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  سليمان يحض فتح وحماس على إنهاء االنقسام عمر : في اليوم الثاني للحوار .1

رئيس جهاز االستخبارات ، أن  القاهرة مراسلتها منجيهان الحسيني عن، 30/6/2009الحياة، ذكرت 
برئاسة مسؤول التعبئة " فتح"المصرية الوزير عمر سليمان عقد اجتماعا أمس مع وفدي حركتي 

برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي " حماس"تنظيم، عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد قريع، ووال
  . للحركة موسى أبو مرزوق، وذلك في إطار اجتماعات جولة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

 مع سليمان كان وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا اآلغا إن اللقاء
المقبل الموعد النهائي ) يوليو(صريحاً وإيجابياً، إذ أكد الوزير للطرفين أن مصر تعتبر السابع من تموز 

المقترح لإلعالن عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن األمر ال يحتمل التأجيل ألنه يؤثر سلباً في القضية 
  . الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء

مان حض الطرفين على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي اإلنقسام قبل الموعد المقرر وأوضح أن سلي
المقبل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وفتح ) يوليو(إلعالنه في السابع من تموز 

ولفت إلى أن سليمان . الطريق أمام فك الحصار عن أبناء قطاع غزة واالنطالق في العملية السياسية
استمع الى عرض من الوفدين عن موقفيهما من المشاكل العالقة، وفي مقدمها ملف المعتقلين السياسيين 
وسبل إنهاء هذا الملف بما يهيء األجواء أمام الوفدين لحسم القضايا الخالفية المتبقية، خصوصاً ما يتعلق 

مع سليمان على قيام لجنة خاصة وأضاف أنه تم االتفاق في ضوء اللقاء . باالنتخابات واألمن والحكومة
  .بتسوية ملف المعتقلين السياسيين بما يسمح باالنطالق لمناقشة القضايا األخرى من دون مضيعة الوقت

وعقب الجلسة التي عقدها سليمان مع الوفدين، عقدت جلسة ثانية مشتركة لوفدي الحركتين بحضور 
ايا العالقة في ضوء ما جرى في اللقاء السابق مساعدي رئيس االستخبارات العامة المصرية لبحث القض

  . مع الوزير سليمان وتأكيد مصر ضرورة إنهاء االنقسام بأسرع وقت ممكن
، مشيراً "ليس متفائالً"إنه " الحياة"ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ " حماس"من جانبه، قال القيادي في 

 ملف المعتقلين مرتبط بالتزامات قدمتها منظمة ما قاله رئيس وفد فتح أثناء جلسات الحوار بأن"إلى 
قضية " أن  القيادي في فتحاألحمدعزام ، فيما اعتبر "التحرير الفلسطينية وليست له عالقة بالحوار

، داعياً إلى بحث القضية االساسية، وهي إنهاء االنقسام وعدم "المعتقلين هي نتاج لالنقسام وليس سبباً له
فإن هذا الملف "نبية، الفتاً إلى أنه إذا عولج االنقسام ووقع اتفاق المصالحة جر الحوار إلى قضايا جا

  ".سينتهي نتيجة إلنهاء االنقسام) المعتقلين(
أن الحركة أبدت مرونة بالنسبة الى ملف " الحياة"لـ " حماس"في غضون ذلك، كشف قيادي في 

 في المئة للنظام النسبي 60النتخابات وفق وأنها على استعداد للتعاطي مع النظام المختلط ل"االنتخابات 
، الفتاً إلى أن هذا أقصى ما " في المئة7 في المئة و5 في المئة للدوائر، ونسبة حسم تصل ما بين 40و

حرصاً منها على الحفاظ على النظام الديموقراطي الذي توفر هذه النسب الحد " حماس"يمكن أن تقدمه 
  .قراطيالمعقول لالستمرار باألخذ الديمو

وفي القاهرة، صرح االحمد بأن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي التقى وفدي 
واضاف ان لجنة الصياغة ستجتمع اليوم لبدء صوغ االتفاق وما . الحركتين، انقذ الحوار من مأزق كبير
تفاق اذا استمرت االجواء وقال انه اصبح متفائال بامكان توقيع اال. تم التوصل اليه في قضايا الخالف
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وتابع ان االمناء العامين للفصائل سيحضرون الى القاهرة في الخامس من الشهر المقبل . االيجابية
  . لحضور توقيع االتفاق في السابع منه

من مصادر مصرية مطلعة ان سليمان اتصل بعباس ودعاه الى ضرورة معالجة ملف » الحياة«وعلمت 
  .المعتقلين
الدكتور محمود الزهار عـضو     ة، أن   غزمن  اشرف الهور    عن،  30/6/2009س العربي،    القد وأضافت

انه تم االتفاق على عقد     " القدس العربي " لـ    قال المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها في الحوار       
  .جلسة مسائية لمناقشة ملفات الخالف

 يشرح ما تم التوصل اليه خالل جولـة         صياغة بيان "واشار الزهار الى ان الجلسة المسائية سيتم خاللها         
  ".الحوار الحالية

وال تزال ملفات االمن وتشكيل حكومة توافق وطني، وطريقة اجراء االنتخابات، تشكل محل خالف شديد               
  .بين الحركتين المتخاصمتين

من مصدر مطلع ان المسؤولين المصريين جددوا امس طلبهم من وفـدي فـتح              " القدس العربي "وعلمت  
) يوليـو ( تمـوز  7 باالسراع في انهاء هذه الملفات الخالفية، ليتسنى لهما توقيع اتفاق نهائي يوم       وحماس
  .المقبل

وقال المصدر ان مصر طلبت انهاء ملف االعتقال السياسي، وتشكيل لجنة عليا تـشرف علـى مراقبـة                
ريقين ان ال يكون هذا  ومتابعة عمليات االعتقال والعمل على حلها، مشيرا الى ان مصر طلبت من كال الف             

  .يوليو/ تموز 7الملف عائقاً امام الوصول الى اتفاق في 
لن تتم مناقشته وال التطرق لـه       "ان موضوع تاريخ التوقيع     " القدس العربي "لكن الدكتور الزهار قال لـ      

  ".خالل جلسات الحوار
قـال الزهـار    ) يوليو(وفي سؤال عن امكانية الوصول الى اتفاق مصالحة كما تخطط مصر بداية تموز              

  ".نحن نعمل وان شاء اهللا نستطيع التوصل التفاق في هذا الموعد"
ـ    من داخل الحوار، فان جلسة امس لم تحدث اي اختـراق او            " القدس العربي "وبحسب معلومات وردت ل

تقدم، وذكرت ان سبب فشل جلسة اول امس كان الى جانب االتفاق على صيغة النهاء االعتقال السياسي،               
هو ملف االمن، حيث تفيد المعلومات ان وفد فتح اصر على تشكيل قوة امنية مشتركة باشراف عربـي                  

  .في غزة، وهو امر ال تزال حماس ترفضه
ولم يفاجأ اطالقا بموقـف حمـاس الن كـل          "وسبق ان اشار االحمد الى ان وفد حركته جاء الى مصر            
  ". ان حماس ال تريد التوقيعالمؤشرات توحي لذلك بما فيها خطاب مشعل االخير وهو

ال تتلقـى   "، مشددا علـى ان فـتح        "تفكر ان لديها قدرة ان تملي شروطها      "االحمد ان حماس    عزام  وقال  
واوضح ان جدول   ". تعليمات ولن نرضخ لشروط وكل مظاهر االنقسام لن تزول اال بإزالة االنقسام نفسه            

قوة االمنية المشتركة واالنتخابـات واللجنـة       اعمال الحوار الذي طرحته مصر تضمن الملف االمني وال        
  .الفصائلية المقترحة

بسبب موقف  "من جهته اعلن سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس عن فشل الجلسة االولى من الحوار                
  ".حركة فتح وعدم تجاوبها النهاء ملف االعتقال السياسي

بعقـد اجتمـاع    " لجنة مصغرة مـشتركة    "لكنه اشار الى ان الحركتين المتخاصمتين اتفقتا على ان تقوم         
  .لمحاولة ايجاد صيغة للتوصل الى توافق مشترك بشأن المعتقلين

 عضو المكتب السياسي ، أنالقاهرة مراسلها من أشرف أبوالهول عن، 30/6/2009 األهرام، ونشرت
صرت علي إن الحركة خالل اللقاء أ قال   ، لحركة حماس وعضو وفدها الي حوار القاهرة عزت الرشق

وكشف الرشق ـ في تصريحات لألهرام عقب اللقاء ـ   . إنهاء ملف المعتقلين قبل توقيع اتفاق المصالحة
 علي أن  ، أن حماس طالبت فتح بتحديد اإلجراءات التي ستقوم بها لحل قضية المعتقلين في الضفة الغربية
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 مع توضيح األسباب  ، الذين ستفرج عنهميكون من بين هذه اإلجراءات تقديم فتح قوائم بأسماء المعتقلين 
   . القانونية التي يستند إليها موقف فتح من المعتقلين الذين ال تريد اإلفراج عنهم

  ،  أن حماس ستحدد موقفها من الحوار في ضوء ما ستقدمه فتح في شأن هذه المطالب ، وأضاف الرشق
   . اتفاق يوليو هو يوم التتويج ب 7 معبرا عن رغبته في أن يكون

  
  يتناول الوضع الفلسطيني الداخلي " الزيتونة"تقرير لـ  .2

قال تقرير صادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت إن الوضع الفلسطيني : بيروت
وحكومتي رام " حماس"و" فتح" اتسم باستمرار االنقسام وتكريسه بين حركتي 2008الداخلي خالل سنة 
ن هذا االنقسام مجرد صراع على السلطة، بل كان انعكاسا لخالف سياسي عميق، اهللا وغزة، ولم يك

واختالفا بين رؤيتين في طريقة تناول المشروع الوطني، لم تتمكنا حتى اآلن من التوافق على قضايا 
في األرض المحتلة سنة " حقها"و" إسرائيل"جوهرية مرتبطة بمساري التسوية والمقاومة، وباالعتراف بـ

  .، وقد يطول األمر بانتظار أن تتوافق الرؤيتان أو أن يحسم األمر ألحدهما1948
وأشار التقرير السنوي الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت وأرسلت نسخة 

إلى أن حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض واصلت عملها في إدارة السلطة " قدس برس"منه لـ 
من حركة ) وربما على مضض(ة في الضفة الغربية بدعم من الرئيس عباس، وبغطاء ضمني الفلسطيني

وتناغمت حكومة فياض مع اتفاقات أوسلو . ، مستفيدة من االعتراف العربي والدولي بها"فتح"
، وفتحت للجنرال األمريكي كيث "إسرائيل"واستحقاقات خريطة الطريق، وأعادت التنسيق األمني مع 

أجهزتها األمنية، بما يتوافق واستحقاقات " تطوير وبناء"المجال لما يسمى  Keith Dayton دايتون
خريطة الطريق ومتطلبات الدور األمني إلدارة الحكم الذاتي، فكفَّت يد الفلسطينيين، والحقت المقاومة؛ 

مصادرة لكنها لم تنجح في الحصول على أدنى تعهد من اإلسرائيليين بكفّ أيديهم عن االستيطان و
  .األراضي والتهويد واالعتقاالت واالغتياالت

إما الحصار : في قطاع غزة عاشت بين خيارين" حماس"بينما أوضح التقرير أن حكومة إسماعيل هنية و
والموت البطيء، أو السقوط والتهميش وربما االجتثاث إذا ما قدر لبرنامج أوسلو وخريطة الطريق أن 

 بين االستعداد العسكري لمواجهة العدوان 2008سلكت دهاليز سنة  ":تعود إلدارة القطاع، وقال
ولم تكن حكومة هنية . اإلسرائيلي المتوقع، وبين ثقل المسؤولية إزاء حياة الناس وتوفير حياة كريمة لهم
 فقد ارتأت في الحصار  وحماس ترى في تنازلها عن إدارة القطاع مجرد عملية سياسية اعتيادية،

لسياسي وسيلة لكسر اإلرادة والتركيع، وفرض الشروط اإلسرائيلية واألمريكية على الشعب االقتصادي وا
وكان نجاحها يتمثل في قدرتها على البقاء في ظروف تكاد تكون مستحيلة، ويدفع ثمنها، . الفلسطيني

جتياح وكان استمرارها في التسلح واإلعداد لمواجهة اال. حصاراً ودماراً، نحو مليون ونصف فلسطيني
  ."اإلسرائيلي، دليالً على إصرارها على الصمود، وإنجاح خطّ المقاومة الذي تتبناه

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من القتل والدمار الذي أحدثته الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة 
تفاف ، إال أن صمود المقاومة وبسالتها، وحنكة وصالبة قيادتها، وال)27/12/2008-18/1/2009(

، "كسر اإلرادات"الجماهير الفلسطينية والعربية واإلسالمية وحتى العالمية معها، وانتصارها في معركة 
" حماس"من خالل إفشالها الهجوم اإلسرائيلي؛ كل ذلك جاء رافعة شعبية وسياسية وإعالمية لـ 

 من إمكانية إسقاط وأسهم في إيجاد حالة إحباط لدى األعداء والخصوم. وحكومتها ولتيار المقاومة
وهو حوار ما تزال العديد من . واجتثاثها، ودفع باتجاه الحوار إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني" حماس"

عوامل تعطيل إنجاحه قائمة في المدى المنظور، مما يستدعي إصراراً كبيراً، ومسؤولية عالية، وتقديماً 
  .ة، وعلى المصالح الشخصية والحزبيةللمصالح العليا للشعب الفلسطيني على الضغوط الخارجي
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في قيادة المسار الوطني الفلسطيني، وتعارض " ضياع البوصلة"و" فقدان االتجاه"أدى : "وأضاف التقرير
أو سلبية، جعلت المشروع الوطني " صفرية"برنامجي وأسلوبي القيادة في رام اهللا وغزة، إلى محصلة 

التي عانى منها الوضع الداخلي الفلسطيني طوال سنة " لتيها"كما أن حالة . الفلسطيني يدور حول ذاته
ومن الناحية العملية فإن االشتراطات اإلسرائيلية .  ألقت بظاللها على الحوار بين فتح وحماس2008

باالتفاقات " حماس" "اللتزام"واألمريكية وضعت سقفا مسبقا لنتائج أي حوار فلسطيني ال تؤدي نتائجه 
وكان المعنى الضمني الشتراط إقامة حكومة . التحرير وقبول الشرعيات التي قبلتهاالتي وقعتها منظمة 

وبالتالي أصبح اإلسرائيليون واألمريكيون حاضرين في . ترفع الحصار هو االستجابة لتلك االلتزامات
وهكذا، فإن جوهر األمر كان في . صناعة القرار الفلسطيني ولو لم يكونوا حاضرين لجلسات الحوار

جابة عن سؤال متعلق بمدى استعداد الفلسطينيين لتحمل التكاليف الناتجة عن التعبير الحر عن اإل
اختيارهم وإرادتهم وإصرارهم على حقوقهم التاريخية والمشروعة، أم بتقديم تنازالت مرتبطة بقراءة 

 مزيداً من 2009شهد سنة ولذلك، فقد ت. لموازين القوى واإلمكانات المتاحة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه" واقعية"
جلسات الحوار، غير أنها ستظل تفتقد لشروط النجاح طالما لم يتم االتفاق على القواعد األساسية 
للمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى أولوياته ومساراته، وعلى مظلة واحد للفلسطينيين تسع الجميع، 

حرير بعد إصالحها وإعادة بناء ويحتكم إليها الجميع، والتي من المفترض أن تكون منظمة الت
  ."مؤسساتها

وخلص التقرير إلى أن االنقسام الفلسطيني والضعف العربي واإلسالمي انعكس على مجمل مسار القضية 
ال توحي مسارات األحداث، وال الظروف الموضوعية والعوامل : "، وقال2008الفلسطينية خالل سنة 

غير أن فشل سياسة إدارة بوش في . 2009ات جدية في سنة الفاعلة في المنطقة، بإمكانية حدوث تغيير
المنطقة، وفشل سياسات الحصار واالحتالل اإلسرائيلي في كسر إرداة الشعب الفلسطيني، ووصول مسار 
التسوية السلمية إلى طريق مسدودة، ونجاح تيار المقاومة في إفشال العدوان اإلسرائيلي الواسع، وتقديمه 

 حماس الجماهير العربية واإلسالمية ودفعت باتجاه مزيد من التعاطف الشعبي نماذج بطولية ألهبت
، كل ذلك يوحي بحالة مخاض تشهدها المنطقة، قد تنعكس إيجاباً في المستقبل القريب على ...العالمي

ال غير أنه . القضية الفلسطينية، إذا ما ُأحسن التعامل مع العوامل المحركة لألحداث والفرص التي تتيحها
بد من التحذير من اإلفراط في التفاؤل، إذ لطالما ضيع الفلسطينيون والعرب العديد من الفرص، بينما 

  ".استطاع الخصوم واألعداء توظيف الظروف المستجدة لصالحهم
29/6/2009قدس برس،   

  
  67إدارة بوش حددت الدولة بأراضي :  شروط نتنياهو لالعتراف بحل الدولتيناًفضار عباس .3

كية السابقة حددت األراضي ين اإلدارة األمرأمس أعلن الرئيس محمود عباس أ:  محمد يونس–اهللا رام 
قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس " التي ستقام عليها الدولة بـ1967الفلسطينية المحتلة عام 

