريا للحفاظ عليها      
وخاصـة فـي مؤسـساتها      , التي كانت تتمثل في أقطاب التسوية الممسكين بزمام السلطة          , في الميدان   

 وفقًا للنظام األساسي والقانون االنتخابي      ,لم تُرِد إلرادة الجماهير أن تمضي في مدتها القانونية          , األمنية  
والتي اجتاحت المدن الفلسطينية، فهوجمت المقـرات الرسـمية         , فكانت الفوضى العارمة المخطط لها      , 

للحكومة العاشرة وللمجلس التشريعي ممن يقع على كاهلهم حمايتُها من رجال أجهزة األمن؛ بحجة عـدم                
الحكومة جزءا منها، بسبب الحصار المشدد الذي فُـرض عليهـا           اكتمال الرواتب، والتي كانت تصرف      
  .لرفضها االعترافَ بالكيان الصهيوني

أن المقاومة لم تستسلم ألعباء السلطة وتتـرك سـاحات          , وما أوجع الكيان الصهيوني ومنظومة التسوية       
التي نفـذتها المقاومـة   القتال مع العدو الصهيوني، فلقد شكَّلت عملية أسر الجندي الصهيوني شاليط ـ و 

يد تبني ويـد  "أكدت أن شعار , وباركتها الحكومة الفلسطينية العاشرة آنذاك ـ صدمة قوية  , الفلسطينية 
وعلى رأسـها   , فسعى العدو الصهيوني بمباركة قوى الشر في العالم         , هو عنوان المرحلة القادمة     " تقاوِم

وحصار الحكومة الفلسطينية؛ فقامت القـوات      ,  التشريعي   أمريكا واالتحاد األوربي، إلى تقويض المجلس     
، بخطف العشرات من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء فـي          "الوهم المتبدد "بحجة عملية   , الصهيونية  

على أمل القضاء على هذه التجربة بما تشكِّلُه من حالـة           , الحكومة الفلسطينية ورؤساء وأعضاء البلديات      
 القَوِي عِ الشَّرِسِ عن الحقوق في مواجهة المحتل         النِّدافدفُ ألعوبة السالم التـي تـستمر        ,  والمفَ زيوكُش

بل يصيبها القـضم والتفـريط فـي جلـسات          , تطحن في الزمن الفلسطيني دون أن ينال الشعب حقوقه          
  .التفاوض العبثية

عية الدكتور عزيز دويك لم يحقق      بعد ثالث سنوات على عملية القرصنة واالختطاف لهرم السلطة التشري         
وأبرزها قلعة  , أيا من أهدافه؛ ولم تسقط سلطة المقاومة، بل بقيت صامدة في قالعها             , الكيان الصهيوني   

غزة هاشم، برغم الحرب الشرسة والحصار الظالم، كما أن المقاومة لم تفرط في شروطها إلتمام صـفقة           
كباقي أسرى الـشعب    , ي، واعتبرت الوزراء وأعضاء التشريعي      ولم تخضع لالبتزاز الصهيون   , شاليط  

الفلسطيني، ولن يكون للعدو الفرصةُ الستغاللهم في صفقة التبادل التي تتزين سجالتُها بأسماء المؤبـدات               
من أسرانا األبطال، والتي ينتظر الشعب الفلسطيني بكل أطيافه إنجازها بإذن اهللا، كصفقة مشرفة يخـرج        

  .فيها أسرانا مرفوعي الهامات، تزينهم رايات المقاومة وفلسطين
  29/6/2009، المصريونصحيفة 

  
  ل مشعل باألفعالا إقران أقوبانتظار .49

  شاكر الجوهري
يصعب على غير الحاقدين، أن ال يعجبوا ويصفقوا من األعماق للمواقف والسياسات التي عبر عنها 

لعرب والمسلمين، وفي المقدمة منهم الفلسطينيون أهل خطاب خالد مشعل، وقد جعل مستمعيه من ا
القضية، يستشعرون بواطن العزة والكرامة في وجدانهم، التي لطالما عمل محمود عباس على محوها من 

  ..! الذاكرة الجمعية الفلسطينية، عبر التشكيك بجدوى مقاومة  اإلحتالل، بل وتجريمها
وحدة وطنية فلسطينية من طراز جديد، تضم كل المؤمنين إن هذه المواقف والسياسات يجب أن تفرض 