  ."1967الشرقية والبحر الميت واألراضي الحرام الفاصلة بين األردن وإسرائيل قبل عام 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن رسالة إدارةجاء ذلك رداً على أقوال مسؤولين في 

تطمينات تلقاها رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون من الرئيس األميركي السابق جورج بوش في شأن 
  . لضم الكتل االستيطانية"إسرائيل"تفهم الجانب األميركي حاجة 

 "إسرائيل" في كلمة له في حفلة تدشين بناء حي سكني جديد شمال رام اهللا انه لن يتفاوض مع وقال عباس
 االستيطان سيأكل أنمواصلة التفاوض مع تواصل االستيطان يعني ": وأضاف. ما لم تجمد االستيطان

 ندخل أن على تجميد االستيطان من اجل إسرائيل وافقت إذا": وقال. "كل يوم قطعة جديدة من األرض
وقال . " تُفرغ هذا الحل من مضمونهأن تقبل بحل الدولتين ال أنفي المفاوضات ال مانع لدينا، لكن عليها 

  . النمو الطبيعي"إسرائيل" يشمل ما تسميه أن تجميد االستيطان يجب إن
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ا، وهو  دولة عربية وإسالمية به57 بمبادرة السالم العربية تعني اعتراف "إسرائيل" قبول إنوقال عباس 
  ." األبدإلىهذه المبادرة لن تبقى مطروحة على الطاولة " أنما يشكل ثلث دول العالم، محذراً من 

حامالً " الحوار إلى وفد حركة فتح ذهب إنوفي شأن الحوار الوطني الجاري في القاهرة، قال عباس 
شخاصاً على ألسلطة تعتقل ا] تكون[ أنونفى . " االنقسامإنهاء اتفاق من اجل إلىمعه تعليمات بالتوصل 
 عدد إطالق بالشروع في أمروقال انه . "منيونأ" المعتقلين أن االعتقاد، مؤكداً أوخلفية الرأي السياسي 

  .من المعتقلين
  30/6/2009الحياة، 

  
  "التكيف مع الواقع على األرض"الفلسطينيين ى عل و"مكافحة االنهزامية"يجب  :فياض .4

 بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في : محمد السعدي، ادم انتوس،دوجالس هاميلتون -رام اهللا 
وحثهم على المضي قدما في بناء دولتهم " نعم نستطيع" بتوجيه رسالة للفلسطينيين مفادها األمورتحريك 

 مع رويترز في األسبوعوقال في مقابلة في مطلع  .إنهائه ومن أجل اإلسرائيليعلى الرغم من االحتالل 
 حقائق إيجادفلنبدأ في .  جديد للعملأسلوبما اقترحه هو ... األمورنحتاج لتحريك "به في رام اهللا مكت

 بعض الشيء ليس خطأ على األمورتحريك "وأضاف . " تقدمإلحراز واستخدامها األرضايجابية على 
  ." من النصر نقتربإننا" يصيح قائال أن ال أحد على الجانب الفلسطيني يستطيع إن وتابع ."اإلطالق

 اآلن االحتالل اإلسرائيلي قد يجعل بعض المشروعات الكبيرة مستحيلة على الفلسطينيين إنويقول فياض 
 تعطيلها من "إسرائيل"ـ التي ال يمكن لاألماكنلكن يتعين عليهم المضي قدما في كل ما هو مستطاع في 

 مواكبة اآلن أصبحتتتسم بالفوضى  المالية العامة التي كانت إنوقال  .أجل تطوير رؤيتهم للدولة
. "الذي بدا وكأنه مهمة مستحيلة قبل بضع سنوات "األمنوحدث تحول كبير كذلك في . للمعايير الدولية

 عدم القدرة أنوان يكون واضحا لهم " األرضالتكيف مع الواقع على " الفلسطينيين يتعين عليهم إنوتابع 
  .قدرة على القيام بأي شيءعلى انجاز مشروعات كبيرة ال يعني عدم ال

 العالم من الصين أرجاء من مختلف إلينا ينظر الناس أن هذه المهمة إتمامغاية طموحي بعد "وقال فياض 
واحد من أفضل " مكافحة االنهزامية "إنوقال  .."الفلسطينيون أصبح لديهم دولة.. والبرازيل ويقولون

 بالفعل بإمكاننا أننويات الشعب وحمله على االعتقاد برفع مع"وتتعلق رؤيته . السبل التي يمكنه طرحها
  ."اإلطالق ال حول له وال قوة على بأنه بدال من الشعور أشياءتحقيق 

 إن وقال لرويترز ،وعرض فياض رؤيته في كلمة ألقاها في جامعة القدس في الضفة الغربية هذا الشهر
لست في وضع يؤهلني لقطع الوعود بأي "لكنه ليس وعدا " وعد فياض"احد الصحف كتبت عنوانا يقول 

 زمني يهدد إطاروعدم وجود . تكون ال شيء...  زمنيإطاركيف تكون خطة دون "وقال فياض . "شيء
 عالمات حددتها اتفاقات إلىمشيرا "  أجل غير مسمىإلىبأن نرى باعتبارنا متقبلين لمرحلة انتقالية 

اعتقد "وأضاف .  دولة فلسطينيةوإقامة معاهدة سالم إلى التسعينات على طريق التوصل أوائلأوسلو في 
  ." زمني معقولإطارأن عامين 

 29/6/2009وكالة رويترز، 
  

   للتحايل على وقف االستيطان تدمر عملية السالمإسرائيليةأية محاولة : عريقات .5
رير  صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التح. التقى د: سمبلأبو عماد - أريحا

كد على وجوب قيام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ ما وأ اإلسرائيلية، - األمريكيةوفدا من مؤسسة السياسيات 
عليها من التزامات وخاصة وقف النشاطات االستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي واستئناف 

ضايا ليست شروطاً فلسطينية على أن هذه الق"وشدد  .مفاوضات الوضع النهائي، وقبول مبدأ الدولتين
وإنما التزامات على الحكومة اإلسرائيلية ترتبت عليها من المرحلة األولى من خارطة الطريق يضاف 
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لها فتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، وإعادة األوضاع على األرض كما كانت عليه 
   ".ز واإلغالق عن الضفة وقطاع غزة، واإلفراج عن المعتقلين ورفع الحواج2000في أيلول 

أن أي محاولة إسرائيلية للتحايل على وقف االستيطان، ستعني تدمير الجهود المبذولة إلطالق "وأكد 
 وحدة ألف 14عملية سالم ذات مغزى، مشددا على أن محاولة الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ بناء حوالي 

من أن موافقة أعضاء اللجنة " وحذر عريقات ".دأ الدولتينسكنية استيطانية، تدمير كل الجهود لتحقيق مب
 وقف النشاطات االستيطانية بشكل فإماالرباعية على مثل هذا الطرح سيعني تقويض خارطة الطريق، 

  ".تام وأما أن تستمر، وينهار مع استمرارها مبدأ الدولتين
 30/6/2009الحياة الجديدة، 

  
  ت في الضفة وحماس تنفيالسلطة تتهم حماس بالتخطيط الغتياال .6

أعلنت  السلطة الفلسطينية أن  فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 30/6/2009الحياة، نشرت 
 كانت تخطط الستهداف مسؤولين ومؤسسات للسلطة قبل إنهااعتقال مجموعة من حركة حماس قالت 

طيب عبد الرحيم في مؤتمر صحافي السابع من الشهر المقبل، وقال األمين العام للرئاسة الفلسطينية ال
لدينا معلومات مرفقة بتحقيقات مع الذين تم اعتقالهم خالل ": عاجل عقده في مقر الرئاسة في رام اهللا

انهم مكلفون من قيادة حماس في الخارج والقسام في غزة باإلقدام على عملية ) تفيد(األيام القليلة الماضية 
ونقلت عنه وكالة . "سطينية عامة تابعة للسلطة في الضفةإرهابية تستهدف شخصيات ومؤسسات فل

اعترف هؤالء بأن قيادتهم طالبتهم القيام بهذا العمل قبل السابع من الشهر المقبل، ":  قوله"فرانس برس"
  ."وهو موعد التوقيع على اتفاقية المصالحة التي نصر على التوصل إليها في هذا التاريخ

نحذر حماس من ": من صدرت لهم أوامر لتنفيذ مثل هذه العمليات، وقال السلطة ستعتقل كل أنوأعلن 
 الحوار والتوقيع على االتفاق في إفشال تستهدف إنما هذه اإلجراءات إنالتمادي في هذا الغي، ونقول لهم 

 اتفاق في إلى على قناعة بأنهم غير جاهزين للوصول أصبحنا": وأضاف. "السابع من الشهر المقبل
ونحذر قيادة حماس في الخارج بأن السلطة ستدافع عن مشروعها الوطني، ولن نسمح لهؤالء القاهرة، 

  ."بتنفيذ ما يخططون له
فبركة إعالمية " هذه االدعاءات أنمن جانبه، اعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم في رد فوري 

 على سلوك حركة فتح دأبت عليها قوات عباس وفياض تبين عملية استئصال واجتثاث حماس وللتغطية
 فتح ال أنهذا يؤكد " إن "فرانس برس"وتابع في تصريح لوكالة . "الذي بات ينقلب على حوارات القاهرة

  ."تريد أن تتجاوب مع أي جهود إلنهاء ملف االعتقاالت وهذا يكشف عن مخطط كبير لتصفية حماس
صالح و كفاح زبون  وغزة،رام اهللانقالً عن مراسليها في  30/6/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 أن "الشرق األوسط"العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية أكد لـأن  النعامي

عدد المعتقلين صغير، وتلقوا تعليمات واضحة باغتيال شخصيات في السلطة، إما مهمة أو أقل شأنا، 
 ."دقيقهذا موثق و"وأضاف . بحسب من يستطيعون الوصول إليه

 أفراد، لكن يمكن 5، أو4وقالت مصادر أمنية إن التحقيق جار مع المعتقلين، وهم خلية تتكون من 
 .الكشف عن آخرين خالل أيام

نحن بدأنا بالتحقيق مع األشخاص المكلفين بتنفيذ هذه العمليات، وهم ليس لهم "عبد الرحيم، الطيب وأكد 
  ."عالقة بالعمل السياسي في حركة حماس

رب عبد الرحيم عن أسف القيادة الفلسطينية لصدور هذه التعليمات من قيادة حماس في الخارج ومن وأع
  .قيادة القسام، لهؤالء األفراد، ألن ذلك يعتبر مساسا بحرمة الدم الوطني، وبالوحدة الوطنية الفلسطينية

إلسرائيليين، وقال واتهم الضميري حماس بإجراء تدريبات واسعة في الضفة الغربية على مرأى من ا
 شخصا يتدربون على السالح يوميا عند الفجر قرب الجدار الفاصل، وضبطنا مجموعات 20ضبطنا "
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وقلل الضميري من فرص نجاح حماس في . "أخرى تتدرب في أريحا، ولم يتدخل الجيش اإلسرائيلي
 أي عمليات تخريبية، فال أبلغنا قادتهم هنا، أنه إذا ما نفذت"تنفيذ مخططات تخريبية في الضفة، وقال 

 ."تلومن حماس إال نفسها
  الطيب عبد الرحيم، حركة حماس نفت اتهامات أنرام اهللامن  29/6/2009وكالة رويترز، وأوردت 

 لها من أساسهذه تصريحات تافهة وملفقة وال "  لرويترزحماس زهري الناطق باسم أبووقال سامي 
 ملف إنهاء تبرير موقف حركة فتح برفض إلى يهدف اآلن مثل هذه االتهامات إطالقالصحة وتوقيت 
 مساجد وأئمة جماعات وخطباء وأساتذة مجالس بلدية أعضاءالمعتقلون "ضاف أو. "االعتقال السياسي

  ."وطلبة جامعات ونوعية هؤالء المعتقلين تجزم بان االعتقاالت سياسية وما دون ذلك افتراض
  

   معتقل أمني100طالق سراح إ تقرر "رام اهللاداخلية " .7
 أعلن الناطق الرسمي للمؤسسة األمنية العميد عدنان الضميري أن وزارة الداخلية : فتحي صباح-غزة 

من منطلق ) اليوم(وغداً ) أمس( موقوف أمني خالل اليوم 100ستطلق " سالم فياض .في حكومة د
 الحوار الوطني وتهيئة الحرص على المصالح الوطنية وتطبيق اإلجراءات القانونية، وحرصاً على

ممن ال يشكلون خطراً " هم إطالقهموأضاف أن الموقوفين الذين سيتم . "الظروف والمناخات إلنجاحه
يأتي على رغم الحملة الشعواء التي تشنها " إطالقهم أن إلىوأشار  ."على األمن العام وسيادة القانون

صاً منتسبي المؤسسة األمنية، وحظر حماس في قطاع غزة من اعتقاالت وتنكيل بالمواطنين، خصو
سيادة القانون "وشدد على أن . "السفر والمغادرة للقادة الفلسطينيين واحتالل البيوت ومصادرة الممتلكات

 تحقيقه، ولن نتهاون مع أي نشاط أو عمل فيه إلىوحفظ األمن للمواطن هو الهدف األساس الذي نسعى 
  ."ل كل جهد ممكن لتهيئة األجواء إلنجاح الحوارتعد على القانون والنظام العام، وسنبذ

  30/6/2009الحياة، 
  

   من أنصار حزب التحرير40 نحو تطلقالحكومة المقالة  .8
 كانت "اإلسالميحزب التحرير " من أنصار 40 أطلقت الحكومة المقالة أمس نحو : فتحي صباح-غزة 

حرير في فلسطين أحمد الخطيب إن وقال عضو المكتب اإلعالمي لحزب الت. اعتقلتهم أول من أمس
سلطة حماس في قطاع غزة أطلقت جميع الذين اعتقلتهم أمس على فترات متفاوتة، بمن فيهم عضو "

سلطة حماس كانت اعتقلت عشرات الشباب من البيوت "وأضاف أن . "المكتب األستاذ حسن المدهون
لطة حماس تتِّبع سنن سلطة فتح شبراً س) بعنوان(ومن الشوارع على خلفية توزيع الحزب بيانه األخير 

تصرفات بعض األجهزة األمنية، إذ اعتدت بالضرب المهين على بعض "واستهجن  ."بشبر وذراعاً بذراع
شباب الحزب، خصوصاً التعذيب الذي تعرض له الشاب صهيب الحجار، ثم رميه في منطقة خالية بدالً 

نافى تماماً مع أخالق اإلسالم التي تنادي بها سلطة همجية تت"ووصف هذه التصرفات بأنها  ."من عالجه
بالشكر لجميع الوجهاء والشخصيات من داخل حماس وخارجها الذين "وتوجه . "ترفع شعار اإلسالم

  ."تدخلوا إلنهاء هذه التصرفات المسيئة لجميع المسلمين
  30/6/2009الحياة، 

  
   تنفي شّن اعتقاالت ضد فتح"داخلية غزة" .9

نفت الحكومة المقالة وحماس تصريحات للناطق باسم فتح اتهمهما فيها باعتقال : اح فتحي صب-غزة 
 من عناصر الحركة في قطاع غزة، وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في 100نحو 

نستغرب قيام أجهزة الدعاية التابعة لفتح بترويج ادعاءات كاذبة بوجود اعتقاالت سياسية ": تصريح أمس
 أطلقتفي قطاع غزة والحديث عن حملة اعتقاالت في القطاع، األمر الذي ننفيه ونؤكد العكس تماماً إذ 
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ننظر باستهجان واستغراب الستمرار فتح ": وأضاف.  أول من أمس" معتقالً من أنصار فتح20الحكومة 
 ما يشكل عائقاً في رفض أي حلول إلنهاء ملف االعتقال السياسي وإطالق المعتقلين من سجون الضفة،

  ."حقيقياً أمام نجاح الجهود المتواصلة لتحقيق المصالحة الوطنية
تغليب المصلحة الوطنية العليا وإغالق ملف االعتقال السياسي، والتوقف بالكامل عن "ودعا فتح إلى 

 ."االعتقاالت في الضفة، وإطالق المختطفين على خلفية االنتماءات في شكل غير قانوني وغير شرعي
التذرع بالتزامات دولية واستحقاقات مسيرة التسوية إلبقاء المئات من أبناء شعبنا في أقبية "واعتبر أن 

التحقيق وعتمة الزنازين، إنما يرهن القرار الفلسطيني برمته لإلمالء الخارجي ويجعله رهينة لإلدارة 
  ."ةاألميركية واإلسرائيلية في مقابل تنكر صهيوني لكل الحقوق الفلسطيني

  30/6/2009الحياة، 
  

  الفلسطيني سيواصل مهامه حتى انتخاب مجلس آخر" التشريعي: "النائب األسطل .10
يونس األسطل، أن المجلس التشريعي الفلسطيني، سيواصل مهامه إلى حين . صرح النائب د :خان يونس

لن يتوقف " :يةوقال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمان .انتخاب هيئة ومجلس برلماني آخر
  ".، بل سيواصل البرلمان أعماله إلى أن يتم انتخاب مجلس آخر2010المجلس عن العمل بحلول يناير 

إن القانون األساسي، " :واستند األسطل في تصريحاته التي نشرت، أمس، إلى القانون األساسي، قائالً
تم انتخاب مجلس تشريعي آخر، حتى وقانون االنتخابات يقول إن والية المجلس التشريعي تنتهي عندما ي

تبنينا في المجلس التشريعي الفقه القانوني المقاوم، من : "األسطل وأضاف ".ال يحدث فراغ تشريعي
". خالل إجراءات كان أهمها مسألة التوكيالت عن النواب المختطفين التي يرفضها نواب حركة فتح

ية مع برلمانات عربية وإسالمية وعالمية، كان استطاع المجلس نسج عالقات سياسية ودبلوماس:" وتابع
  ".لها دور كبير في نقل معاناة شعبنا وحشد الدعم لتمكين صموده وثباته

  30/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نواب حماس يناقشون سبل تفعيل المجلس التشريعي بالضفة .11
ي وبحضور رئيس عقدت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريع:  محمد جمال- القدس المحتلة

حكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية اجتماعا خاصا ناقشت فيه العديد من القضايا كالحوار والعمل ال
على تذليل كافة العقبات التي تحول دون الوصول لوحدة وطنية وآخر المستجدات بعد اإلفراج عن عزيز 

ة النواب من باقي الكتلة البرلمانية الدويك وسبل تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وعود
  . لممارسة عملهم ليقوم المجلس بالدور المناط به ويتحمل مسؤولياته القانونية والتشريعية والوطنية

تطرق االجتماع آلخر "وقال النائب مشير المصري أمين سر كتلة التغيير واإلصالح في تصريح خاص 
كدنا على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة عزيز الدويك وأ.المستجدات بعد اإلفراج عن د

  .وأن يأخذ دوره المعتاد
وفي موضوع الحوار أكد المصري أن كتلة التغيير واإلصالح وحماس ستذلل كافة العقبات في سبيل 

 دويك خاصة بعد الدور الذي كان له في إعادة .الوصول للوحدة الوطنية وإنجاح الدور الذي يقوم به د
وأوضح المصري أن االجتماع تطرق أيضا  .نتمنى أن ينجح في خطواته"فلسطينية لشعبنا وقال اللحمة ال

 مشيرا إلى أن هنية أكد على ضرورة أن تنتهي جلسة الحوار ،إلى موضوع الحوار الجاري في القاهرة
  . ق الجارية بتوافق فلسطيني وأن الحكومة وحركة حماس ستذلل كافة العقبات في سبيل الوصول للوفا

وشدد المصري على ضرورة أن تنتهي كل أشكال العقبات التي تقف حائال أمام التوصل التفاق متمثلة 
 معتقل من أبناء المقاومة في الضفة وإسناد 900بإنهاء ملف االعتقال السياسي واإلفراج عن ما يزيد عن 
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 وليس لشروط الرباعية التي إسناد الحوار لوثيقة الوفاق الوطني" الحوار إلى البرامج الوطنية وقال 
  .تشكل عقبة حتى هذه اللحظة في التوصل إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني

 30/6/2009الشرق، قطر، 
  

  عمر سليمان استطاع إنقاذ الحوار الفلسطيني بالقاهرة": الوطن السعودية" .12
شفت مصادر ك: الوكاالت، وائل بنات، أشرف الفقي، عبدالرؤوف أرناؤوط: غزة، القاهرة، رام اهللا

أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان تمكن من إنقاذ الحوار " الوطن"فلسطينية مطلعة لـ 
 نقاط 3بين حركتي فتح وحماس من الفشل عندما نجح في الحصول على موافقة حماس على اقتراح من 

  .تقدمت به فتح فيما يخص المعتقلين الفلسطينيين
أمر الرئيس عباس بوقف االعتقاالت إال في ، أوال، ن االقتراح ينص علىوقال مسؤول في حركة فتح إ

حال وجود شخص يهدد األمن على أن تتم االعتقاالت وفقا للقانون والنظام، وثانيا، االستمرار في تفكيك 
 معتقل خالل ساعات، وثالثا، إغالق 100وعن ،  معتقال قبل يومين74إذ تم اإلفراج عن ، ملف المعتقلين

  . المعتقلين يكون فقط بعد إنهاء االنقسام بشكل كاململف
  30/6/2009الوطن، السعودية، 

  
   قد تشهد انفراجاً في قضية المعتقلين السياسيين  الحوارجلسة :أبو مرزوق .13

أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق عن أمله فـي أن تـشهد جلـسة             
انفراجاً وتوافقـاً   ] اليوم [ركتي فتح وحماس في القاهرة يوم غد الثالثاء       الحوار التي ستجمع بين وفدي ح     

  . على ملف المعتقلين السياسيين
أن االعتقال الـسياسي غيـر مقبـول ويجعـل          " القدس  " وقال أبو مرزوق لبرنامج البوصلة على قناة        

 سياسيين في سجون    هل يعقل أن يكون هناك مصالحة في ظل وجود معتقلين         " األوضاع ساخنة، وتساءل    
  ".فلسطينية، فال يجوز قيام أي طرف باعتقال لألخ الفلسطيني ألخيه الفلسطيني على خلفية سياسية 

آمل أن يتم غداً توافق على موضوع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة ، وإذا ما انتهينا من                 " وأضاف  
لكننا وخالل اليومين الماضيين من جلسات      هذا الملف ستكون هناك خطوات إيجابية في بقية المواضيع، و         

الحوار لم نتوصل ألي شئ وربما يكون يوم غد حل إن شاء اهللا، ونأمل أن يكون هناك شئ جديد ولدينا                    
  ".من الوقت ما يكفي للخروج بنتائج إيجابية على أساس النوايا الصادقة 

ه في ظل االنقسام الجغرافي القـسري ال        وأكد أبو مرزوق أن االنقسام السياسي الفلسطيني مؤلم جداً، وأن         
بد من أن يوحد الشعب الفلسطيني شئ معنوي وتاريخي، وأشار إلى أنه يريد أن تكون البوصلة خاطئـة                  

  .في أي اتجاه
أن حماس لم نضع شـرطاً      "وعن اشتراط حماس باإلفراج عن المعتقلين قبل المصالحة، قال أبو مرزوق            

ل أجواء المـصالحة أجـواء طيبـة ومقدمـة حقيقـة للمـصالحة              على الحوار ولكنها وضعت شئ يجع     
  ".الفلسطينية

كنا نأمل أن يكون هناك قرار باإلفراج عن كافة المعتقلين، فنحن لم نكف عن مطالبـة إسـرائيل                  " وقال  
فكيف يكون ذلك وهناك معتقلين فلسطينيين في السجون الفلسطينية،؟ ويؤسفنا أن           .. باإلفراج عن المعتقلين  

هناك أرقام متبادلة بين المعتقلين في الطرفين، ال نقبل أن يكون هناك سـجان فلـسطيني لـشقيقه                  يكون  
  ".الفلسطيني 

  29/6/2009وكالة سما، 
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  الحساس لنجاح بقية ملفات الحوار العالقة" ترمومتر"ملف المختطفين هو الـ: الرشق .14
لسة اللجنة المـصغرة التـي تـم        عزت الرشق أن ج   " أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس     : القاهرة

على " فتح"لبحث ملف االعتقال السياسي لم تصل إلى شيء؛ إلصرار          " فتح"و" حماس"تشكيلها بين وفدي    
  .سياسة المراوغة

ـ      خالل الجلـسة التـي     ): "6-29(اإلثنين  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الرشق في تصريح خاص ل
در قرار من سلطة رام اهللا بوقف عمليات االعتقال الـسياسي          إنه ص " فتح"عقدت مساء أمس قال مسؤولو      

 من الشهر الجاري، وإنه تم تنفيذه في الوقت الذي كانت سلطة رام اهللا اختطفـت مـا                  27في الضفة يوم    
، مؤكدا أن ذلك يدل على أن سـلطة رام          "يوم الحوار واليوم الذي سبقه    " حماس" من كوادر    50يزيد عن   

، وتسعى إلى إعاقة الحوار عبر االستمرار في سياسة االختطاف في الضفة، وهـي              اهللا تمارس المراوغة  
  .المقبل) يوليو(العقبة الكؤود أمام توقيع اتفاق مصالحة في السابع من تموز 

لدى ميليـشيا عبـاس، وأن      " حماس"أقرت بوجود مختطفين من أبناء      " فتح"وأشار الرشق إلى أن قيادات      
ارا بوقف االختطافات، لكن عملية اإلفراج عنهم ستتم خالل المرحلـة المقبلـة،             سلطة رام اهللا اتخذت قر    

  .مضيفًا أن كلما اتخذ قرار بوقف االختطافات زاد التصعيد ضد كوادر المقاومة في الضفة المحتلة
ـ     مسؤولية إعاقة  " فتح"كال من أبو مازن وسلطة رام اهللا وحركة         " حماس"وحمل عضو المكتب السياسي ل

ـ         الحساس لنجاح بقية ملفـات الحـوار       " ترمومتر"الحوار، مشددا على أن قضية المختطفين ستظل هي ال
  .العالقة

، باإلضافة إلى جلسة    "فتح"وأوضح أنه سيتم بحث ملفات الحوار العالقة اليوم خالل جلسات ثنائية مع وفد              
  .مع الوزير عمر سليمان لبحث مدى إمكانية تقدم تلك الملفات

  29/6/2009 الفلسطيني لإلعالم، المركز
  

  إلنهاء االنقسام" صيغة الحكومتين"صائل منظّمة التحرير ترفض ف .15
أن ثمانية فصائل فلسطينية، هي الجبهة الشعبية والجبهـة الديموقراطيـة           " األخبار"علمت  : حسام كنفاني 

) فدا(قراطي الفلسطيني   وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية واالتحاد الديمو         
وجبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية، وجهت رسالة إلى مدير االستخبارات المصرية عمر             
سليمان، تعرب فيها عن رفضها لصيغة االتفاق المعروض، وتتبرأ منه، وتعرب عن استيائها من إبعادها               

  ".حماس"و" فتح"عن الحوار الدائر حالياً بين 
إزاء المنحى الخطير   "، فإن الفصائل تعرب عن قلقها       "األخبار"نص الرسالة، التي حصلت عليها      وبحسب  

إننا ننظـر بخطـورة بالغـة إلـى         "وأضافت  ". الذي ينحو إليه مسار الحوارات الثنائية بين فتح وحماس        
 وتوحيـد   التراجع عن االتفاق على ضرورة تأليف حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة إعمار غزة             

مؤسسات السلطة واإلعداد لالنتخابات العامة في موعدها الدستوري، واالستعاضة عن ذلك بإحالة بعض             
هذه المهام إلى لجنة فصائلية مشتركة دون ضمانات إلنهاء األمر الواقع المتمثل بوجود حكومتين تـدير                

  ".كل منهما جزءاً من أرض الوطن
فإن اللجنة المشتركة لن تكون سوى صيغة تنسيق كونفدرالية بين          في ظل استمرار هذا الواقع،      " وتابعت  

حكومتين وكيانين منفصلين، األمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع االنقسام بدالً من إزالتـه، وتكـريس                
في السياق نفسه، تندرج المقترحات لحل المسألة األمنيـة         "ورأت الرسالة أنه    ". االنفصال بدالً من تجاوزه   

 قوة مشتركة من الطرفين بدالً من إعادة صياغة األجهزة األمنية على أسس وطنيـة مهنيـة                 عبر تشكيل 
كذلك أعربت الفصائل عن رفضها للتراجع عن مبدأ التمثيل النسبي الكامل واالرتداد إلى             ". وغير فصائلية 

، الـذي   "الحسموالدخول في مساومات حول النسب بين القوائم والدوائر وحول عتبة           "مبدأ النظام المختلط    
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انزالق الحوارات الثنائية إلى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية الـضيقة           "رأت فيه دليالً على     
  ".وتقاسم السلطة والنفوذ

في أي اتفاق ال يضمن وضع حد فـوري لواقـع االنقـسام             "وشددت الفصائل على أنها لن تكون طرفاً        
غزة والـضفة الفلـسطينية، أو ال يـوفر الـضمانات إلجـراء             المتمثل في وجود حكومتين وكيانين في       

، مع تأكيد أهميـة     2010االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري المقرر في كانون الثاني           
  ". في المئة1،5اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم ال تتجاوز 

  30/6/2009األخبار، 
  

  الحركة بالضفةاعتقال خمسة من عناصر ..  لقلب الحقائقفتح تثير اإلشاعات: حماس .16
. ودحض الناطق باسم الحركـة د      ".إثارة اإلشاعات لقلب الحقائق   "بـ" فتح"،  "حماس"اتهمت حركة    :غزة

، حول شن األجهزة األمنية في قطاع غزة حملة         "فتح"سامي أبو زهري، األنباء التي تحدثت عنها حركة         
تستهجن حركـة   :" نسخة عنه " فلسطين"وقال أبو زهري في تصريح تلقت       . اعتقاالت في صفوف أبنائها   

في صفوف أبنائها في غـزة،      ) االثنين(حماس ما تشيعه حركة فتح حول وجود اعتقاالت الليلة الماضية           
  ".واستناداً إلى المصادر األمنية فإن حركة حماس تنفي نفياً مطلقاً صحة هذه اإلدعاءات

فتح لذلك يهدف إلى قلب الصورة وإظهارها بمظهر الضحية، والتغطية على           إن إشاعة حركة    :" وأضاف
  ".موقفها الرافض إلنهاء ملف االعتقال السياسي، وهو ما بدا واضحاً من خالل لقاءات القاهرة

محمـود  " المنتهية واليتـه  "إن قوات األمن الموالية لرئيس السلطة       " حماس"في ذات السياق، قالت حركة      
  . من عناصرها من مناطق مختلفة في الضفة المحتلة5عباس اعتقلت 

  30/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

   مجرد فبركات للتشويش على الحوار حور التخطيط الغتياالتادعاءات السلطة: حماس .17
قلل الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي : صالح النعامي - غزة

مات التي وجهتها السلطة الفلسطينية لحركة حماس بالتخطيط الغتيال قيادات الفلسطيني من أهمية االتها
قال موسى إن سلطة عباس " الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. في السلطة قبل موعد السابع من تموز

مقزز في فبركة المؤامرات على قوى المقاومة وتحديداً حركة حماس لدرجة أن أحداً في "لها سجل 
وأشار موسى إلى أن السلطة سبق أن استخدمت التعذيب الشديد ". يني لم يعد يلقي لها باالالجمهور الفلسط

 . من أجل إجبار معتقلين لديها على االعتراف باالرتباط باالحتالل
 30/6/2009الشرق األوسط، 

  
  عبد الرحيم تسميم لألجواء وطعن في المقاومة الطيب تصريحات : أبو عبيدة .18

أن تصريحات الطيب عبد الرحيم عارية من الصحة، وتأتي من أجل إفـشال             " القسامكتائب  "أكدت  : غزة
الحوار الوطني الفلسطيني، وللتغطية على جرائم ميليشيا عباس بحق المقاومة الفلـسطينية فـي الـضفة                

  .المحتلة
ركـز  الم"، تلقـى  )6-29(في تصريح مكتوب له اإلثنـين      " كتائب القسام "وقال أبو عبيدة المتحدث باسم      

نحن تعودنا من هذه الشخصية غير المرغوب فيها في الساحة الفلسطينية           : "نسخةً منه " الفلسطيني لإلعالم 
، مـضيفًا أن    "على أن تقوم فقط بتوتير الساحة عندما يكون هناك بوادر اتفاق وتفاهم ومساعٍ إلى الحوار              

لينا اليوم، وفي أوقات معينـة يـتم        شخصية الطيب عبد الرحيم المنبوذة في الساحة الفلسطينية تخرج ع         "
  ".انتقاؤها من جهات خارجية، لتسميم األجواء
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كـانوا يخططـون   " حمـاس "إن حديث عبد الرحيم عن اعتقال أشخاص من  " القسام"وقال المتحدث باسم    
الغتيال شخصيات هي أنباء عاريةٌ من الصحة، وإن الهدف منها فقط هو تسميم األجواء، والطعـن فـي         

غير سياسية  " حماس" الفلسطينية، وإظهار أن االختطافات التي تقوم بها ميليشيا عباس بحق أبناء             المقاومة
  .وإنما على خلفيات أمنية

وكان أمين عام رئاسة رام اهللا الطيب عبد الرحيم قال خالل مؤتمر صحفي لـه فـي رام اهللا اليـوم إن                      
شخاص اختطفوا خالل األيام الماضية بأنهم      سلطته لديها معلومات موثقة من خالل تحقيقات أجرتها مع أ         

في غزة باإلقدام على عمليات تستهدف شخـصيات        " القسام"في الخارج وقيادة    " حماس"مكلفون من قيادة    
  .مسؤولة ومؤسسات عامة تابعة للسلطة في الضفة

 29/6/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اً وتدعو إلى المقاطعةر من التغلغل اإلسرائيلي عربياً وإسالميحماس تحذّ .19
إن حركته تنظر "، "قدس برس"، لوكالة "حماس"قال الدكتور إسماعيل رضوان، أحد قادة حركة : غزة

بخطورة بالغة لتوسيع العدو الصهيوني رقعة عالقاته للتطبيع مع دول عربية وإسالمية، على حساب 
ى عدم تطبيع العالقات مع االحتالل ودعا رضوان الدول العربية واإلسالمية إل ".القضية الفلسطينية

ارتكب ويرتكب المجازر ضد شعبنا الفلسطيني، السيما الحرب األخيرة على "اإلسرائيلي، الذي قال إنه 
غزة، ويقوم بعملية تهويد للقدس، واعتداءات على المسجد األقصى المبارك، ويتنكر ألدنى الحقوق 

  ".الفلسطينية
هرولة بعض الدول اإلسالمية باتجاه "يدلِّل على ما سماها " اً خطيراًمؤشر"واعتبر رضوان هذا التطبيع 