بحق شعبهم في المقاومة والحرية والحياة، بمواجهة معسكر األعداء الذي ال يقتصر فقط على اميركا 
وفي المقدمة من بين أطراف هذه ..! واسرائيل وحلفاء اميركا واسرائيل من غير العرب والفلسطينيين

، وفي المقدمة منهم فاروق القدومي، أمين "فتح"ن يجلس عليها شرفاء حركة الوحدة، توجد مقاعد تنتظر أ
  . سر اللجنة المركزية للحركة
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، بل هي تمثل "حماس"المواقف والسياسات التي عّبر عنها مشعل ال تمثل فقط مواقف وسياسات حركة 
لسياسات هي تحديدا وهذه المواقف وا.. مواقف وسياسات كل شرفاء الشعب الفلسطيني، وقواه المقاومة

ما يقف وراء اإلنقالب الذي نفذه عباس ضد نتائج العملية الديمقراطية الفلسطينية، ممثلة في نتائج 
  ".فتح"اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية، كما ضد تاريخ وبرنامج وأهداف وثوابت حركة 

  .ء الشعب الفلسطينيهذه الحقيقة يتوجب ترجمتها إلى أفعال، وبرامج عمل مشتركة بين كل شرفا
 وإذا كان مشعل يرفض حالة اإلنتظار السلبي التي يمارسها عباس والنظام العربي في غالبيته، فإنه 
ألوجب أن يكف مشعل والقدومي عن ممارسة ذات حالة اإلنتظار السلبي لعباس ومن لف لفه، عله 

  . ينصلح حاله
رائيلي، عليكما أن ترفضا ممارسته في التعامل ما ترفضان أن يواصله عباس في التعامل مع العدو اإلس

  ..! مع عمالء اإلحتالل اإلسرائيلي
لقد تأخر الفعل السياسي لقوى المقاومة الفلسطينية أكثر مما يجب، وظل في حالة انتظار مرفوضة، يأتي 
خطاب مشعل الخميس ليشكل برنامج عمل وتحرك لها، يجب أن يضاف له ضرورة المبادرة إلى عقد 

ؤتمر الوطني الفلسطيني مجددا، ليفّعل القرارات اآلجلة التي اختمرت في ضمير اعضائه، فيقرر الم
تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، بواسطة اإلنتخاب حيثما أمكن، وبالتوافق حيث ال يمكن، ويخرج 

  . الشعب الفلسطيني من حالة التوهان، التي يعاني منها بسبب التردد القاتل
بل ".. فتح"والجهاد اإلسالمي، وشرفاء " حماس" تمليها الظروف فقط على حركتي ضرورة الفرز ال

تمليها على وجه الخصوص على الجبهة الشعبية، التي ال يجوز أن تظل مواقفها معلقة بدفاتر حسابات 
  ..! ومخصصات وموازنات السلطة الفلسطينية

، ونستثني سواهما من فصائل منظمة ونخصص الجبهة الشعبية باإلسم، وكذلك حزب الشعب الفلسطيني
التحرير التي ال تزال معلقة بالدفاتر المحاسبية للسلطة، أو ثبت انحرافها على نحو ال يدعو ألي تفاؤل 
بإمكانية إصالح اوضاعها، ونخص بالذكر الجبهة الديمقراطية، وتفرعاتها التي انقلبت على كل المواقف 

فبراير /نت بررت بها انشقاقها عن الجبهة الشعبية في شباطوالشعارات، بل واأليديولوجيا التي كا
وما ينطبق على الجبهة الشعبية، ينطبق بذات القدر، أو أكثر على تفرعاتها ممثلة في ياسر عبد .. 1969
  ). فدا(ربه و 

لقد أثبت الزمن، كما بعض المواقف الصائبة والمرحب بها لحزب الشعب، أن اكذوبة اليسار الجديد لم 
  .  غير محض مؤامرة مبكرة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنيةتكن

مختطفة، كما هي اإلرادة السياسية للجبهة " فتح"منظمة التحرير الفلسطينية مختطفة، كما هي حركة 
وهذه لحظة تاريخية ثانية مواتية إلتمام الفرز، وبلورته على قاعدة نضالية تتاح خالل . الشعبية مختطفة
توجب عدم التفريط بها كما تم التفريط بالفرصة األولى ممثلة في اإلصطفاف الخياني ستة أشهر، ي

  .المشين الذي جمع سلطة عباس مع قوات العدوان اإلسرائيلي على غزة
 إن استمرار رفع شعار الوحدة الوطنية بين المقاومة وأعداء المقاومة من عمالء المحتل اإلسرائيلي، أمر 