  .، حسب قوله"تطبيع العالقات مع االحتالل على حساب القضية الفلسطينية
  29/6/2009قدس برس، 

  
  تتهم األجهزة األمنية في غزة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصرهافتح  .20

في غزة " حماس"األجهزة األمنية التابعة لحكومة " فتح"اتهمت حركة  :، وكاالت"الخليج "-القاهرة، غزة 
وقال المتحدث باسم . بشن حملة اعتقاالت واسعة فجر أمس، طالت العشرات من كوادر وعناصر الحركة

االعتقاالت تركزت تحديدا في شمال القطاع، وشملت ما يزيد على "في الضفة فهمي الزعارير إن " فتح"
حماس سلمت العديد من كوادر الحركة في القطاع بالغات ومذكرات "، مشيراً إلى أن " عضوا94ً

في تفجير الحوار " حماس"، واعتبر ان هذه الممارسات تعبر عن رغبة "حضور لمقار التحقيق واالعتقال
  .وإنهاء اآلمال بنجاح المصالحة الوطنية

  30/6/2009الخليج، 
 

  تقصف قوة إسرائيلية في غزة" القسام" .21
توغلت مسافة محدودة شرق غزة " إسرائيلية"، أمس، عن قصف قوة "كتائب القسام"نت أعل: )آي.بي.يو(

واعتبرت في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار محاولة التصدي للتوغالت المتواصلة  .بقذيفتي هاون
وقامت القوة المتوغلة بأعمال تسوية أراض . لالحتالل في غزة والتي كان آخرها شرق حي الزيتون

   .عشوائي تخللته اشتباكات مع المقاومينوسط قصف 
  30/6/2009الخليج، 
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   بؤرة استيطانية قبل توجهه إلى واشنطن1450باراك يصادق على بناء  .22
أكدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس في تصريح للمحكمـة         : )وكاالت (-الناصرة -برهوم جرايسي 

 بيتا استيطانيا في مستوطنة آدم      1450 على بناء    ب إيهود باراك صادق    العليا اإلسرائيلية أن وزير الحر    
 بيتا للبناء الفوري، وجاء الكشف قبل ساعات من توجه بـاراك إلـى              50في منطقة غور األردن، منها      

واشنطن للتفاوض مع اإلدارة األميركية حول مطلبها بتجميد كلي لالستيطان في الضفة الغربية، وهو ما               
  .يترفضه حكومة االحتالل اإلسرائيل

ضد الحكومـة بـشأن عـدم    " السالم اآلن"وكانت المحكمة العليا تنظر أمس في التماس تقدمت به حركة     
القريبة من رام اهللا، وتعتبر واحدة من أكبر البؤر االسـتيطانية فـي             " ميغرون"إخالء البؤرة االستيطانية    

ه للمحكمة العليـا منـذ العـام        الضفة الغربية، وتماطل الحكومة في إخالئها إذ أن هذا االلتماس تم تقديم           
  .، والمحكمة أيضا تماطل في البحث فيه2006

، قالت إن وزارة الحرب اإلسرائيلية أقـرت قبـل         "السالم اآلن "وفي رد النيابة باسم الحكومة على حركة        
فـي منطقـة غـور      " آدم" بيتا استيطانيا في مـستوطنة       1450نحو شهر مشروع بناء ضخم يشمل بناء        

عائالت المستوطنين، التـي    " استيعاب" بيتا منها في هذه المرحلة، من أجل         50ن يتم بناء    األردن، على أ  
  ".مغيرون"تستوطن في البؤرة االستيطانية 

توصل إليها باراك قبل أكثر من عام مع قيادة المستوطنين، حـول            " تفاهمات"ويندرج هذا المخطط ضمن     
حياء استيطانية ضخمة في مستوطنات قريبة من البؤر،        إخالء بعض البؤر االستيطانية، بعد أن يتم بناء أ        

  ".عادية"وفي المقابل أن يتم تحويل عدد من البؤر إلى مستوطنات 
وقد القى المشروع ترحيبا واسعا في صفوف المستوطنين، باستثناء مجموعات منهم التي طالبت باإلبقاء              

  .على البؤرة االستيطانية
  30/6/2009الغد، األردن، 

  
   للمبعوث الخاص لصفقة شاليت ألف شيكل في العام222,684 يخصصنتنياهو .23

وقع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي صفقة مع حغاي هداس المبعوث الخاص لـرئيس             : القدس المحتلة 
للعمل كمستشار خارجي مقابـل دفعـات       ، تالحكومة في ملف الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شالي         

  .مالية محددة ووفق شروط محددة
وذكر التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة أن الصفقة بين مكتب نتنياهو وشركة حغاي هداس لالستـشارة               

،  ساعة عمـل   1000وتتضمن  ،  لمدة عام  2009واإلدارة المحدودة يبدأ العمل بها من مطلع شهر يونيو          
، فـي العـام    ألـف شـيكل      222,684حيث يتلقى هداس حسب االتفاق مبلغ       ،  شيكل للساعة  241بقيمة  

  .باإلضافة إلى نفقات ومصروفات أخرى
وأوضحت القناة أن العقد يتضمن أن يعمل هداس كمستشار لرئيس الحكومة إلدارة ملف الجندي األسـير                

  .وتقديم االستشارة لمكتب رئيس الوزراء بكل ما يتعلق بذلك، تجلعاد شالي
اللتزام بعدم إجراء اتصاالت مـع وسـائل        وا، في المقابل يتعهد هداس وفق االتفاق بحفظ أسرار الدولة        

وأيضا يلتزام بأال يستعمل معلومـات أو       ، إال عن طريق وسائل اإلعالم التابعة لرئيس الحكومة       ، اإلعالم
  مواد كشفت إليه خالل العمل دون إذن من مكتب رئيس الحكومة

  29/6/2009 ،وكالة سما
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  "داغان" التمديد لـ احتجاجاً على" الموساد"استقالة الرجل الثاني في  .24
كشفت تقارير إخبارية أمس أن الرجل الثاني في جهاز االستخبارات الخارجية  ):وكاالت(-القدس المحتلة

استقال اثر تمديد مهام رئيس الجهاز مئير داغان لمدة سنة وللمرة الثامنة على ) الموساد" (اإلسرائيلية"
  .التوالي

الثاني في الموساد الذي ال تكشف الرقابة هويته، عضو سابق في ان الرجل " اإلسرائيلية"وذكرت اإلذاعة 
  .نفذها هذا الجهاز"  عمليات10حوالي "وحدة النخبة في رئاسة األركان ومسؤول عن 

أعلنت " اإلسرائيلية" لكن الحكومة 2002وكان يامل ان يخلف داغان الذي عين في هذا المنصب في 
الملف النووي االيراني مددت " ادارة"المكلف بصورة خاصة رسميا األسبوع الماضي ان والية داغان 

  .لسنة
كونه ثالث نائب لداغان يستقيل خالل " العاصفة"و" الهزة"هذه االستقالة ب " اإلسرائيلية"ووصفت الصحف 

  .السنوات الثالث األخيرة
الة نائب رئيس عن استق" اإلسرائيلي"وكشف الصحافي أمنون أبراموفيتش من القناة الثانية للتلفزيون 

الموساد مساء االحد، مشيرا إلى أن سبب االستقالة هو تمديد والية داغان، وأن النائب المستقيل كان 
  .المرشح األوفر حظا من داخل الموساد لتولي رئاسة هذا الجهاز

  30/6/2009الخليج، 
  

  من قرارات الهدم بالقدس الشرقية % 70 ستجمد "إسرائيل" : "هآرتس" .25
 ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية امس ان بلدية القدس ستعلن عن تجميـد             - ا ف ب     -تلة  القدس المح 

  .من قرارات الهدم في الشطر الشرقي العربي في المدينة المقدسة% 70
الباقية على تعويضات مالية، بحسب الصحيفة التي اعتبرت        % 30وتنوي البلدية التفاوض في الحاالت ال     

  .ط االميركية والصعوبات الميدانية لتطبيق عمليات الهدمهذا القرار ناجما عن الضغو
ووعد باركـات منـذ     . ورفض الناطق باسم رئيس بلدية القدس نير باركات التعليق على تلك المعلومات           

استالمه منصبه في تشرين الثاني بمكافحة البناء غير الشرعي في المدينة المقدسة، وال سيما في شطرها                
  .الشرقي

 الف يهودي وهي نقطـة خـالف محوريـة فـي            190 الف فلسطيني و   270س الشرقية   ويقطن في القد  
  .الصراع االسرائيلي الفلسطيني

  30/6/2009الرأي، األردن، 
 

  إليران" 300-س"نتنياهو يطالب بوتين بوقف صفقة صواريخ  .26
بوتين بوقف  بنيامين نتنياهو نظيره الروسي فالديمير " اإلسرائيلي"طالب رئيس الوزراء  -القدس المحتلة

الروسية المضادة للطيران والتي تعتبر األكثر تطورا من نوعها في " 300-أس"بيع إيران صواريخ 
  .العالم

أمس إن نتنياهو اتصل هاتفيا ببوتين األسبوع الماضي وطرح عليه الطلب " هآرتس"وقالت صحيفة 
ية غايتها ممارسة ضغوط على تنظم حملة إعالمية دول" إسرائيل"، فإن "هآرتس"وبحسب ". اإلسرائيلي"

روسيا لوقف صفقة األسلحة مع إيران وذلك عشية لقاء الرئيسين األمريكي باراك أوباما والروسي 
  .ديمتري ميدفيديف األسبوع المقبل

قوله إنه طرأ تغير على الموقف الروسي في األسابيع األخيرة " إسرائيلي"ونقلت الصحيفة عن مصدر 
ل زيارة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى موسكو قبل أسبوعين، وإن األخير وتم التعبير عن ذلك خال
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فوجئ بامتناع الروس عن التعهد بعدم دفع صفقة األسلحة مع إيران رغم أنهم وعدوا بذلك بواسطة وزير 
  .الشهر الماضي" إسرائيل"الخارجية الروسي سيرغي الفروف لدى زيارته إلى 

  30/6/2009الخليج، 
  

   تحذر من الحوار مع حركة حماسليفني .27
حذرت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني من أن يؤدي حوار مباشر أو غير :  دبا-تل أبيب 

ونقلت . مباشر مع حركة حماس إلى المساس بالمصالح اإلسرائيلية وبجميع الجهات المعتدلة في المنطقة
لحوار الهادف إلى تحقيق أيام معدودة من الهدوء سيكون اإلذاعة اإلسرائيلية عن ليفني القول إن مثل هذا ا

وانتقدت ليفني رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين . خطا استراتيجيا إذ انه سيؤدي إلى شرعنة حماس
  .نتنياهو قائلة انه فضل بقاءه السياسي على العملية السلمية

  30/6/2009األيام، البحرين، 
  

  على خلفية فضيحة جنسيةحاييم رامون يستقيل من الكنيست  .28
أعلن حاييم رامون، أحد قيادات حزب كاديما عن استقالته مـن الكنيـست واعتزالـه الحيـاة                 -الناصرة  

وجاءت استقالة رامون، علـى     . المعارض" كاديما"البرلمانية، بينما سيواصل عمله كرئيس لمجلس حزب        
 رامون استقالته في مؤتمر صحفي عقـده  وأعلن. خلفية فضيحته الجنسية التي أدين بها قبل أكثر من سنة   

أمس، قال فيه إن قضية المجندة كانت واحدة من خطأين ارتكبهما، مشيرا إلى ان خطأه الثاني كان عـدم                   
 .1996عام " العمل"منافسته إليهود براك على رئاسة حزب 

 30/6/2009السبيل، األردن، 
  

  "عطلة السبت"نيين بسبب  بين اليهود المتشددين والعلما"إسرائيل" فياشتباكات  .29
 تجددت، مساء أمس األول، المواجهات العنيفة بين اليهود المتشددين والعلمانيين فى مدينـة              : محمد عبود 

، "ميئـا شـعاريم   "القدس المحتلة لألسبوع الثانى على التوالى، واضطرت شرطة االحتالل لتطويق حى            
 آالف شخص،   ٣ فى مظاهرات غاضبة بلغت حوالى       معقل اليهود الحريديم المتزمتين دينياً، الذين خرجوا      

وشرعوا فى تحطيم المنشآت العامة والخاصة، واعتدوا على قوات الشرطة احتجاجاً على قرار رئـيس               
بلدية المدينة، وحكم قضائى يقضى بتشغيل موقف سيارات بالمدينة يوم السبت، األمـر الـذى يخـالف                 

  .الشريعة الدينية اليهودية
ت عندما حاولت الشرطة الفصل بين مظاهرة الدينيين، ومظاهرة أخرى نظمها حـوالى             ووقعت االشتباكا 

 شخص من سكان القدس العلمانيين، دعماً لقرار افتتاح موقـف الـسيارات، ورفعـت مظـاهرة                 ١٠٠٠
 المدينة، والعودة بهـا آالف      اختطاف" الحريديم"العلمانيين شعارات تندد باألصولية اليهودية، ومحاوالت       

  .السنين للوراء
 ناشطاً من صـفوف     ٥٧ من رجال الشرطة، قبل أن تنجح بقية القوات فى إلقاء القبض على              ٤وأصيب  

  . منهم فى حالة خطرة لتلقى العالج٣، ونقلت "الحريديم"اليهود 
  29/6/2009، المصري اليومصحيفة 

 
  في العدوان األخيرهيار منزل تعرض لقصف  آخرين في انوإصابة مواطنين استشهاد: غزة .30

قتل مواطنون فلسطينيون واصيب خمسة آخرون في انهيار منزل شـرق مدينـة              :اشرف الهور  -غزة  
، التـي   )الرصاص المصبوب (غزة تعرض لقصف اسرائيلي خالل حرب اسرائيل االخيرة على القطاع           
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رائيل خالل الحرب للمنـزل ادى الـى        وبحسب فرق الدفاع المدني فان قصف اس       .انتهت قبل ستة اشهر   
  .تدمير ثمانية من اعمدته الرئيسية

30/6/2009القدس العربي،   
  

  "بيت أمر"ومواجهات في " عصيرة"المستوطنون يعيثون فساداً في قرية  .31
مواجهـاتٌ   نقال عن مراسلها من القدس المحتلة، كامل إبراهيم، أن           30/6/2009الرأي، األردن،   ذكرت  

 صباح امس بين جنود االحتالل الذين اقتحموا بلدة بيت أمر شمال الخليل وعدد من شـبان                 عنيفةٌ اندلعت 
وبحسب شهود عيان فإن قوات االحتالل التي اقتحمت البلدة مساء االحد وفرضت حظر التجـوال               . البلدة

 عليها في أعقاب إلقاء عدد من الشبان الفلسطينيين زجاجـات حارقـة باتجـاه حافلـة اسـرائيلية تقـلُّ                   
  . استمرت حتى صباح امس في عمليات دهمٍ وتفتيشٍ لعدد من منازل المواطنين-مستوطنين

  . فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية14اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس كذلك 
 سكان من قرية عصيرة القبلية شمال الضفة ، أنب ف أ عن وكالة 30/6/2009الخليج، وأضافت 
بأن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية، أمس، وقاموا بأعمال تخريب، من دون تسجيل أفادوا الغربية 

 مستوطناً من مستوطنة يتسهار المجاورة جنوب 30وأضاف المصدر نفسه أن نحو  .وقوع إصابات
   .نابلس اقتحموا القرية وهم يطلقون النار ويخربون كل ما طالته أيديهم من ممتلكات القرويين

  
  محكمة إسرائيلية تطالب األسرى بدفع تعويضات .32

قال نادي األسير الفلسطيني في بيان صحافي إن المحكمة اإلسرائيلية في القدس سلمت مجموعة : ا ب د
 16( مليون شيكل 64من األسرى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية دعوة قضائية مطالبة إياهم بدفع مبلغ 

  ).مليون دوالر تقريبا
وعائلته المثول أمام تلك المحكمة ودفع ه يطلب مناألسير طارق البطش تسلم بالغا  البيان أن وأوضح

كما تضمن البالغ مطالبة مماثلة لعدد من األسرى .  مليون شيكل64تعويضات ألسرة كل جندي بقيمة 
   .بريل الرجوبالفلسطينيين والرئيس الراحل ياسر عرفات وقائد األمن الوقائي سابقا في الضفة الغربية ج

30/6/2009الخليج،    
 

  المتجهة إلى غزة" روح األنسانية"الزوارق اإلسرائيلية تعترض سفينة  .33
اعترضت زوارق حربية إسرائيلية طريق سفينة روح اإلنسانية التي تحمل مساعدات إنسانية وهي في 

وات اإلسرائيلية وهددت الق. طريقها من قبرص إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي
  .باستخدام القوة، وطلبت من قائد السفينة العودة إلى الرنكا

القوة الحربية أمهلت الركاب خمس دقائق أن وقال مراسل الجزيرة عثمان البتيري من على متن السفينة 
ن للعودة وهددت أكثر من مرة باستخدام القوة لمنع السفينة من مواصلة سيرها إلى القطاع تحت ذريعة أ

  .غزة منطقة حرب وال يسمح الدخول إليها
30/6/2009نت، .الجزيرة  

  
  تشاؤم الجمهور الفلسطيني حيال فرص الحوار الجاري حاليا في القاهرة: استطالع .34

اظهر استطالع للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال تشاؤم الجمهور : زهير اندراوس - الناصرة 
)  بالمئة52.1(وتوقع . ري حاليا في القاهرة بين حركتي فتح وحماسالفلسطيني حيال فرص الحوار الجا