اصة بعد أن شرح مشعل حقيقة التناقض في البرامج والمواقف التي تمثلها في غير مفهوم أو مبرر، خ
  .الساحة الفلسطينية

هنالك من يريد مواصلة تقديم التنازالت، والخضوع للشروط واإلمالءات اإلسرائيلية، ونزع كل أوراق 
نية اإلستفادة من أية القوة من أيدي أبناء الشعب الفلسطيني، ويرفض اإلستفادة، أو حتى  التفكير في امكا

فرص تتاح، وهنالك من يصر على أن يحدث التغيير في الموقفين األميركي واإلسرائيلي وليس في 
  . الموقف الفلسطيني

لقد مثل العدوان اإلسرائيلي على غزة المسنود من سلطة اوسلو، فرصة تاريخية مناسبة للفرز، تم تفويتها 
وطنية في مواجهة العدو، وضرورة تهيئة مناخات مواتية من بمبررات من قبيل الحرص على الوحدة ال
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أجل إعادة إعمار القطاع المدمر، عبر عدم تقديم ذرائع لإلبقاء على معبر رفح مغلقا في وجه مواد البناء 
  . والتعمير، وبأمل حقن الدم الفلسطيني من أن يسفك باأليدي الفلسطينية

  ؟ ..فما الذي حدث
تم استعادة الوحدة الوطنية بسبب اإلختالف على البرنامج السياسي لهذه الوحدة، تم تفويت الفرصة، ولم ي

وظلت كل المعابر مغلقة في وجه مواد البناء وإعادة اإلعمار، وها هو الدم الفلسطيني يتواصل سفكه 
  . بأيدي أجهزة وميليشيات سلطة دايتون
  .. الفرصة الراهنة يتوجب عدم تفويتها

  ..ها جدوى وأهميةوهي فرصة تفوق سابقت
 فإلى جانب كل الفعال المشينة التي ارتكبتها سلطة عباس ـ دايتون، فإنها قادت الشعب الفلسطيني إلى 
قناعة أكيدة في أنها هي المسؤولة عن عدم استعادة الوحدة الفلسطينية بسبب تخندقها في الخندق األميركي 

  ..، واعتقال واختطاف خيرة أبناء الشعبـ اإلسرائيلي، ومواصلتها سفك دماء الشعب الفلسطيني
  :  واألهم من كل هذا وذاك، هو

  . عدم حصولها على أي شيئ من اسرائيل والراعي األميركي للعدو اإلسرائيلي: أوال
استشعار الشعب الفلسطيني، والرأي العام العربي واإلسالمي، حالة الضعف والعجز األميركية التي : ثانيا

التي استخدمها اوباما في خطاب القاهرة، للتعبير عن ذات السياسات اإلمبريالية فرضت اللغة الجديدة 
  .  القديمة

لقد وظف مشعل حالة الضعف األميركية من أجل فرض شروط فلسطينية على الواليات المتحدة 
ه األميركية، معلنا انتهاء زمن إمالء الشروط األميركية واإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، لكن هذ

خطوة توحيد كل قوى المقاومة، على قاعدة برنامج سياسي .. الخطوة يجب أن تتبعها الخطوة األهم
  . واحد، وقاعدة تنظيمية مشتركة

ال يكفي الصراخ صبح مساء بأن اللجنة التنفيذية، وكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت 
  . فاقدة للشرعية

ادة بناء منظمة التحرير، على قاعدة برنامجها المقاوم، وكل إلى جانب الصراخ، يجب العمل على إع
  .الثوابت الوطنية الفلسطينية

لقد استمدت منظمة التحرير شرعيتها من تأييد الشعب الفلسطيني، والمؤتمرات والمجالس الوطنية 
  . مقاومالفلسطينية، ومن ثم حصلت على اعتراف المجتمع الدولي، بما قرره الشعب الفلسطيني، وفعله ال

يقول مشعل بملء الفم، وهو مصيب، أن التحول الراهن في الموقف األميركي، وإن كان يقتصر على 
  .استخدام اللغة، يعود للفعل المقاوم في فلسطين، ولبنان، والعراق، وأفغانستان

 ونحن نضيف مذكرين، أن اسرائيل واميركا ترفضان توقيع اتفاق تسوية سياسية مع عباس ألنه ضعيف 
ال يستطيع فرض اإلتفاق على قوى المقاومة الفلسطينية، ولذلك تم تكليف الجنرال دايتون بنزع أسلحة 

  . المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية
  ..!وشعورا، باإلخفاق، جاء التغيير في لغة التعبير التي استخدمها اوباما

بية، فإن هناك حقيقتان اخريان وهب أن دايتون يسير على طريق النجاح في تطبيق خطته في الضفة الغر
  : ال تستطيع اإلدارة األميركية تجاهلهما، ويجب أن ال تغمض المقاومة الفلسطينية اعينها عنهما

  . اختالف الوضع في غزة عنه في الضفة، حيث يد المقاومة هي العليا في القطاع: الحقيقة األولى
افغانستان، وحجم الخطر الداهم الذي يتهدد المصالح حجم الخسائر األميركية في العراق و: الحقيقة الثانية

  .األميركية في باكستان، وهو من أهم ما يقف وراء لغة اوباما الجديدة
هاتان الحقيقتان تفرضان المسارعة إلى البدء في بناء جبهة مقاومة متحدة تضم المقاومات في فلسطين 

  .  وإيرانولبنان والعراق وافغانستان، ودولتا الممانعة في سوريا
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جبهة اقليمية متحدة ال يدخلها أي مندس مثل نايف حواتمة، الذي كان أول من طرح هذه الفكرة في ذروة 
  . بسبب عالقتها الوطيدة مع ايران" حماس"حملته على حركة 

مهمة هذه الجبهة رص الصفوف المقاومة على قاعدة برامجية واحدة، تخلو من المندسين الذين يبحثون 
  ..!!  ولو عن طريق بيع اسرار هذه الجبهة لكل من يدفععن المال،

الذين قد ال " فتح"مثل هذه الجبهة ـ فلسطينيا ـ يعّول عليها أن تكون مركز استقطاب لكل شرفاء 
يتمكنوا من اإللتحاق بها بداية ألسباب معيشية نقدرها، ولكنها بالتأكيد هي الخندق الذي ستظل ترنوا إليه 

  . شعب الفلسطيني حتى ينضموا إليه، ويلتحقوا بهأبصار كل شرفاء ال
أي تأجيل أو تأخير من قبل القدومي لإلنضام الفعلي للصف الفلسطيني المقاوم غير مفهوم أو مبرر أو 

  . مقبول  بعد اآلن
على قاعدة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، هو " فتح"للعمل مع شرفاء " حماس"وكل تأجيل من قبل 

  .ير مفهوم أو مبرر أو مقبول  بعد اآلنأيضا غ
  . مرة أخرى نحيي المواقف والسياسات التي عبر عنها خالد مشعل، وننتظر إقران األقوال باألفعال

  26/6/2009المستقبل العربي  
  

  التكتيك اإلستراتيجي: حماس وحل الدولتين .50
  علي بدوان

نيويورك "خالد مشعل لصحيفة    " حماس"ة  جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس المكتب السياسي لحرك        
أوقفت صواريخها على الدولة العبرية، وتسعى إلى هدنة طويلة         " "حماس"والتي قال فيها إن حركة      " تايمز

، لتثير مناخات من النقاشات     "1967ستدعم الحل القائم على دولتين على حدود العام         " "حماس"معها، وأن   
نفت الـنص الـذي     " حماس"ومع أن مصادر حركة     . لسطينية والعربية العديدة داخل األوساط السياسية الف    

أوردته الصحيفة إياها، واعتبرته نصاً غير مهني بالمعنى الصحافي واإلعالمي، جرى تأويلـه واللعـب               
. بكلماته، لكن مع هذا من المفيد التطرق للنقاشات التي أثارها التصريح في األوساط الفلسطينية المختلفـة               

 والتعليقات المتوالية التي استدرجتها تصريحات خالد مشعل تعكس جملة مـن المالحظـات              فردود الفعل 
  .فقط، وإنما بمسار العمل الفلسطيني برمته" حماس"الجوهرية المتعلقة ليس بحركة 

انطلق البعض في تفسير التصريحات بطريقة سطحية، ساذجة، غير متصلة بالسياقات التي تطورت فيها              
فـاعتبرت  . سياسية لجهة خطابها السياسي الموجه للعالم، وادائها فـي هـذا الميـدان            ال" حماس"مواقف  

، "مشروع فلسطين التاريخيـة   "عن مغادرتها   " حماس"التصريحات المشار إليها بمثابة إعالن صريح من        
دولة واحدة أم دولتان؟ دولة     : في خطوة تلخص المستجد في رؤيتها للحل التاريخي للصراع في فلسطين          

وقراطية أم دولة إسالمية؟ دولة بينيلوكس إقليمية مع الجوار، أم دولة بقوميتين، أم ماذا؟ بينما اتجـه                 ديم
باتت تعاني من وطأة الحصار علـى قطـاع غـزة           " حماس"آخرون لقراءتها بطريقة مغايرة، مفادها أن       

على الحالة الفلسطينية   وتكاليفه الباهظة، إضافة لوقوعها تحت ضغط المحاور اإلقليمية التي تألف الضغط            
الرسمية وغير الرسمية في ظل معطيات إقليمية بالغة التعقيد مع صعود اليمين اإلسرائيلي مـن جانـب،                 
وسعي اإلدارة األميركية الجديدة إلحداث اختراق جوهري ونوعي في العملية السياسية التـسووية فـي               

ف اإليراني والتجاذبات الحاصلة بـشأنه      بل وحذا البعض للقول بأن المل     . الشرق األوسط من جانب آخر    
  ".حماس"غير بعيدة في تأثيراتها على مواقف ) من زاوية التهدئة األميركية(

وهنا من الصحيح القول إن التصريحات المشار إليها تضمنت بالفعل رؤيـة سياسـية تكتيكيـة لحركـة                  
داث اشتقاقات سياسية وتكتيكية    لمسار الصراع مع االحتالل الكولونيالي الصهيوني، وسعيها إلح       " حماس"

لمسار التفاعل مع الحدث انطالقاً من إدراكها خصوصيات الصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد              
  ".توسعي إحاللي إجالئي"احتالل 
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 وعليه، فهناك من نظر إلى تصريحات خالد مشعل، بإيجابية، وتفاعل معها باعتبارها اشـتقاقاً متقـدماً                
م رؤية قائمة على مبادئ إنسانية وقيم عميقة تعيد تكريس عدالة القـضية والحقـوق               في تقدي " حماس"لـ

الفلسطينية بنوع من اإلبداع الذي يوفر على الفلسطينيين حرج الشعارات الكبرى في عالم يغص بفقـدان                
متـع  لمصلحة رؤية تكتيكية تقفز عن النصوص الصادمة، وتت       " القيم واألخالق، وتعدد المعايير والمكاييل    "

ويقدم أصحاب الرؤيـة    . بدينامية حية، بحيث تكون رافعة لمشروعهم الوطني للتحرير وليست عبئاً عليه          
، ونصوص الحقة جديدة، آخرها     1988الذي كتب بدايات قيامها في آب       " حماس"إياها مقاربة بين ميثاق     

ريعي، ووثيقـة الوفـاق     الذي قدمته الحركة النتخابات المجلس التـش      " حماس"البرنامج االنتخابي لحركة    
بل يعزز أصـحاب    . 1988الوطني، حيث نقف عملياً أمام نصوص يصعب القول إنها نسخة عن ميثاق             

في االنتخابات التشريعية كداللة على انعطـاف ايجـابي         " حماس"الرؤية ذاتها تقديراتهم مدعمة بمشاركة      
فالمشاركة . عمادها الرئيسي " ماسح"وتحول بارز في مسار الحركة اإلسالمية في فلسطين، والتي تشكل           

في العملية االنتخابية شكل نقطة تحول سياسية بالدرجة األولى، عبرت عن المزاوجة بين اإليـديولوجي               
والسياسي، كما عّبرت المشاركة ذاتها عن البراغماتية التي باتت سمة مـن سـمات اإلسـالم الـسياسي      

  .تغيرات والتطورات التي عصفت بالمنطقةالفلسطيني بعد تجربة مديدة من العمل في قلب الم
وعلى كل حال، إن حجم ردود الفعل يبرز بشكل واضح، إدراك أصحاب التعليقات أن الـسجال حـول                  

، بـل صـار همـاً    "حماس"ومواقفها السياسية والعملية ليس سجاالً حصرياً خاصا بحركة    " حماس"رؤية  
فـي االنتخابـات    " حمـاس "صوصاً بعد ارتقـاء     فلسطينياً عاماً من المطلوب مناقشته والخوض فيه، خ       

التشريعية وحيازتها غالبية مقاعد المجلس بعد أن كانت في السابق جالسة على مقاعد المعارضة دون أن                
  .تحترق أصابعها بنيران السلطة باستحقاقاتها ومثالبها في عالم يموج بالمتغيرات