وحملت أكثرية من . توقعوا العكس)  بالمئة37(من المستطلعين فشل الحوار في تحقيق المصالحة مقابل 
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إن حماس هي المسؤولة عن )  بالمئة23.5(مسؤولية فشل الحوار إلسرائيل، بينما قال )  بالمئة26.5(
  .قالوا إن فتح هي المسؤولة)  بالمئة15.15(الفشل مقابل 

إن )  بالمئة30(على صعيد آخر اظهر االستطالع تقييما ايجابيا ألداء رئيس الوزراء سالم فياض وقال 
وبالنسبة لتشكيل . أن أداءه سيئ)  بالمئة27.4(بالمتوسط بينما اعتبر )  بالمئة38.1(أداءه جيد فيما وصفه 

أنها خطوة سلبية تضر بالمصلحة العامة )  بالمئة23.3(ة مؤخرا اعتبر فياض حكومة في الضفة الغربي
. اعتبروا أن تشكيلها لم يؤخر ولم يقدم شيئا)  بالمئة37.4(اعتبروها خطوة ايجابية و) بالمئة35.8(مقابل 

قالوا إنهم )  بالمئة48.6( وعلى مستوى الرضى عن أداء حكومة فياض المذكورة انقسم المستطلعون بين 
قالوا إنهم غير راضين أو غير راضين جدا عن )  بالمئة44.5(ضون أو راضون جدا عن أدائها و را

إنهم راضون )  بالمئة48.6(وكذلك الحال بالنسبة ألداء حكومة فياض االقتصادي حيث قال . هذا األداء
. هذا األداءقالوا إنهم غير راضين أو غير راضين جدا عن )  بالمئة47.3(أو راضون جدا عن أدائها و 

من المستطلعين أنهم راضون أو راضون جدا )  بالمئة48.2(وبالنسبة ألداء الرئيس محمود عباس اعتبر 
أما األجهزة . قالوا العكس)  بالمئة49.4(عن الطريقة التي يدير بها الرئيس عباس السلطة الوطنية مقابل 

من )  بالمئة48.6(لجمهور حيث قال األمنية فيبدو أن هناك نوعا من الرضى عن أداؤها بين صفوف ا
واألمر . قالوا إنه صار أسوأ)  بالمئة18.9(المستطلعين في الضفة أن أداء األجهزة األمنية تحسن مقابل 

من )  بالمئة44.4(مشابه بالنسبة ألداء األجهزة األمنية في غزة وإن كان بدرجة اقل، حيث قال 
ولدى تقييم . قالوا العكس)  بالمئة27.1( قد تحسن، مقابل المستطلعين في غزة إن أداء األجهزة األمنية

من )  بالمئة36.8(فقد قال . أداء األجهزة األمنية يظهر أن أداءها في الضفة أكثر ايجابية منها في غزة
 31.2(وفي المقابل قال . قالوا انه سيئ)  بالمئة24.3(سكان الضفة إن أداء األجهزة األمنية جيد مقابل 

  .قالوا إنه سيئ)  بالمئة30.8( سكان غزة إن أداء األجهزة األمنية في غزة جيد مقابل من) بالمئة
حيث كان هناك تشابه بخصوص إمكانية . وتناول االستطالع أيضا موضوع مؤتمر حركة فتح السادس

 33.8(في حين قال . أن تنجح فتح بعقد هذا المؤتمر خالل الصيف الحالي)  بالمئة26.6(انعقاده، وتوقع 
إن الحركة ستعقده في فترة )  بالمئة28(فيما قال . إن الحركة لن تنجح في عقد المؤتمر بالمرة) بالمئة

وعند تحليل هذه النتائج تبين أن مؤيدي فتح تحديدا منقسمون على أنفسهم حول تقديرهم . غير معلومة
تعتبر أن )  بالمئة52.3(من وبخصوص مكان عقد هذا المؤتمر فيبدو أن أكثرية . الحتمال انعقاد المؤتمر

قالوا إن المصلحة تتمثل في عقده )  بالمئة35.1(مصلحة فتح تقتضي عقده في الضفة الغربية فيما 
وعلى مستوى تأييد الشارع الفلسطيني للقوى واألطراف السياسية الفلسطينية يظهر أن حركة . بالخارج

في )  بالمئة26( االستطالع الحالي مقابل في )  بالمئة34.9(فتح حظيت بارتفاع في نسبة الثقة من 
  .2009يناير /استطالع كانون الثاني 

في )  بالمئة27.7(في المقابل طرأ انخفاض على ثقة المستطلعين بحركة حماس خالل ذات الفترة من 
 إنهم ال)  بالمئة30.4(في موازاة ذلك قال . في االستطالع الحالي)  بالمئة18.8( إلى 2009كانون الثاني 

وجوابا على سؤال وجه للمستطلعين بخصوص . يثقون بأي من التنظيمات الفلسطينية العاملة على الساحة
 18.8(إنهم سيصوتون لفتح، و )  بالمئة38.5(الجهة التي سيصوتون لها حال أجريت انتخابات اليوم قال 

إنها لن )  بالمئة26.5 (للجبهة الشعبية، فيما قالت نسبة من)  بالمئة5.6(سيصوتون لحماس و ) بالمئة
ومن أكثر األمور لفتا لألنظار في هذا االستطالع مالحظة الجمهور للتغير الذي طرأ على . تصوت ألحد

أن تعامل )  بالمئة40.6(فقد اعتقد . أداء اإلدارة األمريكية وآليات تعاملها مع ملف الشرق األوسط
د خمسة شهور من تولي اوباما منصب رئاسة الواليات المتحدة مع مشاكل الشرق األوسط قد تحسن بع

وبالنسبة لخطاب اوباما األخير الذي وجه إلى المجتمعات . إن شيئا لم يتغير)  بالمئة49.8(البالد فيما قال 
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من المستطلعين أكثر تفاؤال في حين أنه لم يطرأ تغيرات )  بالمئة37.9(اإلسالمية فقد جعل هذا الخطاب 
من المستطلعين أن الواليات المتحدة جادة )  بالمئة31.8(العينة، وقد اعتبر من )  بالمئة48(على رأي 

  .قالوا العكس)  بالمئة60(في محاوالتها حمل إسرائيل على وقف توسيع المستوطنات مقابل 
أن سياسية اوباما ستزيد من إمكانية الوصول )  بالمئة35.4(من جانب آخر قال حوالي ثلث المستطلعين 

قالوا إن سياسته لن تؤثر شيئا في )  بالمئة49.1(ل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مقابل إلى سالم عاد
  .عملية السالم

 61.1(وأخيرا فقد تطرق االستطالع إلى الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وقال 
 31.1(الفلسطينيين مقابل إن وجود مثل هذه الحكومة يؤثر سلبا على فرص إرساء السالم مع ) بالمئة
 7.6(قالوا إن وجود الحكومة اإلسرائيلية الحديدة ال يؤثر سلبا وال إيجابا على عملية السالم بينما ) بالمئة
يشار إلى أنّه تمت مقابلة عينة . قالوا ان حكومة نتنياهو تؤثر إيجابا على فرص تحقيق السالم) بالمئة

-20 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 18عمارهم عن  شخصاً تزيد أ1199عشوائية بلغ عددها 
 .وتمت المقابالت في المنازل. 2009) يونيو( حزيران 24

30/6/2009القدس العربي،   
 

 الى مخيم نهر البارد عائلة 1200األموال المتوفرة تسمح بعودة ": األونروا" .35
يبدأ حالياً في مخيم نهر البارد إن األعمار « نائب المفوض العام لألونروا فليبو غراندي إلى أشار: البارد

ان الناس هنا ما تزال تعـيش في ظروف صعبة نأمل "بالقسم األول من األموال المتوفرة، مؤكداً 
أن األموال المتوفرة تسمح بإنهاء "وأكد  . "تخطــيها للسماح للمزيد من العائالت بالعودة إلى المخيم

ما مع نهاية العام المقبل، مما يسمح بعودة حوالى األلف ومئتي قسمين والمفروض أن ينتهي العمل به
 مليون دوالر حتى نستطيع الشروع ببناء المرحلة الثالثة، ونتوجه للجهات 15عائلة، وينقصنا حوالى الـ 

المانحة كي تعمل على تحقيق ذلك، وفي كل األحوال نحتاج إلى ما يقارب المئتين وخمسين مليون دوالر 
دة اعمار المخيم القديم بمراحلة الثمانية الموضوعة وفق جدول زمني محدد، ولكن هذا يحتاج إلنهاء اعا

  . "إلى أن تنفذ الدول المانحة والمــجاورة التزاماتها
عندما ذهبنا الى فيينا طلبنا «رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي من جهته قال 

عتبر أن المخيم القديم قد دمر وكذلك هو مصير المخيم الجديد والجوار اللبناني،  مليون دوالر ألننا ن450
 ."من هنا مناشدتنا الجميع العمل للمساعدة في هذا المجال

للمرة األولى سمح أمس لعدد من الصحافيين اللبنانيين واألجانب بالتجول داخل بعض في نفس السياق و
  . في نهر البارد القديماألماكن المسموح التجول بها في المخيم

30/6/2009السفير،   
     

  تدويل القدس أخطر من تهويدها: عكرمة صبري .36
حذر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين من الدعوات المتتالية  :ةالقاهر

 1947رة عام لتدويل القدس، وأشار إلى أن فكرة تدويل القدس ليست وليدة اليوم بل إنها طرحت ألول م
ضمن مشروع قرار تقسيم فلسطين، ثم تكررت الفكرة مرات عديدة اال أن الشعب الفلسطيني كان على 

وجدد التأكيد على فتواه السابقة . وعي بما يحاك ضده ورفض فكرة التدويل في كل مرة طرحت فيها
أو مبادلتها بشكل مباشر بتحريم تدويل القدس أو التنازل عن أي شبر منها، وكذلك تحريم بيع األراضي 

  .أو غير مباشر
30/6/2009الخليج،   
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  1967 سكنية متكاملة منذ  فلسطيينة ضاحيةوضع حجر األساس ألول: رام اهللا .37

وضع الفلسطينيون امس حجر االساس الول ضاحية سكنية متكاملة يشيدونها منذ :  رويترز–رام اهللا 
 دونما بكلفة تقديرية اولية 250 رام اهللا على مساحة شمال غرب" الريحان"وستقام ضاحية  . 1967العام 
 الفي وحدة سكنية اضافة الى المحال التجارية  الضاحيةمن المقرر ان تضم و. مليون دوالر200تبلغ 

  .والمكاتب والخدمات االجتماعية وحديقة عامة ومدارس
شهر المقبل بتنفيذ ان الصندوق سيبدأ ال"وقال محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني 

لقد تم التوقيع على اتفاقية النشاء "واضاف  ". وحدة سكنية250المرحلة االولى من المشروع باقامة 
واوضح رئيس صندوق االستثمار أن بدء العمل  ". مليون دوالر15مجمع طبي بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 

 الكبير الذي يهدف النشاء ثالثين الف تأكيد لمصداقية الصندوق وبرنامجه االسكاني"في هذه الضاحية 
  ".وحدة سكنية في محافظات الوطن المختلفة

30/6/2009الدستور،   
  

  لرعاية النفسية في غزةلتنمية اتعاون جمعية فلسطينية مع مركز مصري  .38
" عين على بكرة" وبالتعاون مع مركز  الفلسطينية،"الوداد للتأهيل المجتمعي"قررت جمعية : خان يونس

" عين على غزة"، للمساندة النفسية والتنمية األسرية واإلدارية في مصر، تكوين فريق )على الغدعين (
  .وذلك بتشكيل فريق نفسي مختص يعمل في ظل األزمات والكوارث والحروب

إننا ومن خالل هذه العالقة نسعى إلى "، "الوداد"وقال الدكتور نعيم الغلبان، رئيس مجلس إدارة جمعية 
خصائيين النفسيين في الجمعية القدرات والمهارات التي تساعدهم وتأهيلهم للتدخل في وقت إكساب األ

  .، مضيفاً أن التدخل يكون وفق آليات وخطوات علمية قوية"األزمات والكوارث والحروب
29/6/2009قدس برس،   

  
 ! ألسباب سياسيةضمن عجائب الدنيا السبعالبحر الميت لن يكون  .39

، ويعود "عجائب الدنيا السبع الطبيعية" اسم البحر الميت على قائمة مسابقة اختيار  لن يدرج: رويترز
ذلك، للمرة األولى، ألسباب سياسية، حيث يبدو أن الصراع العربي االسرائيلي لعب دوره في هذه 

أردنا إذا " مسابقة إلكترونية عالمية تنظم تحت شعار "عجائب الدنيا السبع الطبيعية"ومسابقة  . المسألة
وتذكر لوائح الهيئة المنظمة للمسابقة انه اذا كان الموقع المختار يقع . "إنقاذ أي شيء علينا أوال أن نقدره

 .  تموز7في أكثر من دولة، يتعين على كل الدول التي يقع فيها أن تشكل لجنة دعم رسمية بحلول 
لكن فلسطين . مطلوب من هذه الناحيةاألردن، وإسرائيل بمستوطناتها، يتقاسمان البحر الميت، وفعال ال

 الذي يدير المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية حول البحر "ميغيلوت"رفضت، بسبب مشاركة مجلس 
 . الميت

لن نشكل لجنة ألن اللجنة اإلسرائيلية تتشاور مع "وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية خلود دعيبس، 
، فيما قالت المتحدثة باسم "لمحتلة وهذا يخالف القانون الدوليأعضاء مجلس المستوطنين على األراضي ا

تتفهم أن تسبب الحساسيات السياسية بشأن تجمعات المستوطنين حول "الهيئة المنظمة للمسابقة، إن الهيئة 
 ! "البحر الميت قلقا بين السلطات الفلسطينية هنا، رغم أنهم لم ينقلوا لنا ذلك مباشرة

30/6/2009السفير،   
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  والحريري يرفضه..  في شؤون لبناناً سافرتدخالً يعّد كالم نتنياهو سليمان .40
الموقف االخير "الرئيس اللبناني ميشال سليمان وصف ، أن بيروت من 30/6/2009الحياة، ذكرت 

تدخل سافر في " بأنه " في الحكومة الجديدة"حزب اهللا"لرئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو عن مشاركة 
  ."ن الداخلية اللبنانية واعتداء جديد على السيادة الوطنيةالشؤو

ن هناك امر خطير بأ قالرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري  أن  30/6/2009 السفير، وأضافت
يحصل على المستوى االقليمي، فكالم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين مرفوض 

  .يدا للبنان، وهذا التهديد مرفوضجملة وتفصيال ونحن نعتبره تهد
  

  سليمان يلتقي غلعاد ويبحث معه األوضاع في قطاع غزة .41
زار القاهرة، أمس، مستشار وزير الدفاع اإلسرائيلي عاموس غلعاد والتقى :  جيهان الحسيني–القاهرة 

م رئيس جهاز االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان وطاقمه في لقاءين منفصلين، وبحث معه
  .العالقات الثنائية والتنسيق األمني واألوضاع في قطاع غزة بعد المصالحة وكذلك تثبيت التهدئة

  30/6/2009الحياة، 
  

  ال عالقة للحملة ضدنا بالضغط على حماس: المرشد العام لإلخوان في مصر .42
أن تكون نفى المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، :  أحمد إمبابي-القاهرة 

االعتقاالت لقيادات الجماعة محاولة للضغط على حركة حماس، كما فسر ذلك نائبه األول محمد حبيب 
  .في تصريحات صحافية سابقة، مشيراً إلى أن األمر يتعلق بتضييق على الجماعة عموماً فقط
  30/6/2009الراي، الكويت، 

  
  ون على وقف االستيطانمصّر: مسؤول أمريكي لـ الخليج .43

جدد مسؤول أمريكي رفض الواليات المتحدة الستمرار بناء المستوطنات :  حنان البدري-شنطن وا
في الضفة الغربية، وأشار إلى أن واشنطن في حال قبلت بالمقترحات التي يحملها إليه وزير " اإلسرائيلية"

تموز / ية يوليوالحرب ايهود باراك، فستدعو إلى اجتماع ألطراف عملية السالم في الشرق األوسط نها
  .أيلول/ آب للتحضير لمؤتمر دولي كبير للسالم في سبتمبر/ أو أوائل أغسطس

أن المبعوث األمريكي لعملية السالم السيناتور " الخليج"وأكد مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية لـ 
ضات، جورج ميتشيل مستمر في العمل مع األطراف األخرى إليجاد بيئة مواتية الستئناف المفاو

  ".الهادفة"ووصف هذه المفاوضات التي تأمل الواليات المتحدة عقدها قريباً، بـ 
رسالة " فيلق الرحمة الدولي"من جهة أخرى وزعت مؤسسة سالم الشرق األوسط بالتعاون مع منظمة 

مصورة تحدث خاللها الرئيس األسبق جيمس كارتر ووزير الخارجية األسبق جيمس بيكر ومستشارا 
لقومي السابقان برنت سكوكروفت وزبغينو بريجنسكي، وحثوا فيها على تدخل ادارة أوباما من األمن ا

أمل "، وتضمنت الرسالة المصورة التي حملت اسم "إسرائيلي"أجل الضغط إلبرام اتفاق سالم عربي 
ك عبر تنفيذ وذل" اإلسرائيلي"ما ينبغي على الواليات المتحدة فعله إلنهاء الصراع العربي  " جديد للسالم

حل الدولتين من خالل مفاوضات مكثفة تلعب فيها واشنطن دورها كزعامة قوية وكوسيط تحظى خطته 
  .للسالم بترحيب ودعم دوليين

30/6/2009الخليج،   
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  ساركوزي دعا نتنياهو إلطالق أسرى مقابل شاليت .44
 ساركوزي شدد خالل لقائه كشفت تقارير إخبارية أمس عن أن الرئيس الفرنسي نيكوال: القدس المحتلة

على " إسرائيل"برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي، على ضرورة أن توافق 
إطالق سراح أسرى فلسطينيين تطالب بهم حركة حماس من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى يتم من خاللها 

  .اع غزةإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت األسير في قط
امس أن ساركوزي اقترح على نتنياهو خالل لقائهما في باريس األربعاء " هآرتس"وذكرت صحيفة 

وحماس من خالل حث سوريا وقطر على " إسرائيل"الماضي، المساعدة على إنهاء تبادل األسرى بين 
ورأى . اةالضغط على حماس لتسريع التبادل أو الحصول على إشارة تؤكد وجود شاليت على قيد الحي

  ".مفتاح لتغيير الوضع في المنطقة"ساركوزي أن إطالق سراح شاليت هو 
30/6/2009الخليج،   

  
  ساركوزي طالب نتنياهو بالتخلص من ليبرمان .45

، أمس، أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي قال "اإلسرائيلي"كشفت القناة الثانية للتلفزيون ): أي.بي.يو(
كنت أستقبل " بنيامين نتنياهو خالل لقائهما في باريس األربعاء الماضي "اإلسرائيلي"لرئيس الوزراء 
ليفني، لكن ال ) الخارجية السابقة تسيبي(دائما، وقد أحببت التقاء وزيرة " إسرائيليين"وزراء خارجية 

باراك ) وزير الحرب ايهود(وأدخل ليفني، فمعها ومع ) من الحكومة(مع هذا، أخرجه ) االلتقاء(يمكنني 
  ". إمكانك أن تصنع تاريخاب

30/6/2009الخليج،   
  

  وزير هولندي يدعو لرفع الحصار عن غزة .46
" اإلسرائيلية"دعا وزير التعاون الدولي الهولندي البرت جيرالد كويندرز خالل زيارة الحكومة ): أ.ب.د (

ش السكان خالل مؤتمر صحافي في أحد مخيمات األونروا الصيفية ضرورة فتح المعابر من أجل أن يعي
وأشار إلى أن الوضع في غزة سيئ بسبب تدهور األوضاع االقتصادية . واألطفال ويتصالح الفلسطينيون

  ". اإلسرائيلية"إضافة إلى االعتداءات العسكرية 
30/6/2009الخليج،   

  
   وشراكة إسرائيلية في المياه... "حديقة سالم"الجوالن  .47

 اإلسرائيلي في هذه -واليات المتحدة على المسار السوري يفتح دخول ال:  آمال شحادة-القدس المحتلة 
الفترة بالذات آفاقاً جديدة، من شأنها إذا نجحت، أن تكون خـطوة تــساهم في خلق شرق اوسـط 
جديد مختلف عن ذلك الذي رسمه شمعون بيـرس في كتابه الشهير، ويختلف حتى عن ذلك الذي كانت 

ففي حين كانت ادارة الرئيس السابق، جورج بوش، عقبة امام . قةتبحث عنه االدارة األميركية الساب
 اإلسرائيلية، فإن الرئيس باراك اوباما اختار سورية ألن تكون نافذة السالم في -المفاوضات السورية 

المنطقة، ما قد يخلق واقعاً جديداً يلزم االطراف المتنازعة االقتراب من بعضها بعضاً، بعد عشرات 
على مسودة لمبادرة أميركية » الحياة«وفي هذا السياق حصلت . عداء والحروب الداميةالسنين من ال

وهذا الجديد . تقترح تصوراً لحل مشكلة الجوالن، وهي تحمل جديداً على رغم حملها مالمح حلول سابقة
  .يكمن في التفاصيل

ية ستكون في ترسيم الخطوات االولى في خطة واشنطن القتراح التسوية السلمية بين إسرائيل وسور
الحدود النهائية من جانب االمم المتحدة وبرعاية أميركية فيما يتم انسحاب كامل إلسرائيل من الجوالن، 
ووضعه كله تحت السيادة السورية، وجعله منطقة منزوعة السالح، وتأجير بعض المناطق فيه الى 
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حديقة « حديقة دولية سيطلق عليها اسم  سنة، وتحويل ثلثه الى محمية طبيعية أو15 – 10إسرائيل لمدة 
 - ، وسيتاح لإلسرائيليين دخولها من دون تأشيرة مثلما هو الوضع في اتفاق السالم اإلسرائيلي »السالم

وهذا اقتراح سبق ان تداوله طرفا المفاوضات اإلسرائيلي والسوري في تركيا في فترة حكومة . المصري
  . لمرة من واشنطنوالفرق انه يأتي هذه ا. ايهود اولمرت

وفي الخطة، فإن االدارة األميركية برئاسة باراك اوباما تضع امامها تحدياً كبيراً في خلق واقع جديد تجاه 
وفي الخطة من غير . »حماس«و » حزب اهللا«سورية، تشجعها فيه على االبتعاد من ايران وحليفيها 

حزب «لذي ما زالت االخيرة تدعم ايران و الممكن ان توافق إسرائيل على سالم مع سورية في الوقت ا
وفي هذا الجانب يتفق األميركيون مع إسرائيل على ضرورة التزام سورية تغيير طابع . »حماس«و » اهللا

السالم مع إسرائيل يتطلب عدم اقامة تحالفات عسكرية مع «عالقاتها مع هذه االطراف، باعتبار ان 
  .»أعداء إسرائيل

طتهم ان القضايا الرئيسة التي يتعين حلها من جانب إسرائيل وسورية تتعلق ويظهر األميركيون في خ
ويأخذون في اقتراحهم مخاوف الطرفين واحتمال . بالحدود والمياه واألمن وتطبيع العالقات الثنائية

مواجهة صعوبات للحصول على موافقتهما باالشارة الى ان مسألة المياه قد تشكل عائقاً كبيراً في 
ولمواجهة ذلك، تشمل الخطة مشاريع تضمن للطرفين مواصلة السيطرة على عدد . الى تفاهماتالتوصل 

سورية تحصل على : وفي مركز االقتراح. من الموارد والمحميات الطبيعية في المنطقة واالستفادة منها
ل الى االرض وتنظم عملية الوصول الى المياه، فيما إسرائيل تحصل على المياه وتنظم عملية الوصو

ويتوقع معدو الخطة ان تكون مقبولة من سورية اكثر منها من إسرائيل حيث ستجد سورية . االرض
  .»الحديقة الدولية«نفسها صاحبة السيادة على المنطقة، خصوصاً 

معدو الخطة يأخذون في الحسبان ان المياه التي كانت سبباً رئيساً في استمرار النزاع بين البلدين وسط 
ئيلية بمواصلة السيطرة عليها يشيرون في مقدم اقتراحهم الى ان إسرائيل تضع قيمة أعلى اطماع إسرا

التي تستخدم من مياه طبريا ) مكوروت(من سورية للموارد المائية باالشارة الى شركة المياه اإلسرائيلية 
مثابة الخزان وبالنسبة اليها، فإن بحيرة طبريا اصبحت اليوم ب.  مليون متر مكعب سنويا400ًحوالى 

  . الرئيس الطبيعي، ومنه تتوافر المياه إلسرائيل في مراكز الكثافة السكانية وكذلك لبلدات الجنوب
 350( مليون متر مكعب من مناطق تجمع المياه 850وفي تفاصيل موضوع المياه، فإن إسرائيل تتلقى 

 مليون متر مكعب منها 520نهر األردن يساهم كمعدل متوسط بنحو ). مليون متر مكعب منها يتبخر
 مليون متر 120و.  مليون متر مكعب من نهر الحاصباني150 مليون متر مكعب من نهر دان و 250

 مليون متر مكعب كمعدل سنوي يصل إلى البحر من الجداول القادمة من 50ونحو . مكعب من بانياس
 هضبة في 15تيجة وجود  مليون متر مكعب إلى البحر ن30كما يصل نحو . مرتفعات هضبة الجوالن

  .األراضي اإلسرائيلية
وإزاء المعطيات، يرى مــعدو الخطة انه على رغم ان نهر االردن ومصادره وبحيرة طبريا حيوية 
إلسرائيل في التوازن الهـيدورليجي، فإنها أقـــل مـــن ذلــك بكثير بالنسبة الى سورية، في 

  .كبيرة في الوقت نفسهحين ان احتياجات دمشق للمياه تتزايد بسرعة 
وإزاء االشكاليات المتوقعة بالنسبة الى قضية المياه تعمل خطة السالم على اعادة منطقة بانياس الى 
سورية فيما السيادة على بحيرة طبريا تبقى إلسرائيل في الوقت الذي يمنع على إسرائيل تفكيك المشاريع 

نوات طويلة، وفي المقابل تعمل سورية على التخفيف المائية التي أقامتها على مرتفعات الجوالن خالل س
من المخاطر البيئية على الموارد المائية وتمتنع عن اعادة توطين نهر االردن وتنفيذ عمليات استخراج 
مياه من موارد المياه الرئيسة بين نهر الحاصباني وبانياس ونهر األردن وبحيرة طبريا ونهر اليرموك، 

  .  على تقديم الخدمات وتوفير االحتياجات المحليةعلى ان تقتصر المشاريع
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وفي الجانب العمراني ترى خطة السالم أن تكون القنيطرة العاصمة االدارية لمنطقة الجوالن بحيث يتم 
وقد أعدت لهذه البلدة مشاريع . بناؤها من جديد وإعادة توطين ما ال يقل عن خمسين الف مواطن فيها

اما قرية الغجر فوفق الخطة ستعاد الى سورية على ان . والبنى التحتيةصناعية تضمن توفير المياه 
تواصل حصولها على المياه من الوزاني والحاصباني كما سيتم نقل الحمة الى سورية وخالل ذلك يتم 

 الف 400وتستبعد الخطة اقتراحاً سورياً بإعادة توطين . االنسحاب اإلسرائيلي من مياه نهر اليرموك
لجوالن لعدم امكانية توافر الخدمات لهم بخاصة لجهة الموارد الزراعية والمياه ألسباب تعود سوري في ا

  .في االساس الى التكاليف الباهظة لضخ المياه
وفي ما يتعلق بمصير المستوطنات القائمة على االراضي التي ستعاد الى سورية، تتطرق الخطة في 

. ات الجوالن والتي تشكل مركزاً حيوياً لهذه المنطقةكبرى مستوطن» كتسرين«شكل خاص الى مستوطنة 
وستعود المستوطنة الى سورية من دون قيام إسرائيل بتفكيك اي مشروع فيها سواء مصنع المياه او 

ويخطط ألن تكون مركزاً مهماً وحيوياً في . مصنع النبيذ او االماكن السياحية المهمة او حتى االبنية
  .ذي سيقام على مساحة ثلث الجوالنمشروع الحديقة الدولية ال

  الفتة كبيرة شرق جسر اريك » مرحباً بكم في سورية«
االمر الجوهري في الخطة التي اعدتها الواليات المتحدة  يتعلق بحديقة السالم، باعتبارها الحل الذي 

سورية الحديقة ستكون تحت السيطرة ال. يسهل مجابهة المعارضة اإلسرائيلية لالنسحاب من الجوالن
وقد اختار اصحاب الفكرة اقامتها على منطقة . وبإشراف دولي وستُبقي على عالقة إسرائيلية مع الجوالن

تقام فيها حالياً عشرون محمية طبيعية انشأتها إسرائيل ويعتقد األميركيون ان هناك حاجة ألن يصل 
السياحية المتوقع ان تحظى خبراء إسرائيليون لمساعدة السلطات السورية في تطوير وصيانة المواقع 

وفي اثناء تفعيل الحديقة تتخذ مختلف االجراءات لضمان تحركات . باهتمام خاص لدى الزوار اليهود
  . الطرفين من دون عوائق، بغض النظر عن وضع الحدود

ولضمان خدمات سريعة للسوريين واإلسرائيليين، سيقام مركز طوارئ مشترك بالقرب من بحيرة طبريا 
مع اقامة هذه . يه الخدمات جمعية الهالل االحمر العربية السورية ونجمة داوود الحمراء اإلسرائيليةتقدم ف

الحديقة سيتم تنفيذ مخطط ضخم للشوارع ونقاط مراقبة الجوازات والجمارك، والترحيب بالزوار سيبدأ 
 المؤدية الى عند جسر اريك حيث تستبدل الالفتات الموجودة باللغة العبرية وترشد الى الطرق

اضافة الى الفتات . »مرحباً بكم في سورية«المستوطنات المحيطة بالجسر بالفتة كبيرة يسجل عليها 
و » عين جيف«شبيهة ستظهر عند نقطة الحدود التي ستقام بالقرب من شواطئ طبريا وأبزرها 

  . »الكرسي«
سر بنات يعقوب والطرق وضمن المخطط ستقيم سورية نقاط مراقبة لجوازات السفر عند منطقة ج

  . السريعة باتجاه بانياس
وفي تفاصيل الخطة األميركية لمشروع الحديقة حلقات كثيرة ومن أجل حماية موارد المياه في حوض 
نهر األردن، واألراضي السورية شرقي الحدود المتفق عليها في شكل متبادل ستسمى حديقة مفتوحة 

 استكمال االنسحاب اإلسرائيلي وتطبيق السيادة السورية وفقاً للجميع وستقام في مرتفعات الجوالن بعد
  .الحديقة تمتد من الحدود المتفق عليها شرقاً إلى خط يتم تحديده باالتفاق المتبادل. لمعاهدة السالم

  خصائص الحديقة
ة  ستكون حديقة مفتوحة للسياحة بإشراف سوري وخالية من المقيمين الدائمين باستثناء عمال الصيان-

  .وموظفي تنفيذ القوانين
فيما سيصدر للسوريين تصريح ) من األراضي اإلسرائيلية( ال حاجة الى تأشيرة لدخول الحديقة -

  .الدخول لقاء رسم رمزي
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 الزوار الراغبون في دخول األراضي السورية األخرى شرقي الحديقة يجب أن تكون تأشيراتهم -
والدخول إلى الحديقة يسري لمدة يوم واحد خالل ساعات . ةصالحة للدخول والعبور تحت الرقابة السوري

  .كما ستقام نقاط تفتيش إسرائيلية. النهار
 الرسوم التي تتم جبايتها يمكن أن تساهم في صيانة الحديقة وربما لدفع رواتب العاملين في الجانب -

  . السوري
م في ســـورية ووادي مرحــباً بــك« عند خط حدود المراقبة توجد الفتات مكتوب عليها -

ولكن، كال الجانبين لديه الحق في ضمان . كمسألة عملية» األردن ومحمية مرتفعات الجوالن البيئية
الحفاظ على الزوار بين سورية وإسرائيل بحيث يمنع تهريب األسلحة أو السلع والسيارات غير 

ما قد يتطلب األمر من الطرفين ويمنع منعاً باتاً تعطيل خدمات الزوار، ورب. المرخصة عبر  الحدود
  . قوات شرطة إلجراء الفحوص الالزمة قبل أن يسمح للزوار بالمرور للحفاظ عليها

في ما يتعلق باألسلحة، يشدد االتفاق على أن الحديقة ستكون ضمن المنطقة المجردة من األسلحة، إال 
وغيرها من . منية محددة بحسب المعاهدةللمراقبين الدوليين الذين يسمح لهم بحمل السالح للحماية لفترة ز

  .أسلحة ستقتصر على الجانب السوري الذي سيقوم بالحفاظ على أمن األفراد
باختصار، فإن هذه المعاهدة بين الطرفين السوري واإلسرائيلي برعاية أميركية تضمن الحفاظ على 

  .شرطة تحول دون التهريبوصول الزوار إلى الحديقة في شكل آمن وذلك بوجود نقاط تفتيش تابعة لل
اما زوار الحديقة فلهم الحق في التنقل داخل األراضي السورية بواسطة األوراق الثبوتية، مع العلم أنه لن 

  !تكون هناك تسهيالت جمركية عند الحدود لجواز السفر السوري
  30/6/2009الحياة، 

  
  ة تعبير حقيقي عن المصالح الحيوية األردني: الفكر السياسي لحماس .48

  عمر عياصرة
م، كانت العالقة األردنية مع حركة حماس معقولة، ومنسجمة مع إرادة أردنيـة             1999في الفترة قبل عام     

ترمي لتنويع سلة الخيارات السياسية األردنية وإثرائها، وكذلك إلحداث توازن اتـصالي مـع أطـراف                
انيته، ويراعي الصعود الحمـساوي     المشهد الفلسطيني، يخدم تبديد المخاوف األردنية من التعدي على كي         

المتسارع في بنية المجتمع داخل فلسطين وفي الشتات، االنفتاح على حمـاس كـان فـي حينـه علنيـا                    
ومكشوفا، رغم ضغوطات اتفاقية وادي عربة ووجود قيادة فلسطينية في السلطة ال زالت منتميـة لحـق                 

  . العودة وال تجرؤ على المساس به
ت انقطاع الصلة مع حماس، سرا وعالنية، وتم إعادة تعريـف العالقـة مـع                شهد 1999مرحلة ما بعد    