تقدس النـصوص المقتطعـة مـن بـين         " ائيةدوغم"ومن هنا، فالقراءة السطحية عند البعض تنطلق من         
مّيزت عادة الحالة السياسية الفلسطينية من أقصاها إلى أقصاها         " الدوغمائية"األدبيات السياسية، وهي أي     

السياسي اإلعالمي بين مختلف الفرقاء في الساحة الفلسطينية طوال الـسنوات التـي             " الردح"في سياقات   
" حمـاس "فهي قراءة تراوح نظرتها عند ميثـاق حركـة          . لمعاصرةانقضت من عمر الثورة الفلسطينية ا     

كما يراها أساطين الغرب في موقفهم البعيد عن التـوازن بالنـسبة لعمـوم المقاومـة               ) 1988(التأسيس  
فـي  " حماس"ففي معظم السياقات الراهنة التي تناقش فيها أفكار وسياسة وإيديولوجيا حركة            . الفلسطينية

واألكاديمية واإلعالمية في الغرب، بخاصة بعد فوزها باالنتخابات التشريعية للـضفة           المنتديات السياسية   
يسلط الضوء عليها ويستخلص منهـا دعـوات        " حماس"الغربية وقطاع غزة، تطرح اقتباسات من ميثاق        

استئصالية وعدائية تكاد تحصر معركة الفلسطينيين من أجل تحرير أرضهم في قالب ديني معاد أصـله                
  .وهدفه محاربة اليهود كيهود، وليست حول واقع دموي واحتاللي على األرضوجذره 

" حمـاس "ومع هذا وذاك، وفي العودة الى تصريحات مشعل، من المهم القول إن مسألة قبـول حركـة                  
ليس بجديد اآلن من الزاوية العمليـة، فقـد   ) تحت عنوان حل الدولتين(بمنطق الحلول التكتيكية المرحلية  

، وفيهـا   "حمـاس "سنوات العديد من التصريحات التي انطلقت على لسان أكثر من قيادي في             تكرر ومنذ   
مايشير للقبول بمبدأ المرحلية في العمل الوطني لمصلحة برنامج وطني متكامل يضع في االعتبار السير               

لتاريخي على  في اتجاه تحقيق الحل التاريخي العادل للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، انطالقاً من حقة ا             
  .أرض فلسطين الكاملة من البحر إلى النهر

" حل الـدولتين  "ولكن، وحتى النتعجل في اصدار األحكام التعسفية بشأن تصريحات مشعل، لنتساءل عن             
كياناً أوسع مـن حكـم      "المطروح اآلن؟ فكل ما تقدمه الخريطة السياسية االسرائيلية للفلسطينيين ال يعدو            

وهو ما يتسلح به نتنياهو اليوم أكثر مما مضى حتى وهو قـابع            " ير من دولة مستقلة   ذاتي بقليل وأدنى بكث   
  .في البيت األبيض إلى جانب الرئيس باراك اوباما في زيارته األخيرة
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مطالبة بضرورة أخذ الوقائع في اشتقاقاتها التكتيكيـة        " حماس"وانطالقاً من النقد البنّاء والموضوعي، إن       
ية المقبلة، وتطوير خطابها السياسي والبرنامجي، بما في ذلـك تجنـب االصـطدام              والبرنامجية والسياس 

فالجهود الرسمية اإلسرائيلية   . بالجدار الدولي، كما تدفع بذلك الواليات المتحدة ودولة االحتالل الصهيوني         
 ،"حمـاس "مضافاً إليها ضغوطات وتشويهات اللوبيات الصهيونية في العالم كانت وما زالـت تـصور                 

والزاد الذي يـستخدم فـي      ". البريئة"على أهبة افتراس إسرائيل     " ذئاب"والفلسطينيين من ورائها، وكأنهم     
" االسالموفوبيا"تلك السياقات عبر المناخات التي خلقتها إسرائيل والواليات المتحدة من خالل الحديث عن              

لي على األرض الفلـسطينية،     ومنظمات اإلرهاب، وهي مناخات تتجنب اإلشارة إلى واقع دموي واحتال         
وهذه المناخات والنقاشات التي تـديرها هنـاك فـي الغـرب            . واقع غياب العدالة والتوحش اإلسرائيلي    

فقط بل كل القوى الفلسطينية والمشروع      " حماس"الواليات المتحدة واللوبيات اليهودية الصهيونية ال تظلم        
  .الوطني التحرري للشعب الفلسطيني

  28/6/2009النهار، 
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