الحركة على أنها عدائية، تستلزم المعالجة األمنية، وهذه الخطوة غير مفهومة إذا مـا فحـصت ضـمن                  
مصالح األردن الحيوية، وضمن التغير الكبير الذي أصاب هياكل القيـادة الفلـسطينية للـسلطة، التـي                 

ماتية ال مبدئية، بمعنى أن القيادة الجديدة للسلطة وفتح، باتت تمثل نخبة نفعية موجهة،              أصبحت أكثر براغ  
تسعى نحو مصالحها وحماية وجودها، دون مراعاة الحقوق المبدئية للشعب الفلسطيني، ومخاطر الرهان             

تـه، تعتبـر    على مثل هذه القيادة، تفتقد المناعة الكافية لتمرير أي مشروع يسيء لمصالح األردن وحاجا             
مغامرة تفتقد للحساسية الوطنية، من هنا يمكن اعتبار استبعاد حركة حماس من الخيارات األردنية قـرار             

  . مبهم، يفتقد للوعي ويستجيب للضغوط
في اآلونة األخيرة، عاين األردن تغيرات كثيرة وكبيرة من ناحية حجم ونوع التحديات التـي تواجهـه،                 

المتطرف للحكم، وهذا األخير ال يعترف بالدولة األردنية إال في إطار حـل             حيث عاد اليمين اإلسرائيلي     
مشكلته الديموغرافية، كما شهدت الحقبة القصيرة الماضية، ترتيبات فتحاويـة ترمـي لـصياغة واقـع                
فلسطيني جديد يرضى بامالءات اإلسرائيلي، وال يفوتنا الحديث عن صـمود حمـاس وفـشل إنهائهـا                 
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بر سياقا ومسوغا لصانعي السياسة األردنية، بالعمل على إعادة تعريف مـصالحنا            عسكريا، كل ذلك يعت   
الحيوية وتنويع سلة الخيارات اإلستراتيجية بما يتناسب مع واقع األطراف الماثلة أمامنا، ال أن نواصـل                

  . سياسة عدم إغضاب إسرائيل واسترضاءها، رهانا على أن تمن علينا بدرء المخاطر
القوى التي يتجاهلها الرسمي األردني بشكل صارم، ربمـا رغبـة بعـدم إغـضاب               حماس واحدة من    

األميركي، أو لقناعة مشوشة تمليها همسات ولمزات أعداء حماس والحركات اإلسالمية، رغم ذلك، نقول              
وبقناعة راسخة، إن قرار تجاهل حماس سياسيا ال يمثل مصلحة أردنية، بل يفوت مصلحة ماسة ال بـد                  

ها، وهذا االستدعاء أصبح أكثر إلحاحا في أيامنا هذه، فاألميركي، إن كان مانعا لنـا، بـدأ                 من استدعاء 
بالتغير وسيلتقي حماس عما قريب، والسلطة إن اعتمدناها كطرف فلسطيني، يمكن الحديث معه، نكـون               

  . قد راهنا على سراب مؤذي وال منتمي، من هنا ربما يضيق الخيار وتحضر المصلحة
في خطاب األستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أيام، يؤكد أننا أمام               ما لمسناه   

حركة إسالمية موثوقة الجانب، تملك القوة على األرض والنفوذ والخيارات والشعبية والعاصم األخالقي             
قد تملي علـى    في الحكم، وهي إن كانت مأزومة أحيانا، فاألطراف التي تستهدفها مأزومة أيضا وبدرجة              

المشهد شيئ من التوازن، خطاب األستاذ مشعل الذي يمثل رؤية الحركة السياسية، يحمل خليطا دقيقا من                
البراغماتي السياسي والمبدئي القيمي، ما يجعل هذا الخطاب محمال بالخيارات الـسياسية التـي تـسمح                

 والثوابت الحامية للـشطط والتنـازل       بالحراك وتفتح أبواب المغلقات، وفي ذات الوقت تراه يحمل المبدأ         
والتراجع، خليط ذكي كهذا، لم يكن وليد فلسفة طوباوية، وإنما صدقته التجربة والحرب والشهداء، مـن                

  . هنا لنا أن نثق بهؤالء الذين تجاوزوا الذاتية التنظيمية لمصلحة الحقوق وعلى رأسها التحرير والعودة
ن جانب حركة حماس وانسجاما مع مصالحنا، كما أننا أحوج مـن            أردنيا، نحن أمام لغة أكثر وضوحا م      

ناحية إستراتيجية للتواصل مع هذا المكون األهم واألقوى في المشهد الفلسطيني، ويبقى موضوع اإلرادة              
السياسية، والشجاعة الوطنية، لكي نخرج من جلباب االرتهان لهـواجس الماضـي وامـالءات الخطـأ                

  .يد النظر في العالقة مع حماس والمقاومة بالحد الذي تتفهمه المعادلة برمتهاوالخوف، لذا ال بد أن نع
  29/6/2009مجلة العصر 

  
  "إسرائيل"براغماتية حماس في النظرة إلى الّصراع مع  .49

  علي بدوان
خالد مشعل قبيل أيام قليلة من انعقاد » حماس« جاء الخطاب األخير لرئيس المكتب السياسي لحركة 

في القاهرة، ليثير مجموعة كبيرة من العناوين » حماس«و » فتح«رية السادسة بين حركتي الجولة الحوا
والقضايا، وليشير في الوقت نفسه إلى البراغماتية العالية التي بدأت تطل منذ فترة ليست بالقصيرة بين 

  . »حماس«مفردات الخطاب السياسي لحركة 
مون الخطاب نستطيع القول بأن خالد مشعل أطلق رسائل ففي القراءة الهادئة والمتأنية والمختصرة لمض

أربع في خطاب دمشق، أجاب فيها دفعة واحدة على مجموعة من األسئلة التي ما برحت مثار رد وجدل 
فما الجديد في خطاب مشعل والى أي تخوم رست األمور في . داخل الساحة الفلسطينية وحتى العربية

  جديدها ومستجداتها؟
طاب مشعل جاء في رسالته األولى للواليات المتحدة وأوروبا الغربية، وتضمنت بالفعل الجديد في خ

لمسار األحداث في المنطقة بعد خطاب أوباما، حيث أعلن مشعل أن » حماس«رؤية سياسية لحركة 
تلمس تغييراً مرحباً به في النبرة والخطاب األميركي تجاه المنطقة والعالم اإلسالمي، » حماس«حركة 

  .كنه طالب بالمقابل بتغيير واقعي على األرض يقفز عن سحر الخطابات ومفعولها العابر والموقتل
ويلحظ في هذا السياق أن حديث خالد مشعل عن متغيرات الموقف األميركي ترافق مع معلومات كانت 
ة قد تواترت خالل الفترات الماضية، وأشارت الى حوارات ولقاءات جرت خلف الكواليس بين حرك
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كما جاء حديثه عن متغيرات . ووفود أوروبية غربية تمت في أكثر من عاصمة في المنطقة» حماس«
الموقف األميركي مزوداً بإشارات أميركية إضافية نقلها الرئيس السابق جيمي كارتر أثناء لقاءاته قيادات 

  .في كل من دمشق وغزة» حماس«حركة 
مد اليد للرئيس أوباما من أجل حوار جاد بين حركة » حماس«وعليه أعلن خالد مشعل باسم حركة 

لحّل يقوم على إقامة دولة فلسطينية » حماس«واإلدارة األميركية، وأعلن أيضاً استعداد حركة » حماس«
 ربطاً مع حق العودة لستة ماليين الجئ فلسطيني، وهو 1967كاملة السيادة فوق األرض المحتلة عام 

لجهة التعاطي مع » حماس«غماتية عالية بدأت تميز مواقف حركة أمر يكشف بوضوح مرونة وبرا
  . العمل السياسي اليومي

الرسالة الثانية التي أطلقها خالد مشعل في خطابه وجهها الى النظام الرسمي العربي، وهي من الحاالت 
إلعالم المفتوح، لمخاطبة النظام الرسمي العربي عبر ا» حماس«القليلة أو النادرة التي تتوجه فيها حركة 

ويشتم منها موقف نقدي واضح يعبر عن عدم الرضى حيال الموقف العربي الرسمي المتهافت لجهة 
  . التعاطي مع مساعي التسوية الجارية

، حيث ينطلق مطالباً باستراتيجية »حماس«ومن هنا فإن خالد مشعل يؤشر لمواقف باتت تتبناها حركة 
ي العربي، استراتيجية ال تترك خياراً دون آخر بل وتفتح طريق عربية جديدة على المستوى الرسم

وهذا هو من الجديد في الموقف المعلن لخالد مشعل في خطابه األخير بالنسبة الى . الخيارات المختلفة
أما في رسالته الثالثة فقد تناول مشعل بالتشريح خطاب نتانياهو األخير، الذي . الحال العربية الرسمية

ومن هذا . ظره البعض، فإذا به يعيد تكرار الثوابت الصهيونية بلغة متخمة بالفجاجة والوقاحةطالما انت
المنطلق أعاد مشعل في خطابه نسف رواية نتانياهو، مشدداً على عناوين القضية الوطنية للشعب 

  .الفلسطيني، وفي القلب منها قضية حق العودة
لفلسطيني الداخلي ومسار العملية الحوارية الجارية منذ وفي رسالته الرابعة تناول خالد مشعل الوضع ا

مشيراً الى ان نجاح الحوار الفلسطيني ووصوله إلى مراسي االتفاق والتوافق . الماضي) فبراير(شباط 
أولها . كما تسعى مصر لتحقيق هذا األمر خالل الشهر القادم، يتطلب تحقيق ثالثة أمور بالتتابع والتتالي

االلتزامات مع إسرائيل «وثانيها تحييد الحوار الفلسطيني عما سماه مشعل . قال السياسيإنهاء ملف االعت
  . »الرزمة الكاملة«لصالح حل » التقسيط بالمقطع«وثالثهما تجاوز حلول . »والشروط الخارجية

وفي خطاب مشعل باتت تسير نحو إحداث انقالب » حماس«في هذا السياق، يخطئ من يعتقد أن حركة 
اتيكي في برنامجها وسلوكها وتوجهاتها وفي اشتقاقاتها البرنامجية، فالتحول المطلوب في رؤية درام

المنظومات السياسية يحتاج دوماً لعملية إنضاج ال تقوم على التحليل والمماحكة النظرية فقط، بل يحتاج 
  .إلى التحليل المنطلق من التجربة المعاشة وإرهاصاتها المتتالية

ة الفترة الماضية استطاعت أن تفعل فعلها، وأن تدفع اإلسالم السياسي في فلسطين نحو وعليه فتجرب
االستدارة المعقولة، بهدف استيعاب معطيات الواقع والبناء عليها لتوسيع فضاءات العمل أمام الحركة 

 قادتها السياسية الفلسطينية، على الرغم من حملة الضغوط األميركية الكبيرة والحملة الدولية التي
واشنطن في حصار حكومة الوحدة الوطنية االئتالفية التي تشكلت عقب اتفاق مكة التوافقي وصوالً إلى 

  . الوقت الراهن
وانطالقاً من المعطى إياه، يمكن القول إن خطاب خالد مشعل األخير جاء مليئاً بالرؤية واالشتقاقات 

 وقد اختبرت واختمرت أفكارها ورؤاها، وباتت التي تعلّمت في الميدان،» حماس«البراغماتية لحركة 
. اليوم تقدم من حين آلخر اشتقاقات تؤشر على براغماتية ووطنية في النظرة إلى الصراع مع اسرائيل

انسلخت أو هي في طور االنسالخ عن ذاتها كما قد يقول بعض » حماس«وبالطبع ليس معنى ذلك أن 
تحاول أن تتقولب مع المعطيات الجديدة تحت » حماس«حركة المتعجلين باالستنتاج الذين يعتقدون أن 

وطأة الحصار على قطاع غزة وتكاليفه الباهظة، إضافة الى وقوعها تحت ضغط المحاور اإلقليمية التي 
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تألف الضغط على الحالة الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في ظل معطيات إقليمية بالغة التعقيد، مع 
لي من جانب، وسعي اإلدارة األميركية الجديدة إلحداث اختراق جوهري ونوعي صعود اليمين اإلسرائي

  . في عملية التسوية السياسية في الشرق األوسط من جانب آخر
تقف اليوم أمام معالجة » حماس«االستنتاج الواضح والحقيقي من خطاب خالد مشعل هو أن حركة 

مج تسهم فيها بإعادة احياء التوافق الوطني وطنية بامتياز لمعضلة اجتراح وصياغة تكتيكات وبرا
ومن هنا أهمية الرؤية الثاقبة . الفلسطيني كخيار ال بد منه في سياق الصراع مع االحتالل االسرائيلي

والصحيحة لمضمون خطاب مشعل األخير، وتجنب التفسيرات المقطوعة وغير الموصولة مع السياقات 
لجهة خطابها السياسي الموجه الى العالم، وأدائها » حماس«كة التي تطورت فيها المواقف السياسية لحر

  .في هذا الميدان
  30/6/2009الحياة، 

  
   يفتح صدره لحماس،لماذا؟العالم .50

  جهاد المومني
اذا صحت االخبار التي تقول ان وفدا من حركة حماس يتجول حرا في اوروبا ويقوم بلقاءات مباشرة مع                  

سلطة الوطنية ما يبررها،ومن المؤكد ان هذه المخاوف اصبحت قلقـا           مسؤولين اوروبيين،فان لمخاوف ال   
حقيقيا بعد خطاب السيد خالد مشعل األخير من دمشق والذي اعلن فيه صراحة استعداد حركـة حمـاس                  
للقاء االميركيين ومحاورتهم بدون اية شروط،ومصدر قلق السلطة ال يستند الى هاجس الخوف من اتساع               

ماس،وانما الخوف من المنافسة على العالقـات مـع الغـرب ومعوناتـه الماليـة               الخالف بينها وبين ح   
واالمتيازات التي يقدمها لقيادات السلطة ثم بكل تأكيد المنافسة على الزعامة ولو كانت تحت االحـتالل،                
موقف خالد مشعل جديد بالكامل ويعكس مستجدا مهما قد يكون الثقة الزائدة بالنفس والوقوف على ارض                

بة تشجع على فتح ملف خاص بالقادم من الحوارات مع العالم الذي ظل حريصا على معاداة حمـاس                  صل
  .والوقوف مع السلطة الوطنية ضدها ولكن ليس معها ضد اسرائيل

قلق متبادل مصدره االنفتاحات المحرمة يفضي الى لوائح اتهام جـاهزة بـين الفـريقين الفلـسطينيين                 
ا يخوضان تجربة الحديث االخوي في القاهرة،فاذا كانت حماس قلقة من           الرئيسيين فتح وحماس حتى وهم    

فان السلطة من جانبها قلقة      اتصاالت السلطة باالسرائيليين وتنفيذها التزاماتها االمنية تجاه العدو المحتل،        
جدا من فتح العالم ذراعيه لحماس بالرغم من انعكاس ذلك على ميل الحركة نحو االعتدال في مواقفهـا                  
كما فهمنا من خطاب خالد مشعل،ولكن طارئا آخر يفاقم من القلق الحقيقي ليس لدى الـسلطة الوطنيـة                  
الفلسطينية فحسب وانما على طول العالم العربي وعرضه وخاصة بين اوساط الزعامات المعتدلة،فمنـذ              

يدة تظهـر   أن بدأت بعض الدول الغربية اتصاالتها مع حماس بصورة او بأخرى بدأت مالمح عالقة جد              
بين المتحاورين في القاهرة هي اقرب الى العالقة الندية بين دولتين تتفاوضان على جزيـرة محتلـة او                  
انهما بصدد ترسيم الحدود بينهما، فواحدة تدعي االحقية واالخرى تدعي الشرعية،وواحدة تستند الى دعم              

لشعب وصناديق االقتراع وشرعية    العالم بموجب شرعية سياسية معلنة ومقبولة واخرى تستند على رأي ا          
انتخابية لم تصمد امام توجهات المجتمع الدولي حين التقت مع مصالح انظمة المنطقة، وما يفعله العـالم                 

في مشروع الحل الممكن اسرائيليا للقضية الفلسطينية هو تشجيع الطرفين الفلسطينيين           ) يسهم  ( اليوم كي   
ته،ففي الغرف المغلقة تسمع حماس من المبعوثين والمنـدوبين         كالً على حدة لمواصلة التمسك كل بشرعي      

ففي السر نصائح ال     الغربيين ما ال تسمعه في االذاعات وعلى ألسنة المسؤولين االوروبيين واألميركيين،          
اما السلطة فتـسمع     نصائح بتعديل المواقف وتحسينها ال تسليم مفاتيح القطاع للسلطة الوطنية،          تهديدات،

 العلن وتتلقى مساعدات مالية كي تعزز نفوذها بالرواتب ويتجـول قادتهـا ببـدالت انيقـة                 نصائحها في 
حماس هي التي تعاني من البحث عـن         وجوازات سفر دبلوماسية ويدخلون قصور السياسة من ابوابها،       
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تتناقض شرعية تسمح لها بالبقاء وتمنحها بارقة امل باالعتراف الدولي وربما بالدعم القائم على مبادئ ال                
 فـان العـالم     1967فاذا كانت حماس تقبل بدولة فلسطينية بحدود عام          مع ديمقراطية الغرب وتوجهاته،   

واذا كانـت    يطالب بهذه الدولة ضمن هذه الحدود وغير مهم بعد ذلك اذا ما قبلت اسـرائيل بهـا ام ال،                  
 فان العالم سيعاملها كمـا      حماس تجنح لممارسة السياسة اكثر من العمليات العسكرية لتحقيق هذا الهدف          

يعامل السلطة الوطنية ويمنحها الدعم السري الكامل كي تمارس السياسة، في هذه الحالة فقط تبقي حماس                
على قناعتها ان وجودها في غزة ضرورة حتى لو كانت خارج السياق العربي الرسمي، فهي اليـوم ال                  

تصبح الطرف االول في معادلة الفلـسطينيين       حكومة وال دولة وال شرعية لكنها جاهزة في اي وقت كي            
والعالم، فالغرب في نهاية المطاف ال يهتم بالشرعيات التي ال تعنيه فانه معني بما يقولـه ويفعلـه كـل                    
طرف وما اذا كانت مصالحه ستتأثر بهذا التغيير ام ذاك،اما اسرائيل فتحتل االولوية علـى سـلم هـذه                   

  .المصالح 
  30/6/2009الرأي، األردن، 

 
   الدولة مقابل قرار التقسيم؟يهودية .51

  عبداهللا األشعل. د
نسب إلى السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، تصريحه إلى إحدى الصحف الخليجيـة أنـه             

وأرجو أن يتنبه الجميع إلى     . يوافق على االعتراف بيهودية إسرائيل، بشرط أن تنفذ إسرائيل قرار التقسيم          
بإسرائيل، خاصة إذا صدر من شخصيات معينة في هذا الوقت الذي تلح فيه إسـرائيل      أي تصريح يتعلق    

وال شك أن مقايضة يهودية إسرائيل بتنفيـذ إسـرائيل قـرار            . وأمريكا على االعتراف بيهودية إسرائيل    
هو وقد حذر السيد خالد مشعل في رده على نتانيا        . التقسيم لن يبقى سوى االعتراف العربي بيهودية الدولة       

من تسرع الدول العربية واإلسالمية نحو االعتراف بإسرائيل على أي نحـو قبـل أن تنفـذ إسـرائيل                   
ولما كان تصريح األمين العام ينطوي على خطورة بالغة خاصة في هذا الوقت، فقـد               . استحقاقات السالم 

ن إسـرائيل أي    سارعت إلى بيان هذه الخطوة على افتراض أن الرجل حسن النية وأنه يريد أن ينتزع م               
مقابل لمبدأ يهودية الدولة، على أساس أنه فيما يبدو قد اقتنع بما تقوله إسرائيل من أن المطالبـة بدولـة                    
إسرائيل يهودية ليس جديدا، ولكنه وارد في قرار التقسيم، وهذا زيف كبير والتواء مألوف فـي تفـسير                  

وذكر إن الذكرى   (بحاجة إلى هذه الذكرى      وأظن أن األمين العام أيضاً       -ولذلك أذكر الجميع  . النصوص
  . بحاجة إلى مثل هذا التذكير بعدد من الحقائق المعروفة-)تنفع المؤمنين

أن قرار التقسيم أصالً قرار جائر يعبر عن مرحلة االستعمار ويناقض ميثاق األمم المتحدة الـذي                : أوالً
اطل وادعاء زائف في إطار مـشروع       فقد بني القرار على وهم ب     . بشر بعصر حريات الشعوب واألفراد    

  .استعماري سهر الغرب عليه قروناً لتنفيذه، ولذلك فإن الطبع المستقيم يرفض منطق هذا القرار
أن القرار قسم فلسطين بين دولتين، إحداهما يهودية واألخرى عربية، وهو تمييز عرقي ال دينـي،                : ثانياً

خر عربي، وكان ذلك مقصوداً لتثبيت فكرة الشعب        ويقصد به أن في فلسطين شعبين، األول يهودي واآل        
وقد حدد القرار للدولة اليهوديـة جـزءاً مـن          . اليهودي بالمفهوم العرقي والسياسي وليس بمفهوم الدين      

أي أن قرار التقسيم قصد أن تعيش الدولتان معاً         . للدولة العربية % 43.5والباقي  % 56.5فلسطين نسبته   
وقد حـصل   .  االقتصادية للدولتين، وذلك بعد دخولهما في اتحاد فيدرالي        وأن تكون القدس هي العاصمة    

  % .21.5اليهود بالفعل على النسبة المقررة وزادوا علي هذة النسبة حوالي 
 قد بشر اليهود بأن فلسطين كلها لهـم وهـي إرث            15/5/1948لوحظ أن إعالن قيام إسرائيل يوم       : ثالثاً

و أن يكون كاشفاً عن حق اليهود في فلسطين دون االعتـراف بالنـسبة              األجداد، وأن قرار التقسيم اليعد    
ولذلك ليس صحيحاً أن إسرائيل تعترف بقرار التقسيم كأساس قانوني لقيامها، ألن اعتراف             . المقررة لهم 

فيهودية الدولة قاصرة علـى     . إسرائيل بهذا القرار على هذا النحو يعني إلزامها بحدود القرار ومتطلباته          



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1479:         العدد       30/6/2009الثالثاء  :التاريخ

فقط مما تستولي عليه إسرائيل اليوم من أراضي فلسطينية، فضالً عن           % 55 المخصص لها وهو     الجزء
 هم جزء من األراضي التـي طـردت إسـرائيل           1948كما أن عرب    . خروج القدس عن دائرة التهويد    

أصحابها منها وأحاطت بهم من كل جانب، فأصبحوا بقيام إسرائيل يتمتعون بجنسيتها وإن لـم يتمتعـوا                 
  .اطنيتها بسبب الشذوذ في كل ما يتعلق بإسرائيلبمو
كان يتوقع أن يطالب العالم العربي بإعادة النظر في قرار التقسيم مادامت إسـرائيل تريـد كـل                  : رابعاً

 وهو يعلم تمامـاً أنهـا       1948فلسطين، ال أن يعطي األمين العام إسرائيل شيكاً على بياض لطرد عرب             
  .لدعم زعمهاتبحث عن أي ذريعة من أي جانب 

يعلم الجميع أن إسرائيل التعترف أصالً بقرار التقسيم وتدعي أن القـرار إن صـدر فإنـه أدى                  : خامساً
وظيفة واحدة وهي االعتراف بالحق التاريخي لألمة اليهودية في فلسطين ثم انقضى القرار بـأداء هـذه                 

قط برفض العرب له، والعبرة بعـد       يضاف إلى ذلك اجتهاد فقهاء إسرائيل بأن هذا القرار قد س          . الوظيفة
  .ذلك بقبولهم له بعد سقوطه، وهذا دجل قانوني ظاهر

أن تنفيذ إسرائيل لقرار التقسيم كما يريد األمين العام يعني تخلي إسرائيل عن معظم األراضـي                : سادساً
أساطير اإلرث  التي ابتلعتها واالعتراف أصالً بالقرار، وتغيير فلسفة المشروع الصهيوني الذي يقوم على             

وإذا كانت إسرائيل ترفض الحديث عن حـدود        . الفلسطيني" الغصب"والعودة والحق اإللهي في مواجهة      
 1991، خاصة وأن إسرائيل في مؤتمر مدريد       1948 فكيف يأمل األمين العام بأن تعود إلى         1967يونيو  

 بتفسيرها الخاص هو    242من  حظرت على العرب العودة إلى قرار التقسيم وألزمتهم بأن قرار مجلس األ           
  .البداية الرسمية للصراع والبداية الحقيقية لعملية السالم

إذا كان االعتراف بيهودية إسرائيل يعني رسمياً إنهاء القضية الفلسطينية، وهذا قطعاً مالم يقصده              : سابعاً
 بحقها في طـرد عـرب       األمين العام، فإن االعتراف إلسرائيل بصفتها اليهودية الذي يعني أيضاً التسليم          

 الذي  1949 في مايو    273 يناقض قرار قبول إسرائيل في األمم المتحدة ألن قرار الجمعية العامة             1948
 واحترام حقوق األقليات غير اليهودية فيها       194،  181يلزم إسرائيل بإحترام قراري التقسيم وحق العودة        

ة في قرار التقسيم وهو اليقصد مطلقاً أن تكون   بموجب دستور جديد يجب أن يقرأ مع فكرة الدولة اليهودي         
  .إسرائيل دولة يهودية خالصة وطرد غير اليهود منها كما تزعم إسرائيل

والخالصة هي أن تصريح األمين العام، إن ثبت صحته، ينطوي على مخاطر عظيمة ال أظن أن األمين                 
  .العام يغفل عنها
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  مأمون الحسيني

لإلطـالل  » الخيار األردنـي  «، أو طبعته األخرى المسماة      »الوطن البديل «مرة بعد أخرى، يعود خيار      
برأسه من جديد، وتصدر جدول األعمال واالهتمامات السياسية، وفرض ذاته علـى اللوحـة الـسياسية                

واء بحسن نية أو بسوئها، أن مالمحها الرئيسية ارتسمت نهائيا من خـالل             األردنية التي اعتقد البعض، س    
  .معاهدة وادي عربة، واعتراف إسرائيل بحدود وسيادة المملكة األردنية على أراضيها

إياها دفنت، وإلى األبد، فزاعة هذا الخيار لتصفية القضية الفلسطينية، وال سيما            » اإلشكالية«وأن المعاهدة   
» خريطة الطريـق  «، وفق ما نصت عليه خطة       )اإلسرائيلية والفلسطينية (» خيار الدولتين «بعد أن تحول    

  .، إلى خيار دولي تتبناه الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي واألمم المتحدة»تفاهمات أنابوليس«و
ويت الطبعة األحدث واألخطر لهذا الخيار الذي يصر على البقاء حيا يرزق ال تتمثـل فقـط فـي تـص                   

الكنيست اإلسرائيلي، قبل أسابيع، على قرار يدعم تخصيص الجنسية األردنية ألهالي الضفة الغربية، بعد              
تقدم النائب اليميني أرييه الداد بمشروع قرار يعتبر األردن دولة للفلسطينيين، وإنما، وبشكل أشد وطـأة                
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إلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو فـي   ووضوحا، فيما جاء في الرؤى التوجهات التي عرضها رئيس الوزراء ا         
حيال التسوية مع الفلسطينيين، والمجمع عربيا على أنها تـصفية حقيقيـة لكافـة              »  إيالن -بار«جامعة  

الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن بينها قضية الدولة الفلسطينية التـي زنـرت باشـتراطات تعجيزيـة                
ستقود، بالضرورة، إلـى تـصفية القـضية        » لتينحل الدو «مستحيلة، ما يرجح التقدير بأن عملية إفشال        

اللذين كرسهما االنقسام السياسي والجغرافي العتيد إلـى        » الكيانين«الوطنية الفلسطينية برمتها، وستحول     
وقد أوضـح ألـداد     . بنى هالمية ال طريق أمامها إال العودة إلى أحضان الوصاية واالحتواء مرة أخرى            

 تتالشى نهائيا إمكانية إقامة دولة إرهاب فلسطينية غربـي نهـر األردن             فقط بعد أن  «عندما اعتبر أنه و   
ستضطر دول العالم وإسرائيل للبحث عن بدائل أخرى بشكل جدي، وسيتذكرون حقيقة أن األردن، الذي               

ما ! »من مواطنيه، يوجد على ثالثة أرباع مساحة البيت اليهودي الموعود         % 70يشكل الفلسطينيون نحو    
  .»ردن هي فلسطينيةاأل«يعني أن 

وعلى الرغم من أن هذا التوجه اإلسرائيلي يبدو، أقله من حيث الشكل، متعارضا مع الخطاب والتوجـه                 
األميركيين المعبر عنهما في خطاب الرئيس أوباما في القاهرة وتصريحات أركان إدارته التـي أعلنـت                

على األرض، عبر المطالبة بوقف عمليات      االلتزام بحل الدولتين، وتوفير األرضية المناسبة لتجسيد ذلك         
االستيطان، إال أن التمعن في المضمون الحقيقي العملي لتعهدات الرئيس األميركـي، يفيـد بـأن هـذه                  
التعهدات لن تتجاوز ما تتحدث عنه األوساط اإلسرائيلية من حكومة فلسطينية هزيلة مؤقتة وحكم ذاتـي                

، وعبئهـا   »الـسكانية الفلـسطينية   «ص إسرائيل من المشكلة     محدود، تمهيدا لوحدة شكلية مع األردن تخل      
وما يصب في طاحونة هذا التقدير هو عدم إقدام إدارة أوباما علـى تبنـي               . األمني والسياسي والتاريخي  

، وتطالب بإقامة   1967 حزيران   4لكونها تطالب إسرائيل بانسحاب إلى خطوط       » مبادرة السالم العربية  «
 للجمعيـة   194، كما تطالب بحل مشكلة الالجئـين وفقـا لقـرار            »وذات سيادة مستقلة  «دولة فلسطينية   

» حق العـودة  «العمومية لألمم المتحدة، والذي تفسره كل الدول العربية والفلسطينيون بأنه يمنح الالجئين             
  .افةإلى ديارهم، فضال عن تأكيدها أن التطبيع مع إسرائيل يبدأ فقط عند تنفيذ إسرائيل المطالب السابقة ك

غير أن المثير لالستغراب، تحت وطأة هذه المؤشرات المنطقية والموضوعية، والتي تؤكد أن المخـاطر               
المتربصة بالفلسطينيين وباألردن حقيقية وملحة، هي محاوالت التهوين والتقليل من شأنها، والدعوة إلـى              

دني باتجـاه الفـضاء العربـي    عدم تحميل األمور أكبر مما تحتمل، واعتبار أن التحرك الدبلوماسي األر  
واإلسالمي، ولدى األصدقاء، إلصدار بيانات تؤكد احترام سيادة األردن وعدم المس بهويته وحدوده التي              

غير أن التدقيق في خلفية هذه المواقف       . أقرتها معاهدة وادي عربه، تكفي للرد على هذه المخاطر الماثلة         
ردني الملك عبد اهللا الثاني، غيـر مـرة، رفـض بـالده             الرخوة التي تغفو على حرير تأكيد العاهل األ       

، والرفض الفلسطيني الرسمي لهذا الخيار، يوضح أن هذه المواقف تتكئ على            »الوطن البديل «طروحات  
 -خطاب العديد من القوى والتيارات وبعض النتف السياسية واالجتماعية حيال مستقبل العالقة األردنيـة             

في األردن، والمستند، بدوره، إلى الموقف      » السياسية«قوق الفلسطينيين   الفلسطينية، وضرورة تكريس ح   
السياسي األردني الرسمي الذي ينحو باتجاه حسم مسألة الدمج السياسي لالجئين والنازحين فـي البنيـة                
األردنية على أساس المحاصصة في مملكة ثنائية الوطنية، وذلك في إطار تسوية مع إسرائيل تكفل وقف                

  . المستمر لألردنتهديدها
ويكشف التمعن في عناوين أصحاب هذا الخطاب وحيثيات مواقفهم المؤيدة، في جوهرها، تكريس توطين              

، عن أن   »الوطن البديل «في محاوالت ترجمة خيار     » مسمار جحا «فلسطينيي األردن الذي سيعتبر بمثابة      
مـن شـتى    « أردنية هاشـمية     هؤالء يتوزعون بين مؤيدي مقوالت النظام األردني عن تبلور شخصية         

للعرش، وممتهني الالمباالة المتلفعين بعباءة عدم العالقة       » الوالء«، معيارها األساسي    »األصول والمنابت 
، )القطريـات (بفلسطين التي ال يعرفونها، وأصحاب الخطاب القومجي الذي ينفي الوطنيـات المحليـة              

القائم على تغييب البعد السياسي للجوء الفلـسطيني        ونظرائهم من رافعي لواء الخطاب الليبرالي الحقوقي        
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بلد «في األردن، والتركيز على حقوق المواطنة، على غرار المثال األميركي الذي يعتبر الواليات المتحدة             
، فضال عن أولئك الراديكاليين الفلسطينيين الذين ال يفرقون ما بين الوطن األردني والنظام،              »المهاجرين

، لكون المجتمع األردني لم يقاوم التدخل الفج        48مسؤوالً عن مصائب الفلسطينيين منذ      ويعتبرون األردن   
والكارثي للنظام األردني في فلسطين، وحرمان الشعب الفلسطيني من تأسيس دولته الوطنية بعد النكبـة،               

سطيني من  الالجئين وأبناء الضفة الغربية، ومحاوالت انتزاع تمثيل الشعب الفل        » أردنة«واإلصرار على   
  .بين أيدي منظمة التحرير الفلسطينية

في موازاة ذلك، يبدو أن ثمة إرباكا وتصدعا في صفوف األكثرية الفلسطينية واألردنية التـي تـرى أن                  
تأمين حقوق المواطنة واإلقامة والحقوق االجتماعية والمدنية للفلسطينيين في األردن، ال ينبغي أن يسحب              

، لكون ذلك يعني إنهاء واقعيا وسياسيا وقانونيا لحـق العـودة، ويحـول              »ةالحقوق السياسي «نفسه على   
 ديموغرافية غير مستقرة سياسيا وأمنيا، عدا أنه يـشكل الحاضـنة   -األردن إلى دولة محاصصة سياسية    

ـ      والتي ستقفز قريبا إلـى رأس جـدول        » الوطن البديل «المستقبلية لترجمة الرؤية اإلسرائيلية الخاصة ب
بعد أن أوضح نتنياهو، وبشفافية ال غبار عليها، إن إسرائيل لن تسمح ببناء دولـة فلـسطينية                 األعمال،  

مستقلة قادرة على إعادة تكوين المجتمع الفلسطيني، ولن تقبل بعودة الالجئين، وتقسيم القـدس، ووقـف                
  .عمليات االستيطان
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